
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Azonnal közölhető. 

 

Nyisson és látogasson Ön is:  
Hatékony Ház nyílt napok országszerte 

Gödöllő, 2013. október 24. 

2013. november 4-10. között energiatakarékos házakat, épületeket látogathat meg a 
nagyközönség Magyarországon és az Európai Unió további 9 országában. A nyílt 
napok legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony 
energiaigényű (avagy közel nulla energiaigényű) épületekről minden érdeklődő 
számára. 

A klímaváltozás, az energiafogyasztás növekedése és változó energiaárak az egész világon hatással 
vannak az építészeti szabványok folyamatos szigorítására. Ezzel párhuzamosan az 
épülettulajdonosok és -használók elvárásai is nőnek, egyre többen szeretnének szabványon felüli, 
minél inkább energia-hatékony épületekben lakni és dolgozni. Ennek megfelelően az Európai Unió 
országaiban 2021-től már csak ilyen lakóházak építését fogják a hatóságok engedélyezni az 
Épületenergetikai Irányelv alapján (közintézményekre már 2019-től érvényben lesz az új 
szabvány). 

A „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampány keretében a GreenDependent Intézet és 
szakmai partnerei az ország számos településén élő tulajdonosok aktív közreműködésével energia-
hatékony középületeket november 4-8., lakóházakat pedig november 9-10. között nyitnak meg, 
hogy mindenki megnézhesse, milyen is egy ilyen házat kialakítani, abban élni és dolgozni. A 
látogatások keretében lehetőség nyílik a személyes tapasztalatcserére, információ megosztásra, és 
adott esetben a szakemberekkel történő beszélgetésre is.  

A látogatható házak nagyok sokfélék: van köztük új és felújított épület, ökofaluban található 
szalmabála ház, minősített passzívház, saját kezűleg felújított ház, F-ből A+ kategóriásra javított 
ház, épülő 100 lakásos önkormányzati passzívház, zöld óvoda stb. Az épületek és a látogatások 
időpontja a www.hatekonyhaz.hu oldalon található meg, itt lehet a látogatásra is jelentkezni. 

Építészek a látogatásokért MÉK kreditpontot igényelhetnek (2013/294)! 

Nyisson és látogasson Ön is, regisztráljon a http://www.hatekonyhaz.hu oldalon! 
 
Együttműködő szakmai partnerek: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Magasépítési Tanszék (MET) 
 Magyar Passzívház Szövetség (MAPASZ) 
 passziv.net : Passzív és energiatakarékos házak – Építtetőktől építtetőknek 

 

Médiatámogatók:   

 

 

 

További információk: 

Vadovics Kristóf 

Telefon: 20/512 1886, Email: kristof@greendependent.org  

GreenDependent Intézet: http://www.intezet.greendependent.org   

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