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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. 
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A Level(s) dokumentumstruktúrája 

 
1. ábra A Level(s) dokumentumstruktúrája 

Hogyan működik a Level(s) felhasználói kézikönyv? 
A Level(s) az épületek fenntarthatóságára vonatkozó alapvető mutatók keretrendszere. Felhasználható 
az új építésű és a nagyobb felújítási projektek teljesítményéről szóló beszámolók készítésére és a 
teljesítmény javítására.  A kísérő dokumentációt úgy tervezték, hogy az minden szereplő számára 
hozzáférhető legyen, aki e folyamatban részt vehet.   
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Javasoljuk, hogy olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, hogy megismerje a Level(s) mögött 
meghúzódó alapfogalmakat, és azt, hogyan alkalmazható egy építési projektre.  Ez az anyag a következő 
információkat tartalmazza: 

1. Mi a Level(s) és hogyan alkalmazható:  A teljesítmény fő szempontjai, amelyeket a Level(s) 
tárgyal, valamint az épülettípusok és a célközönséget alkotó szakemberek. 

2. A fenntarthatóság közös nyelve: A közös nyelv alapját képező makrocélkitűzések és mutatók 
alapvető fogalmai, és az, hogyan használhatók. 

3. Hogyan működik a Level(s): Milyen szintek léteznek és azok hogyan használhatók a 
teljesítmény összehasonlítására, elemzésére és optimalizálására. 

4. Fenntarthatóság-központú gondolkodás: Rövid tájékoztatók, amelyek révén megismerhetők 
az alábbi, a Level(s) alapjául szolgáló kulcskoncepciók:  

- Az egész életciklus és a körkörös gondolkodás. 

- A teljesítménybeli hézag megszüntetése.  

- Hogyan lehet elérni fenntartható felújítást?  

- Hogyan befolyásolhatja a fenntarthatóság az értéket?  
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1. Bevezető 1.: Mi a Level(s) és hogyan alkalmazható? 

A Level(s) az épületekre vonatkozó alapvető fenntarthatósági mutatók közös uniós kerete.  Ebben a 
bevezetőben bemutatjuk a teljesítmény fő szempontjait, amelyeket a Level(s) tárgyal, valamint az 

épülettípusokat és a célközönséget alkotó szakembereket. 

 

A Level(s) azért jött létre, hogy lehetővé tegye az építési projektek előkészítésében, tervezésében, 
finanszírozásában és végrehajtásában szerepet játszó szakemberek számára, hogy egyértelműen 
hozzájáruljanak az uniós szintű, szélesebb körű környezetvédelmi fejlesztésekhez. Célja, hogy az iroda- 
és a lakóépületek fenntarthatóságára vonatkozó alapvető mutatók meghatározásával kialakítsa az 
épületek fenntarthatóságának közös nyelvét.   

A Level(s) keretrendszere mutatókat és közös mérőszámokat biztosít az épületek életciklusuk során 
tanúsított fenntarthatósági teljesítményének méréséhez, az alábbi szempontokat értékelve: 

• környezeti teljesítmény; 

• egészség és kényelem;  

• az életciklus költsége és értéke; valamint  

• a jövőbeli teljesítmény lehetséges kockázatai. 

 

1.1. Ki tudja felhasználni? 

A Level(s) kidolgozása során három fő projektszereplőt tartottunk szem előtt, akik számára a közös 
keretrendszer számos előnnyel járhat (lásd: 1. táblázat):  

• Projekttervező csapatok, köztük építészek, mérnökök, költségkiírók és szaktanácsadók. 

• Ügyfelek és befektetők, beleértve az ingatlantulajdonosokat, a fejlesztőket, a vezetőket és a 
befektetőket. 

• Közpolitikai döntéshozók és -beszerzők országos, regionális és helyi szinten. 

Ezek a szereplők mind az állami, mind a magánügyfeleket, valamint az építési projektek vezetőit 
magukban foglalják.  A Level(s) közös keretrendszerének használatára vonatkozó iránymutatás során 
közölt utasítások e célcsoportok felé irányulnak.  

 

1. táblázat. A Level(s) keretrendszer használatának lehetséges előnyei 

A projekt szereplői A Level(s) használatának lehetséges előnyei 

Projekttervező 
csapatok  
(beleértve a 
projektvezetőket, 
építészeket, 
mérnököket és 
költségkiírókat) 

 Egyszerű struktúrát biztosít, amelyet bemutathatunk az 
ügyfeleknek, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a 
fenntarthatósági szempontokra. 

 A projekt minden szakaszában támogatja a felhasználót, és 
útmutatást ad a pontos teljesítményértékelés elvégzéséhez.   

 Elsősorban a befejezett épület teljesítményére, valamint a nagy 
teljesítmény biztosítása érdekében a tervezési szakaszban 
meghozandó lépésekre összpontosít. 

 Rugalmasságot biztosít a részletek szintjén, ahol a fenntarthatósági 
szempontok a tervezési folyamat során kezelhetők. 

Ügyfelek és befektetők 
(beleértve az 
ingatlantulajdonosokat, 

 Világosan meghatározza a teljesítmény azon kiemelt szempontjait, 
amelyeknek a figyelem középpontjában kell állniuk, és ez alapot 
képez a tervező szakemberek instruálásához. 
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A projekt szereplői A Level(s) használatának lehetséges előnyei 

a fejlesztőket és a 
befektetőket) 

 Biztosítja a teljesítményértékelésről, valamint a kapcsolódó 
adatokról, számítási módszerekről és feltételezésekről szóló 
jelentések átláthatóságát.   

 Arra összpontosít, hogy minimalizálja a tervezési és a használat 
során tapasztalt teljesítmény közötti szakadékot. 

 Meghatározza, hogy az épület teljesítményéhez kapcsolódó 
költségek és kockázatok hogyan tehetők jövőtállóvá, és hogyan 
lehet velük hosszú távú értéket biztosítani. 

 Eszközöket biztosít az élettartam meghosszabbítására, a belső 
környezeti minőség javítására és az épületeszközök hosszú távú 
értékének növelésére szolgáló lehetőségek azonosításához. 

Közpolitikai 
döntéshozók és -
beszerzők 
(helyi, regionális és 
országos szintű) 

 Világosan meghatározza a teljesítmény azon kiemelt szempontjait, 
amelyeknek a figyelem középpontjában kell állniuk, valamint 
egységes alapot biztosít az új és felújított épületekre vonatkozó 
követelmények meghatározásához. 

 Olyan intézkedések és követelmények alapját képezi, amelyek 
hozzájárulhatnak a tagállamok, a regionális és a helyi 
önkormányzatok szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési céljaihoz, 
valamint átfogóbb fenntarthatósági célkitűzéseihez. 

 Olyan teljesítménybeli szempontokra összpontosít, amelyek 
közvetlenül és folyamatosan kapcsolódnak a hatóságok és 
ügynökségek pénzügyi érdekeihez, mint például a működési és 
karbantartási költségek. 

 Olyan mutatókat tartalmaz, amelyek mérik az épületnek és belső 
környezetének kényelmi és jóléti szempontjait, például a beltéri 
levegőminőséget, a hőkomfortot. 

 Ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogyan lehet 
nyomon követni és felmérni egy használatba vett épület 
teljesítményét. 

 

1.2. Mire használható? 

A Level(s) célja, hogy olyan értékes információkat és adatokat közöljön, amelyek lehetővé teszik az 
épület fenntarthatósági teljesítményének megértését, javítását és optimalizálását.  Egy építési projekt 
teljesítményéről szóló jelentés elkészítése a Level(s) felhasználásával magában foglalja az épület 
teljesítményére vonatkozó adatok széles skálájának összegyűjtését, kezelését és feldolgozását.  Az 
alábbi táblázat példákat tartalmaz a Level(s) szempontjából releváns adatokra.   

2. táblázat. Az épületek erőforrás-felhasználásával és a beltéri környezettel kapcsolatos adatpontok 

Erőforrás-felhasználás Kapcsolódó adatpontok 

Energia- és 
vízfelhasználás 

- Fogyasztás (számított és ellenőrzött) 
- Kapcsolódó CO2-egyenértékű kibocsátások 
- Kapcsolódó költségek 

Építőelemek és -anyagok 

- Mennyiségek (tervezett és megvalósult) 
- Kapcsolódó CO2-egyenértékű kibocsátások 
- Kapcsolódó költségek 
- Kapcsolódó élettartam-becslések 

Épülettervek és 
szerkezetek 

- Alkalmazkodóképességi jellemzők (az összpontszám része) 
- Dekonstrukciós jellemzők (az összpontszám része) 
- Kapcsolódó költségek 
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Erőforrás-felhasználás Kapcsolódó adatpontok 

Karbantartási tervek 
- Karbantartási és csereciklusok 
- Kapcsolódó költségek 

A beltéri környezet 

- Szellőzési arányok (számított és ellenőrzött) 
- Vizsgált építésitermék-kibocsátás (tervezett és megvalósult) 
- Levegőminőség-ellenőrzési és -mintavételi eredmények 
- Hőmérsékleti viszonyok (számított és ellenőrzött) 
- Világítási és vizuális komfortfeltételek 
- Zajszintek és akusztikus komfortfeltételek 

 

Az eredmények jelentésbe foglalásán túl lehet, például, az egyes épületek teljesítményét elemezni, 
többek között az alábbiak támogatása érdekében: 

• Tervezési jellemzők és előírások, amelyek javíthatják a teljesítményt. 
• A környezeti hatás gócpontjai az életciklus során. 
• A jövőbeli teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek, amelyeket a tervezési szakaszban 

hozott döntések befolyásolhatnak. 
• Tervezési döntések és választások, amelyek befolyásolhatják a beltéri környezet minőségét. 
• Rövid, közép- és hosszú távú költségek az épület életciklusa során. 

Az a mérték, amely a tervezési teljesítmény-becslésekből megvalósult, összevetve azokat a tényleges 
(megépült) vagy mért teljesítménnyel. 
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2. Bevezető 2.:  A fenntarthatóság közös nyelve 

Ez a tájékoztató bevezeti és ismerteti a Level(s) stratégiai prioritásait, azaz a 6 makrocélkitűzést.  Ezt 
követően bevezeti azt a 16 mutatót, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy az egyes építési 

projektek hogyan járulnak hozzá e makrocélkitűzések mindegyikéhez. 

 

2.1. A 6 makrocélkitűzés 

A Level(s) közös keretrendszer 6 makrocélkitűzésen alapul, amelyek leírják, hogy milyen stratégiai 
prioritásokat kell meghatározni ahhoz, hogy az épületek hozzájáruljanak az EU és a tagállamok 
szakpolitikai célkitűzéseihez az olyan területeken, mint az energia, az anyagfelhasználás, a 
hulladékkezelés, a víz és a beltéri levegő minősége.  A makrocélkitűzések áttekintését az alábbi 2. ábra 
mutatja.  

 
2. ábra. A Level(s) 6 makrocélkitűzése 

 

E stratégiai prioritások mindegyikénél fontos, hogy az egyes építési projektek hozzájárulása és 
teljesítménye mérhető legyen.  Ezért olyan mutatókat dolgoztak ki, amelyek lehetővé teszik az egyes 
makrocélkitűzések szerinti teljesítménymérést. A 3. táblázat további információt tartalmaz a 
makrocélkitűzések meghatározásáról és alkalmazási köréről.   
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3. táblázat. A Level(s) egyes makrocélkitűzéseinek meghatározása és alkalmazási köre 

Makrocélkitűzés Meghatározás Alkalmazási kör és fókusz 

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

Az épületek teljes üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának minimalizálása életciklusuk 
során1, a bölcsőtől a sírig, az épület üzemi 
energiafelhasználásából és az előállításához 
szükséges energiából származó (beépített) 
kibocsátásokra összpontosítva. 

Építési szintű fellépés, különös tekintettel a következő célkitűzésekre:  

• Nullához közeli energiafogyasztás a használati szakaszban, amelyet 
kiegészít a költséghatékony és alacsony/nulla kibocsátású 
energiatechnológiák és infrastruktúra hozzájárulása.  

• Az épületek egész életciklusa során a beépített üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, beleértve a termékgyártáshoz, a karbantartáshoz, a 
javításhoz, a cseréhez, a felújításhoz és az életciklus végéhez 
kapcsolódó kibocsátásokat is.   

Egy épület teljesítményének értékelésekor különös figyelmet kell fordítani a 
megvalósult kibocsátások és a használati szakasz (működési) kibocsátásai 
közötti lehetséges kompromisszumokra annak érdekében, hogy a teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás az életciklus során minimálisra csökkenjen. 

2. makrocélkitűzés: 
Erőforrás-hatékony és 
körkörös 
anyagéletciklusok 

 

Az épülettervezés, a gépészet és a forma 
optimalizálása a lean és körkörös áramlások 
támogatása, a hosszú távú anyaghasznosítás 
kiterjesztése és a jelentős környezeti hatások 
csökkentése érdekében. 

Építési szintű intézkedések, amelyek az anyaghatékonyságra és a körkörös 
hasznosságra összpontosítanak.  Ez magában foglalja a következő 
tevékenységeket az egész életciklus során:  

• épülettervezés;  

• építőmérnöki és építőipari menedzsment;  

• építőipari termékek gyártása;  

• csereciklusok és rugalmasság a változáshoz való alkalmazkodáshoz; 
és 

• a hasznosításorientált bontás lehetősége.   
Az általános célkitűzés az anyagfelhasználás optimalizálása, a hulladék 
mennyiségének csökkentése, valamint a tervezés és az anyagválasztás 
körforgásossá tétele.   

                                                           
1 Az egész életen át tartó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra olykor „whole life carbon”-ként (életciklusszén) vagy „carbon footprint”-ként (szénlábnyom) is hivatkoznak. 



 
 

9 
 
 

Makrocélkitűzés Meghatározás Alkalmazási kör és fókusz 

3. makrocélkitűzés: A 
vízkészletek hatékony 
felhasználása 

 

A vízkészletek hatékony felhasználása, 
különösen azokon a területeken, amelyeken 
hosszú távon bizonyosan vagy várhatóan 
vízhiány lesz. 

Építési szintű intézkedések, különösen a folyamatosan vagy szezonálisan 
vízhiányos területeken elhelyezkedő épületek esetében.  Ennek során 
ötvözhetők a vízfelhasználás minimalizálását célzó hatékonysági 
intézkedések és a kínálati oldalt érintő, például a szürkevíz 
újrafelhasználására és az esővíz-hasznosításra irányuló intézkedések, 
amelyek alternatív források felhasználását szolgálják. 

4. makrocélkitűzés:  
Egészséges és 
kényelmes terek 

 

Olyan épületek létrehozása, amelyek 
kényelmesek és vonzóak, amelyekben élni és 
dolgozni is eredményesen lehet, és amelyek 
védik az emberi egészséget. 

Építési szintű intézkedések, amelyekkel kezelhetők a beltéri környezeti 
minőség kritikus szempontjai, amelyek befolyásolják az épület használóinak 
egészségét, kényelmét és termelékenységét, és amelyek közül az első négyet 
az alábbiakként azonosították:   

• a beltéri levegő minősége meghatározott paraméterek és 
szennyező anyagok tekintetében;  

• a hőkomfort mértéke egy átlagos évben;   

• a mesterséges és természetes fény minősége és a hozzá kapcsolódó 
vizuális kényelem; és 

• az épületszövet kapacitása az épület használóinak belső és külső 
zajforrásoktól való szigetelésére. 

5. makrocélkitűzés: Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és 
ellenálló képesség 

 

Jövőtálló épületteljesítmény az éghajlat 
várható jövőbeli változásaival szemben, az 
épülethasználók egészségének és 
kényelmének védelme, valamint az ingatlan 
értékét és a befektetéseket fenyegető hosszú 
távú kockázatok minimalizálása érdekében. 

Építési szintű intézkedések az alábbi kockázatokhoz való alkalmazkodás és az 
ellenálló képesség biztosítása érdekében: 

• fokozott túlmelegedés nyáron és nem megfelelő fűtés télen, ami 
diszkomfortérzetet okozhat és káros lehet az egészségre; 

• olyan szélsőséges időjárási események fokozódó kockázata, 
amelyek veszélyeztethetik az épületelemek biztonságát és 
integritását; valamint  

• olyan árvízi események fokozódó kockázata, amelyek 
túlterhelhetik a vízelvezető rendszereket, valamint 
megrongálhatják a szerkezeteket és az anyagokat.   
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Makrocélkitűzés Meghatározás Alkalmazási kör és fókusz 

6. makrocélkitűzés: 
Optimalizált életciklus-
költség és -érték 

 

Az épületek életciklus-költségének és -
értékének optimalizálása, hogy az tükrözze a 
hosszú távú teljesítményjavítás lehetőségeit, 
beleértve a beszerzést, az üzemeltetést, a 
karbantartást, a felújítást, az ártalmatlanítást 
és az életciklus végét. 

Építési szintű intézkedések és döntéshozatal, amelyek a fenntarthatóbb 
épületek teljes életciklusköltségére és piaci értékére vonatkozó hosszú távú 
szemléleten alapulnak, többek között:   

• alacsonyabb életciklus-költségek, valamint termelékenyebb és 
kényelmesebb élet- és munkaterek elérése; valamint 

• pozitív hatás gyakorlása az ingatlanpiaci értékbecslésekre és a 
kockázati minősítésekre.   
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2.2. Az alapmutatók 

A Level(s) közös keretrendszere 16 alapmutatóból áll.  Minden egyes mutatót úgy választottak ki, hogy az mérje az 
épületek teljesítményét és egy adott makrocélkitűzéshez való hozzájárulását.  A mutatók és azok mértékegységeinek 
áttekintését az alábbi táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. A makrocélkitűzések, valamint az azoknak megfelelő mutatók és mértékegységek áttekintése 

Makrocélkitűzés Mutató Mértékegység 

1: Üvegházhatású gázok 
és légszennyező 

anyagok kibocsátása az 
épület életciklusa során 

1.1. Energiateljesítmény a 
használati szakaszban 

kilowattóra négyzetméterenként évente 
(kWh/m2/év) 

1.2. Életciklusra vonatkozó 
globális felmelegedési potenciál 

kg CO2-egyenérték négyzetméterenként 
évente (kg CO2 eq./m2/év) 

2. Erőforrás-hatékony és 
körkörös 

anyagéletciklusok 

2.1. Mennyiségi, anyag- és 
élettartamjegyzék egységmennyiség, tömeg és évek 

2.2. Építési és bontási hulladékok 
és anyagok 

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

2.3. Az alkalmazkodóképesség és 
a felújítás tervezése alkalmazkodóképességi pontszám 

2.4. A dekonstrukció 
(hasznosításorientált bontás), az 

újrafelhasználás és az 
újrafeldolgozás tervezése 

dekonstrukciós pontszám 

3. A vízkészletek 
hatékony felhasználása 

3.1. Vízfogyasztás a használati 
szakaszban m3/év víz lakónként 

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 

4.2. A hőkomfort-tartományon 
kívüli idő 

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

4.3. Világítás és vizuális kényelem 1. szintű ellenőrző lista 

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

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)   

5.2. A szélsőséges időjárási 
események fokozott kockázata 1. szintű ellenőrzőlista (fejlesztés alatt) 

5.3. Az árvizek fokozott kockázata 1. szintű ellenőrzőlista (fejlesztés alatt) 

6.1. Életciklusköltségek euró négyzetméterenként évente 
(EUR/m2/év) 
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6. Optimalizált 
életciklus-költség és -

érték 

6.2. Értékteremtés és kockázati 
kitettség 1. szintű ellenőrző lista 

Az alapmutatók többségének egyetlen mérési egysége van.  Vannak azonban olyan fontos kivételek, amelyek 
esetében a teljesítményt más módon kell értékelni és jelenteni: 

• Összetett mutatók (1.2., 2.2., 4.1.): Ezek a mutatók összetettebbek, és nehéz egyetlen mértékegységre 
redukálni őket.  Ehelyett több kapcsolódó mértékegységből állnak, amelyeket együtt kell értelmezni ahhoz, 
hogy megértsük egy épület teljesítményét.   

• Kvalitatív értékelések (4.3., 4.4., 5.2., 5.3., 6.2.) Ezek a mutatók jelenleg nem rendelkeznek elfogadott 
mennyiségi egységgel vagy mértékegységekkel, így ezek tekintetében kvalitatív értékelési eredményeket 
lehet megadni.  

• Információközlés (2.1.): Ez a mutató arra ösztönzi a felhasználókat, hogy az életciklus-szemléletet 
elősegítendő, kezeljék és dolgozzák fel az épületükkel kapcsolatos konkrét adatokat. 

 

2.3. A teljes életciklus-értékelés (LCA) 

A Level(s) közös keretrendszere az épületek fenntarthatóságával kapcsolatban egész életciklus-alapú megközelítést 
alkalmaz.  E megközelítés teljes körű támogatása érdekében az 1., 2. és 3. makrocélkitűzés alapvető mutatóit az 
épületek környezeti hatásának holisztikus értékelése – az épületek teljes életciklus-értékelése (LCA) egészíti ki.  Az 
LCA-készítéssel számszerűsíthetők az épület környezeti hatásai, és azonosíthatók a legjelentősebb – általában 
„gócpontoknak” nevezett – területek, amelyek a teljesítmény javításának kiindulópontjaként használhatók.   

 

5. táblázat. A környezeti makrocélkitűzések és az életciklus-értékelés (LCA) mutatói 

1–3. makrocélkitűzés: A teljes életciklus-értékelés (LCA) 
Bölcsőtől a sírig – Életciklus-

értékelés (LCA): 
Hatáskategóriák 

 

 Éghajlatváltozás 

 Ózonréteg 
elvékonyodása 

 Savasodás 

 Eutrofizáció – édesvizek 

 Eutrofizáció – 
tengervizek 

 Eutrofizáció – szárazföldi 

 Fotokémiai 
ózonképződés 

 Abiotikus erőforrások 
kimerülése – ásványok és 
fémek 

 Abiotikus erőforrások 
kimerülése – fosszilis 
tüzelőanyagok 

 Vízfelhasználás 
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3. Bevezető 3.: Hogyan működik a Level(s)? 

Ebben a bevezetőben a közös keretrendszer szerkezetét és felépítését mutatjuk be.  Különös hangsúlyt fektetünk a 
három szintre, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eldöntsék, milyen fejlett értékelést és beszámolót 

készítenek az épületük fenntarthatóságáról. 

 

3.1. A három szint 

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 koncepcióterv 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 – 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.  

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

 

3.2. Az összehasonlíthatóság biztosítása 

A Level(s)t úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsák a funkcionálisan egyenértékű épületek közötti összehasonlíthatóság 
minimális szintjét.  Annak biztosítása érdekében, hogy a mennyiségi eredmények alapján érdemi összehasonlításokat 
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lehessen végezni, minden mutatóra külön utasítások és útmutatások vonatkoznak.  Ehhez szükséges, hogy a 
felhasználók betartsák az alábbi mezőben található pontokat. 

A Level(s) EU-szerte történő használatának támogatása érdekében az „egyenértékűség elve” is érvényesül.  A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nemzeti eszközök és módszerek, valamint bizonyos magáneszközök és -módszerek 
akkor használhatók, ha azokat az egyes mutatókra vonatkozó utasításokban a Level(s) kifejezetten elfogadja.  Abban 
az esetben, ha ezen eszközök vagy módszerek valamelyikét alkalmazzák, azt az eredmények mellett mindig jelenteni 
kell. 

 
További információk 
Hogyan támogatja az összehasonlíthatóságot a Level(s) használata? 
 

• Közös mértékegységek használata 
• A Level(s) épületleírásának elkészítése 
• A hivatkozott referenciaszabványok és módszerek alkalmazása  
• Az átláthatóság biztosítása érdekében a kulcsfontosságú paraméterekre, feltételezésekre és 

adatminőségre vonatkozó kötelező jelentéstétel 
• A Level(s)re vonatkozó, meghatározott szabályok, amelyek:  

- rögzítik a legfontosabb paramétereket;  
- megadják az alapértelmezett adatokat; és  
- meghatározzák a számítási feltevéseket. 

 
 
 

3.3. Továbblépés a teljesítmény optimalizálása érdekében 

A Level(s) elismeri, hogy ha az építőipari szakemberek elérik a mutatók használatára irányuló kompetencia alapvető 
szintjét, még mindig jelentős tere nyílik a teljesítmény optimalizálásának.  Lehet, hogy szakmai fejlődésük során 
még egy lépéssel tovább akarnak lépni, fejlettebb eszközök, módszerek és adatok felhasználásával.   

Minden mutató esetében lehetőség nyílik arra, hogy megtegyük ezt a további lépést, és optimalizáljuk a 
teljesítményt.  A lehetőségek főbb típusait az alábbi keretes írás ismerteti. 

 
Tudjon meg többet: 

A teljesítmény optimalizálása érdekében a Level(s) segítségével megtehető további lépések 

• nagyobb részletességű bemeneti adatok használata; 
• fejlettebb számítási módszerek és eszközök alkalmazása; 
• kidolgozottabb és átfogóbb forgatókönyvek meghatározása és tesztelése; 
• a tervezés és a teljesítmény további szempontjainak figyelembevétele a számítások és becslések során; 
• az adatok nagyobb részletességét biztosító ellenőrző rendszerek használata. 
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4. Fenntarthatóság-központú gondolkodás: rövid tájékoztatók a Level(s) legfontosabb 
fogalmairól 
A Level(s) ezen részében 4 (al)tájékoztató ismerteti a közös keretrendszer, annak makrocélkitűzései és a mutatók 
mögött meghúzódó kulcsfontosságú fogalmakat és gondolkodásmódot.  A tájékoztatók az építési projekt valamennyi 
szereplője számára segítséget nyújthatnak a fenntarthatósági koncepciók alkalmazásához, további útmutatást és 
információkat nyújtva arról, hogyan lehet a lehető legjobban hasznosítani a Level(s)t egy projekt értékelése során. 

 

4.1. Fenntarthatóság-központú gondolkodás 1.: Az egész életciklus és a körkörös gondolkodás 

A Level(s) az épületek fenntarthatóságát illetően egészéletciklus-alapú megközelítést alkalmaz.  Ebben a 
tájékoztatóban azt vizsgáljuk meg, mit jelent ez a gyakorlatban, és hogy az épület tervezésekor hogyan 

foglalkozhatunk az épület teljes életciklusa során jelentkező környezeti hatások teljes skálájával.  Ez nem csak a 
használati szakaszra érvényes; azt is megmutatjuk, hogy az épületek tervezésével, építésével és felújításával 

kapcsolatos döntések is ugyanolyan fontosak lehetnek. 

Az életciklus-megközelítéssel elemezni lehet az épületet érő környezeti hatások teljes körét, és azonosítani lehet a 
legjelentősebb hatásokat – az úgynevezett „gócpontokat”.  Ehhez kapcsolódik a körkörösség koncepciója is, amely 

a tervezéssel kívánja biztosítani a hosszú távú erőforrás-hatékonyságot.  Ezen összefonódó koncepciók 
megértésével a projekt valamennyi szereplője részt vehet az épület teljes életciklusa során kiváltott hatásának 

minimalizálásában. 

 

Az épület életciklusának koncepciója lényegesen szélesebb körű, mint az épületek tervezésére és építésére 
összpontosító jelenlegi megközelítés.  Egyszerűen fogalmazva annak megértéséről és számszerűsítéséről szól, hogy 
milyen környezeti hatásai vannak egy épületnek a „bölcsőtől” – az építéséhez felhasznált nyersanyagok 
kitermelésétől – egészen a „sírig” – az épület élettartamának végéig és dekonstrukciójáig, figyelembe véve az épület 
építőanyagainak kezelését (hasznosítás, újrafelhasználás, újrahasznosítás és hulladékkezelés) is.   

A Level(s) azzal a szándékkal jött létre, hogy ösztönözzük az építőipari szakembereket, hogy – amennyire lehetséges, 
minden tevékenységükben és munkatársukkal – végiggondolják az egész életciklust és az épülettervezés 
körkörösségét, a bölcsőtől a sírig.  Mivel az épületek jelentős anyagbázisok, amelyek évtizedeken át egyfajta 
erőforrásraktárak, tervezésük, építésük, fenntartásuk és felújításuk során fontos a körkörös gondolkodás 
alkalmazása.   

Az egészéletciklus-megközelítés alapvető fogalmai és terminológiája 

A releváns környezeti hatások az épület életciklusa során változatosak, és nagyon függenek az egyes 
életciklusszakaszok tevékenységeitől.  Elsősorban a környezetet károsító kibocsátásokra vonatkozó becslések 
formájában számszerűsítik őket, amelyeket „hatáskategóriánként” számítanak ki és készítenek róluk jelentést.  Ezek 
a „hatáskategóriák” magukba foglalják többek között a CO2-höz hasonló gázok éghajlatváltozáshoz való 
hozzájárulását, vagy a kén-dioxidhoz hasonló gázok savasodáshoz való hozzájárulását, valamint az olyan anyagoknak, 
mint a nehézfémek, az emberre és az ökoszisztémára gyakorolt toxikus hatását.  Egyes hatáskategóriák az 
épületeknek az ásványi anyagok, fémek és fosszilis tüzelőanyagok kimerüléséhez való hozzájárulását is jellemzik. Az 
épületeket közvetlenül érintő hatáskategória a földhasználat változása és a felület lezárása miatti talajvesztés. 

Az épületek életciklus alatti környezeti hatásainak megértéséhez legelőször az alábbi, legfontosabb koncepciókat 
kell megismerni: 

• Az életciklus szakaszai: Ezek az épület életének jól elkülöníthető szakaszai, amelyekhez környezeti 
hatásokat rendelnek.  Például a téglagyártáshoz kapcsolódó hatások a gyártási szakaszhoz rendelhetők.  Az 
épület használói által felhasznált energia a használati szakaszhoz rendelhető.  A Level(s) az 
EN 15978 szabványban leírt életciklusszakaszokon alapul, amelyeket további modulokra osztottunk annak 
érdekében, hogy részletesebb elemzések és jelentések készülhessenek a hatások okairól (lásd: 4. ábra.). 
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• Hatáskategóriák: Az épület életciklusa során értékelendő környezeti hatások minden kategóriája 
rendelkezik egy külön mértékegységet vagy mértékegységeket tartalmazó mutatóval.  Ezek a 
mértékegységek a modellezési és számítási módszer alapjául szolgáló választáshoz kapcsolódnak.   A 
Level(s)ben értékelt környezeti hatások elsősorban az ún. „középponti” hatáskategóriák, amelyek a 
környezetbe történő kibocsátásokat, például a CO2-kibocsátást, vagy a környezetből kinyert erőforrások, 
például a fémek felhasználását mérik.  Az egyes hatáskategóriák esetében hatásuknak megfelelően 
súlyozzák az egyes kibocsátás- vagy erőforrás-felhasználási típusok relatív hozzájárulását – például minden 
egyes metángáz-molekula globális felmelegedési potenciálja 25-ször nagyobb, mint a CO2-molekula globális 
felmelegedési potenciálja. 

• Funkcionális egység: Az építési tervek vagy projektek összehasonlításának referenciaegysége.  A 
Level(s)ben az eredményeket az épület hasznos alapterületének 1 m2-ére és a hasznos élettartam egyes 
éveire normalizáljuk, 50 éves élettartamot feltételezve. 

• Az életciklusleltár adatai: Ez az életciklus-értékelés építőköve, amely két szakaszból áll össze.  Először nyers 
adatokra van szükség ahhoz, hogy összegyűjtsük az életciklus során felhasznált anyagi erőforrásokat – ez az 
úgynevezett „anyagjegyzék” –, valamint egyéb erőforrásokat, például az energiát, az üzemanyagot és a 
vizet, valamint a közvetlen kibocsátásokat (pl. hűtőközegek, a felületkezelésből származó VOC-ok).  Ezt 
követően megbecsülik az erőforrás-felhasználáshoz kapcsolódó környezeti kibocsátást és erőforrás-
felhasználást.  Ez a készletáramlás az anyagkitermelési, -feldolgozási, -gyártási és energiatermelési 
folyamatokhoz kapcsolódik.  Ezek az adatok lehetnek „elsődlegesek”, amelyek a reprezentatív 
termelőüzemekből származó valós adatok, illetve „másodlagos” és „általános” adatok, amelyeket 
regionális, nemzeti, uniós vagy nemzetközi szinten több reprezentatív termelőüzemre átlagolnak.  Ezekkel 
az adatokkal óvatosan kell bánni annak biztosítása érdekében, hogy lehetőség szerint megfelelően 
tükrözzék az épület tervezéséhez, építéséhez és használatához kapcsolódó folyamatokat és erőforrásokat, 
különösen az adatok kora és az adott földrajzi helyen alkalmazott technológia tekintetében.  

• Gócpontok: Ezek az épületek életciklusának legfontosabb pontjai, amelyek legnagyobb mértékben 
befolyásolják az összeredményt.  Összefügghetnek az épület életciklusának szakaszaival vagy moduljaival 
(pl. B: felhasználási szakasz, B2 modul: karbantartás), konkrét folyamatok (pl. cementgyártás), konkrét 
alkatrészek (pl. homlokzati panelek, szerkezeti oszlopok, belső szerelvények és felületek) vagy egy elemi 
áramlás (pl. kazánból származó CO2-kibocsátás). 

• Forgatókönyvek: Ezek olyan jövőre vonatkozó leírások és előrejelzések, amelyek azt tárgyalják, hogyan 
fogják használni az épületet, valamint hogyan változhat a környezet, és hogyan befolyásolhatja ez az 
épülettel kapcsolatos hatásokat annak életciklusa során.  A Level(s), például, kiemeli többek között a 
következő forgatókönyvek kidolgozásának fontosságát: 

- mennyi ideig használható az épület anélkül, hogy nagyobb felújításra lenne szükség;  

- hogyan befolyásolhatja az éghajlatváltozás a fűtési és hűtési igényeket;  

- hogyan csökkenhet idővel az uniós és a nemzeti villamosenergia-termelésből származó CO2-kibocsátás; 

- hogyan befolyásolhatja az alkalmazkodóképesség kialakítása a hasznos élettartamot; 

- hogyan befolyásolhatja a hasznosításorientált bontás tervezése az anyagbázis felhasználását. 
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4. ábra Az épületek életciklusának szakaszai 

Átvéve az Európai Szabványügyi Bizottságtól (CEN) (2011) 

Mit mondanak el már most az épületek életciklus-értékelései? 

Míg az épületek használati szakaszához kapcsolódó környezeti hatások továbbra is fontosak, a nagy 
energiahatékonyságú, közel nulla energiaigényű épületek (NZEB) felé történő elmozdulás az építőanyagokkal 
kapcsolatos hatások felé tolja az egyensúlyt.  A már elvégzett életciklus-értékelésekből származó bizonyítékok 
betekintést engednek abba, hogy hol találhatók az építőanyagokhoz kapcsolódó környezeti hatások gócpontjai: 

• Az épületek életciklus-értékelésében (LCA) használt hatáskategóriák többségében az anyaghatások fő 
gócpontjaiként a teherhordó szerkezetek, a külső falak és a homlokzatok jelennek meg.   

• E hatások kezelése során összpontosítani kell a legjelentősebb, betonból, téglából, kerámiából, acélból és 
fából álló anyagáramlások életciklusra gyakorolt hatásaira. 

Az egyes anyagokhoz és elemekhez kapcsolódó környezeti hatások jól elkülöníthetőek, és nem kezelhetők egyetlen 
hatáskategóriára vagy egyetlen tervezési szempontra összpontosítva.  Bár az anyaghatékonyság néha helyes képet 
ad a tervezési fejlesztésekről, a nemfém ásványi anyagok, fémek és faalapú anyagok különböző hatásainak kezelése 
érdekében célszerű átfogó megközelítést alkalmazni. 

Az építőanyagokkal és elemekkel kapcsolatos jelentős hatások a használati szakaszban is.  Például:   

• A tervezett nagyobb javítások és karbantartások az anyagok és elemek cseréjét eredményezhetik (pl. tetők, 
homlokzatok).   

• A felújítások alkalmával is sor kerülhet kiszerelhető anyagok és egyéb fontos elemek, például ablakok és 
homlokzatok cseréjére.  Előfordulhat, hogy a kiszerelhető anyagokhoz kapcsolódó különböző hatások, 
például az emberre gyakorolt toxicitás, nem azonosíthatók és nem számszerűsíthetők, ha ezek a mutatók 
nem szerepelnek a kiválasztott hatáskategóriákban.   
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• A fejlesztés során jelentős hangsúlyt kell fektetni az épületszerkezetek, a tér és a föld használatának 
hatékonyságára és intenzitására.   

- Az otthonok esetében a kompaktabb épületformák tervezése hatékonyabb föld-, anyag- és 
energiafelhasználást jelent.   

- Az olyan kereskedelmi épületek esetében, mint az irodák, az alkalmazkodóképességet és a szerkezetek 
élettartamának meghosszabbítását célzó tervezés csökkentheti az anyagokból eredő hatásokat.  

- A funkcionális egység kiválasztása döntő fontosságú annak meghatározásában, hogyan történjen az 
erőforrás-felhasználás intenzitásának mérése.  A hatások munkaállomásonkénti vagy felhasználónkénti 
mérése, például, informatívabb lehet, mint a hasznos alapterület négyzetméterére vetített érték. 

 

Hogyan lehet a Level(s)t az egész életciklus értékelésére használni? 

A Level(s) közös keretrendszere arra ösztönzi a felhasználókat, hogy gondolják át az épület egész életciklusát, és e 
célból alapot biztosít az életciklus számszerűsítéséhez, elemzéséhez és megértéséhez.  Ehhez kapcsolódóan a 
körkörösség számos aspektusával is foglalkozik, olyan mutatókat kínálva, amelyek segíthetik megérteni, hogyan 
lehet kiterjeszteni az épület hasznosságát, nemcsak az élettartamát és az ingatlanpiaci értékét illetően, hanem az 
épületet alkotó anyagok hasznosításának, újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának jövőbeli lehetőségei 
tekintetében is. 

A környezeti hatások teljes körű megismerése érdekében ösztönözzük, hogy minden életciklus-szakasz tekintetében 
készítsenek beszámolót.  Emellett a Level(s)t úgy alakították ki, hogy a felhasználók első lépésként 
megismerkedhessenek az életciklus-GWP (globális felmelegedési potenciál) értékeléséhez szükséges különböző 
lépésekkel, és ha úgy döntenek, kiterjeszthessék az elemzést egy teljes „bölcsőtől a sírig” életciklus-értékelésre (LCA). 

Ez a tanulási folyamat egy sor tervezési koncepcióval kezdődik, amelyek segíthetik az életciklus-alapú gondolkodást 
(lásd az alábbi bekeretezett részt).  A Level(s) más mutatói is hozzájárulnak ehhez a tanulási folyamathoz azáltal, 
hogy foglalkoznak az LCA szempontjaival, beleértve az alábbiakat:  

• 2.1., amely az épület mennyiségeket, anyagokat és élettartamokat tartalmazó jegyzékeiről gyűjt 
információkat; 

• 2.3. és 2.4., amelyek lehetővé teszik az alkalmazkodóképességre és a dekonstrukcióra vonatkozó 
forgatókönyvek kidolgozását; 

• 5.1, 5.2. és 5.3., amelyek felmérik, milyen kockázatokat jelenthetnek az épületre a lehetséges jövőbeli 
éghajlatváltozások.  

Az ebben a tájékoztatóban bemutatott épületéletciklus-értékelésekből levont megállapításokat összegyűjtötték a 
Level(s) életciklus-alapú tervezési szempontokat felsorakoztató szempontrendszerébe, amely az életciklus-
szemléletre támaszkodó projektalapú megoldások kiindulópontját képezi (lásd az alábbi bekeretezett részt).   

Tudjon meg többet: 
A Level(s) életciklus-alapú tervezési koncepciói 

• Hatékony épületalak, -forma és -felhasználás: Az épület terület/térfogat aránya, más néven sűrűsége 
vagy tömörsége, valamint a magassága befolyásolja az anyaghatékonyságot és az energiafelhasználást.  
Egy kompaktabb építési forma akár több mint 20%-kal kevesebb anyagot használhat fel az építés során 
és a felhasználási szakaszban több mint 20%-kal kevesebb fűtési és hűtési energiát fogyaszthat.  Az épület 
használatának intenzitása – mind a funkciók sűrűsége, mind az általános kihasználtság tekintetében – 
szintén befolyásolhatja az életciklus-teljesítményt. 

• A közel nulla energiaigényű épületek (NZEB) optimalizált konstrukciója: Mind az új építésű, mind a 
nagyobb felújítási projektekre érvényes, amelyekben figyelembe kell venni a következő két szakasz 
közötti kompromisszumot: 
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- A használati szakasz energiafogyasztása: az épületek használati szakaszát erőteljesen befolyásolja az 
elsődleges energiafelhasználás, különösen a helyiségek fűtése, a melegvízfogyasztás és a világítás;  

- A termelési szakasz energiafogyasztása: az energiafogyasztás csökkentése mellett a közel nulla 
energiafelhasználású épületekre (NZEB-k) való áttéréshez több beépített energiára is szükség volt a 
nagyobb teljesítményű szigetelés, ablakok, homlokzati rendszerek, hőtömeg és megújulóenergia-
technológiák előállításához. 

• Optimalizált anyaghasználati ciklusok: a legtöbb esetben az építéshez kapcsolódó, beépített 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás több mint feléért az épületek szerkezete felel.   
- Új szerkezetek: a bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a szerkezeti tervek 

optimalizálásával az anyagfelhasználás körülbelül egyharmaddal csökkenthető, miközben a 
szükséges műszaki jellemzők változatlanok maradnak.   

- Újrafelhasznált szerkezetek: egy meglévő épület szerkezetének újrafelhasználásával jelentős 
mértékben csökkenthető az anyagfelhasználás és a kapcsolódó ÜHG-kibocsátás. 

• Az alkalmazkodóképesség kialakítása: az épületeknek a piaci és az épülethasználói igények változásaihoz 
való alkalmazkodási potenciálja és e téren mutatott rugalmassága meghosszabbíthatja az épület 
élettartamát, ideértve különösen a szerkezetét és fő elemeit, amelyek az életciklus szempontjából 
gócpontok.  

• Az épület és az alkotóelemek élettartamának meghosszabbítása: az épület és alkotóelemei élettartama, 
amelyet néha üzemi élettartamnak is neveznek, fontos tényezők, amelyek befolyásolják az építési és a 
használati szakaszban jelentkező hatásokat.  Általában minél több csere- és felújítási ciklusra van szükség, 
annál nagyobb a beépített hatás.  Ez különösen igaz az épületgépészeti felújításokra, beleértve a 
vezetékeket és csővezetékeket, valamint a felületkezelő anyagokat, például a festékeket. 

• A hasznosításorientált bontás tervezése: a termékgyártás, valamint a helyszíni építési és bontási 
folyamatok során keletkező hulladék az építési helyszín teljes anyagáramlásának jelentős részét 
képezheti, és ha nem használják fel vagy hasznosítják újra, az elpazarolt erőforrásokhoz vezethet, és 
ezáltal ágazati szinten fokozhatja az életciklushoz kapcsolódó hatásokat.  
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4.2. Fenntarthatóság-központú gondolkodás 2.: A tervezés és a tényleges épületteljesítmény közötti rés 
megszüntetése 

A fenntarthatósági teljesítményértékelések többsége a tervezési szakaszban készül.  Csak nagyon kevés esetben 
követik nyomon a befejezett épület teljesítményét.  Egyre több bizonyíték van arra, hogy fennáll a veszélye, hogy a 

tervezési becslések és az épület valós teljesítménye eltérnek, és hogy ez a különbség egyes esetekben jelentős, 
néhány esetben akár 50% is lehet.  Ez számos tényezőből fakadhat, amelyeket fontos lenne megértenünk, és 

tanulnunk belőlük. 

Annak biztosítása érdekében, hogy az olyan célok, mint a hatékony energia- és vízfelhasználás, vagy az 
épülethasználók belső környezettel való elégedettsége ténylegesen teljesüljenek, a Level(s) célja annak biztosítása, 
hogy kezdettől fogva egyértelmű cél legyen annak ellenőrzésére, hogy milyen egy épület megvalósult és használat 
közbeni teljesítménye.  Ez úgy valósítható meg, ha eleve tervezik az épület beépített jellemzőinek ellenőrzését, a 

befejezett épület teljesítményének nyomon követését, és mérlegelik az épületet használók elégedettségének 
felmérését. 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az olyan célok, mint a hatékony energia- és vízfelhasználás, vagy a jó minőségű 
beltéri levegő, valóban teljesüljenek, fontos az elkészült épület teljesítményének nyomon követése – mind a 
használat közbeni teljesítményadatok, mind a végleges, megvalósult specifikációk tekintetében.  Számos oka lehet 
annak, hogy egy épület miért nem a tervezett módon működik:   

• A minőség általában folyamatos kihívást jelent az építőiparban, és a projekt kivitelezése során mindvégig 
figyelmet igényel; 

• A fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez szükséges új és innovatív tervezési és kivitelezési formák először 
új és ismeretlen technikák, anyagok és rendszerek alkalmazását követelhetik meg;  

• A teljesítmény előzetes számítása és szimulációja során alkalmazott feltételezések az épület potenciális 
használóinak használati mintáit leírni hivatott alapértelmezett értékeken alapulhatnak, továbbá 
előfordulhat, hogy nem veszik figyelembe a már használatban lépő épület összes energiaigényét; 

• A projekten belüli kommunikáció, koordináció és felelősségi körök hiányosságai a tervezés részleteinek és 
előírásainak figyelmen kívül hagyásához vezethetnek; valamint 

• Előfordulhat, hogy a projektcsoport nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy az egyes 
fenntarthatósági célkitűzéseket részletes tervekre és azoknak megfelelően kivitelezett projektekre váltsa.  

Ezen okok korai szakaszban történő kezelése és a projekt kivitelezési módjának figyelemmel követése révén a lehető 
legkisebbre csökkenthető a teljesítménybeli hiányosságok kockázata.  Az épületek, végső soron, emberek számára 
épülnek, ezért az épület használóinak elégedettsége fontos kiegészítő eleme a nyomon követésnek.  Ez magában 
foglalja az épületben élők és dolgozók megkérdezését.  Egy ilyen felmérés lehetővé teszi a teljesítmény egyéb 
szempontjainak – például a belső környezet feletti ellenőrzés szintjével való elégedettség – elemzését is. 

Minden beköltözés utáni megfigyelési és felmérési tevékenység gondos tervezést igényel, és annak érdekében, hogy 
e gyakorlatból a legnagyobb értéket nyerjük ki, valamennyi érintettnek elkötelezettnek kell lennie amellett, hogy 
tanuljon az eredményekből és a későbbiekben felhasználja azokat.  Ez a szakmai tanulási folyamat nemcsak az 
ügyféloldal, hanem a tervezőcsapat tagjai, a projektvezetők és az építési vállalkozók számára is értékes lehet.  A 
Level(s) felhasználóit ezért arra ösztönözzük, hogy az elkészült épület teljesítményének értékelése céljából a 
befejezést és beköltözést követően végezzenek nyomon követést és felmérést.  

 

Hogyan használható a Level(s) e teljesítménybeli különbség kiküszöböléséhez? 

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk egy épület teljesítményéről, fontos, hogy az építés befejezése után 
pontosan nyomon kövessük azt.  Ez a lépés jelentéstételi célokra mért adatokat fog szolgáltatni.  Ezeket az adatokat 
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ezután elemezni lehet, hogy lássuk, milyen jól teljesít az épület a gyakorlatban.  Ha van bármilyen teljesítménybeli 
különbség mutatkozik, az adatok kiindulási pontként használhatók bármely probléma vagy hiba megállapításához és 
orvoslásához.   Ugyancsak ellenőrizni kell az épület megvalósult szerkezeti jellemzőit is, mivel a folyamat során 
jelentős változtatások történhettek. 

A nyomon követhető mutatók esetében a Level(s) alapvető instrukciókat ad a nyomon követés megvalósításához. A 
nyomonkövetési tevékenységek, valamint a kísérő referenciaszabványok leírása is rendelkezésre áll.  Ezek keretében 
a következőkre kell összpontosítani:  

• az épületszövet vizsgálata; 

• a HVAC-rendszerek vizsgálata; 

• az energia- és vízfogyasztás mérése; 

• a beltéri levegő mérése, mind az átadáskor, mind a használatba vételt követően; 

• hőmérsékleti viszonyok a használatba vételt követően; és 

• a nappali és a mesterséges fény hozzájárulása és minősége. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie továbbá a beépített mennyiségekre és költségekre vonatkozó adatokra is – 
beleértve a felhasznált építőanyagokat is.  Ezek az adatok azért fontosak, mert a végleges mennyiségi és 
anyagjegyzékben történő változások befolyásolhatják az életciklusleltárt, amelyet olyan mutatók kiszámításához 
használunk, mint az 1.2. Életciklus-GWP (globális felmelegedési potenciál), valamint a 2.1. Mennyiségi, anyag- és 
élettartamjegyzékben rögzített és a 6.1. Életciklusköltségekben használt, az élettartamra és a karbantartásra 
vonatkozó feltevések.   

 

Az épület használóinak elégedettségére vonatkozó felmérések 

Az épület sikerének szintén kritikus paramétere az épület használóinak elégedettsége.  Bár az ilyen jellegű 
felmérések nem képezik a Level(s) közös keretrendszer alapvető részét, a mennyiségi paraméterek nyomon 
követésének kiegészítéseként ezek elvégzése is ajánlott, és ehhez általános iránymutatást is biztosítunk.  Az épületet 
használók elégedettségének értékeléséhez az ISO 10551 és 28802 szabványban rögzített módszerek alkalmazásával 
strukturált interjúkat és felméréseket kell készíteni, valamint az egészséges és kényelmes épületek eléréséhez 
fontosnak ítélt konkrét teljesítményszempontokat kell figyelembe venni.  Erre a folyamatra különböző 
szakkifejezésekkel lehet hivatkozni, mint pl. a használatba vétel utáni értékelés (Post Occupancy Evaluation, POE), a 
belső környezeti minőség (IEQ) felmérése vagy az épületfelhasználói felmérés (Building User Survey, BUS). A Level(s) 
jelen ismertetésében ezt az eljárást használatba vétel utáni értékelésnek (POE) nevezzük.  

A Level(s)en belüli 4.1. (beltéri levegőminőség) és 4.2. (hőkomforttartományon kívüli idő) mutatók azok a fő 
indikátorok, amelyekre szabványosított felmérési módszert határoztunk meg.  Például a 4.2. pont esetében létezik 
egy módszer, amellyel értékelhető az épületet használók hőkomforttal való elégedettsége.  Ehhez egy olyan 
felmérési formátum használható, amelyet statisztikailag valós hőkomfortkörülményekre kalibráltak.   

Azoknak a projektcsoportoknak, amelyek szélesebb körű értékelést kívánnak készíteni az épületet használók 
elégedettségéről, ezt a célkitűzést rögzíteniük kell a Level(s) projekttervükben.  Ezt követően, kiindulási pontként, 
ajánlott áttekinteni az alábbi bekeretezett részben meghatározott módszereket.   

Tudjon meg többet: 

A kényelem és elégedettség használatba vétel utáni értékelése (POE)  

A POE-t jellemzően legalább egy évvel az épület teljes körű használatba vétele után szokták elvégezni. Az értékelés 
általában az épület teljesítménymutatóival kapcsolatos minőségi szempontok értékelésére szolgáló, az épület 
használóival készített interjúkból áll.  A POE-t általában harmadik félnek kell elvégeznie szabványosított 
módszertan alkalmazásával.   
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Számos értékelési módszer és szabvány vált standard referenciává a használatba vétel utáni értékelésekhez.  E 
módszerek és szabványok mindegyike eszközkészletet biztosít a mennyiségi és minőségi értékelések 
kombinációinak elvégzéséhez, valamint a felmérés során felhasználható mintakérdéseket is tartalmaz.  A 
leginkább hivatkozott módszerek és szabványok nem teljes listája a következő: 

 Building User Survey (BUS) módszer, amelyet az alacsony energiafelhasználású épületek értékelése során 
szerzett tapasztalatok alapján dolgoztak ki az 1980-as és 1990-es években2.  

 CBE (Berkeley) Használatba vétel utáni beltéri környezeti minőségi (IEQ) felmérés, amely web-alapú, és 
a beltéri minőség hét aspektusával foglalkozik.3 

 A Soft Landings folyamat, amely egy jobb épületek megvalósítását célzó, többlépcsős megközelítés; ez 
utolsó szakaszként magában foglalja a meghosszabbított utógondozást és a POE elvégzését4. 

Emellett számos épületértékelési rendszer és jelentéstételi eszköz gondoskodik a használatba vétel utáni 
értékelésről: 

 vagy a rendszer alapkövetelményeként (pl. a Miljöbyggnad Svédországban, az SSO Spanyolországban);  
 vagy opcionális mutatóként, kritériumként vagy érdemként (pl.: BREEAM New Construction, LEED 

Building Operations & Maintenance, Finnország, GBC Building Performance Indicators).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Fenntarthatóság-központú gondolkodás 3.: Hogyan lehet elérni a fenntartható felújítást?  

Az új európai zöld megállapodás arra törekszik, hogy lendületet adjon a meglévő épületállomány javítását célzó 
„felújítási hullámnak”, annak érdekében, hogy ezáltal jövőtállóvá váljanak az épületek az éghajlatváltozással 
szemben, csökkenjen az energiaszegénység és új munkahelyek jöjjenek létre.  Egyre fontosabbá válik, hogy 

foglalkozzunk az életünk és munkánk helyszínéül szolgáló beltéri terek egyéb fenntarthatósági szempontjaival – 
például az egészséggel, a kényelemmel és az alkalmazkodóképességgel – is, és a nagyobb felújítási projektek 

lehetőséget teremtenek e tervezési szempontok figyelembevételére. 

A Level(s) ösztönzi a nagy és mélyreható felújítási projektek átfogó megközelítését, amely az egyes épületek 
jellemzőinek és tulajdonságainak megértésén, a teljesítmény javítására irányuló lehetőségek értékelésén és a 

felújítási projektek tervezésének életciklus-alapú megközelítésén alapul. 
 

A 2050-ben várhatóan még meglévő épületállomány mintegy 85–90%-a már megépült, és ez az állomány hatalmas, 
az egész kontinensre kiterjedő nyersanyagbázist alkot.  Németország becslései például arra engednek következtetni, 
hogy az ország épített környezete mintegy 50 milliárd tonna nyersanyag raktárát alkotja.   

Az életciklusra vonatkozó bizonyítékok arra utalnak, hogy a meglévő épületek nagy teljesítményű, teljes körű 
felújításával 60–80%-kal csökkenthetjük mind az épülethasználók általi energia- és vízfelhasználáshoz, mind az 
építési termékekhez kapcsolódó, életciklusra gyakorolt környezeti hatásokat.  A becslések szerint az EU-ban évente 
az épületállománynak csupán 0,2%-ában hajtanak végre olyan teljes körű felújítást, amely legalább 60%-kal 
csökkenti az energiafogyasztást. Ennek az aránynak jelentősen emelkednie kell, ha az EU teljesíteni kívánja az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseit.   

A lakosság kiterjedt, mély bezártsága, amely a Covid19-világjárvány következtében alakult ki, a közelmúltban 
ráirányította a figyelmet azon terek egészségességére, kényelmességére és alkalmazkodóképességére, ahol hosszú 
ideig élünk és dolgozunk.  Egy jelentős felújítás ezért lehetőséget teremthet az épületek olyan aspektusainak 
kezelésére is, amelyek a lakók életminőségére és termelékenységére nézve károsak lehetnek. 

Hogyan alkalmazható a Level(s) a nagyobb felújításokra? 

A Level(s) olyan tervezési elveket és értékelési lépéseket foglal magában, amelyek igazodnak a nagyobb felújítási 
projektek fenntarthatóbbá tételéhez.  Az épület fenntartható felújításának első lépése az eredeti épület építésének 
és – ha lehetséges – az épületet használók tapasztalatainak átfogó felmérése.  Ez az első lépés döntő fontosságú a 
teljesítmény javítása szempontjából, mivel minden felújítást az épület meglévő állapotához és műszaki jellemzőihez, 
a funkciók tervezett elhelyezkedéséhez és a helyi környezethez kell igazítani.   

A meglévő funkciókat olykor tovább lehet hasznosítani, mint például a világítóudvarokat és a légaknákat a 
szellőztetés érdekében, de előfordulhat, hogy olyan, előre nem látott problémákra derül fény, mint például egy 
hőhíd, vizesedés vagy légszivárgás, amelyeket bizonyos anyagok és szerkezetek, pl. erkélyek, fali panelek okoznak.  
A lakók által az épület használatával kapcsolatban szerzett tapasztalatok is rávilágíthatnak a teljesítmény olyan 
aspektusaira, amelyekkel foglalkozni lehet. 

Miután mindez az információ összegyűlt, felhasználható az épület alapteljesítményének pontos szimulációjára és a 
tervezési lehetőségek kidolgozására.  A Level(s) keretrendszere ezután testreszabott utasításokat ad arra 
vonatkozóan, hogyan lehet 6 makrocélkitűzést felújítási szempontból kezelni.  Az alábbi bekeretezett részben 
ismertetünk néhány fontosabb területet, ahol a Level(s) használatával lehetőség nyílik a teljesítmény javítására. 

Tudjon meg többet: 

A makrocélkitűzések és mutatók kezelése egy jelentős felújítás szempontjából 

Makrocélkitűzés A fő teljesítményjavítási lehetőségek 
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1. makrocélkitűzés: 
Üvegházhatású 
gázok és 
légszennyező 
anyagok 
kibocsátása az 
épület életciklusa 
során 

 Az épületburkolatok hőhatékonyságának javítása, valamint az egyéb energiafelhasználás – 
például a világítás, fűtés és hűtés – kezelése hozzájárulhat egy meglévő épület általános 
minőségének javításához.   

 Az épületszövet, az elrendezés és a műszaki szolgáltatások felújítása ugyanakkor olyan 
aspektusokkal is foglalkozhat, amelyek esetleg kényelmetlenné teszik az épület használatát, 
például:  

- hideg, nyirkos vagy túlmelegedett, és  

- magas működési költségek.  

 Értékelni lehet a megújuló energia öntermelésében és önfogyasztásában rejlő 
lehetőségeket. 

 Annak felmérése, mennyiben lehetséges alacsony beépített CO2-kibocsátást biztosító 
felújítást végezni, értékelve többek között az ablakokat, a szigetelést, a belső beépítést, a 
felületkezeléseket és a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések alkalmazásának 
lehetőségét. 

2. makrocélkitűzés: 
Erőforrás-hatékony 
és körkörös 
anyagéletciklusok 

Az épületek, belső terek és szolgáltatások átalakítása lehetőséget teremthet a következőkre:  

 a lakók jelenlegi és jövőbeni igényeinek biztosításában mutatkozó hiányosságok kezelése, 
például a rugalmasabb térelosztás, a jobb hozzáférhetőség, a közösségi tér és a távmunka 
lehetőségének megoldása.   

 az ingatlanok üzemeltetésének megfizethetőbbé tétele, a jelenben és a jövőben egyaránt. 

3. makrocélkitűzés: 
A vízkészletek 
hatékony 
felhasználása 

A szaniterek és szerelvények korszerűsítése és cseréje, valamint az új külső tereprendezés 
valószínűleg lehetőséget teremt a következőkre: 

 víztakarékos csapok, zuhanyzók és fürdők előírása; 

 víztakarékos rendszerek bevezetése, szürke és esővíz felhasználása; 

 a vízmérés és -ellenőrzés bevezetése; 

 új, víztakarékos öntözési rendszerek tervezése és szárazságtűrő növények választása. 

4. makrocélkitűzés: 
Egészséges és 
kényelmes terek 

Néhány fő tényező, amely hatással lehet a beltéri egészségre – a szellőzés, a beltéri szennyező 
anyagok, a nappali fény és a zaj – új jelentőséget kapott a Covid19 utáni világban, új és fokozott 
érzékenységgel az egészség és a higiénia iránt.  A belső terek átalakítása lehetővé teheti a belső 
elrendezések és a technikai szolgáltatások javítását és módosítását, például az alábbiak 
bevezetésével:  

 napfény;  

 természetes keresztszellőzés; és  

 új pontforrású mechanikus szellőztetés.   

5. makrocélkitűzés: 
Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
és ellenálló 
képesség 

Egy meglévő épület környezeti változással szembeni ellenálló képessége részben az eredeti 
tervezési jellemzőkön múlik, de lehetőség nyílhat az alábbiak javítására:  

 belső elrendezések;  

 szellőzési útvonalak;  

 az épület anyagának teljesítménye; és  

 HVAC rendszerek.  

természetalapú megoldások (zöld infrastruktúra) bevezetése az épületen és az épület körül. 
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6. makrocélkitűzés: 
Optimalizált 
életciklus-költség 
és -érték 

A tervezőcsoportok, az ügyfelek és az értékbecslők közötti párbeszéd ösztönzésével az ingatlanok 
piaci értékbecslésekor jobban figyelembe lehet venni a fenntarthatósági jellemzők hosszú távú 
értékét.   

A jól megtervezett, egészséges és fenntartható épületek értékmegtartási és értékteremtési 
képessége – akár az általános költségek minimalizálása, vonzó ingatlanok létrehozása vagy a 
jövőbeli kockázatok minimalizálása révén – egyre inkább differenciáló tényezővé válik a piacon 
lévő ingatlanok között.   
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4.4. Fenntarthatóság-központú gondolkodás 4.: Hogyan lehet a fenntarthatóság pozitív hatással egy 
ingatlan piaci értékére? 

A Level(s) célja annak biztosítása, hogy a fenntarthatóbb épületek értékét elismerjék, és ez az épület gazdasági 
értékelésében is tükröződjön.  Szeretnénk biztosítani, hogy egy fenntarthatóbb épület hosszú távú 

teljesítményének várható javulása csökkentse az életciklus-költségeket, és kedvezően befolyásolja az ingatlanpiaci 
értékeket, a hitelezési feltételeket és a bérbeadást. 

A prioritások meghatározására és a teljesítmény mérésére szolgáló eszközök biztosítása mellett a Level(s) ezért 
arra ösztönzi az építőipari szakembereket, hogy vegyék figyelembe, mennyiben hathat kedvezően egy épület 
fenntarthatósága a piaci értékelésekre és mennyiben csökkentheti a jövőbeli kockázatoknak való kitettséget. 

 

Sok építőipari szakember az ügyfelei révén találkozik az ingatlanértékelés világával, akik valószínűleg közölni fogják 
vele, hogy mik a projekt fő értéknövelői.  A piaci értékeléshez használt módszerek kívülről fekete doboznak 
tűnhetnek, amelynek tartalmát csak az ügyfél, az ingatlanpiaci tanácsadója és az értékbecslési szakemberek ismerik. 

Ezért fontos, hogy a tervezőcsoportok tagjai is értsék, hogyan vehető figyelembe a fenntarthatóság az EU-ban 
alkalmazott vezető értékelési standardok esetében.  Figyelemre méltó, hogy az értékelési standardok három vezető 
kiadója – a Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), a European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA) és az 
International Valuation Standards Council (IVSC) – már beépítette a fenntarthatóságot az általuk alkalmazott 
értékelési standardokba és kockázatértékelési szempontokba.  Ez azt jelenti, hogy a folyamat során elvben már 
figyelembe kell venni a fenntarthatóságot.   

A gyakorlatban a fenntarthatósági szempontok mérlegelésére irányuló legtöbb projekt kiindulópontja az ingatlan 
energiateljesítményéhez kapcsolódik, amelyet az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány formájában történő 
tájékoztatásra vonatkozó szabályozási követelmények vezérelnek.  Az 5. ábra azt szemlélteti, hogyan lehet ez 
kiindulópontja egy olyan párbeszédnek, amelyet azokról fenntarthatósági jellemzőkről folytatnak, amelyek 
gazdasági hatással is járhatnak, beleértve potenciálisan az épület piaci értékét is. 

 
5. ábra. Bepillantás az ingatlanpiaci értékbecslés fekete dobozába. Lutzkendorf and Lorenz (2005)5 alapján 

 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), 212–234. o. 
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Hogyan alkalmazható a Level(s) az ingatlanértékelésre? 

Az ingatlanértékelési és kockázati besorolási standardok jelentős lehetőségeket rejtenek a fenntarthatóbb épületek 
előnyeinek kiaknázása és a hosszú távú beruházási döntések támogatása tekintetében.  A Level(s) 6.2. mutatója 
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a közös keretrendszer segítségével jelentést készítsenek a jobb 
teljesítmény lehetőségéről, amely gazdasági hatást gyakorolhat az alábbi három kulcsfontosságú területre:  

1. az általános költségek csökkentése (a működési költségek minimalizálásával) 

2. megnövekedett bevételek és stabilabb befektetések (az ingatlanok vonzóbbá tételével) 

3. csökkent kockázat (a lehetséges jövőbeli kitettség előrejelzésével) 

A 6. táblázat a közös keretrendszer minden egyes mutatója kapcsán bemutatja, hogy hol lehet hatással a jobb 
teljesítmény e három terület valamelyikére vagy mindegyikére. Ily módon a Level(s) felhasználói tájékozottabban 
tekinthetnek az értékelési szakemberek bevonása elébe, különösen a fenntarthatóságot javító tervezési döntések 
értékteremtésének megértése és kommunikálása terén. 

6. táblázat. A Level(s) egyes mutatóinak potenciális hatása az ingatlanértékelésre vagy a kockázati besorolásra 

A Level(s) alapmutatói 

A jövőbeli bevételekre és a kockázatnak való kitettségre gyakorolt 
lehetséges hatás 

1. Megnövekedett 
bevételek a piac 
elismerése és a 
kereslet miatt 

2. Alacsonyabb 
üzemeltetési és 

karbantartási 
költségek 

3. A megnövekedett 
általános költségek 
vagy bevételkiesés 
kockázatának való 
jövőbeli kitettség 

1.1. A használati szakasz energiafogyasztása    

1.2. Életciklusra vonatkozó globális 
felmelegedési potenciál    

2.1. A mennyiségek, az anyagok és a 
szolgáltatások élettartamának jegyzéke    

2.2. Építési és bontási hulladékok és anyagok    

2.3. Az alkalmazkodóképesség és a felújítás 
tervezése    

2.4. A dekonstrukció, újrafelhasználás és 
újrafeldolgozhatóság tervezése    

3.1. Vízfogyasztás a használati szakaszban    

Bölcsőtől a sírig Életciklus-értékelés (LCA)    
4.1. Beltéri levegőminőség    

4.2. A hőkomfort-tartományon kívüli idő    

4.3. Világítás és vizuális kényelem    

4.4. Akusztika és zaj elleni védelem    

5.1. Az épülethasználók egészségének és 
hőkomfortjának védelme    

5.2. A szélsőséges időjárási események 
fokozott kockázata    

5.3. Fenntartható vízelvezetés    

6.1. Életciklusköltségek    
6.2. Értékteremtés és kockázati kitettség     
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