
—A konferencia két holland előadója közül 
Yvette Govaart városalkotó, a COUP B.V. part-
nere és alapítója hozta el témaként a rotterdami 
Blue City különösen innovatív projektjét.

—A nyolcvanas években épült rotterdami 
uszoda a maga idejében közkedvelt, emblemati-
kus létesítmény volt. Később a kihasználtság és 

karbantartás hiánya miatt meglehetősen rossz állapotba került. A beru-
házás magántőkéből valósult meg. A projekt fő mozgatórugója korunk 
legsürgetőbb problémájára adandó válasz volt: a túlfogyasztás. A zöld 
megoldásokban Govaart nem csupán a klímaváltozás elleni küzdelmet, 
de üzleti lehetőséget is lát. Aki jól működő alternatívákat tud találni, gaz-
daságilag is sikeres lehet.

—A Blue City élő példaként, kis léptékben 
mutatja be, hogyan lehet a kivitelezésen túl a 
funkciót és üzemeltetést is körforgásossá tenni, 
illetve egy várost körforgásos módon működ-
tetni. A COUP 2015-ben vette meg a fürdő-
komplexumot, 2018-ra már 30 vállalkozás műkö-
dött a Blue Cityben, Hollandia első körforgásos 
irodaépületében. A projekt jelenlegi szakaszá-
ban a világ első körforgásos biolaboratóriumá-
nak kialakításán, illetve egy HACCP-tanúsított 
élelmiszerközpont létrehozásán dolgoznak.  
A kül téri medencékből tetőkert, a beltéri hullám-
fürdőből rendezvénytér épülne.

—A jelenleg is zajló projekt, illetve az újabb és 
újabb kutatások mellett a COUP tevékenysége 
nagy részét teszi ki az építőanyagok begyűjtése 
a bontásra ítélt létesítményekből. A beépített 
anyagok 98%-a bontásból származik, amivel 
68% CO2-kibocsátást takarítottak meg.  
A be  ru házás most tart nagyjából a felénél, és 
tapasztalatként elmondható, hogy a kezde-
tekhez képest sokkal egyszerűbbé vált az 
anyagbeszerzés, ahogyan egyre inkább terjed 
Hollandiában a körforgásos szemlélet. Másik 
fejlemény, hogy a teljesen magántőkéből meg-
valósuló projekt mára olyan elismertté vált, hogy 
például az önkormányzat közpénzből újítja meg 
az egykori uszoda környezetét.

—Előadása végén Govaartot a konferencia 
résztvevői arról kérdezték, hogy miképpen 
lehet újrahasznosított anyagokkal biztosí-
tani a műszaki követelményeket. A válasz 
sejt  hető volt: ez az egyik legnehezebb része 
a projektnek, hiszen a bontott anyagok 
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különböző specifikációkkal bírnak, és még ha egyesével ki is elégítik 
a követelményeket, egy közös rendszerbe építve már eltérő módon 
viselkednek.

—A konferencia záróprogramja panelbeszélgetés volt dr. Botos 
Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár, Báthory 
Balázs, a Market Zrt. innovációért és stratégiai fejlesztésekért fele-
lős vezérigazgató-helyettese, Kádár Mihály, a Technical Supervision 
and Planning Consulting (TSPC) tulajdonos-ügyvezető igazgatója és 
Tatár Tibor Futureal kereskedelmi és irodaüzletágért felelős vezér-
igazgatója részvételével.

—Fontos kérdés volt, hogy bár soha nem szabad szem elől tévesz-
teni a hosszú távú célokat (pl. a 2050-re elvárt számokat), életünket 
itt és most, sokkal rövidebb intervallumban éljük. A építész-tervezői 
szakmát képviselve Kádár Mihály szerint bár vannak már különböző 
minősítési rendszerek a tervezés szakaszában is, még nincs mögöt-
tük egy zárt, transzparens adatbázis, amely  
a tel jes életciklus mutatóit tartalmazná. A kivitelezők és beszállítók 
bevonásával hatástanulmányok, elemzések és több változat elkészí-
tésére is szükség lesz. Nagy szerepe lehet még a különböző szimulá-
ciós programoknak, melyek segítségével az egyes opciók nyújtotta 
komfortot, teljesítményt lehet kiértékelni.

—Arra a kérdésre, hogyan lehetne pénzügyileg is segíteni a hazai kör-
nyezettudatos építőipart, tervezői szempontból a válasz: a tervek már 
ne csupán tervek, hanem adatbázisok is legyenek. A folyamat utolsó 
szakaszából előre kell hozni, és a kezdetekkor bevonni a kivitelezőket, 
hogy minél pontosabb értékek kerüljenek az adatbázisba, melyeket 
később össze lehet hasonlítani a szabályozással, a megbízói igények-
kel és a megvalósulást követő teljesítménnyel.

—Az utolsó kérdéskör a hibrid irodai munkavégzés hatásairól szólt. 
A tervezői tapasztalat, hogy egyre több olyan megbízás van, amikor 
egy meglévő irodaház esetén nem csupán belsőépítészeti ráncfelvar-
rást kér a megrendelő, hanem az irodaterek új igényre szabott, flexibi-
lis átstrukturálását. Az épület használatának teljes modellezéséhez 
azonban rengeteg adatra van szükség.

A HuGBC október végi Green Future 
Conference rendezvényén az előadók 
és egy panelbeszélgetés résztvevői 
arra keresték a választ, hogy csele
ked jünk vagy egyelőre maradjunk 
várakozó állásponton a klímaválság 
kezelését illetően az építőiparban.  
A HuGBC egyértelműen a miha ma
rabbi tetteket sürgeti.
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