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E dokumentum a Hatékony Ház Napok (NZB2021 „Doors Open Days”) projekt eddig elért eredményeit mutatja be – alacsony energiaigényű épületekkel kapcsolatos tapasz-
talatokat oszt meg annak érdekében, hogy megfelelhessünk az EU közel nulla energiaigényről szóló elvárásainak 2021-ig. A projektet az Európai Unió az Intelligens Energia 
Európa Program keretében támogatta (szerződésszám: IEE/11/927/SI2.616379). 

Ezen brosúra tartalmáért, amely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét, a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli,. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem 
felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
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A szerkeszto üzenete

Kedves olvasó,
A következő néhány oldalon a közel nulla energiaigényű épületeket járjuk körbe röviden tíz európai országban.

Körsétánk egy nagy európai kampány része, amely az épületek magas szintű energiahatékonyságát népszerűsíti. A kampányt 
Hatékony Ház Napoknak (angolul: „NZEB Doors Open Days”) hívják és az Európai Unió az Intelligens Energia Európa Program 
keretében támogatja. 

A kampány célja, hogy kézzelfogható tapasztalatokat nyújtson az alacsony energiaigényű épületekről mindenki számára, és 
szélesebb körben ismertté tegye a hatékony házakat. A közel nulla energiaigényű épületek koncepciójának sikeres megvalósítása 
az európai piacon realisztikus kihívás. Számos magán és állami tulajdonban lévő alacsony energiaigényű épületet teszteltek már 
Európa szerte, amelyekazóta is sikeresen működnek. Sok esetben a Hatékony Házak építését érdekes és innovatív támogatási 
programok ösztönözték, máskor a környezetbarát megoldások iránti szenvedély és a szén-dioxid (karbon) lábnyom csökkentésé-
nek személyes indíttatása, vagy egyszerűen csak a modern technológiák iránti kíváncsiság hajtotta a megvalósítókat.

Az elmúlt években sokat megtudtunk arról, hogy mekkora jelentőséggel bírnak hétköznapi személyes döntéseink a minket 
körülvevő környezet állapotára nézve, amit a gyermekeink számára hagyunk majd itt. Egy támogatólag fellépő közigaztatás 
bölcs döntései hatalmas megerősítést nyújthatnak ezeknek az egyéni döntéseknek, és magasabb szintre emelhetik az építőipar 
energiaszabványait. 

Szeretnénk kiemelni a közszféra példamutató szerepét. Egyrészt fontosak a saját infrastruktúrájuk állapotával kapcsolatos    
döntéseik, de ugyanilyen fontosságú, hogy milyen - az emberek energiahatékonysággal kapcsolatos döntéseit előmozdító               
- nemzeti, regionális vagy helyi kezdeményezéseket indítanak el. Miért ne legyen természetes, hogy felújítás vagy új épület 
építésekor automatikusan a nagyon magas energiahatékonysági színvonal mellett döntünk, és ez határozza meg egy beruházás 
vonzóságának értékelését is. 

Ha még nem látogatott meg közel nulla energiaigényű épületeket, akkor szívesen látjuk Önt a 2014 novembere során megren-
dezésre kerülő Hatékony Ház Napokon! 
Olvassa el a 2014 tavaszán megvalósult berlini szakmai tanulmányút beszámolóit a honlapunkon!
Reméljük, pozitív benyomást tesz Önre, amit olvas és lát, és szeretettel várjuk egyik Hatékony Házunkban!

A Hatekony Haz Napok szervezoi
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Az európai épületállomány igényli 
az EU teljes energiafogyasz-
tásának 40%-át. 
Egyes tagállamokban már régóta 
rendelkeznek az épületekre 
vonatkozó energiahasználati 
szabályozással és jól működő 
támogatási programokkal, melyek 
ezt a célt szolgálják. 
Más országokban az energiaha-
tékonyság egyéb politikai célokkal 
versenyez, és tovább tart, míg 
a megfelelő helyen kezelik a 
kérdést. 

Az épületek felújítása során elérhető 
energiamegtakarítási potenciál 
országról országra változik, de valahol 
55-80% közötti értékre tehető. Ez azt 
jelenti, hogy az épületállomány átalakí-
tása óriási kihívás, de nagy lehetőség 
is egyben. A megfelelő lépések megté-
telével, a rendelkezésre álló eszközök és 
technológák segítségével feltárhatjuk 
a leginkább költséghatékony energia-
megtakarítási lehetőségeket. 

A jelenlegi építési és felújítási gyakor-
latokat át kell alakítani. A megfelelő 
költség-haszon elemzések, valamint 
az elérhető energiahatékonysággal 
kapcsolatos szakmai tudás (know-how) 
hiánya miatt az épületek energiaha-
tékonysági potenciálját évtizedekre 
befagyasztjuk, amíg a következő 
felújítási igény fel nem merül. Nemcsak 
a technológiai megoldások ismerete 
játszik itt fontos szerepet, hanem a 
kivitelezési munkálatok minősége is, 
amely alááshatja a tervezett és kívánt 
építési követelmények elérését. 

Az európai szabályozás az ener-
giahatékonysági szintek jelenlegi 
állapotára reagál nagyon specifikus 
követelmények megfogalmazásával. 
Az Épületek energiahatékonyságáról, 
valamint az Energiahatékonyságról 
szóló két legfontosabb irányelv az, 
melyek a legnagyobb hatással vannak 
az építőiparra. Ezek a szabályozások 
kihívást jelentenek a tagállamok 
számára, és nem egyformán valósítják 
meg őket az egyes országokban. 

Az Épületek energiahatékonyságáról 
szóló irányelv (2010) szerint  

2019. január 1-től minden új középü-
letnek „közel nulla energiaigényűnek” 
kell lennie. Emellett 2021. januárjától 
minden más új épületnek is meg kell 
felelnie a közel nullás szabványnak. 
A „közel nulla energiaiényű épület” 
kifejezés alatt általában egy olyan 
épületet értünk, melynek nagyon jó 
az enegiahatékonysága, és az a kevés 
energia, ami a fenntartásához szük-
séges, jelentős mértékben megújuló 
erőforrásból származik. 

A tagállamok mostanra már dol-
goznak a megengedhető legmagasabb 
energiafogyasztási szintek, valamint 
a megengedett megújuló energia-
források meghatározásán. Ez a szint 
országonként eltér az adott ország gaz-
dasági, földrajzi és éghajlati feltételei, 
illetve a politikai prioritásai alapján. 
Habár az irányszámok egyediek lehet-
nek, a 2020-as energiahatékonysági 
célok közösek. 

2013. június 28-án az Európai 
Bizottság közzétett egy jelentést arról, 
hogy a tagállamok miként haladnak a 
közel nulla energiaigényű épületek felé. 
A jelentés végkövetkeztetése az volt, 
hogy a tagállamok túl keveset tettek 
meg a 2020-ig történő bevezetés jegyé-
ben. Fel kell gyorsítani a folyamatokat, 
nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a 
közel nullás épületekkel kapcsolatos 
követelmények bevezetésére, hogy az 
EU hosszútávú éghajlatvédelmi céljai 
ne sérüljenek, és az építőipari szektor 
mind jobban kiaknázhassa a közel 
nulla energiaigényű épületek által 
nyújtott lehetőségeket.

Az EU 2012-ben fogadta el az 
Energiahatékonyságról szóló irányelvet 
(2012/27/EU), amelynek túlnyomó 
részét 2014 júniusáig a tagállamoknak 
be kell vezetnie. Az irányelv egy közös 
keretet hoz létre az energiahatékonyság 
népszerűsítésére az EU-ban, hogy az 
EU 20%-os energiahatékonysági célja 
2020-ig megvalósuljon, és hogy a 
további energiahatékonysági fejlesz-
tések előtt az utat kikövezze.

Mind a 28 EU tagállamnak köteles-
sége, hogy hatékonyabban használja 
az energiát az energialáncolat minden 
szakaszán, az energia átalakításától 
kezdve, az elosztáson át a végfel-
használásig. Az Energiahatékonyságról 
szóló irányelv új összekötő lépéseket 
vezet be, hogy nagyobb erőfeszítések 

történjenek az energia hatékonyabb fel-
használására. Többek közt a közszféra 
fontosságát emeli ki. 

A közszféránakjó példát kell mutatni, 
egyrészt úgy, hogy 2014. január 1-től 
az összes kormányi tulajdonban vagy 
használatban lévő épület 3%-át fel 
kell újítani, , másrészt úgy, hogy az 
energiahatékonysági szempontokat 
– egyéb szempontok (költséghaté-
konyság, gazdaságosság) teljesülése 
mellett - integrálni kell a közbeszerzési 
eljárásokba –, hogy az állam energia-
hatékony épületeket, termékeket és 
szolgáltatásokat vásároljon. 

A magán és közszféra területéről érkező 
potenciális beruházók tudatosságának 
növelése az egyik előre mutató út ebben 
a közös európai kihívásban, különös 
tekintettel a meglévő épületek techni-
kai lehetőségeire, a rendelkezésre álló 
felújítási megoldásokra, valamint a 
közel nulla energiaigénnyel kapcsolatos 
nemzeti előírásokra és gyakorlatokra. 

Már vannak sikertörténetek, miért ne 
kövessük az élenjárók példáját?
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hatékony ház 
nyílt napok
Nyisson Ön is!
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1998-ban egy belga non-profit szervezet, a Bond Beter 
Leefmilieu (BBL) elindította az Ökoépítők Nyílt Napja 
(Ecobouwers Opendeur) rendezvényt, amellyel az volt a 
célja, hogy az építőket és háztulajdonosokat energiaha-
tékony házak építésére és energiahatékonyságot növelő 
felújításokra ösztönözze. Az elmúlt 15 évben több mint 
33 500 látogatót vonzott a rendezvény, amely Flandria 
legnagyobb, független, nem kereskedelmi alapon 
szerveződő nyílt napjaként szerzett jelentős hírnevet. 

2012-ben a BBL úgy döntött, hogy kiterjeszti a kezdeményezést, 
és ennek érdekében kilenc uniós tagállam szervezeteivel szövet-
kezve Hatékony Ház Napok (NZB2021 „Open Doors”) néven 
hasonló rendezvények szervezésébe fogott. A kezdeményezés 
az Intelligens Energia Európa program társfinanszírozásában 
valósul meg. 

A Hatékony Ház Napok kampány célja, hogy  kézzelfogható 
tapasztalatokat nyújtson az alacsony energiaigényű épületekről 
a látogatók számára. Az érdeklődők megismerhetik a tulajdono-
sok és építők közel nulla energiaigényű épületek építésével és 
használatával kapcsolatos tapasztalatait.

Nyílt Napokat rendeznek Ausztriában, Belgiumban, 
Franciaországban, Írországban, Lengyelországban, 
Magyarországon, Máltán, Németországban, Svédországban és 
Szlovéniában. 

2013-ban 637 épület és 11 258 látogató vett részt a 
kampányban.

Mindegyik országos kampánynak saját weboldala van, ahol a 
tulajdonosok regisztrálhatják lakóépületüket a Megtekinthető 
házak listájába, a látogatásokat szervezik, és az oldal általános, 
illetve részletes információt is nyújt a közel nulla energiaigényű 
épületekről és az Energiahatékonyságról szóló irányelv (EPBD) 
követelményeiről. A honlapokon számos inspiráló, alacsony 
energiaigényű épületet bemutató példa található. Szintén ezekn 
az oldalokon tekinthetők meg a 10 partnerország projekt során 
készült kisfilmjei is. A filmek célja az épületekben alkalmazható 
energiahatékony megoldások népszerűsítése.

A KÖVETKEZO “HATÉKONY 

HÁZ NYÍLT NAPOK”

2014 NOVEMBERÉBEN
LESZNEK AZ EGÉSZ 

ORSZÁGBAN

Ez a kampány fantasztikus! 
Az Önök kezdeményezése és webes 
fóruma nélkül sosem tudtunk volna 
ökoházat építeni. Nagyon köszönjük!
Stefan Vanstraelen,  
Ecobouwers Opendeur látogató, 2013, Flandria
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AusztriA

BELGIUM

Nulla energiaigényű épületek 2013 - nyílt nap
“Heute schauen - morgen bauen”
Azaz “Gyere el ma – Építsd a holnapot” – ez volt a mottója a 2013. november 
15-16-án első alkalommal megrendezett, felső-ausztriai Hatékony Ház Napoknak. 
A Felső-ausztriai Energiaügynökség, az OÖ Energiesparverband, több mint 80 
közel nulla energiaigényű épület – családi házak, többlakásos házak, kereskedelmi 
és középületek - megtekintésére invitálta az érdeklődőket. A résztvevők száma 
önmagáért beszél: 1090 látogató ragadta meg a lehetőséget, hogy gyakorlati 
ismereteket szerezzen az épületek energiahatékonyságáról. A házlátogatások 
során azt is megtapasztalhatták, hogy milyen egy közel nulla energiaigényű vagy 
passzív házban élni. Különösen fontos, hogy a “Gyere el ma – Építsd a holnapot” 
kampány értékes műszaki információt és konkrét példákat is adott a közel nulla 
energiaigényű épületekről azoknak, akik a közeljövőben ilyen házat szeretnének 
építeni vagy felújítani. 

www.haeuserschauen.at

Bond Beter Leefmilieu – Ökoépítők Nyílt Napja
Az Ökoépítők Nyílt Napja (Ecobouwers Opendeur) kampány számos partner-
szervezet - a Flamand Passzívház Szövetség Passzívház Platformja, a Flamand 
Bio-ökológiai Építészet Intézete (VIBE), Ghent városa, Brüsszel Főváros Régió, a 
beter bouwen en verbouwen építészeti magazin, a Radio 2, a használt termékeket 
kínáló 2dehands.be weboldal, a Hout en Groen Wonen építészeti vásár, és a 
fenntartható építészetet támogató helyi szervezetek - támogatásával valósul meg. 

2013-ban már 16. alkalommal nyitotta meg kapuit az Ecobouwers Opendeur.        
Ez volt az első év, hogy a nyílt napokat Vallóniában is megrendezte egy új 
partnerszervezet, az écoconso. A Bond Beter Leefmilieu az említett non-profit 
szervezettel összefogva kétnyelvű kampányt és nyílt napokat szervezett 
Brüsszelben. Az eredmény: egy valóban az egész országot bevonó kampány 
közel 300 látogatható épülettel és több mint 6600 látogatóval. Flandriában a 
kampány Ghent városára fókuszált, ahol 18 ház volt látogatható. Ghent 2050-re 
klímasemleges szeretne lenni és támogatja lakóit abban, hogy házaikat a közel 
nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően építsék és 
renoválják.

www.ecobouwers.be

Eléggé egyedülálló Ausztriában az ilyen jellegű és 
horderejű esemény, és jelentős mértékben hozzájárul 
a közel nulla energiaigényű épületek koncepciójának 
megértéséhez.
Regionális döntéshozó Ausztriából
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FRANCIAORSZÁG

NÉMETORSZÁG

PORTES decOUVERTES, látogasson hatékony épületeket!
A Hatékony Ház Napok kampányt a 760 000 lakosú Felső-Szavojában rendezték, 
ahol a 312 érdeklődő a teljes régióból első körben regisztrált 35 épületet láto-
gathatta meg. Az épületek között volt 19 családi ház, 1 többlakásos középület, 
4 magántulajdonban lévő irodaépület és 11 középület (iskolák, városháza stb.).    
A különböző háttérel és indíttatással érkező látogatók (építési szakemberek, 
helyi hatóságok és magánemberek) érdeklődésüknek megfelelően válogathattak 
a felújított és újonnan épült házak között. Minden épület, az újak és a felújítot-
tak is megfeleltek valamilyen energiahatékonysági szabványnak. Voltak köztük 
tanúsított passzív házak, Minergie vagy „BBC” (alacsony fogyasztású épület) 
tanúsítvánnyal rendelkezők. A hétköznapra szervezett látogatásoknak és a 
célzott kommunikációnak köszönhetően a Felső-Szavoja régióban a középületek 
voltak a legnépszerűbbek, a látogatók majdnem fele  (145 fő) volt rájuk kíváncsi. 

A látogatók nagy örömmel fedezték fel a saját építési megoldásaikhoz hasonló 
elgondolásokat alkalmazó épületeket és örültek a tapasztalatcserének és 
információszerzési lehetőségnek is. 
Több mint 83%-uk ítélte jónak, nagyon jónak vagy kiválónak a kampányt és 
nagyon várják a Hatékony Ház Napok 2014-es folytatását. A kiállítók több mint 
94%-a elégedett volt a kampányban való részvételével és nagyon jónak ítélte 
meg a szervezést is. 72%-uk szívesen részt venne ismét a programban 2014-ben!

www.portesdecouvertes.fr

Alacsony energiájú házak – Gyere el ma – Építsd a holnapot!
A német kampány több mint 800 látogatót vonzott, akik Berlinben, 
Brandenburgban, Szászországban and Baden-Württemberg tartományban 
nézhették meg a magán- és középületeket. A 2013-ban először megrendezett 
német Hatékony Ház Napok kampányban sokfajta épület regisztrált és nyitotta 
meg kapuit az érdeklődőknek: közel nulla energiaigényű vagy passzívház 
minősítéssel rendelkező új és régebbi épületek, pl. iskolák, óvodák, családi házak, 
bérházak, irodaépületek. A látogatók között voltak szakemberek, állami szervek 
képviselői és magánemberek is, akik mindannyian örömmel fogadták az új és 
felújított épületek energiahatékonyságának javítására vonatkozó információkat. 
A háztulajdonosok és építészek objektíven és nagy szakértelemmel beszéltek az 
épületekről, ami sok látogatót inspirált, hogy kövessék a bemutatott jó példákat 
az energiahatékony építés és felújítás terén. A látogatók több mint 94%-a ítélte 
nagyon jónak vagy kiválónak a kampányt, és nagyon várják a Hatékony Ház 
Napok 2014-es folytatását. 

Németországban a nyílt napokat a Német Energiaügynökség (dena), a Zukunft 
Altbau, a CO2 online és a BAKA támogatta.

www.haeuser-fuer-heute.de

Objektív, szakmai és érthető tanácsadás. Szuper! 
Örömmel jövünk jövőre is.
A németországi kampány egyik látogatója 
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MAGYARORSZÁG

MÁLTA

Hatékony Ház Napok - Úton a nulla energiaigényű  
házak felé
Magyarországon a Hatékony Ház Napok kampányt 2013. november 4 és 11 
között rendezték, és középületek, illetve magánemberek is fogadták a láto-
gatókat. A GreenDependent Intézetnek sikerült sok médiatámogatót szerezni, 
így számos cikk jelent meg, és az országos, regionális és helyi média is 
készített rádió- és TV-interjúkat a kampányról. A kezdeti hatékony szervezés-
nek és a Magyar Passzívház Szövetség komoly támogatásának köszönhetően a 
2013-as 

kampányba 43 épületet sikerült bevonni Magyarország egész területén, így 
sok látogatónak nyílt lehetősége, hogy megnézze a passzív házakat, a közel 
nulla energiaigényű épületeket és a példaértékű felújításokat. Nem csak a 
házukat a nagyközönség elé táró tulajdonosokat sikerült megnyerni, de a 
közel 700 érdeklődőnek szervezett házlátogatások is sikerrel zajlottak.
 A szervezők büszkék rá, hogy szakmai támogatóik között tudhatják a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, és a projekt szakmai 
tanácsadó testületében foglal helyet a Magyar Építész Kamara alelnöke is.

www.hatekonyhaz.hu

Máltai Hatékony Ház Napok – Úton a közel nulla energiaigényű 
házak felé
Máltán a kampány nyílt napjára buszutakat szerveztek, amelyek nagyszámú 
ingatlantulajdonost, építési szakembert, építészt és érdeklődőt vonzottak a máltai 
szigetek egész területéről. Az utak során a résztvevők rövid idő alatt többféle épületet 
kereshettek fel, és nyugodt körülmények között cserélhettek tapasztalatot, illetve 
oszthatták meg elképzeléseiket az útitársakkal.

A kampány lebonyolítását az Építész Kamara és a Máltai Egyetem Mérnöki Kara 
támogatta. A látogatható épületek között a kis felújított családi házaktól az újonnan 
épült lakásokig, iroda- és középületekig sokféle épület előfordult. A látogatók több 
mint 90%-a nagyon elégedett volt a kapott információval és a szervezők munkájával. 
A kiállítók is elégedettek voltak a szervezéssel és megerősítették, hogy ismét szívesen 
részt vesznek a kampányban 2014-ben!

www.opendoorsmalta.eu

A máltai Hatékony Ház Napok kampány nagyszerű 
kezdeményezés, amellyel ismertebbé és érthetőbbé válnak 
a közel nulla energiaigányű házak.
 K. Alamango mérnök (a nyílt napok egyik látogatója Máltán, energiagazdálkodási 
szakmérnök)
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SvÉdorszÁg

SzlovÉNiA

Modern és környezetbarát – Látogasson alacsony 
energiaigényű házakat
A svéd szlogen úgy szólt, hogy “Látogasson el egy alacsony energiaigényű 
házba – modern és öko-okos”. A nyílt napokat 2013 novemberében, két hétvégén 
rendezték meg, 8-9-10-én és 22-23-án. A Délkelet-svédországi Energiaügynökség 
a svéd passzívház szervezettel, a Passivhuscentrummal dolgozott együtt a 
kampányban. A Passivhuscentrum bevonásával több, mint 30 kiállítót - családi 
házakat, többlakásos épületeket és középületeket - szereztek. Az épületek nagy 
része az ország délkeleti és délnyugati részén található, de Svédország egész 
területéről várták az érdeklődő épülettulajdonosokat. A kampány felhívására 
220 látogató jelentkezett. A helyi és regionális médiában elég sok cikk jelent meg 
a programról, ami a legjobb eszköznek bizonyult a látogatók toborzására – 
a cikkek megjenlenése egyértelműen befolyásolta a regisztráló látogatók számát. 
Néhány épület minősített passzívház volt, mások érdekes és innovatív energia-
hatékonysági megoldásokat alkalmaztak, amelyeket a szervezők érdemesnek 
gondoltak bemutatni a programban. A kiállítók nagyon büszkék voltak az 
épületeikre, és sokan ismét részt vesznek majd a közelgő új kampányban. 

www.miljoklokahus.se

Közel nulla energiaigényű ház:
“Látogasson el a jövő házába már ma!”
A kampány első évében Szlovéniában a nagyközönség részéről tanúsított 
érdeklődés minden várakozást felülmúlt. 22 lakóépület, 8 közösségi és 4 
irodaépület nyitotta meg kapuit a látogatók számára. Majdnem 600 látogató 
regisztrált a rendezvényre, és ezen felbuzdulva a szlovén kampány koordiná-
tora, a Gradbeni inštitut ZRMK, a 2014-es kampányévre még nagyobb tervekkel 
készül.

A kampány jelentős hatást gyakorolt a látogatókra. A 166 résztvevő megkérdezé-
sével készült felmérés szerint a szlovén Hatékony Ház Napok 2021 kampány 
keretében szervezett épületlátogatásokkal a látogatók 99%-a elégedett volt. 
37,3%-uk tervezte, hogy hamarosan saját házat épít és 11,8%-uk, hogy felújítja 
a házát, míg 8,1% a kampány idején már építkezett. A látogatók körében végzett 
felmérés eredményei azt mutatják, hogy a Hatékony Ház Napok projekt kitűnő 
üzleti lehetőséget jelent azoknak a szakembereknek, akik részt vettek ezeknek 
az épületeknek a létrehozásában.

Készült egy másik, a kiállítók körében vizsgálódó felmérés is, és az online 
kitölthető kérdőívben a kiállítók 94,7%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedettek 
voltak az Hatékony Ház Napok 2021 kampányban való részvételükkel és az ott 
szerzett tapasztalataikkal. Egyikük sem fejezett ki elégedetlenséget a projekt 
koordinálásával kapcsolatban.

www.haeuser-fuer-heute.de

Nagyra értékeltem a szervezők támogatását, 
minden jól elő volt készítve.
Egy svéd kiállító
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írország

lENGYELORSZÁG

Közel Nulla Energiaigényű Épületek –
Hétvégi Nyílt Napok
Az írországi nyílt napokat 2013. november 8-9-10-én rendezték. A rendez-
vény az Ír Passzívház Szövetséggel együttműködésben valósult meg, és a 
Nemzetközi Passzívház Napok idejére időzítették. A kampányban partner- 
szervezetként vett részt az ország első ökofaluja, a Tipperary megyében 
található Cloughjordan, ahol a szervezett út keretében több épület is látogat-
ható volt. Írország 26 megyéjéből 17-ben szervezték meg a nyílt napokat.

Összesen 61 magán- és középület volt látogatható. A látogatók végső száma, 
a tervezett 775-öt éppen túllépve, 787 volt. Cloughjordanban az eseményt 
az ír IEE SustainCo projektpartnerével, a Tipperary Energiaügynökséggel 
közösen hirdették meg. A SustainCo közel nulla energiaigényű épületekhez 
kínál műszaki és financiális eszköztárat. Az épületek tulajdonosainak nagy 
többsége most először fogadott látogatókat. Elmondásuk szerint mindannyian 
élvezték a kampányt, és nyitottak az újbóli részvételre. 

www.nearlyzeroopendoors.ie

Hatékony Ház Napok – látogassa meg a holnap épületeit ma
A lengyel Hatékony Ház Napok kampányt a Lengyel Nemzeti Energiaügynökség 
szervezi “Nyílt Napok – látogassa meg a holnap épületeit ma” néven. 
A kampánynak három, egyenként 2-3 hónapig tartó része lesz, így különböző 
évszakokban nézhetők meg az épületek, és a látogatók is el tudnak utazni a 
többféle helyszínre. 

A lengyel passzív és közel nulla enerigaigényű épületek a következő hónapok-
ban lesznek látogathatók: 

 " 2014 tavaszán – március végétől júniusig 
 " 2014 őszén – szeptember végétől novemberig és
 " 2015 telén: februárban és márciusban. 

További információ az aktuális rendezvényekről a projekt lengyel honlapján 
található.

www.budynki-jutra.pl

Meg vagyok róla győződve, hogy ez a kezdeményezés 
jelentősen hozzájárul majd az energiahatékony építészet 
népszerűsítéséhez 
M. Karpiński (Infrastruktúra Minisztérium, Lengyelország)
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Evelyne Huytebroeck ,  
Környezetvédelemért, Energiaügyért, 
Vízjoghatóságért és Városfiatalításért 
felelős miniszter

Interjú ( … )

2013-ban az Ecobouwers Opendeur 
/ Portes Ouvertes Ecobâtisseurs 
kampányt két nyelven szervezték 
meg a Brüsszel Fővárosi Régióban. 
Miért döntött úgy a regionális 
kormányzat, hogy támogatja a 
kampányt?

A Brüsszel Fővárosi Régió kormányzata 
úgy határozott, hogy 2015-től új 
épületek esetében szigorítja az 
energiateljesítményre vonatkozó 
követelményeket. Ezek a jövőben 
elkészülő épületek a passzív szab-
ványhoz hasonló kritériumoknak 
kell, hogy megfeleljenek, és ezzel 
tizedére csökkenhet a fűtési igényük. 
Ez a szabvány 2007 óta erős támoga-
tottságnak örvend a Brüsszel Fővárosi 
Régióban. Ma nagyjából 800 000 
m2-nyi épület felel meg a passzívház 
minőségnek Brüsszelben. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a Brüsszelben 

élő vagy dolgozó emberek megismerjék 
a passzívházakat, ezért úgy döntöttünk, 
hogy, hogy úgy döntöttünk, támogatni 
fogjuk az Ecobouwers Opendeur 
/ Portes Ouvertes Ecobâtisseurs 
kezdeményezést.  

Mik a benyomásai az első brüsszeli 
kampánnyal kapcsolatban?

Az első kör nagy siker volt Brüsszelben. 
Majdnem 1000 látogató nézte meg 
a 33 épületet a fővárosban, ami 
nagyon jó látogatottság más régiókkal 
összehasonlítva (Ghent volt a másik 
helyszín, ahova sokan látogattak el).     
A résztvevők passzív vagy példaértékű 
épületeket, új és felújított házakat 
látogathattak, a tulajdonosok maguk 
mutatták be a helyszíneket. Mindig 
hasznos, ha az emberek közvetlenül 
tehetik fel a kérdéseiket egymásnak,      
a szomszédaiknak, akik már megtették 

az első lépéseket, és van tapasztalatuk 
arról, hogy mi működött, min kellene 
javítani, és mennyire elégedettek az 
életükkel egy ökoházban. A nyílt napok 
ugyanakkor lehetőséget adnak, hogy az 
épületek energiateljesítménye mellett 
az is kiderüljön, hogy a brüsszeli házak 
hogyan tudják integrálni a fenntartható 
építés különböző szempontjait, ld. 
biodiverzitás, esővíz újrahasznosítása 
stb.…

A Brüsszel Fővárosi Régió nagyon 
aktív a fenntartható építés 
területén és nagyon haladó ener-
giapolitikát folytat. Hogyan 
passzolnak ebbe a képbe a Nyílt 
Napok?

A Brüsszel Fővárosi Régió energiapoli-
tikája nagy lépést tesz az új épületek 
kiemelkedő energiateljesítménye felé. 
Az EPB 2015 passzív szabványhoz közeli 

Az ideális közel nulla energiaigényű épület egy innovatív kombináció, ami az energia-
hatékony épületet megfizethetővé teszi. Nem könnyű kiválasztani a kedvencemet, mert 
mindegyikben ott van a teljesítmény és költséghatékonyság tökéletes kombinációja.
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követelményei maximálisak, már ami a 
szigetelést, légzárást és hatékony szellőzést 
illeti.

Az EPB 2015 követelményeinél vastagabb 
szigetelést előírni például nem tűnik 
költséghatékonynak. Mondhatjuk, hogy a 
brüsszeli EPB 2015 követelményei a közel 
nulla energiaigényű épületek európai 
definíciójának első felére reflektálnak, 
amely kimondja, hogy olyan épületről 
van szó, “amely nagyon jó energiateljesít-
ménnyel rendelkezik”. A meghatározás 
második felét, azaz hogy “megújuló 
energiaforrásból fedezi a szükségleteit”, 
még ki kell fejtenünk a régió 2020-as 
energiapolitikájában. Az Ecobouwers 
Opendeur / Portes Ouvertes Ecobâtisseurs 
kampány kezdeményezése - hogy passzív 
(sőt, nulla energiaigényű) épületeket mutat 
be a nagyközönségnek - fontos, mert segít 
jobban megértetni az ilyen jellegű épü-
letek jövőbeni lakóival ezeket a komplex 
definíciókat.   

Ön szerint merre kéne fejlődnie 
az Ecobouwers Opendeur / Portes 
Ouvertes Ecobâtisseurs kampánynak? 

A Brüsszel Fővárosi Régió energiapolitikája 
a szolgáltató épületekre (irodaépületek, 
iskolák…) is fókuszál. Érdekes lenne, ha az 
Ecobouwers Opendeur / Portes Ouvertes 
Ecobâtisseurs kampány ebbe az irányba is 
elindulna, és megmutatná az érdeklődőknek 
az ilyen jellegű épületeket. 

Melyik a kedvenc közel nulla 
energiaigényű épülete Brüsszelben? 
Miért?

Az ideális közel nulla energiaigényű épület 
egy innovatív kombináció, ami az energia-
hatékony épületet megfizethetővé teszi. 
A Brüsszelben 2007 óta minden évben 
meghirdetett Példaértékű Épületek fel-
hívásnak köszönhetően sok ilyen épületről 
tudunk a városban. Nem könnyű kiválasz-
tani a kedvencemet, mert mindegyikben 
ott van a teljesítmény és költséghaté-
konyság tökéletes kombinációja.      

Mit tanácsolna azoknak az európai 
régióknak vagy városoknak, akik 
népszerűsíteni szeretnék a közel nulla 
energiaigényű épületeket?

Azt tanácsolom, hogy kövessék ugyanazt 
az utat, amit mi is a kezdetektől: először 
kínáljanak ösztönzőket és műszaki 
támogatást az építőiparnak, hogy találja 
meg a legjobb megoldásokat a megfizethető, 
közel nulla energiaigényű épületek létre-
hozásához. Amikor ez megvan, bevezethető 
a szigorú energiapolitika, ami az iparág 
által a témában gyűjtött nagy mennyiségű 
tapasztalatra épül. 

“Nagyra értékeljük, 
hogy az Hatékony Ház 
Napok kezdeményezés 
nemzetközivé vált. Meg 
vagyok róla győződve, 
hogy az európai kampány 
lengyelországi partnere 
mindent megtesz majd, hogy 
egyre több energiahatékony 
épület épüljön, és hogy 
ezeket a házakat egyre 
többen megismerhessék…” 
Małgorzata Skucha,
az igazgatótanács elnöke, 
Nemzeti Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Alap, Lengyelország
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ORSZÁGOS, REGIONÁLIS És HELYI

tÁMOGAtó INtÉzkEdÉSEk
Ausztria
A FELSO-AUSZTRIAI 
FENNTARTHATÓ ÉPÜLETEK 
PROGRAM
Ausztria szövetségi állam, ami azt jelenti, hogy a jogalkotás 
hatásköre megoszlik a kormány és a regionális kormányzat 
között. Az energiaügyek esetében (építéssel kapcsolatos 
kérdések, pénzügyi támogató rendszerek) regionális szinten 
van a nagyobb felelősség, ezért a regionális kormányzat nagyon 
fontos szerepet játszik építésügyi kérdésekben.

Felső-Ausztria Európa egyik élenjáró régiója a fenntartható 
épületek tekintetében. A következetes irányelveknek 
köszönhetően ma már több mint 1000 épület felel meg a 
passzívház szabványnak, és több ezer tartozik az “alacsonyabb 
energiaigényű épület” kategóriába. A helyi energiastratégiák is 
támogatják ezt a fejlődést. Felső-Ausztria célja, hogy 2030-ra 
az összes áram- és hőenergiaigényét megújuló energiaforrások-
ból fedezze, 39%-kal csökkentse fűtési energiafogyasztását, és 
65%-kal a CO2-kibocsátását.

A felső-ausztriai régióban indult egy átfogó építési program, 
amely az újonnan épült otthonok 85%-ában 50%-kal segített 
csökkenteni az energiafogyasztást 1993 óta. Ezt az eredményt 
egy olyan kedvezményes hitelprogram segítségével érték 
el, amely a pénzügyi ösztönzést elérendő célokkal kötötte 
össze. A program legfontosabb részei: energiateljesítmény 
mutató kiszámítása, egyéni energiatanácsadáson való rész-
vétel a háztulajdonosoknak, és minden épület számára egy 
energiateljesítményről szóló tanúsítvány kiállítása. Ha a 
követelményeknek megfelel, az ingatlan tulajdonosa megkapja 
a kölcsönt. 1993 és 2012 között több mint 100 000 otthon 
felelt meg a program előírásainak, és éves szinten több millió 
kWh fogyasztást takarítottak meg ezek az épületek. A program 
gazdasági szempontból is igen vonzó: a legkisebb-költség-
tervező módszer alkalmazásával minden energiahatékonysági 
intézkedéssel megtakarított kWh csak 1,8 euro centbe kerül.

A fűtési teljesítménymutatók az alapjai az energiahaté-
konyságra vonatkozó építési szabályzatnak Felső-Ausztriában.

Példa: Fenntartható lakásfelújítási program
 " 2010-es felújítási program:    5.500 one-family homes
 " energiamegtakarítás:    235 GWh/a
 " költségmegtakarítás:    20 million €/a
 " átlagos élettartam:    20 years
 " összes megtakarítás:    5.000 GWh
 " felújítás előtti átlag energiafogyasztás:   242 kWh/m²,a
 " felújítás utáni átlag energiafogyasztás:   61 kWh/m²,a

Példa: Felső-Ausztria regionális középület programja

A középületek esetében a regionális közigazgatási szerv több 
intézkedést is hoz annak érdekében, hogy növeljék az ener-
giahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatát. 
Elsősorban a szakiskolák, közigazgatási hivatalok, idősottho-
nok, múzeumok, illetve az út- és parkfenntartás tartozik a 
közigazgatáshoz. Az említett intézmények 
771 653 m2 összes fűtött területtel rendelkeznek és egyebek 
között a következő politikai és jogi intézkedések vonatkoznak 
rájuk:

 " 1,5 %-os cél (a bevont épületállomány nagyságára vonatkozóan)
 " minimum teljesítménykövetelmények
 " teljesítménykövetelmények a pályázati dokumentációkban
 " a fűtés és melegvíz esetében elsőbbség a megújuló 

energiaforrásoknak
 " több évig tartó kötelező energiaelszámolás, amely lehetővé teszi az 

energiahatékonyság és megújuló energia rend-szerek fejlődésének 
nyomon követését

A regionális középületek teljesítményértékelését és folyamatos 
ellenőrzését minden, a regionális közigazgatás tulajdonában 
lévő épület esetében elvégzik, és az eddigi vizsgálatok a 
következő eredményeket adták:

 " a m2-re eső energiafogyasztás (fűtés és melegvíz) 18,5%-kal 
csökkent 1994 óta”

 " az áramfogyasztás azonban nem változott/nőtt “az egyre több 
informatikai berendezés (számítógép)” ellenére sem

Emellett a középületek felújításánál a közigazgatási szerv ener-
giahatékonyság alapú szerződést köt a vállalkozókkal, amellyel 
átlagosan 30%-os energiamegtakarítást érnek el.
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WELS VÁROS PASSZÍVHÁZ 
NYILATKOZATA, 
FELSO-AUSZTRIA
A felső-ausztriai 59 000 lakosú Wels városa sok éve már 
nagyon aktív környezetvédelmi és energiatakarékossági 
kérdésekben. A város kidolgozott egy ambíciózus energia-
stratégiát “Wels az energiaváros” néven, amely a következő 
célokat tartalmazza:

 " a fűtés és áramfogyasztás energiahatékonyságának növelése 16%-kal
 " 2020-ra a fűtés és elektromos áram 34%-ának megújuló energiafor-

rásból történő biztosítása, 2030-ra ez el kell, hogy érje a 100%-ot
 " a fűtéshez és áramfogyasztáshoz köthető CO2-kibocsátás csökkentése 

16%-kal 2020-ig és 28,3%-kal 2030-ig
 " Wels városa 2008-ban elfogadott továbbá egy “passzívház nyilatkoza-

tot”, amely az építőipar számára a következő célokat tartalmazza:
 " az új épületek és felújítások esetében a megújuló energiaforrásokat 

előnyben kell részesíteni a fűtés tervezésénél 
 " minden új középület építésénél a passzív épületekre vonatkozó 

szabvány előírásait kell szem előtt tartani 
 " minden középületen végzett felújításnál a passzív épületekre jellemző 

épületelemeket kell használni

A fenti célok alapján elvégezték az energiahelyzet részletes 
elemzését, és a különböző szektorok számára kidolgozták a 
stratégiákat és ajánlásokat. Az elmúlt években a következő 
energiahatékony épületek készültek el:

 " Óvoda, Lichtenegg: passzív épület, fotovoltaikus és termikus napener-
gia rendszerek

 " Tornaterem, Pernau: közel nulla energiaigényű épület épület,   hővis-
szanyerő szellőzőrendszer, fotovoltaikus és termikus 
napenergia rendszerek

 " Iskolaépület, Lichtenegg: passzív épület, fotovoltaikus rendszer
 " Óvoda, Lichtenegg: passzív épület, fotovoltaikus rendszer
 " Iskolaépület, Mauth: passzív épület, fotovoltaikus és termikus 

napenergia rendszerek
 " Új kereskedelmi kiállítócsarnok: passzív épület (“irodatorony”), közel 

nulla energiaigényű csarnok, napkollektorok
 " Szt. Ferenc templom: passzív épület, fotovoltaikus és termikus 

napenergia rendszerek, pelletfűtés 
 " Idősek otthona (“Vogelweide Idősek Otthona”): passzív épület, 

fotovoltaikus és termikus napenergia rendszerek, hőszivattyú
 " “ Welios” Energiatudományi Központ: passzív épület, fotovoltaikus és 

termikus napenergia rendszerek, zöld áram
 " Napenergiás középületek: fotovoltaikus rendszerek 35 középületen, 

és összesen több mint 30 000 m2  napkollektor

Belgium
A BRÜSSZEL FOVÁROSI 
RÉGIÓ KÖZEL NULLA 
ENERGIAIGÉNYU 
ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ 
AKCIÓTERVE
A több mint egy millió lakosú Brüsszel Fővárosi Régió 
lakásállománya nagyon sűrű (6 497 lakos/km2 ), és régi: 
a brüsszeli otthonok 78%-a 1970 előtt épült. A régióra a 
bérlők magas aránya (58,6%) is jellemző.

A Brüsszel Fővárosi Régió 2004-ben indított energiapoli-
tikája 2015-től minden újonnan épülő ház esetében elvárja, 
hogy az épület megfeleljen a közel nulla energiaigényű 
épületekre vonatkozó követelményeknek.

A régió számos keresletösztönző és kínálatjavító intézke-
dést tett. 

Fenntartható épületek és az épületek életciklusa:
A Bruxelles-Environnement projektjei, kereslet és kínálat 
egymásra találása. Forrás: Bruxelles-Environnement 2012

A régió: 
 " szervezett egy jelentős képzési programot építészek, mérnökök, 

fejlesztők, projektmenedzserek stb. számára (2012 óta évi 800 
résztvevő és 15 000 képzési óra); 

 " tárgyalásokat folytatott (2010-2012) és létrehozott (2011-2014) 
egy Foglalkoztatás-Környezet Szövetséget a fenntartható építőipar 
számára, hogy ösztönözze a szektor szereplőit, és bővítse a munká-
sok ismereteit és tapasztalatát

 " felállított egy ambiciózus támogatási rendszert az energiahatékony 
építés és felújítás számára.

2007 óta Brüsszel évente kiírja a „Példaértékű Épületek” 
elnevezésű pályázatot azzal a céllal, hogy  ösztönözze az 
energiahatékony építést és épületfelújítást. A kiválasz-
tott projekteknek négy megadott szempont szerint kell 
kiemelkedőnek lenniük: legjobb energiateljesítmény, 
legkisebb környezeti hatás, az alkalmazott megoldások 
reprodukálhatósága reális áron, és végül az épület városi 
és építészeti integrációja a környezetébe. A kiválasztott 
projekt anyagi (2007 óta összesen 28 millió Euró) és 
szakértői támogatásban részesül: eddig 520 000 m2 -nyi 
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összterülettel 193 projekt (29% társasház, 28% családi 
ház, 27% közösségi létesítmény, 16% irodák és boltok) 
került kiválasztásra (ennek 27%-a felújítás). 285 000 m2 új 
épület felelt meg a passzív kritériumoknak, a többi pedig a 
nagyon alacsony energiafogyasztású épületekre vonatkozó 
követelményeknek. A pályázati projekt a magas energia- és 
környezeti teljesítményű épületek építésének és felújí-
tásának egyik fő hajtóereje, amelynek sikere lehetővé tette, 
hogy a régió már 2010-től kötelezővé tegye a passzívház 
szabványt minden új középület esetében.

A régió ambiciózus energiapolitikájának köszönhetően 2365 

magas energiateljesítményű épület készült el, ebből 2144 
passzívház volt. Az említett épületek 90,6%-ánál felújítás 
történt. Ez 659 922 m2–nyi passzívház területet, 57 491 m2 
(nagyon) alacsony energiaigényű épületet és 4419 m2 közel 
nulla energiaigényű épületet jelent. Az első eredmények 
2004 és 2010 között 10%-os energiafogyasztás-csökkenést 
mutatnak, ami biztató bizonyítéka a brüsszeli energiapoli-
tika hatékonyságának. Brüsszel energiapolitikája 2012-ben 
elnyerte az Európai Bizottság EUSEW Díját.

www.ibgebim.be

Franciaország
A FRANCIA “ÖKORENOVÁLOK, 
MEGTAKARÍTOK” 
ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI PROGRAM
A francia kormány 2013 szeptemberében indította el 
széleskörű, energiahatékony épületfelújítást célzó tervezetét 
„Ökorenoválok, megtakarítok” („Jéco-rénove, j’économise”) 
címmel.  A kormány korábban elkötelezte magát, hogy 
2017-ig 500 000 magán és szociális lakást újít fel és 2020-
ig 38%-kal csökkenti az építőipar energiafogyasztását – e 
kötelezettségek megvalósulását segíti a program. A cél, 
hogy a 2010-es Grenelle II törvénycsomag terveihez képest 
kialakult lemaradást bepótolják: eddig évente csak 120 000 
magánlakást 

és 25 000 szociális lakást újítottak fel. 2013 végén nagysza-
bású kommunikációs kampány indult az ország lakóinak 
tájékoztatására.

A tervezet a francia háztartásokat célozza meg, és segít-
séget nyújt az energiahatékony felújítási munkálatok 
finanszírozásához is. Külön figyelmet szentelnek a szerény 
jövedelmű családoknak. A felújításhoz különböző támoga-
tásokat és pénzügyi segítséget lehet igénybe venni, attól 
függően, hogy mekkora a háztartás éves bevétele és attól is, 
hogy mennyi és milyen típusú energiahatékonyságnövelő 
beruházásokat végeznek majd.

Az alacsonyabb jövedelmű háztartások esetében a pénzügyi 
segítség mellett kérhető egy egyszeri 3000 eurós támogatás 
is. A középosztály háztartásainak 1350 Euró az egyszeri 
támogatás.

Az energiahatékony épületfelújításban két fő ösztönző segíti 
az embereket: a CIDD nevű adójóváírás (Crédit d’impôt 
développement durable) és a 0% kamattal kérhető „eco 
PTZ” kölcsön. Ezek esetében nincs jövedelemkorlátozás. 
A fent említett állami támogatások növelhetők a helyi 
kormányzat vagy városvezetés által nyújtott támogatással. 
Az érdeklődők a küIönböző pénzügyi támogatásokkal kap-
csolatban egy országosan hívható telefonszámon kaphatnak 
felvilágosítást. 

www.renovation-info-service.gouv.fr

HELYI PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZOK, 
ANNECY, FELSO-SZAVOJA

A franciaországi Annecynek 80 000 lakója van. A város 
az Agenda21 elnevezésű programjával és különböző 
kezdeményezéseivel már 5 éve ösztönzi a tulajdonosokat az 
energiahatékony felújításra.

Annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosokat az 
energiahatékonyság javítására bátorítsák, Annecy városa a 
településhez tartozó területeken 50%-kal csökkenti az ingat-
lanadót azoknak az 1989 előtt épült házaknak az esetében, 
amelyek tulajdonosai több mint 10 000 Eurót költöttek az 
energiahatékony megoldásokra. Az adó alóli felmentés a 
számlák kifizetésétől számítva 5 évig érvényes.

A Grenelle II keretében elfogadott 0% kamatú ökokölcsön 
mellett Annecy 2009 áprilisában megállapodást kötött két 
bankkal, akik jobb kölcsönfeltételeket kínálnak azoknak 
az ügyfeleiknek, akik ingatlanukat szigeteléssel szeretnék 
energiahatékonyabbá tenni  az igényelt hitelből.

A napenergia népszerűsítése érdekében a város támogatja a 
napenergiás rendszereket felszerelő ingatlantulajdonosokat. 
Pénzügyi támogatást nyújtanak továbbá az anyagbeszer-
zéshez is (a magánlakások esetében 20%-át fizetik egy 1500 
Eurós beszerzésnek, míg a társasházaknál a 4500 Eurós 
számla 20%-át állják).
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Németország
NÉMET KÖRNYEZETVÉDELMI 
TÁMOGATÁSI PROGRAM

A berlini régió a Környezetvédelmi Támogatási Programján 
keresztül középületek, például óvodák és bölcsődék 
innovatív felújítását támogatja. Az előző támogatási 
időszakban (2007-2013) az épületeknek 10%-kal kellett  
meghaladniuk a 2009-es, új épületekre vonatkozó Német 
Energiatakarékossági Szabályozás (EnEV) előírásait.

A 72 támogatott projekt egyike a Berlin Pankow kerületében 
működő Montessori általános iskola, amely 1989-ben épült 
és állagmegőrzési céllal pályázott a támogatásra. 2009 és 
2011 során kicserélték az ablakokat, szigetelték a homlokza-
tot, a padlót és a födémet, felújították a tetőt, beüzemeltek 
egy hőszivattyút és egy hővisszanyerős szellőző rendszert, 
és így 216 MWh/m2  energiát sikerült megtakarítaniuk 
évente. Mindent összevetve a felújítási munkálatok, a 
tervezést is beleértve, nagyjából 1 179 000 Euróba kerültek.

A program támogatási kerete 160,8 millió Euró, amelynek 
50%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származik. 
Az összeg másik felét Berlin régiója és magánadományozók 
adják. A program költségvetésének nagy részét, 110 millió 
Eurót, energetikai épületfelújításokra szánják

.

BÖLCSODE ÉS TORNATEREM 
LUDWIGSBURG VÁROSÁBAN

Ludwigsburgnak 88 000 lakója van és Baden-Württemberg 
tartományban található. A település - integrált fenntartható 
városfejlesztési törekvéseivel - ambíciózus önkormány-
zatnak számít. A fejlesztési munkának része az is, hogy a 
város részt vesz olyan európai együttműködési programok-
ban, amelyekben lehetősége nyílik információcserére és 
támogatási források keresésére. A CEC5 projekt keretében 
Ludwigsburg városa bölcsődét és tornatermet épít. 
Az épületek egyes részei és berendezései megfelelnek majd 
a közel nulla energiaigényű épületek követelményeinek. 
Az ERDF finanszírozási programja 280 000 Eurót kínál az 
alacsony energiaigényű épületekre jellemző megoldások 
alkalmazásához, mint amilyen például a vastag szigetelés, 
magas energiahatékonyságú háromrétegű üvegezés és a 
mechanikus szellőztető rendszer. 
A “Gartenstraße 14” és az uniós partnereknél található 
többi hat demo-épület kiemelkedő példaként bizonyítja, 
hogy a hasonló energiateljesítményű épületek építésével 
megéri foglalkozni. 

Magyarország
SZÁZLAKÁSOS 
PASSZÍVHÁZ BUDAPESTEN
Budapest XIII. kerületének önkormányzata példamutató 
és egyedülálló kezdeményezésbe vágott: építettek egy 
százlakásos passzívházat, amely 2014 áprilisára lett kész. 
A lakások önkormányzati tulajdonban vannak, és szociális 
alapon történik a bérbeadás. Az épületet tanúsította a 
német Passzívház Intézet (PHI, Darmstadt). Az ötemeletes 
épületegyüttesben átlag 50 m2  alapterületű lakások van-
nak, amelyek egy zöld belső udvarra néznek. A közösségi 
térként is funkcionáló udvar egyben az udvar alatt lévő 

mélygarázs zöld teteje is. Az utca felől előkertet alakítottak 
ki.

Montessori általános iskola, Berlin Pankow
Forrás: B.&S.U. mbH

Bölcsöde és tornaterem  Ludwigsburg városában
Forrás: City of Ludwigsburg
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Az épületek között van két függőleges átjáró, és a 
lakásokba az udvarra néző gangokról lehet bejutni.  
A szobák az utcára néznek. Az üvegfelületek nagyrészt 
kelet-nyugat tájolásúak, és az épületek napos oldalára 
külső árnyékolók kerültek a lakások nyári túlmelege-
désének elkerülése végett. A tervezők odafigyeltek 
rá, hogy különleges furnér és hővisszanyerő szellőzés 
alkalmazásával minimalizálják a hőveszteséget.  
A hővisszanyerő rendszer az elhasznált levegő 
hőjének 70-90%-át újrahasznosítja. Megújuló energiát 
haszno¬sítanak a hőszivattyúk is, és napelemek biztosítják 
a melegvíz egy részét.

Írország
ÍR ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK
A 2011-es Építési Szabályok előírják, hogy minimum 10 
kWh/m2 /év fogyasztást megújuló energiaforrásokból kell 
fedezni, és szigorú minimum értékeket szabnak meg az 
anyagokra vonatkozó U-értékek, a hőhidak és a légzárás 
esetében is. Egy átlagos kétemeletes ikerház esetében az 
előírt primerenergia egyenérték 60 kWh/m2 /év. 2016-ban 
ugyanezen típusú épületekre már egy új, a közel nulla 
energiaigényű épületekről szóló direktíva vonatkozik majd, 
amelyben a primerenergia egyenérték 45 kWh/m2 /év lesz.

Mivel a megújuló technológiák alkalmazása minimum 
követelménynek számít a jelen építési szabályzat 
értelmében, a korábbi ösztönzők és támogatások már 
nem elérhetőek. Az alacsony energiaigényű épületek 
számára indított támogatási programok, mint például 

az Ír Fenntarható Energia Hatóság (Sustainable Energy 
Authority of Ireland, SEAI) „Holnap Háza” programja is 
megszűnt 2010-re. 

ÍR ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
PÁLYÁZATI PROGRAM
A SEAI „Energiahatékonyabb Házak” támogatási rend-
szerében többféle támogatást igényelhetnek a meglévő 
házak tulajdonosai fal- és tetőszigeteléshez, a kazán és 
a fűtésszabályozás korszerűsítéséhez és napkollektorok 
felszereléséhez. Az elérhető támogatások mértéke 
nagyjából 30-40%-át fedezi a munkaköltségeknek. 
A támogatási programnak köszönhetően 2009-2013 között 
150 000 ház végzett korszerűsítési munkálatokat.

Málta 
TETOSZIGETELÉS ÉS 
KÉTRÉTEGU ÜVEGEZÉS 
TÁMOGATÁSA MÁLTÁN

A Máltai Erőforrás Hatóság (Malta Resources Authority, 
MRA) új támogatási rendszert indított a lakosság 
energiatakarékosságának ösztönzésére. A támogatást 
tetőszigeteléshez és a kétrétegű üveggel rendelkező ter-
mékek vásárlásához lehet igénybe venni. A tetőszigetelés 
és nyílászárócsere elszámolható költségeinek 15,25%-át 
(maximum 1000 Eurót) térítik meg. Eddig több mint 750 
háztartás részesült a fenti támogatásban. Az ilyen és 
ehhez hasonló energiatakarékossági ösztönzők segítenek 
az energiaszektor kibocsátásainak csökkentésében, ami 
végeredményben a környezet állapotának javulását jelenti. 
További információ a www.mra.org. oldalon. 

TÁMOGATÁSI 
RENDSZER NAPELEMES 
ÁRAMFEJLESZTÉSHEZ 
MÁLTÁN
A Napelemes Áramfejlesztési Támogatás célja, hogy növelje 
a háztartások fotovoltaikus napenergia rendszerrel történő 
áramellátását. Az első támogatási rendszert 2006-ban 
indították el Máltán, akkor 1164,69 Euró volt a maximális 
tőkejuttatás és további 582,34 Euró támogatás járt minden 
plusz egy kilowattot termelő napelem felszereléséért.
2009-ben változott a rendszer és a költségek 50%-át 
megtérítő, 3000 Euróban maximált támogatást vezettek 
be. Ezzel párhuzamosan elindították a FIT rendszert, amely 
a támogatás felvételében segítette a pályázókat. A FIT garan-
tált 0,22 Eurót fizet a megtermelt kWh-ért 6 éven át.

A napenergiahasználat támogatását 2010-ben és 2011-ben 
is folytatták. A legfrissebb, 2013-ban indított támogatási 
rendszer maximum 2500 Euróig téríti meg az elszámolható 
költségek 50%-át. A legutóbbi pályázatra 21 millió Euró 
értékben érkeztek igénylések. 
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Lengyelország
AZ ENERGIAHATÉKONY 
ÉPÍTKEZÉSEK TÁMOGATÁSA 
LENGYELORSZÁGBAN 

Az első energiahatékony építkezést támogató lengyel progra-
mot a Környezetvédelemi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alap 
(NFOSIGW) működteti. A program 2013 óta fut és 5 évre 
rendelkezik pénzügyi kerettel, összesen 300 millió zloty-t 
(~70 millió Euró) különítettek el erre a célra. A tervek szerint 
kb. 12 000 ház és lakás építését támogatják majd, és ezzel kb. 
94 000 MWh/év energiát és 32 000 t/év CO2-kibocsátást 
takarítanak meg.

Természetes személyek számára támogatások és bankhitelek 
formájában nyújtanak segítséget.

A programban 7 bank adhat hitelt. A támogatási formák között 
találjuk a vissza-nem-térítendő hitelt, és a magas energia-
hatékonyságú épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelő 
ház vagy lakás építéséhez vagy vásárlásához szükséges tőke 
részbeni biztosítását

A támogatás mértéke attól függ, hogy az irányelveknek 
megfelelően kiszámolt éves energiafogyasztás (fűtés, szellőzés, 
melegvízelőállítás) milyen szintű energiahaté-konyságnak felel 
meg. 

A támogatások összegének alakulása:
 " Családi házak: 

Standard NF15 – 15 kWh/(m2 /év) – támogatás összege: 
bruttó 50 000 zloty;
Standard NF40 – 40 kWh/(m2 /év) – támogatás összege: 
bruttó 30 000 zloty; 

 " Társasházak:
Standard NF40 – 40 kWh/(m2 /év) – támogatás összege: 
bruttó 11 000 zloty;
Standard NF15 – 15 kWh/(m2 /év) – támogatás összege: 
bruttó 16 000 zloty. 

További információ a: www.nfosigw.gov.pl/en oldalon

PÉLDAÉRTÉKU KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS EGY NAGY MULTI-
FUNKCIÓS KOMPLEXUM 
PASSZÍV ÉPÜLETÉNEK 
MEGTERVEZÉSÉRE, MARKI, 
LENGYELORSZÁG
Marki az egyik legdinamikusabban fejlődő település 
Lengyelországban, szintén dinamikusan növekvő lakosság-
gal. 2012-ben az önkormányzat tanácsának döntést kellett 
hoznia egy új, a jelenlegi lakossági igényeket kielégítő sport, 
szabadidő és oktatási központ megépítéséről. Feltételezték, 
hogy egy ilyen jellegű épület üzemeltetési költsége igen magas 
lehet, ezért úgy döntöttek, hogy a passzívházra vonatkozó 
szabvány szerint építkeznek majd. Az önkormányzat kijelölt 
egy szakértőkből álló csoportot, akik koordinálták az épület 
és a kivitelezési munkák megtervezésére kiírt tender. A tender 
szabályait részletesen ismertették. A szabályokban szere-
peltek a követelmények és a számítási módszerek, amelyek 
lehetővé teszik a projektek igazságos összehasonlítását az 
energiahatékonyság szempontjai szerint. A zöld beszerzés 
és életciklus-elemzés még nem igazán elterjedt a nyilvános 
pályázatok esetében Lengyelországban. A pályázati eljárások 
nagy többségénél a beruházás költsége még mindig döntő 
tényező. A szóban forgó esetben a hatóságok előrelátóak voltak 
és az életciklushoz köthető költségekre koncentráltak, ahogy 
ez az értékelési szempontokból és súlyozásukból is kiderül: 

 " építészet - 55 %
 " ár - 10 %
 " eregiahatékonyság - 35 %. 

A beruházás tervezése referenciául szolgálhat más 
önkormányzatok számára. 

Svédország

Svéd építési szabályozás

A Közel Nulla Energiaigényű Épületek szabványa még nincs 
használatban Svédországban. A 2013-as Építési Szabályzat 
sze-rint az energiateljesítményre vonatkozó követelmény 
Svédország déli részén 90 kWh/m2 /év és 130 kWh/m2 /év az 
ország északi részén. Műszakilag azonban lehetséges a 40-70 
kWh/m2 /év energiaigényű épület létrehozása is. A svéd kormány 
egy szilárdabb alapon álló, szigorúbb építési szabályzat meg-
alkotását szorgalmazza és szeretné a közel nulla energiaigényű 
épületekre vonatkozó követelményeket is definiálni.

A Svéd Nemzeti Lakás-, Építés- és Tervezésügyi Testület és 
a Svéd Energiaügynökség 2015 júniusára fogalmazza meg a 
svéd szabvány szövegét. Bár a szabvány még nincs kész, több 
önkormányzat már ösztönzi az energiahatékony épületek 
terjedését, ld. a jól ismert Växjö város példáját (www.vaxjo.se).
Växjönek régóta van már politikai stratégiája azzal a 
célkitűzéssel, hogy a városnak csökkentenie kell a klímavál-
tozást okozó tevékenységeinek hatását, és szeretnének teljesen 
felhagyni a fosszilis üzemanyagok használatával is. Växjö nincs 
egyedül a klímaváltozás mérsékléséért folytatott harcban, az 
ország délkeleti, Balti-tengeri partján vannak olyan kisebb 
települések, amelyek szintén hozzájárulnak a regió zöldebbé 
tételéhez.

A Markiban épülő sport, szabadidő és oktatási központ látványterve, Lengyelország
Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś
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Szlovénia
ENERGIA AUDITOK ÉS 
ENERGIA TANÁCSADÓ 
HÁLÓZATOK VRHNIKA 
VÁROSÁBAN
Az Osrednjeslovenska régióban található Vrhnika 
városában 16 277 fő lakik. A település 2008-ban kezdett 
el módszeresen dolgozni fenntartható energiapoli-
tikáján, akkor, amikor a helyi energiakoncepciót először 
elfogadták. A folyamat részeként a vezetés elemezte az 
energiahasználat és energiaellátás helyzetét (elsősorban 
a középületek esetében), és a helyi megújuló energia-
források használatának lehetőségeit. Az energiakoncepció 
a közösség energiával kapcsolatos céljait is tartalmazta. 
A város tagja lett a Polgármesterek Szövetségének, ezért 

hamarosan elkészül és nyilvánossá válik a település 
Fenntartható Energia Akcióterve.

Vrhnika főbb középületeit – energiamegtakarítási céllal 
– alapos energiaauditoknak vetették alá. A helyi energia-
koncepció és a részletes auditok eredményei alapján az 
önkormányzat olyan intézkedésekkel vágott neki a megta-
karításnak, amelyek nem igényelnek pénzügyi beruházást 
(szervezeti intézkedések), vagy amelyeket a leginkább 
költséghatékonynak ítéltek. A város sokat tesz a tudatosság 
növelése érdekében is, például irodákat bocsát az ENSVET, 
azaz a szlovén Energia-tanácsadói Hálózat rendelkezésére, 
ahol ingyenes szakértői tanácsadásban részesülnek az 
energiahatékony építés és felújítás iránt érdeklődők. 
2010-ben Vrhnika a közepes települések között elnyerte a 
leginkább energiahatékony város címet Szlovéniában. 

Forrás: green-twinning.eu/?page_id=51

INGYENES ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY 
BORGHOLM VÁROSÁBAN, 
KALMAR MEGYE, 
SVÉDORSZÁG

A 11 000 lakosú Borgholm egy vidéki városka Kalmar 
megyében. A passzívházak építését azzal ösztönzik a 
településen, hogy a passzívház szabványnak megfelelő 
épületeknek ingyenes építési engedélyt adnak. A helyi 
építőknek és vállalkozóknak egy egynapos képzést 
is tartottak, hogy bővítsék a hallgatóság ismereteit a 
passzívházas technológiákról. Borgholm elkötelezett 
tagja a Polgármesterek Szövetségének és a Svéd Öko-
önkormányzatok Egyesületének, és ennek megfelelően 
fontosnak tartja az alacsony energiaigényű házak építésé-
nek ösztönzését.

További informácó a www.borgholm.se oldalon

PASSZÍV SZABVÁNY AZ 
ÁLLAMI BERUHÁZÁSOKNÁL 
MÖNSTERÅS VÁROSÁBAN, 
KALMAR MEGYE, 
SVÉDORSZÁG

A Kalmar megyében található Mönsterasnak 12 900 lakója 
van. Mönsteras önkormányzata úttörő szeretne lenni 
a megújuló energiaforrások alkalmazása és az alacsony 
energiaigényű épületek építése terén. Borgholmhoz hason-
lóan ez a település is tagja a Svéd Öko-önkormányzatok 
Egyesületének. A településen induló energiaprojektek 
nagyon hatékonyak, köszönhetően a politikai egyetértés-
nek, amely város lakóit a klímaváltozás megelőzésére és a 
legjobb elérhető technológia használatára buzdítja. 
A városházán van egy nagy fotovoltaikus napenergia rend-
szer, amely az épület bejáratánál elhelyezett monitorokon 
azt is mutatja, hogy mennyi áramot termelnek a nape-
lemek. A közkönyvtár egy új, a passzívházakra vonatkozó 
előírásoknak megfelelő épületben található. 
2013-2014-ben lesz kész az új bölcsőde, ami passzívház 
technológiával épül majd. 

További információ a www.monsteras.se honlapon

Roland Akesson, Monsterås polgármestere, kipróbálja az elektromos mopedet a “Gyere egy 
körre elektromos járművel” rendezvényen 2013 májusában. (Gunnar Thernstrom, Monsteras)

Monsterås könyvtárának passzív épülete. (Gunnar Thernstrom, Monsterås)
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MINTA 
közEl NullA ENERGIAIGÉNYu
ÉPÜLETEK

Sok képet tudtam mutatni az 
építés folyamatáról, és ezt nagyon 
értékelték a látogatók.
Svédországi kiállító
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“HAUS 2019” BERLIN, NÉMETORSZÁG

2013 óta a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) egy „Haus 2019” 
nevű környezetbarát irodaépületben székel Berlin Marienfelde nevű 
városrészében. A 31 ember munkahelyeként és zöld modellépületként is 
szolgáló ház különösen ambiciózus: nulla energiaigényű épület, amely 
összes energiaigényét maga elégíti ki. 

Az energiafogyasztást szigorúan ellenőrzik. „Egy év múlva kiderül, 
hogy elértük-e a nagyratörő célt, azaz hogy a megújuló energiaforrások 
használatával és a magas színvonalú építészeti és műszaki megoldásokkal 
sikerült-e egyensúlyban tartani az energiamérlegünket” mondta az UBA 
elnöke, Jochen Flasbarth a nyitórendezvényen. Az UBA elnöke biztos 
benne, hogy az egy évig tartó ellenőrzés eredménye pozitív lesz. 
„A megújuló energiák használata és az energiahatékonyság az építő- 
iparban kulcsfontosságú az energiarendszer átalakítása szempontjából. 
Komolyabb erőfeszítésre van szükség az új és már meglévő épületekhez 
köthető üvegházhatású gázok csökkentéséhez. A Berlin-Marienfelde-ben 
álló új UBA épület ezt az erőfeszítést példázza” mondta Flasbarth. 
Az irodák természetesen megfelelnek az EU új, közel nulla energiaigényű 
épületekre vonatkozó szabványának, amely a középületek esetében 
2019-ben lép majd hatályba.

Az UBA kutatói 20 hónapig tartó építési munkálatok után, szeptember 
elején költöznek majd be a „Haus 2019” új irodáiba. A ház a Szövetségi 
Kormány első nulla energiaigényű épülete. Bár a faburkolatú épület 
felhúzása csak pár hétig tartott, a belső munkák és műszaki berendezések 
különleges kihívást jelentettek. A projekt sikerének kulcsa az építés kiváló 
minősége volt: az épület burkolatának légzárási tesztje a legszigorúbb 
szabványokat is felülmúlja, ahogy a beltéri levegő minősége is.

Az épület egy évnyi energiatermelése ki kell hogy elégítse a működés 
energiaszükségletét. Az energia kizárólag megújuló energiaforrásokból 
származik: napelemekből és egy hőszivattyúból, amely a talajvíz 
energiatartalmát hasznosítja. A fogyasztási oldalon minden műszaki- és 
munkaeszközből a leghatékonyabb került kiválasztásra. Az energia-
hatékonysági szempontok azonban nem korlátozzák a felhasználók 
kényelmét. Az épületautomatizálási rendszer beállításait ezért valós 
körülmények között és a tényleges felhasználói viselkedés tükrében 
ellenőrzik majd az üzemeltetés első fázisában. Ezzel lehetővé válik a 
létesítmény működésének optimalizálása és az épületben dolgozók 
szükségleteihez való igazítása, ahogy a kiegyensúlyozott energiamérleg 
megvalósítása is. A ház működtetése a tulajdonossal, a Szövetségi 
Ingatlanok Intézetével (BImA) szoros együttműködésben történik majd.

A „Haus 2019” elnevezés az EU épületek energiateljesítményéről szóló 
irányelvére utal, amely lefekteti a közel nulla energiaigényű épületekre 
vonatkozó követelményeket. Ezt a szabványt 2019-től kell alkalmazni a 
közintézmények esetében és 2021-től minden más épületnél. A Szövetségi 
Környezetvédelmi Hivatal jó példaként jár elöl és már most alkalmazza az 
irányelv előírásait az új irodaház esetében.

KÖZÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, 
ZWEVEGEM, BELGIUM  
2007-ben a nyugat-flandriai Zwevegem önkormányzata készített egy 
megvalósíthatósági tanulmányt egy olyan irodaépület felújítására, 
amelyet a helyi közigazgatás számára akartak középületté alakítani. Bár 
a 60’-as években épült irodák szigetelése és műszaki berendezése teljesen 
elavult, a vasbeton szerkezet nagy rugalmasságot adott a tervezőknek 
a felújítás során. Az 5150 m2 -es irodaterület lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat és a szociális osztályok teljes adminisztrítav személyzete 
egy helyen dolgozhasson. A természetes fény optimális használata, az 
éjjeli szellőzés és hatékony árnyékolás kombinálása, a falak és a tető 
korszerű hőszigetelése mind hozzájárultak ahhoz, hogy az irodából ener-
giahatékony középület lett. A megújuló energáit napelemek hasznosítják 
majd és ezzel közel nulla energiaigényűvé válik az épület.

Haus 2019, Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) 

Kép: Klaas Verdru, Copyright: BURO II & ARCHI+I
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FASZERKEZETES PASSZÍV ÓVODAÉPÜLET, 
PREDDVOR, SZLOVÉNIA 

A szlovéniai Preddvor faszerkezetes, passzív óvodaépülete 2012-ben 
készült el, mindössze 6 hónap alatt. A ház teljes területe 1500 m2. 
Műszaki és technológiai szempontból érdekes és követendő példája a 
feszerkezetes megoldásoknak.

Az óvoda tervezői az épülethez egy modern, fából készült, előregyártott 
szerkezetet alkalmaztak, amely ötvözi a passzív épületek tulajdonsá-
gait az ökológiai szempontból elfogadható, előregyártott elemekkel 
való építkezéssel. Ez a rendszer lehetővé teszi a létesítmények gyors 
telepítését, azonnali használatbavételét és nagy rugalmasságot biztosít, 
mert az épület mérete és kapacitása a megrendelő igényeinek megfelelően 
alakítható, ugyanakkor később újabb részekkel bővíthető. Az innovatív 
tervezésnek, a fenntartható technológiák és természetes anyagok 
használatának köszönhetően az épület energiahatékonysága kiváló és a 
működési költségek is optimálisak. Az épület földrengés- és tűzbizton-
sága szintén a számos előny egyike, ahogy az egészséges lakókörnyezet és 
az energiahatékonyság is fontos érv.

A passzívházakra vonatkozó követelményeknek megfelelően a létesít-
mény B1 energiosztályú, fűtési energiaigénye 18 kWh/m2 /év. 
Az épületburok légzárása kiváló. A légtömörségi teszt figyelemre méltó 
eredményt adott: 50 Pa nyomáskülönbség mellett a légcsereszám (n50) 
0,25 1/h volt. A légtömörségi mérés során a passzívházaknál elvárt érték 
n50 ≤ 0,6 1/h. A kiváló légzárás a tervezésnek, a megfelelő kivitelezésnek, 
az anyagok helyes kiválasztásának, és a kivételes minőségű és pontos 
gyártásnak és összeszerelésnek köszönhető.

Az energiahatékonyság biztosítására külső falszerkezetnek a Jelovica 
Termo Plus-t választották a tervezők, és extra szigetelést tettek a külső 
falakra, a homlokzatra, a mennyezetre és tetőszerkezetre, illetve az alap 
alá is. Az előírásoknak megfelelően a külső ajtók és ablakok szigetelésén is 
javítottak, mivel a passzívházak esetében maximum 0,9 W/m2 K lehet az 
U-érték. A fa ajtók és ablakok háromrétegűek. Az épületet egy a települé-
sen már meglévő, biomasszával működő kazán fűti. A tetőszerkezeten egy 
96,7 kW csúcsteljesítményű napelemes rendszer kapott helyet.

Az épület megléte bizonyítja, hogy fából és fa termékekből is épülhet 
középület

.

Az óvoda építésének folyamata is energiapozitív, azaz energetikailag 
önellátó volt..

Szöveg: Alenka Popp Vogelnik, Jelovica HIŠE d.o.o. 

Óvodaépület  Preddvorban (Jelovica HIŠE d.o.o.)

CO2 kibocsátás 

Passzív óvodaépület Preddvorban 15.182 t/év

A LINZI SZAKISKOLA FELÚJÍTÁSA, AUSZTRIA  
A 300 diáknak helyet adó, 250 férőhelyes kollégiummal rendelkező       
szakikola felújítását és bővítési munkálatait 2010-ben fejezték be 
Linzben. A 19 300 m2 területű épület távfűtésű. Ehhez jön az 50m2-nyi 
homlokzati integrált napkollektorrendszer és egy 3 kWp névleges 
teljesítményű napelemes rendszer. Az épület hőszigetelésén javítottak 
a munkálatok során, elkészült a szellőző rendszer, az osztálytermek 
akusztikus mennyezetet kaptak, és a világítást is hatékonyabbá 
tették.A fejlesztéseknek köszönhetően az iskola megfelel a magas szintű 

energiatakarékossági előírásoknak. Energiahatékonysági mutatója (HWB) 
21 kWh/m2/év.

A linzi szakiskola, Ausztria 
(OÖ Energiesparverband)
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Passzív családi ház, Magyarország (Feiler József)

PASSZÍV CSALÁDI HÁZ – TESZT HELYSZÍN A 
BUDAPESTI MUSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI 
EGYETEM DIÁKJAI SZÁMÁRA 

A modellként szolgáló családi ház egy völgy déli lejtőjén áll, és rendszeres 
látogatói a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem diákjai, 
akik technikai méréseket végeznek az épületben. Az áramot napelemek 
szolgáltatják, amelyek majdnem teljes mértékben kielégítik a szükségle-
teket. A melegvizet hőszivattyúval állítják elő. Az épületnek hővisszanyerő 
szellőzőrendszere is van. A vizet kútból nyerik, a szennyvíz lebontására a 
telken szennyvíztisztító épült.

Energiafogyasztás: 13 kWh/m2/év

A BORD GAIS NETWORKS TÖBBSZÖRÖSEN 
DÍJAZOTT ÉPÜLETE DUBLINBAN  

A Bord Gais Networks Szolgáltatóközpontja a cég dublini tevékenységeit 
egyesíti egy félhektáros területen. A feltűnő épület „Kitűnő” BREEAM 
besorolást kapott. Írországban ez az első irodaépület, amely ezt a beso-
rolást az építést követően a 2008-as BREEAM szabványnak megfelelve 
elnyerte. Azóta számos tervezői és fenntarthatósági díjat is kapott a 
központ.

Az épületburok szuperszigetelt, a tető és a falak U-értéke 0,15 W/m2K, 
amely meghaladja az aktuális építési szabályzat követelményeit. 
A légzárás mérésekkel igazoltan 1,82 m3/h/m2.

Az épületterv egyik legfontosabb jellemzője, hogy a beton födémszerke-
zet Thermoaktív Építési Rendszerrel (Thermo Active Building System, 
TABS) készült, azaz az épület fűtésére és hűtésére használt vízcsöveket a 

betonlapokba integrálták. Télen a fűtést és nyáron a TABS és a HVAC 
hűtését egy talajkollektoros hőszivattyú biztosítja.

Az épület rendelkezik egy kis teljesítményű naptoronyrendszerrel is, 
amelynek a déli oldalán 126 m2–nyi napelem található, ami többek között 
a hőszivattyú áramszükségletének 15%-át adja, és van további 
20 m2 napelem, amely az épület melegvízigényének 50%-át elégíti ki egy 
puffertartályon keresztül. A naptornyon szintén van nyomó szellőztető 
rendszer és egy energiavisszanyerő berendezés az épület számára, ami a 
földszinti kezelőhöz van csatlakoztatva. 

Az épületenergetikai rendszerhez kapcsolt Thorlux állítható világítás- és 
redőnyvezérlés megfelel az energiahatékonyság legmagasabb - világításra, 
fűtésre és hűtésre vonatkozó - követelményeinek.

Bord Gais Networks Services Centre, Dublin, Írország (Paul Tierney Photography)
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MÁLTA ELSO LEED EZÜST MINOSÍTÉSU ÉPÜLETE
A SmartCity Malta SCM01 épülete kereskedelmi céllal készült, beépített 
területe 12 888 m2 és számos bérlő osztozik rajta. A nyolcemeletes épület-
ben vannak irodák, kiskereskedelmi egységek, konferenciaközpont a hozzá 
tartozó nyitott terekkel, és egy felszíni parkoló. A projekt több energia-
hatékonysági intézkedést is megvalósít, ld. magas hatásfokú üvegezést, 
külső árnyékoló eszközöket, hatékony világítást, foglaltság-érzékelőt, az 
elhasznált levegő energetikai hasznosítását, igény-vezérelt szellőzést, és 
egy változtatható hűtőközeg-áramú HVAC (hűtő, szellőztető és légkondi-
cionáló) rendszert.

Az épület energiamegtakarítása 17,6% és hatékonyabb, mint az ASHRAE 
90.1-2004-es épület-energiahatékonysági szabványban megadott minimum 
értékek. Az építéshez felhasznált építőanyagok és termékek 10,02%-t az 
építési terület 500 mérföldes körzetében termelték ki és állították elő, és 
13,97%-uk kizárólag gyártási és fogyasztási hulladék újrahasznosításából 
származik.

A különböző energiatakarékossági stratégiák értékelésére és mérésére egy 
eQUEST energiaszimulátor szoftvert használó számítógépes modell is 
készült. Hogy fenntartsák és igazolni tudják működésük hatékonyságát, 
illetve optimalizálják a bérlők energiafogyasztását, valós idejű egyéni 
fogyasztásmérőket szereltek fel. A Smart City Malta SCM01 az ország első 
Leed ezüst minősítésű épülete. Smart City Malta SCM01, Xhajra, Málta (Andrew Saliba, Urban Malta)

Közkönyvtár, Monsterås, Svédország (Lena Eckerberg)

Besorolás Alacsony energiaigényű új épület

Tulajdonos Mönsterås önkormányzata 

Építés éve 2013 

Építészek Atrio Arkitekter és Kalmar AB 

Kezelt padlóterület 1.100 m² 

Összes fűtési igény 40 kWh/(m²/év) 

Primer energiaigény 40 kWh/m²/év) 

Szerkezet Acél és fa váz, beton

Áramtermelés PV 20.000 kWh/év

Szellőzés Levegős hőcserélő

Fűtés Távhő

KÖZKÖNYVTÁR, MÖNSTERÅS, SVÉDORSZÁG
A tetőn lévő napelem öt háztartásnak elegendő áramot termel egy 
évben - pontosan annyit, amennyire a könyvtárépületnek szüksége van. 
A külső világítást LED-es égők adják. A fűtés távfűtés, amelyhez a közeli 
papírgyár biomassza alapú hulladékhőjét hasznosítják. Az energiafo-
gyasztást – ide értve a villanyfűtésre és a napelem áramtermelésére 
vonatkozó adatokat is - az épület előcsarnokában ellenőrzik. A tetőt 
részben sziklakerti növények, varjúhájfélék borítják. A varjúhájjal fedett 
tető szigetel és minimalizálja a vízrendszer terhelését, mert az esővizet 
a talajba vezeti és hasznosítja. A vastag, légmentesen épített, jól szige-
telt falak garantálják, hogy csak nagyon kevés hő vesszen el. A fűtést és 
szellőzést szakaszokra osztották, hogy csökkenjen az energiafogyasztás 
és a lehető legjobb legyen a levegő minősége. A hővisszanyerő szellőztető 
rendszer hatékonysága 80%-os. A könyvtár energiaigénye 70%-kal 
kevesebb, mint egy hagyományos épületé.

Teljes költség kb. 3,3 millió Euró
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SPORT, SZABADIDO ÉS OKTATÁS – EZ 
HAMAROSAN MIND EGY PASSZÍV ÉPÜLET TETEJE 
ALÁ KERÜL MARKIBAN, LENGYELORSZÁGBAN 
A lengyelországi Marki lakói hamarosan használatba vehetik a 
16 000 m2-es, sportcsarnokként is funkcionáló szabadidő és oktatási 
központot.

A beruházás utolsó szakaszában az építkezés jelenleg is tart. A képen az 
építészeti pályázat nyertes terve látható a nagy, többrendeltetésű passzív 
épülettel.

A kiemelkedő energiahatékonysági követelmények és a passzív 
épületekre jellemző energiahatékony világítás és hővisszanyerő szellőző 
rendszerek mellett az épületben több innnovatív megoldás is található: 
integrált PVT kollektorok (napkollektorok napelemmel), hőtároló a 
napenergia hasznosítására, kapcsolt energiatermelés és hőszivattyúk 
a hulladékhő hasznosítására. Az esővíz kezelésére a tetőt részben zöld-
tetővé alakítják, vizi és mocsári növényekkel ültetik be, így a vízmérleg 
negatív lesz (az egy év alatt elpárolgó víz mennyisége nagyobb, mint az 
éves csapadékmennyiség). 

ÖNKORMÁNYZATI HÁZ A BOLYGÓÉRT, MEYTHET, 
FELSO-SZAVOJA, FRANCIAORSZÁG
A Maison Pour la Planete, azaz A Bolygó Háza egy köztulajdonban lévő 
épület, amelyet a Prioriterre bérel. A ház 2008-2009-ben épült és megfelel 
a Minergie Eco energiahatékonysági szabvány P osztályának. 

Megújuló energia használata:  

2,8 m2 napkollektor zuhanyozáshoz és mosogatáshoz, kiegészítve a geoter-
mikus rendszerrel. 80 m2 napelem, amely 9000 kWh áramot termel évente. 
Ez kielégíti a fűtési/hűtési/szellőztetési és melegvíz szükségletet.

További energiahatékony megoldások :

 " Fény (optimalizált nappali fény)
 " Energiahatékony berendezések
 " Esővízgyűjtés
 " Helyi anyagok és kisiparosok : Erdei fa a szavojai régióból 

(BQS termék – PEFC címke)
 " Alacsony vagy nulla méreganyagkibocsátású anyagok :  

Szigetelés  ➞ cellulóz / farost,  
Dobozok  ➞ Formaldehid- mentes ragasztóval készült OSB-lapok 
Padló  ➞ linóleum

 " Lebontás során alacsony környezeti hatással bíró anyagok : 
Szigetelés  ➞ cellulóz / farost

 " Újrahasznosított és/vagy újrahasznosítható anyagok: tetőtömítés 
(újrahasznosítható), cellulóz (újrahasznosított)

Végső energiafogyasztás  <  15kWh/m2/év fűtésre

Primer energiafogyasztás < 30 kWh/m2/év fűtés, hűtés, szellőzés és 
melegvíz

Légzárás <  0,6 1/h

Energiahatékony berendezések A vagy A++ a hűtőszekrény

Sport, szabadidő és oktatási központ, Marki, Lengyelország
(Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś)

A Bolygó Háza
(Virginie Siegele, Prioriterre)
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VEgyEn rÉszt ÖN IS  

2014-ES 
KAMpÁNYUNKBAN!

• Ha Ön országos, regionális vagy helyi szinten dolgozó döntéshozó, látogassa meg kiállításainkat, jelentkezzen az épület-
látogatásra és gyűjtsön inspirációt a változások elindításához

• Ha Ön egy közel nulla vagy alacsony energiaigényű ház, illetve passzívház tulajdonosa regisztrálja és tegye 
látogathatóvá ingatlanát – Ön döntheti el természetesen, hogy mikor és hány látogatót fogad 

• Ha Ön az építőiparban dolgozik és már vett részt közel nulla energiaigényű vagy alacsony 
energiaigényű, passzív vagy energiatöbbletet termelő ház tervezésében és építésében, 
ossza meg velünk ezeket a projekteket, és segítsen nekünk kapcsolatba lépni a 
házak tulajdonosaival

• Ha Ön a fenntartható építészet területén működő non-profit szervezet 
munkatársa, csatlakozzon a kezdeményezéshez. Ha összefogunk, 
több emberhez jut el az üzenet.

Ha szeretne többet megtudni a hazai 
Hatékony Házakat bemutató 2014-es nyílt 
napokról, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
szervezőkkel! 

A 2014-es kampány szervezése már zajlik és akár partnerként, 
akár kiállítóként, támogatóként vagy éppen látogatókat fogadó, 

alacsony energiaigényű épület tulajdonosaként is részt lehet venni benne. 

Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk és 
megtudtuk, hogy meg lehet nézni ezeket a 
házakat. A látogatás során szerzett ismeretek 
nagyon sokat segítenek és hálásak vagyunk a 
lehetőségért.
Egy osztrák látogató



A NEMZETI HATÉKONY HÁZ NAPOK SZERVEZOI

BE

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Kapcsolat: Benjamin Clarysse
e-mail: benjamin.clarysse@bblv.be
tel: +32(0)2 282.17.44
www.bblv.be

DE
B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH
Kapcsolat: Anke Merziger
e-mail: AMerziger@bsu-berlin.de
tel.: +49 30 390 42 54
www.bsu-berlin.de

HU
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Kapcsolat: Kristóf Vadovics
e-mail: info@greendependent.org 
tel: +36-20/512 1886
www.intezet.greendependent.org

SE
The Energy Agency for Southeast Sweden
Kapcsolat: Lena Eckerberg
e-mail: info@energikontorsydost.se 
tel.: +46 470 76 55 60
www.energikontorsydost.se

FR
Prioriterre
Kapcsolat: Anne-Sophie Masure
e-mail: anne-sophie.masure@prioriterre.org
tel: +33 450 67 17 54
www.prioriterre.org

AT
OÖ Energiesparverband 
Kapcsolat: Anja Gahleitner
e-mail: anja.gahleitner@esv.or.at
tel.: +43 732 7720 14389
www.esv.or.at 

MT

Projects in Motion Ltd.
Kapcsolat: Stefan Schaa
e-mail: stefan.schaa@pim.com.mt
tel.: +356 21 420 852
www.pim.com.mt

PL
The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Kapcsolat: Monika Jarzemska, Renata Stępień
e-mail: budynki-jutra@kape.gov.pl
tel.: + 48 22 626 09 10
www.kape.gov.pl

SI

Gradbeni inštitut ZRMK 
Building and Civil Engineering Institute ZRMK
Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy
Contact: Marjana Šijanec Zavrl
e-mail: marjana.sijanec@gi-zrmk.si 

IE

Energy Action Limited
Contact: Michael Hanratty
e-mail: michael@energyaction.ie
tel.: +353 (0)1 4548300
www.energyaction.ie
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