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Valószínûleg nem újdonság a megállapítás, hogy egy sötét, zsúfolt
vagy levegõtlen iroda meglehetõsen rossz hatással lehet a közérze-
tünkre, ezáltal pedig a munkateljesítményünkre is. Lehet-e azonban
számszerûsíteni, hogy mennyire? És hogyan lehet azt pontosan megfo-
galmazni, hogy egy épület tervezésekor a használók jó közérzete, jóllé-
te elsõdleges szempont legyen? A World Green Building Council
(WorldGBC), a fenntartható építés gyakorlatának elterjesztéséért tevé-
kenykedõ világszervezet ennek kiderítésére kampányt indított, amely a
sokat mondó Better Places for People (Jobb helyek az embereknek) el-
nevezést kapta. A kampány deklarált célkitûzései közé tartozik annak
tudatosítása, hogyan hatnak az épületek használóik egészségére és
közérzetére, illetve az, hogy bátorítsa az épületek tervezõit, létrehozó-
it, építtetõit, tulajdonosait, bérlõit és üzemeltetõit a létesítmények
emberközpontúbbá tételére. Nemcsak irodaházakat, hanem kereske-
delmi létesítményeket és lakóépületeket is vizsgálnak ebbõl a szem-
pontból. 

A túlzottan hideg környezet 4 %, míg a túlzottan meleg akár 6%
csökkenést is jelenthet a munkateljesítményben, a jó levegõminõség
pedig 8-11 %-kal növelheti azt. A zavaró zajhatás viszont már akár 66
%-kal is ronthatja munkateljesítményünket! Ezek a megállapítások is
részei a kampány vizsgálódásainak. Persze nem csak ilyen könnyen
mérhetõ paramétereket emelnek ki, hanem például az olyan szempon-
tokat is, mint a biofília (azaz például kilátás egy természeti elemekkel
benépesített, zöldellõ környezetre) vagy a monotónia kerülése a belsõ
terekben. 

A jó gyakorlatok terjesztésére egy tanulmány is napvilágot látott,
amely pozitív példákat vonultat fel a világ minden tájáról. Nézzünk
hát meg néhány példát, amelyek jól szemléltetik, hogy milyen kreatív
eszközökkel lehet javítani az épített környezet teremtette viszonyokon!

British Land központi irodák, York House (London) felújítása 
Az irodaház felújítása elõtt a szervezet elrendelt egy elemzõ vizsgála-
tot, amely a World Green Building Council kampányának alapvetõ cél-
kitûzéseit követve zajlott. Ennek része volt a dolgozók körében végzett
felmérés, a munkaállomásokra elhelyezett érzékelõk (hõmérséklet, pá-
ratartalom stb.) és olyan mutatók elemzése, mint a munkahelyi hiány-

zások és fluktuáció. A felújítás után pedig utánkövetéses vizsgálatokkal
elemzik annak hatékonyságát. Az elõzetes elemzések alapján a felújí-
tás során kiemelten figyeltek a következõkre:
az érzékek ébren tartására olyan fogásokkal, mint például a változa-
tos textúrájú anyagokkal kialakított környezet (fapadló, kerámiabur-
kolat és padlószõnyeg váltakozása, eltérõ színek alkalmazása a helyi-
ségekben stb.);
a helyiségbe bejutó természetes fénymennyiség növelése a homlokza-
ti nyílások méretének növelése nélkül (belsõ helyiségek összenyitása,
belsõ üveg térhatárolások, fényvisszaverõ burkolatok alkalmazása
stb.);
aktív térhasználat bátorítása például új közlekedõutak kialakításával,
a frissítõk beszerzõhelyének vagy a fénymásolónak az átgondolt, a
munkatársak találkozását elõsegítõ elhelyezésével stb.;
flexibilis, a munkavégzés módjára több opciót is felkínáló munkakör-
nyezet (megosztott munkaállomások, kávézók, asztalok állva végzett
munkához, kanapék és kisebb tárgyalók);
levegõminõség javítása közel 800 (a dolgozók számának háromszoro-
sa!), erre a célra tudatosan kiválasztott beltéri növény elhelyezésével; 
a szociális élet elõsegítése nyitott központi terek létrehozásával.

Bioconstrucción y Energia Alternativa központi irodák
(Monterrey, Mexikó) felújítása
A szervezet a felújítást egy jó alkalomnak látta arra, hogy a fenntart-
ható megoldások egyfajta mintaprojektjévé tegye az épületet. Az egyik
fõ célkitûzés a városi közegben a természeti környezet visszaállítása
volt, valamint az, hogy az épület szerves részévé váljon annak. Ehhez
segítségül hívták a tájépítészet elemeit, zöldfalakat, zöldtetõket és egy
növényekkel teli tetõteraszt, továbbá egy gyógynövénykertet alakítot-
tak ki. Az épület belsõ tereit pedig úgy alakították át, hogy lehetõleg
mindenhonnan rálátás nyíljon a zöldellõ környezetre.

Z Ö L D  O L D A L A K

Épített környezet, egészség és termelékenység, 
avagy épületek a jó közérzetért

A British Land felújított irodái, fotó ©British Land
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Plantronics (Swindon, Nagy-Brtannia)
Az elektromos berendezéseket gyártó nemzetközi cég irodáinak átter-
vezése akkor vált idõszerûvé, amikor három különbözõ helyrõl egy
helyre költöztek, illetve bevezették a „Smarter Working” (okos munka-

hely) koncepciót, amely nagyobb rugalmasságot kívánt adni a dolgo-
zóknak. Ennek részeként
a megbeszélések, találkozók színtereit úgy alakították ki, hogy azok
használata ne zavarja az elmélyültebb munkafolyamatokban dolgozó-
kat;
korábbi 18 tárgyaló számát, mivel azok kihasználatlanok voltak, le-

csökkentették 5-re, az informálisabb összejövetelek színtereit viszont
megnövelték;
elvonulásra alkalmas területeket hoztak létre, ahol zavartalan lehet
az egyéni munkavégzés.
Az utánkövetéses vizsgálatok szerint a munkahelyi hiányzások szá-

ma az átalakítások után 12,7-rõl 3,5 %-ra csökkent, a dolgozói elége-
dettség pedig 61-rõl 85 %-osra nõtt.

Ezeknek a változtatásoknak egy része triviálisnak tûnhet, de éppen
ez mutatja, hogy sokszor nem az anyagiakon múlnak a dolgok, hanem
egyszerûen az okos tervezés és odafigyelés is csodákat tehet. A kam-
pány további esettanulmányairól, fejleményeirõl a betterplacesforpeo-
ple.org honlapon tájékozódhatunk.         

Ongrádi Melinda
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Zöld kint és bent: a Bioconstrucción y Energia Alternativa központi irodái,

fotó © Bioconstrucción y Energia Alternativa

A Plantronics a belsõ terek átformálásával növelte a dolgozók komfortját, 

fotó © Plantronics

Hazai zöldépítés a nemzetközi porondon

A World Green Building Council nemzetközi szervezet jó példája a kul-

túrák találkozásának. Annak tagjaként a Magyar Környezettudatos Épí-

tés Egyesülete (HuGBC) is rendkívül sokat tesz a tudásmegosztás terén,

nemzetközi és hazai viszonylatban is – ezt mutatják például az európai

Leadership Awardon elért szép magyar sikerek („Épület” kategóriában

tavaly az Eiffel Palace hozta el a pálmát!), amik jó példái annak, hogy

minket is számon tartanak a zöldépítés globális porondján!   


