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PROJEKTBEMUTATÓ LEÍRÁS 
 

a „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” elnevezésű projektről 
 

("Nearly Zero Energy Buildings" NZB2021 Doors Open Days’ sharing experiences from low energy 
buildings to meet nearly zero building standards by 2021) 

 

A „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” projekt célja, hogy a nagyközönségnek közvetlen közelről 
bemutassa a közel nulla energiaigényű épületeket. Ennek érdekében figyelemfelhívó 
tevékenységeket és nyílt napokat szervezünk.  

A magyar partner a projektben a GreenDependent Intézet. A Belgiumban már évek óta kiválóan 
működő "Ecobouwers Opendeur" kampányt fogjuk Magyarországon és 8 másik EU-s országban 
megvalósítani (Németország, Franciaország, Lengyelország, Szlovénia, Svédország, Ausztria, Málta 
és Írország).  

A projekt keretében új és felújított lakóházakat, középületeket látogathatnak meg az érdeklődők, 
akik így első kézből ismerhetik meg a hatékony épületek (értsd a várhatóan közel nulla 
energiaigényű épületek) előnyeit, építésének körülményeit és a használattal kapcsolatos 
tapasztalatokat. A látogatók így szakmai (nem reklámnak minősülő) és megbízható információt 
kapnak a házban élő és az építkezési/felújítási munkálatokat átélt lakóktól, tulajdonosoktól és 
kivitelezőktől. A nyílt napokat kétszer, 2013 és 2014 őszén szervezzük meg (a Nemzetközi 
Passzívház Nyílt Napokkal együtt). 

A projekt fő elemei: 

 Nyílt napok szervezése 2013 és 2014 őszén. 

 Magyar nyelvű honlap, mely ismerteti a közel nulla energiaigényű épületek általános 
tudnivalóit, építésének lehetőségeit, továbbá a nyílt napokra a regisztrációt biztosítja. 

 Hiánypótló adatbázis: különösen hatékony épületekről (lakó- és középületekről egyaránt), 
tervezőkről és kivitelezőkről. 

 Részletes információ a lakosság, az építőipar és a közszféra számára a közel nulla 
energiaigényű épületekről és az Energiahatékonyságáról szóló irányelv követelményeiről és 
a gyakorlati megvalósításról, többek között, egy kb. 20 oldalas brosúrában, 
szórólapokban, szociális hálón. Ezeket széles körben, de célzottan terjesztjük a résztvevő 
partnerek és a nyílt napon résztvevő épületek tulajdonosait is bevonva. 

 Egy (kb. 5 perces) mini dokumentumfilm az Épületenergetikai Irányelv (2010/31/EU) 
népszerűsítésére. 

 Egy rövid nemzetközi tanulmányút egy tapasztaltabb EU-s partnerországba (Németország), 
melyen döntéshozók és a szakma képviselői egy kisebb csoportja vehet részt. 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg és 2012 augusztusától 2015 márciusáig fut. 

Kelt: Gödöllő, 2013. március 1. 
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