Z E N - ZÖLD ÉPÍTÉSZETI NAPOK
2009. OKTÓBER 7-18.
Rendezvény-sorozat az energia hatékony építés-felújítás, passzívházépítés,
könnyűszerkezetes készházépítés és a fenntartható településfejlesztés jegyében
Szervezők: REECO ill. ÉVOSZ, MAKÉSZ, MAPASZ
1./

C E P ® - Passzívház Expo-Budapest 2009.okt.7-8.
Nemzetközi Passzívház Kiállítás és Konferencia
„Európa Kongresszusi Központ” – Budapest, Budakeszi út
www.cep-hungary.com
- okt.7.: Passzívház Technológiai Konferencia – a passzívház
tervezés korszaka
- okt.8.: Önkormányzatok energia hatékony fejlesztéseinek aktuális
helyzete, jelene-jövője

2./ Szakmai utazások, üzemlátogatások
a./ Hazai programok:
- Okt. 9-10. Alacsony energia felhasználású, passzív és aktív lakott házak
megtekintése, különböző magyar helyszíneken, kb félnapos. 1 kredit pont.
Díj (útiköltség nélkül) 1250.-Ft/fő. Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu
- Okt. 9. Készház építés és az első magyar Készház gyár megtekintése
Esztergomban. Autóbusszal - részvételi díj 6250.-Ft/fő 1 kredit pont.
Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu
-

Okt. 12-13. Épülő készházak, passzívházak megtekintése Magyarország
különböző városaiban. Címek, részvételi feltételek:
Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu

b./ Külföldi programok:
-

Okt.9.: Blaue-Lagune Mintaházpark megtekintése, Wien.
egynapos szakmai utazás.
A parkban 80 berendezett működő családi házat lehet megtekinteni
Energiavilág interaktív kiállítás megtekintése, az Osztrák energia tudatos építkezés,
épület energia felhasználásának optimalizálása, tanácsadás megismerés. Készház
parkban mintaházak,
passzívházak, megtekintése. ellátással, vezetéssel.
Utazás autóbusszal.
1 kredit pont / 75.-Eur+ÁFA/fő
Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu

- Okt.12-13. Blaue-Lagune Mintaházpark és gyárlátogatás. Kétnapos
program.
A parkban 80 berendezett működő családi házat lehet megtekinteni
Energiavilág interaktív kiállítás megtekintése, az Osztrák energia tudatos építkezés,
épület energia felhasználásának optimalizálása, tanácsadás ismertetése. Passzív
és alacsony energia felhasználású épületek megtekintése, energiatudatos építészet
– előadás.
Másnap egy osztrák Készház gyár megtekintése, tervezéstől a kamionra
rakásig. A teljes gyártás a gépek mellett megtekinthető.
Teljes ellátás, vezetés, szállás, személyenként fürdőszobás szobákban. Utazás
autóbusszal.
Részvételi díj: 150.-Eur/ÁFA/fő
Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu
Fizetés mindkét külföldi útra, számla előre utalással vagy kp. Forintba történő fizetés
esetén az Euro ár az aznapi valuta eladási árfolyamon kerül átszámításra. Számlát a
regisztráció és a pénz beérkezése után küldünk, vagy adunk át!
3./ SZAKMAI FÓRUM október 15.
Lakásenergetikai Kerekasztal. (Lakás és Épületenrgetikai Érdekegyeztető Tanács)
Az energia a gazdaság motorja. A gazdasági válságból most a megújuló energiák, az
energiafelhasználás optimalizálása lehet a kiút, a gazdaság megújuló motorja!
A zártkörű, meghívott/felkért szakemberek szárára rendezendő egyeztető megbeszélés
célja, hogy az építészettel kapcsolatban lévő szakmai és civil szervezetek, szövetségek,
gazdaságpolitikusokkal megvitassák és megegyezzenek, hogy 2020-ig

- milyen intézkedéseket kell tenni a Klímavédelem, a fenntartható és energiatudatos
fejlesztések érdekében,
- milyen törvényeket, jogszabályokat kell megalkotni és mely területeken;
- a meghatározott Klímavédelmi és energiahatékonysági célokat hogyan tudjuk elérni,
- azok eléréséhez a különböző szervezetek milyen formában tudnak hozzájárulni.
- A különböző értékhatárok, (hőátbocsátási tényező, energiatanúsítvány értékei, stb.)
konszenzussal történő jóváhagyása.
A fórum biztosítaná a hátteret a parlament által létrehozott bizottság számára. A fórum a
továbbiakban évente legalább egy alkalommal ülésezne.
Meghívott / meghívandó szervezetek:
MÉÁSZ, Téglás Szövetség, MALOSZ, Társaság a lakásépítésért, BME, YBL, , Mérnök
Kamara, Építész Kamara, ÉVOSZ, MAPASZ, MÉGSZ, …..stb…. finanszírozó bankok,
Ingatlanszövetség, NFGM, KVM,
…illetve: Energia Klub, EnergiaKözpont, Környezetvédelmi Minisztérium, Gazdasági és
energiapolitikai Minisztérium, NFÜ, RFH, ÉTE-TESZ, ETE-Hőszivattyú Szekció,
Energiavárosok Szövetsége…..stb….
4./ október 16-18 MAKÉSZ.
a./ október 16.

V. Készház Konferencia
- Novotel Kongresszusi Központ, Pátria terem
Jelentkezés-regisztráció www.makesz.hu
b./

október 16-18. 10. Készház Vásár – Novotel Kongresszusi Központ

MAKÉSZ védjegyes cégek bemutatkozása, aktív készházak, passzívházak, alacsony
energia felhasználású épületek, építészeti és gépészeti technológiák vására.
Árnyékolástechnika, az alacsony energiafelhasználású és passzívház épületekhez
kapcsolódó technológiák beszállítóinak vására.
Kiállítók jelentkezése e-mail: evosz.pz@mail.datanet.hu, vagy www.makesz.hu
Budapest, 2009.julius 22.

