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A minősítési rendszer 
háttere



A BREEAM rendszer 
keletkezése
• Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method alapítva 1990

• 2008 óta nemzetközi minősítések 

• Európai szabványrendszer

• 2011 óta meglévő épületek minősítése (világszerte)

• 2015 óta Communities, Refurbishment minősítése 

• A BREEAM rendszer mintájára 1998-ban létrejön az 
amerikai LEED, majd 2008-ban a német DGNB
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Minősítési szintek:

<10%  UNCLASSIFIED              -
>10%  ACCEPTABLE
>25%  PASS
>40%  GOOD
>55%  VERY GOOD
>70%  EXCELLENT
>85%  OUTSTANDING



Miért minősítenek az ügyfelek? 

– Külső követelmény (pl. befektetői igény). 

– Marketing és PR 

– A környezeti lábnyom csökkentése. 

– Jövőbeli piaci igények kielégítése.
– Alacsonyabb üzemeltetési költségek.
– Bérlői elvárás.
– Piaci (újra)pozicionálás.
– Mérhető, 3. fél által tanusított környezeti hatás



Minősítés lebonyolítása

BREEAM New 
Construction
• Regisztrálás az online 

rendszerbe
• Kérdések

megválaszolása
• Megfelelősségek

feltöltése
• Adatok ellenőrzése a 

BREEAM által
• Minősítés kiállítása

BREEAM In-Use
• Regisztrálás az online 

rendszerbe
• Kérdések

megválaszolása
• Megfelelősségek

feltöltése
• Minősítések kiállítása

BREEAM BESPOKE
• Bespoke rendszer

kidolgozása
• ezután ugyanaz a 

folyamat mint a 
BREEAM New 
Constructionnál



A minősítés rövid módszertana

Tematikus
kategóriák

• A minősítési követelmények különböző
kategóriákba vannak megfogalmazva

Súlyozás
• Az egyes kategóriákban

kapott pontok súllyozva
vannak, a kategória
súlyozása szerint

Elért
minősítési
szint

•A súllyozott
pontok
összeadása
adja meg az
elért minősítési
szintet



A BREEAM rendszer kategóriái:



A kategóriák súlyozása (HUN)
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Anyagok (17.92 %)

– Nagyobb épületelemek rétegrendjeinek környezeti besorolása (green
guide)

– Gyártói tanusítások (pl. ISO14001, FSC)
– Életciklus elemzés
– Anyagok vagy épület elemek újrahasznosítása
– Környezetkímélő anyagok előnyben részesítése
– Fa anyagok bizonyítottan csak legális forrásból



Egészség & jó közérzet (17.23%)

– Természetes fény
– Kilátás a munka-állomásoktól
– Egyedi szabályozhatóság biztosítása
– Intelligens autómatika
– Természetes szellőzés lehetősége
– Hőkomfort
– Beltéri levegő minősége
– Energiatakarékos fényforrások



Energia (16.54%)

– CO2 kibocsátás csökkentése
– Megújulók használata
– Fogyasztások és fogyasztók mérése / al-mérése
– Alacsony CO2 kibocsátású technológiák alkalmazása
– TNM 7/2006 szerinti energiatanusítvány elfogadott



Szennyezés (11.71 %)

– Környezeti kockázatok felmérése és kezelése
– Gépészet kibocsátásainak csökkentése és monitoringja
– Szennyezések csökkentése (kültéri zaj, szennyvíz, levegő)
– Ózonkárosító hűtőközegek mellőzése
– Épületgépészeti rendszerek felügyelete



Management (11.11 %)

– Beüzemelő mérnök szerepkör (comissioning agent) 
– Építkezés hatásainak csökkentése
– Építkezés fogyasztás & kibocsátás nyomonkövetése
– Közösségi & hivatalos egyeztetések lebonyolítása
– Átlátható projekt menedzsment
– Nemzetközi kivitelezési & munkavégzési „best practise“ normák betartása
– Épülethasználók & üzemeltetők oktatása



Ökológia (10.34 %)

– A projekt ökológiai értékének a növelése
– Barnamezős beruházások előnybe részesítése
– Negatív ökológia hatások csökkentése
– Meglévő ökológia értékek védelme
– Szakképzett ökológus alkalmazása
– Hosszútávú ökológiai hatás vizsgálata



Hulladék (5.51 %)

– Építési hulladék becslése, nyomonkövetése
– Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása (kivitelezés és használat alatt is)
– Igény szerint tömörítő gépek vagy komposztáló integrálása a projektbe



Közlekedés (4.82 %)

– Alternatív közlekedési módok biztosítása / integrálása
– Kerékpáros közlekedés integrálása
– Tömegközlekedés biztosítása
– Épülethasználók átfogó tájékoztatása
– Biztonságos közlekedés (területen, garázsban, stb.)
– Biztonságos megközelíthetőség
– Szállító útvonalak szétválasztása



Víz (4.82 %)

– Vízhasználat mérése / al-mérése
– Hálózati vízfelhasználás csökkentése
– Vízszivárgás jelzés
– Eső vagy szürkevíz használat
– Víztakarékos berendezések alkalmazása



BREEAM minősítés menete - öszefoglalva



Protecting People, Property and the Planet

Magyarországi tapasztalatok, 
példák



BREEAM Magyarországon
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Tematikus kategóriák:

4. A LEED rendszer felépítése

Location and
Transportation

Sustainable
Sites

Water
Efficiency

Energy and
Atmosphere

Materials and
Resources

Indoor
Environmental Quality

Innovation Regional
Priority

kategóriánként kreditek (pontok), prerequisite-ek



80+ pont60-79 pont40-49 pont 50-59 pont

Minősítési fokozatok



• Energia (30%)
� energetikai szimuláció / kalkulációk

� megújuló energiaforrások

� üzembe helyezés ellenőrzése

� fogyasztásmérések

� hűtőközeg vizsgálata



• Elhelyezkedés és közlekedés (18%)

� érzékeny területek védelme

� barnamezős beruházás

� közeli szolgáltatások

� tömegközlekedési lehetőségek

� kerékpáros infrastruktúra

� elektromos autók ösztönzése

� csökkentett parkolószám



• Anyaghasználat (13%)

� hulladékkezelés

� életciklus elemzés

� anyagok újrafelhasználása

� környezetkímélő anyagok

� környezetvédelmi terméknyilatkozatok



• Fenntartható területhasználat (10%)

� zöldfelületek, ökológia

� esővíz kezelése

� környezetkímélő kivitelezés

� hősziget-hatás csökkentése

� fényszennyezés minimalizálása



• Vízfelhasználás (10%)

� kültéri vízfogyasztás csökkentése

� vízhatékony berendezések

� esővízgyűjtés

� vízfogyasztásmérés



Belső környezet (9%)

� frisslevegő mennyiség

� termikus komfort

� beépített anyagok károsanyag tartalma

� benapozás

� világítási rendszerek

� akusztika

built-to suit fejlesztésnél jobban érvényesül (15%)



• túlteljesítés, kísérleti kreditek

� helyi sajátosságok

Innováció

Regionális kreditek

Integratív eljárás

� szakágak, stratégiák korai összehangolása



5. Hazai példák
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új építésű fit-out meglévő épület



Case Study-k
Minősítési rendszerek
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