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energia 

kényelem 

környezet 

kényelem 
az épület biztosítja a kényelmes és egészséges 
élet feltételeit 
 
energia 
az épület energiamérlege pozitív 
 
környezet 
pozitív hatást gyakorol környezetére 

az aktívház víziója  
többet ad, mint amennyit elvesz 

 



aktívház specifikáció 
 

mennyiségi követelmények 
besorolás: 1 (legjobb) – 4 (elfogadható) 
 
kényelem 
•természetes fény  
•hőmérséklet 
•beltéri levegőminőség 
•biofília 
•akusztika 
•elrendezés 
•aktív tervezés / testmozgás 
•hely kényelmi adottságai 
 

energia 
•energiafelhasználás 
•megújuló energia használata 
•primerenergia-felhasználás 
 
környezet 
•környezeti terhek teljes életcikluson keresztül 
•ivóvíz-használat 
•fenntartható építés 
 

 



a radar diagram 
 

jó 

jobb 

legjobb 



a fenntarthatóság kritériumai  
a fenntarthatósági rózsa szirmai 

 



Közelítsünk a hatékonyság oldaláról!  
(in Health, Wellbeing & Productivity in Offices. The next chapter for green building, by WGBC) 

 



Geometria irodaház 
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Geometria irodaház 
 
 



Geometria irodaház 
 
 



Vision towers (k4) irodaház 
építészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
építészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
építészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
építészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
építészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
tájépítészeti jelleg 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
földszinti alaprajz 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
általános szinti alaprajz 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
 
 



Vision towers (k4) irodaház 
 
 



Vision towers (k4) irodaház 
 
 



Vision towers (k4) irodaház 
megújuló energiák használata 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
épületburok 

 
 



Vision towers (k4) irodaház 
minimális ökológiai lábnyom 

 
 



Geometria irodaház 
építészet vs zöld kütyük 

 
 
komfort  természetes fény / napsütés  term. fény az irodákban mindkét oldalon 

       átrium felülről megvilágított (napfény) 

       átlátás (külvilág – átrium) 

       káprázás elleni belső rolók       

  beltéri hőmérséklet   sugárzó fűtés (szerkezet temperálása)       

  beltéri levegőminőség  hibrid szellőzés (természetes +  szenzor leállítja a mesterséges    

       mesterséges)    szellőzést, ha nyílik az ablak 

 

 

energia energiafelhasználás   jól hőszigetelő termikus burok  hővisszanyerős szellőző rendszer 

       külső árnyékolók    világítás zónákra osztott 

       extenzív zöldtető 

       természetes, gravitációs átszellőzés      

  megújuló energia használata       fotovoltaikus elemek a 2. ütemben 

             levegő-víz hőszivattyús rendszer 

  primerenergia-igény 

  biofília     kiugró ablakokban, dobozokon  

       növények 

  akusztika    átriumban hangelnyelő felületek 

  elrendezés    sűrű-ritka terek dinamikája      

       break-out terek dobozokban / tetején 

környezet környezeti terhek              

  ivóvízfelhasználás   könnyen tisztítható felületek 

       csapadékvízgyűjtés / locsolás 

       víztakarékos csaptelepek        

  fenntartható építés   újrahasznosítás / eredetigazolás folyama- 

       tosan monitorozva tervezés és építés közben 

        

       építészeti eszközök    zöld kütyük 



Vision towers (k4) irodaház 
építészet vs zöld kütyük 

 
 
komfort  természetes fény / napsütés  az ablakhányad magas 

       alapterülethez képest nagy a 

           homlokzati felületek aránya 

       csak kifelé, köztérre néző helyiségek       

  beltéri hőmérséklet               

  beltéri levegőminőség  mesterséges szellőzés nyitható     

           ablakokkal     

 

energia energiafelhasználás   jól hőszigetelő termikus burok  forgódobos hővisszanyerős szellőző 

       külső árnyékolók        rendszer 

       extenzív zöldtető    világítás zónákra osztott 

                      

  megújuló energia használata       napkollektorok melegvízkészítésre 

  primerenergia-igény         távhő igénybevétele 

  biofília     köztér kialakítása zöldfelületekkel 

       fedett átmeneti zóna köztér és       

                          irodabejárat között 

  akusztika    köztér akusztikai védelme tájépítészeti  hangnyomásszint 38 dB irodában 

         eszközökkel 

  elrendezés    legyezőszerűen megnyíló épület-       

               szárnyak távlatot adnak      

környezet környezeti terhek              

  ivóvízfelhasználás   könnyen tisztítható felületek 

       csapadékvízgyűjtés / locsolás  

       víztakarékos csaptelepek        

  fenntartható építés   újrahasznosítás / eredetigazolás folyama- 

       tosan monitorozva tervezés és építés közben 

        

       építészeti eszközök    zöld kütyük 



Mikor vagyunk eredményesek? 
építészet vs zöld kütyük 

 
 


