
 

 

2013.  NOVEMBER 08-10. 
TERVEZÉS I ,  KIVITELEZÉS I ÉS  ÜZEM ELTETÉS I 

TAPAS ZTALATOK  
HAZAI P ASSZÍVHÁZAK LÁTOGATÁSA 

A MAPASZ  S ZERVEZÉS ÉBEN  

 

 

„Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” címmel kampány kezdődött 

Magyarországon és az Európai Unió további 9 országában. A kampány 

legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony 

energiaigényű (avagy „közel nulla”  energiaigényű) épületekről minden 

érdeklődő számára. 

 A MAPASZ szakmai támogatója annak a kutatásnak amelyben felmérik a 

hazai fenntartható és környezettudatos épületeket.  Ennek a programnak 

részeként  és  a Nemzetközi Passzívház Nyilt napok több éves hagyományát  

folytatva, saját szervezésű programokkal várjuk az érdeklődőket, ismét 

megnyílik néhány épület kapuja. 

A házak megtekintése díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Szervezésünk szerint látogatható épületek listája  a MAPASZ  honlapon! 

További épületek a HatékonyHáz Napok honlapján! 

Egyéni látogatások esetén időpontot egyeztetni az épületek információi 

között megadott kontakt személyeknél lehet.   

 

 

 

         

 
 
 
  HA  ÖN  

 

 egy család véleménye, tapasztalásai alapján szeretné megismerni a 

passzívház- és közeli technológiát 

 szakmai szemmel szeretne betekintést nyerni egy  közintézmény 

energiahatékony felújításába 

 szakmagyakorlóként kiváncsi a részletekre  vagy érdeklődő 

 

Jelentkezzen programunkra! 

Az egyéni épületlátogatások mellett szakembereinkkel bővebben is tud konzultálni, 

ha a MAPASZ által szervezett buszos kirándulásra jelentkezik. A buszon 

beszélgetések, bemutatók, filmvetítés színesítik a programot.     

Tervezet (busz az érdeklődés függvényében):  

2013. november 9. szombat Nyugat-Magyarország 

2013. november 10. vasárnap Kelet-Magyarország 

A buszkirándulásra a jelentkezés végső határideje: 2013. október 31. (regisztráltak 

számától függően előbb is zárulhat) 

Buszköltség hozzájárulás : 5000,- Ft/fő/nap ( MAPASZ tagoknak 3000,- Ft) 

MÉK tagok! Bírálati sorszám: 2013/310    
Továbbképzési pont értéke: 0,5 pont épületenként! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapasz.hu/
http://www.hatekonyhaz.hu/


JELENTKEZÉSI  LAP   

a MAPASZ szervezett buszos kirándulására 

 
 Felhívjuk figyelmét, hogy a program(ok)on való részvétel előfeltétele, hogy az  
adott program(ok) díját a programot megelőzően, átutalással kiegyenlítse!  
(Magyar Passzívház Szövetség bankszámlaszáma:  16200151-00016160) 

 
 

Jelentkező/résztvevő neve  

Elérhetősége/ Telefonszám (mobil is)  

Elérhetősége/ Email:  

Számlázási adatok (cégnév, székhely címe, lev. 

cím adószám) 
 

   MÉK tagság / terület, nyilvántartási szám,  

  MMK  Kamarai tagság / terület, nyilvántartási 

szám, 
 

 

Jelentkezem (kérjük a megfelelőt bejelölni) :  

 2013. 11. 09.  programra                   

 2013. 11. 10. programra (vasárnap) 

      tagja vagyok a MAPASZ-nak         nappali tagozatos hallgató vagyok   

 nem vagyok tagja a MAPASZ-nak 

A kirándulás feltételeit elfogadom, a busz költségtérítést vállalom a megadott 
bankszámlára utalom. Hozzájárulok ahhoz, hogy a MAPASZ a személyes adataimat reklám, 
PR és értékesítési célokra felhasználja. 
 

 

PROGRAMAJ ÁNLATOK  

 
2013. 11. 09. szombat 
Passzívház technológiák új szemléletben – Mosonmagyaróvár és környéke 
 
Találkozó: reggel 7:00, Indulás: 7:15!!!!  Budapest XI. Hengermalom út 47/a RW.Bautech 
irodaház előtt (érkezés ide kb. 19-20 órakor) 
Útvonal: Budapest – Hegyeshalom – Mosonmagyaróvár – Budapest 

  
 Passzívház szerkezetkész családi ház Hegyeshalom 
 Laktanya átépítése 13 lakásos passzívház társasházzá nem darmstadti 

szemléletben, hegyeshalom 
 Passzívház kulcsrakészen Mosonmagyaróváron. 
 Passzívház fűtéskészen Mosonmagyaróváron 
 Zéróenergiás ügyfélszolgálati épület Mosonmagyaróvár 
 Mapasz ezüst fokozatú társasház 6 lakásos Mosonmagyaróvár 
 Óvoda felújítás passzívház elemekkel 70 % megtakarítással 

Mosonmagyaróvár 
 Iskola felújítás passzívház elemekkel Mosonmagyaróvár 
 Ráadás!!! Egy választott épület Blower Door vizsgálata a csoport 

részvételével 
 

2013. 11. 10. vasárnap -  aktív hőszigetelésű házak, Nyíregyháza és 
környéke 
Találkozó: reggel 8:00, Indulás: 8:15!!!!  Budapest XI. Hengermalom út 47/a 
RW.Bautech irodaház előtt (érkezés ide kb. 19órakor) 
Útvonal: Budapest – Nyíregyháza – Hajdúböszörmény – Budapest 
 

 Az első ISOACTIVE-3D ház        Ez egy energia takarékos kísérleti épület, 
Nyíregyháza 

 Az aktív hőszigetelés  egyik specifikus kivitelezési formája Nyíregyháza 
 aktív hőszigetelésű befejezés előtt álló családiház Hajdúböszörmény 

 
 
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a MAPASZ email 
címére visszaküldeni szíveskedjék!  
Végső határideje: 2013. október 31.  
Szervezéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon a  
MAPASZ titkárához! 
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