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A PAUL-HENRI SPAAK ÉPÜLET  
EGY KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL, VALAMINT A 

MUNKAFELTÉTELEK SZEMPONTJÁBÓL PÉLDAÉRTÉKŰ ÉPÜLET CHARTÁJA 
 
 

 
 
Általános célkitűzések: 

 

1. A Paul-Henri SPAAK épületnek környezetvédelmi szempontból példaértékűnek kell 

lennie. A környezet tiszteletben tartása a projekt egészének központi eleme. 

2. A jövőbeni épület képes lesz saját szénlábnyomának semlegesítésére, valamint az 

energiahasználat és a nem ivóvíz használata szempontjából független lesz; 

3. A jövőbeni épület energiatermelés szempontjából produktív lesz; 

4. A jövőbeni épület rehabilitálja környezetét. Megépítése pozitív hatással lesz a 

környezet és a városok szempontjából, mind az energiahasználat, mind a levegő 

minősége, mind pedig a helyi biológiai sokféleség tekintetében; 

5. Az épület életciklusának minden fázisában – az előkészületektől egészen a hasznos 

élettartama végéig – a körforgásos gazdaság elveit követi (hosszabb élettartam, 

termékek átminősítése, újrahasznosítás, a helyi szakértelem előmozdítása, az ex 

situ/in situ építőanyagok maximális újbóli felhasználása, a talajjavítás, az inert 

anyagok újrafelhasználása, a földkiemelés során kinyert talaj újrafelhasználása, a 

talajrétegek hierarchiájának megtartása, a rövid értékesítési láncok és a helyi termelés 

előnyben részesítése stb.); 

6. Az épület kialakításának a biológiai klimatizmus elvein kell alapulnia a földrajzi 

adatokhoz való alkalmazkodás, a napsugárzás szerinti tájolás, a szélnek való 

kitettség, az időjárás-állóság, a kültéri és beltéri kényelem, a klímasemlegesség 

fogalma, a napfény maximális használata, az épület helyszíne topográfiai jellemzőinek 

kihasználása stb. tekintetében;  

7. A jövőbeni épületnek vissza kell állítania a város és a természet kapcsolatát, 

különösen a Léopold park felé vezető út és a Place du Luxembourghoz való 

csatlakozás által. A jövőbeni csatlakozások és az épület jövőbeni alakja 

meghatározóak a környező urbanizáció és az emberek számára való 

hozzáférhetőség szempontjából, valamint felpezsdítik az Európai Parlament 

helyszínén történő aktivitást; 
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8. A projekttervezési, építési és üzembe helyezési folyamatok a WELL (a jólét 

szempontjából), az ISO (a hozzáférhetőség szempontjából) és a DGNB (a 

környezetvédelmi paraméterek szempontjából) tanúsítási struktúráját követik. 

9. A projektmenedzsment a LEAN együttműködési módszert követi.  

 

Kibocsátások: 

 
10. A szén-dioxid-semleges státusz megszerzése; 

11. Lehetőség a szén-dioxid megkötésére az építőelemeken és új növényzet 

bevezetésén keresztül; 

12. Növényzet használata a levegő kezelésére, az oxigén előállítására és a környező 

levegő minőségének javítására; 

13. Terek mérgező anyagok vagy kémiai oldószerek nélküli kialakítása. 

 

Energia: 

14. A pozitív energia koncepciója a megújuló energiatermelésnek és a helyben tárolt 

energiának köszönhetően; 

15. A helyszíni meleg/hideg energia hálózatának megvalósíthatósági tanulmánya, a 

többlethő/hideg visszatérése a kiépített hálózaton belül; 

16. Egy ún. „okoshálózat” létrehozása az épület más EP-épületekhez való 

csatlakoztatásán és az integrált telephely-kezelés biztosításán keresztül; 

17. A természeti erőforrások (napenergia, szélenergia, talajenergia, hőcsere stb.) 

felhasználása az energiatermeléshez. 

18. Mesterségesintelligencia-rendszerek használata az épület 

energiagazdálkodásában.  

 

Víz: 

19. 100%-ban áteresztő vagy azzal egyenértékű lábnyom a helyszín egészén; 

20. 100%-ban egyenértékű a fogyasztás és a regeneráció közötti egyensúlyban; 

21. 100%-ban autonóm a nem ivóvíz tekintetében (egészségügyi rendszerek és 

légkondicionálás); 

22. Megvalósíthatósági tanulmány a helyszínen kezelt vízciklus autonómiájáról. 

 

Rövid távú hatások: 

23. Ezen épületnek a jövőbeli felhasználókkal, a szomszédokkal és a hatóságokkal 

folytatott konzultáción keresztüli megtervezése a közös és kiegyensúlyozott fogalmi 

alap megteremtése érdekében; 
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24. Példamutató projekt garantálása (látogatható, részvételi alapú, kisebb ökológiai 

lábnyom, az akadályok és hulladékok korlátozása, valamint oktatási és szórakoztató 

jellegű); 

25. A városi, környezeti és társadalmi kapcsolatok újbóli fellendítése (növényzet, 

mobilitás, biotóp); 

26. Build local és Build light, beépítve a átváltható/adaptálható konstrukció fogalmát 

szárazépítési rendszereken keresztül. 

 

Hosszú távú hatások: 

27. Tanulmány az Európai Parlament túlfogyasztásának megszüntetéséről és a jövőbeni 

épület hatásáról; 

28. Modularitás, fejlődés és rugalmasság a technológiai és társadalmi változások és 

fejlesztések kezeléséhez; 

29. Intelligens és moduláris működés a különböző igények és események szerint; 

30. Future-proof design (jövőbiztos kialakítás) > Magasfokú reziliencia/a változásokat 

figyelembe vevő tervezés (az éghajlatváltozással, a jogszabályi változásokkal és a 

térbeli elosztások változásával kapcsolatban). Az épület szerkezetének stabilnak, 

ellenállónak, rugalmasnak és modulárisnak kell lennie a jövőbeli módosítások és új 

műveletek lehetővé tétele érdekében; 

31. Az open source telepítések egyszerű kezelhetősége és kezelése. 

 

Fogyasztás: 

32. A procedúrákhoz (IT, teremberendezés, konyhaberendezés stb.) kapcsolódó összes 

fogyasztás csökkentése, és nem csak a kényelemhez kapcsolódó fogyasztásé. 

33. A szokások megváltoztatásának elindítása – A környezetre gyakorolt hatások 

csökkentése minden módjának a lehető legjobb megragadása/előrelátása (a jövőbeni 

felhasználókkal együttműködve), megkísérelve a jövőbeli „szokások megváltozásával” 

kapcsolatos lehetőségek integrálását – már a tervezési fázisban – az épület 

tevékenységi szintjén (azaz:  a munkamódszerek, a mobilitás, a távjelenlét, az 

erőforrások racionális felhasználása, a vendéglátóipari szolgáltatások és az 

adathordozók stb. hatása); 

34. Az éghajlati kényelemmel való elégedettség alakulásának értékelése (például az 

elfogadható környezeti hőmérséklet nyáron és télen;  illetve a hidrotermikus 

körülményekre vonatkozó valós idejű információk közlése a felhasználókkal). 
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Közösségi információcsere és információmegosztás: 

35. Co-sharing > Információmegosztás nyílt adatbázison keresztül, részvételi és oktatási 

megközelítéssel, amely lehetővé teszi a jó példák és innovációk utólagos replikációját; 

36. Szociális kapcsolatok kialakítása (konzultáció és kommunikáció révén), valamint 

városi és ökológiai kapcsolatok kialakítása. 

37. Városi és társadalmi lehetőségek biztosítása a városnegyedek életminőségének 

javítására. 

 


