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ÚJ MEGATREND: ZÖLD LÉTESÍTMÉNYMENEDZSMENT

• sikeres létesítménymenedzsment projektek Ausztrália, Új-Zéland, 
Hongkong, Japán és Szingapúr építőiparában;

• a fenntarthatósági beruházások a létesítménymenedzsment 
területén a legújabb értéknövelt szolgáltatások

• a zöld épületeknek négy pillére van:
- minimalizálják a környezetre gyakorolt hatást, 
- javítják a lakók jóléti állapotát, 
- javítják a befektetések megtérülését a fejlesztők és a helyi 

közösség számára, valamint 
- javítják az életciklus figyelembevételét a tervezési és fejlesztési 

folyamat során (L.B. Robichaud, V.S. Anantatmula (2010). 

Megatrend: Az idős épületek jelentős terhelését utólag kell
csökkenteni. Ennek a megoldása egy új típusú
létesítménygazdálkodás.
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• a meglévő épületek többsége a következő 50-100 évben is 
használatban lesz, hosszú élettartama miatt

• A meglévő épületek több energiát használnak fel, ennek 
ellenére a cserearányuk mindössze évi 1,0–3,0%



A GREEN RETROFIT ELTERJEDÉSÉNEK AKADÁLYAI
A NEMZETKÖZI 

KUTATÁSOK ALAPJÁN
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Pénzügyi, finanszírozási kérdések

A zöld épületek kezdeti tőkeköltsége
Az életciklus költséggel járó tudás hiánya
Elégtelen finanszírozás
A zöld anyagok árának ingadozása
A befektetés megtérülése nehezen prognosztizálható

Zöld építési szakemberek

Az építési szakemberek megfelelő készségekkel a zöld
orientált technológia megfelelő megvalósításához, ami
gátolhatja annak hatékonyságát
Tapasztalatlan tanácsadók és vállalkozók
Hiányosságok a zöldépítéshez szükséges szakismeretek és
képzések kínálatában
Hiányzik a zöld épületrendszerekkel és koncepciókkal
kapcsolatos információkat és segítséget nyújtó energetikai
szakember
A kereskedelmi épületek esetében alacsony a tudatossági
ráta
A fenntarthatósági ismeretek hiánya
A tapasztalat hiánya a tervezés során
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Szakpolitikai támogatás

Pénzügyi ösztönzők hiánya
Pénzügyi ösztönzők elvesztése, ha nem sikerül
megszerezni a tanúsítványt
Az adó- és szabályozási ösztönzők nem egységesek
Az adó- és szabályozási ösztönzők bonyolultak és nehezen
elérhetőek
Az ösztönzők bizonytalan lejárati ideje (időbeli hatálya)
Alacsony a zöld befektetések aránya, valamint a kormány
és amagáncégek részvétele a zöldépítésimozgalomban

Zöld építésgazdasági fejlődés
mérése

Tudáshiány a zöld fejlesztés számszerűsítésében
Hiányoznak a zöld értékeléséhez megállapított
referenciaértékek és kritériumok
Konszenzus hiánya a piacon a vezető zöld szabványokkal
kapcsolatban
Nem érhető el szignifikáns adat az utólagosan felújított
épületek fenntarthatósági hatásairól
A befektetés megtérülése több történelmi perspektívát
igényel, hogy kiszámíthatóbbá váljon

Zöld tudatosság

A tulajdonosok és a befektetők nem férnek hozzá
elegendő információhoz a green retrofit kapcsán elérhető
technológiákról és hatásokról
A pénzintézetek tudásának hiánya a zöld épületekkel
kapcsolatban
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Vállalati/projektvezetési/
tulajdonosi
vonatkozások

Információ hiány
Projektvezetés/tulajdonos zöld szemléletének hiánya
Nem elkötelezett a projektvezető a hagyományostól eltérő
zöld megoldások irányába
A vezetés hiánya a felső igazgatás részéről
A tulajdonosok nem állnak készen arra, hogy elhagyják
komfortzónájukat, pl. új „zöld-szemléletű” projektvezetés és
munkatársak, ismeretlen a jogi és technológiai környezet, új
folyamat, új technológia stb.

A „Zöld” anyag és technológia

Nincsenek kimunkálva a hatásvizsgálatok hiányában a
minősítési rendszerek (sok a bizonytalanság, a felelősségi
szabályok elmosódnak, korábban nem tapasztalt problémák
kerülhetnek a felszínre)
Nem bizonyítottak a technológia egyes vonatkozásai
(időtállóság, időjárásállóság, biztonsági kérdések)
A zöld anyag és technológia korlátozott elérhetősége



www.greenology.huKÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


