Szöveges beszámoló
az Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Az Egyesület tevékenysége:
a) a passzívházakkal kapcsolatos információk minél szélesebb körben történő publikálása.
b) a passzívházak elterjedését szolgáló gazdasági, jogi és társadalmi környezet
kialakításának elősegítése.
2. Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az Egyesület szervezeti élete
Az elnökség elnökből és a közgyűlés által az elnökségbe választott további 4 tagból áll.
Az Egyesület felügyelő szerve az ellenőrző bizottság, amely 3 főből áll.
2010. óta működő Etikai Bizottság 3 főből áll.
A MAPASZ elnökségének működését érintő, de nem veszélyeztető változások történtek az elmúlt
időszakban. Az elnök és a bizottságok tagjainak mandátuma 2014-ben lejár.
Összetétele:
Elnök: Feiler József
Elnökségi tagok: Debreczy Zoltán, Horváth Sándor, Schopf Márton, Felföldi Imre
Ellenőrző bizottság tagjai: Farkas Imre, Gabula András, Gerendi Gábor
Etikai bizottság tagjai: Farsang Attila, Kozma Zsuzsa, Pintér Attila
Az elnök, az elnökség, a bizottságok ellenszolgáltatás nélkül végezték feladatukat. Kb. kéthavonta
tartották üléseiket, a köztes időszakokban online is segítették a döntési folyamatokat.
Friedmann Lajosné 2008 óta titkári feladatokat lát el: szervezet adminisztratív, szervezési feladatait.
Székhelyünk titkárunk lakhelyén van.
Létszám alakulása
2011.12.31.
2012. 12.31.
2013.12.31.

52
46
38

Sajnos a nehéz gazdasági helyzet működésünket is nehezítette, tagságunkra a lemorzsoldás volt jellemző
– ez elsősorban az építőipar nehéz helyzetének következménye, rengeteg bedőlt cég,
marketingtevékenységek visszafogása, tagsági átfedések több szervezettel ( ÉMSZ, MEPS, MÉÁSZ). Több
alapító, a szakmában meghatározó anyaggyártó cég vált ki, és néhány új kis-és középvállalat, egyéni
vállalkozó vált taggá.
Dokumentumai, Szabályzatok
2010. május 18 –án a Közgyűlés módosította Alapszabályát, elfogadta a költségvetési és gazdálkodási,
szervezeti és működési szabályzatot valamint az Etikai Szabályzatot. Változás nem történt.
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Szakmai tevékenység
Az Egyesület a tavalyi közgyűlésen elfogadott határozatok szellemében folytatta működését. Az
elfogadott határozatok ellen törvényességi óvást nem emeltek, a szervezet működésének törvényes
háttere biztosított.
Szervezetünk jelenleg egyre szűkülő költségvetési keretek között működik, ennek ellenére, hatékony
munkánk eredményeképp a magyar civil élet meghatározó szakmai szereplője és tevékenységét a
nemzetközi munkában is elismerik.
Pár éven belül már kizárólag csak "közel nulla energiaigényű" épületeket lehet építeni Magyarországon.
Ezt a tudást tovább kell adnunk és tapasztalatainkat meg kell osztani a szajma, a lakosság, a jövő építői
között. http://www.mapasz.hu/projektek/kozel_nulla_-_nincs_tavol.html)
Állandó jelenlétünk a szakmai fórumokon, konferenciákon, rendezvényeken segítette az általunk
képviselt ügy elfogadottságát, a MAPASZ érdekképviseleti és lobbitevékenységét, lehetőséget adtak
nemcsak a szakma továbbképzésére, de tagjaink önképzésére is, a megszerzett tudás által a szakmaiság
fokozódik. Szakkiállítások, bemutatók, rendezvények, ahol jelen voltunk – külön táblázatban
MAPASZ energiatudatos épületminősítés
2012. IV.n.évben a BME-vel együttműködésben indítottuk új szolgáltatásunkat, a a darmstadti minősítés
alternatívájaként a MAPASZ épületminősítést, melynek feltételrendszerét a BME és a MAPASZ
szakemberei közösen dolgozták ki, hasonló külföldi példákra, rendszerekre alapozva, de a magyar
jogszabályi háttérre támaszkodva és a jövő elvárásainak (EU 2020 energetikai elvárásai) megfelelően.
Egy hazai nonprofit kft-vel több éves eredményes együttműködés eredményeképpen és megkeresésére,
egy pályázatuk keretében 2013-ban megszületett az első MAPASZ épületminősítési tanúsítvány. A
minősítés tesztelése. kidolgozása jelenleg is tart.
Részvétel a jogalkotási folyamatokban
Több törvény, javaslat véleményezésében vettünk részt, fogalmaztuk meg állásfoglalásunkat, melyek
célja a közel nulla energiafogyasztású épületek követelményeire vonatkozó előírások, jogszabályok,
tanulmányok szakmai támogatása.
Így részt vettünk a Magyar Mérnöki Kamara 7/2006 TNM rendelet módosítására vonatkozó szakmai
javaslatának véleményezésében és meghívást kaptunk a Belügyminisztérium Teröletrendezési és
Építésügyi helyettes Államtitkárság Országos Főépítészi Iroda által szervezett, az
épületek
energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvének bevezetése, és több kapcsolódó hatályban levő
jogszabály módosításában, átdolgozásához több javaslatunk volt az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) Korm. rendelet felülvizsgálatában.
Részt vettünk az "országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosításáról" szóló előterjesztés, "A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvények módosítása, "a lánctartozások
visszaszorítását elősegítő intézkedésekről, valamint egyes törvények építésügyi lánctartozások
megakadályozásával összefüggő módosításáról " szóló jogszabály véleményezésében.
Novemberben eljuttattuk állásfoglalásunkat a „Speciális építmények tűzvédelme” című szabályozási
tervezethez, és kértük felsorakoztatott érveink alapján, hogy töröljék a passzívházakra vonatkozó 22.
paragrafust a szabályozás tervezetéből, az értelmezhetetlen, mivel a “A passzívház fogalom tűzvédelmi
szempontból épületkategóriaként nem értelmezhető; A passzívház fogalomnak nincs hivatalos
szabályozása; A hivatalos szabályozáson kívül eső passzívház minősítéseknek jelentős a költségvonzatuk;
A minősítés önkéntes és nem nyilvános.”
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A BM kérésére az épületeke energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv 9. cikk előírja, hogy a
tagállapoknak Nemzeti Tervet kell készíteni a közel nulla energiaigényű épületek számának növelésére.
A Debreceni Egyetem egy tanulmányt készített, melyhez passzívházak alacsony energiaigényű épületek
építésének érdekében júniusban mi is véleményeztük és eljuttattuk javaslatainkat a kormány
képviselőihez.
Az Európai Bizottság 2011-ben közleményt adott ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes
gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről, közismert nevén a dekarbonizációs útitervről.
Ehhez kapcsolódóan minden tagállam köteles elkészíteni a saját területére vonatkozó, 2050-ig tartó
dekarbonizációs útitervet. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság-fejlesztésért és
Klímapolitikáért felelős Államtitkársága a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet közreműködésével arra
vállalkozott, hogy konzultációs fórumot hoz létre és működtet a dekarbonizációban leginkább érintett
ágazatok szakmai szervezetei, az érintett kormányzati szervek és civil szervezetek számára. Célja a Hazai
Dekarbonizációs Útiterv kidolgozása. Az energiagazdálkodási munkacsoport munkájába meghívást
kapott a MAPASZ elnöke is.
A működés folyamatos biztosítására, pályázati hatékonyságunk megerősítésére kapcsolatba léptünk és
partnerséget alakítottunk ki a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Irodával, és más pályázatírói
kapacitással rendelkező régi szakmai partnerekkel. Reméljük ezek az együttműködések pályázati
bevételeket is fognak segíteni.
Együttműködések/ Szakmai támogatás
Szakmai érdekképviselet
A MAPASZ a 2013. május 27-én megtartott közgyűlés egyetértésével, a HuGBC a 2013. május 29-i
közgyűlés előzetes jóváhagyásával együttműködési nyilatkozatot írt alá.
A két szervezet kölcsönösen tagsági jogviszonyt létesít egymás szövetségében, kifejezve azt, hogy
szakmai és érdekképviseleti törekvéseikkel kölcsönösen egyetértenek, kölcsönösen támogatják egymást.

Build Up Skills Hungary (BUSH) projekt
A program célja az energia hatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban
dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform
és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az
energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötődő képzési / tanúsítási rendszerek
lépésről-lépésre történő kidolgozását. A a konzorcium vezetője az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. A projekt résztvevői felmérést készítenek az építőiparban alkalmazott
energiahatékony megoldásokra, illetve megújuló energiaforrásokra szakosodott foglalkozásokra és
mesterségekre, valamint az ezekhez kapcsolódó képzésekre vonatkozóan. E munkához kérték
közreműködésünket.
Részt
vettünk
a
Green
Smart
City
konferencián
és
meghívást
kaptunk
a
Zöld Magyarországért® Széchenyi Ecoflotta-ház® kerekasztal megbeszéléseire, résztvevőként,
előadóként egyaránt.
Meghívott partnerként veszünk részt a VOSZ és BKIK vállalkozói lehetőségek projekt kerekasztal
megbeszélésein, stratégiai partnerségben szeretnénk együttműködni Zöld épületfelújítás
mintaprojektben ( www.innoportfolio.hu/profilok/228), az EU HORIZONT 2020 programban.
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Véleményezési jogkörünket gyakorolva részt vettünk a
előkészítésében.

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 2.

Novemberben részt vettünk a Habitat for Humanity/Habitat Magyarország SZOCIÁLIS
LAKÁSÜGYNÖKSÉG – egy innovatív lakáspolitikai megoldás elnevezésű konferencián, azóta a
kapcsolatépítés, közös projektek indítása együttműködésen gondolkodunk. a Habitat for Humanity
Magyarország1 kidolgozott egy modellt a magyar szociális bérlakásrendszer bővítésére, a régi lakások
energetikai felújítása, ebben a MAPASZ részvétele.
Támogató partnerünk, a HITA, Nemzeti Külgazdasági Hivatal folyamatosan juttatja el rendezvényeit és
adjuk tovább exportösztönző híreit. Segítettük tagjainkat, az export lehetőségével élni kívánó
szakembereink angol nyelvű adatbázisba kerülésére, mellyel több tagunk is élt, így MAPASZ tagok is
fellelhetők.
Pályázati támogatás
IEE project támogatások, szakmai segítségnyújtás
HUGBC- támogatás : Support for GBPro for 2020
MUT támogatás: “GENIE – Genuine Environmental kNowledge for Intelligent Energy
Zala m. nonprofit: REACTOZERO (Re-activation of building refurbishment actions towards Near Zero
Emission Buildings) és a ”SEAP4RES”
A BME hallgatóinak részvétele, támogatása Solar Decathlon nemzetközi versenyen- az ODOO project
Oktatás
Tagjaink különböző rendezvényeken, konferenciákon, szakmai lapok tematikus konferenciáin
(pl. Metszet, TERC, Tervlap- Építész Tervezői Nap,) számolnak be a szakma időszerű kérdéseiről, a
szaklapokban, folyóiratokban is helyet kapnak a szövetségbe tartozó szakembereink cikkei.
A minden évben megrendezésre kerülő, 2013-ban az VI.Magyar Passzívház Konferencia a MÉK
kreditpontos rendezvényként valósult meg.
A Contsruma kiállításon a tervezőknek, kivitelezőknek, lakosságnak tartott workshop igen látogatott,
vonzó rendezvényünk volt.
A GreenDependent Intézet kezeményezésére partnmerként vettünk rész a Hatékony Ház Napok
programjain, melynek keretében aszerveztük idén a Passzívház Nyilt Napokat, buszos túrát szervezve
Kelet és Nyugat Magyarországra.
25013. novemberében nyilt meg a a SZENT ISTVÁN EGYETEM, YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARÁN a
PASSZÍVHÁZ SZERKEZETEK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS, mely a A SZIE YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR, A
PASSZÍVHÁZ AKADÉMIA NONPROFIT KFT., ÉS A MAGYAR PASSZÍVHÁZ SZÖVETSÉG szakmai
együttműködésével valósult meg. Előzetese bejelentkezés után látogatható.
MAPASZ által ajánlott szakkönyvek, kiadványok:
MAPASZ DVD – a IV. Magyar Passzívház Konferencia kiadványa, megjelenés: 2012.
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Az Open Society Foundation támogatásával, négy önkormányzat, több országos civil szervezet és
szeretetszolgálat együttműködésében.

4

II. Magyar Passzívház Konferencia szakkönyve – az előadásainak anyaga 2009. őszén látott napvilágot. A
kiadványt értékesítjük rendezvényeinken, a honlapon, de terjesztéséhez kérjük a kollégák segítségét is.
Kapcsolatrendszerünk
Hazai kapcsolataink:
oktatási intézményekkel: BME, Ybl Miklós Főiskola, Debreceni Egyetem, stb
Hazai civil szervezetek
Sok ezer kicsi civil szerveződés, szervezet van, akinek kapacitása kicsi, egyedül nem tud hangsúlyosan
részt venni a jogszabályi döntésekben – hozzánk hasonlóan. Arra a következtetésre jutottunk, hogy
integrálni kell tudásunkat, tapasztalatainkat és közös szakmai állásfoglalásokkal, ismeretterjesztéssel,
együttműködéseink kiszélesítésével kell egységesen fellépnünk közös érdekeinkért.
Partnereink (nem teljes) :
HUGBC, ZÉOSZ, Téglás Szövetség, MIT – Magyar Ingatlan Tanács, Magyar Épületgépészek Szövetsége,
ÉTE, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, MAKÉSZ, Magyar Energetikai Társaság, Magyar Építésügyi
Technológiai Platform, MAÉSZ, Magyar Építőanyagipari Szöveség
LOSZ, MEPS, ÉMSZ – Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi,Szövetsége, MUT –
Magyar Urbanisztikai Társaság, KVGYSZ – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége,
Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht.,Levegő Munkacsoport, Magyar Bioépítészeti
Egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége
Nemzetközi kapcsolataink
német szövetség
Osztrák Passzívház Szövetség
Passivhaus Institut Darmstadt
Kassai Egyetem
Lengyel Passzívház Intézet
Budapest Brit Nagykövetség
Több civil szervezet, európai pálkyázati törekvéseit támogattuk.
Megjelenés és kommunikáció
Arculat
A „MAPASZ tagja” logót rendezvényeiken, névjegyen minden tag használhatja, a céges honlapokon
átmutató link elhelyezését kértük a MAPASZ honlapra. Célja összetartozás erősítése, a MAPASZ
ismertségének növelése, tekintélyemelés.
Honlap fejlesztés/ www.mapasz.hu
A MAPASZ megújult és folyamatos friss információkat tartalmazó honlapja a belső és külső
kommunikáció eszköze; komoly szakmai tartalommal. A friss tartalmakat a Passzívház Akadémia Kft
munkatársai fejlesztették, majd az Everengine Kft segítette a felület kialakítását, végzi a háttérmunkát,
segíytve a titkár ezirányú tevékenységét.
Jelen vagyunk a közösségi oldalakon, több száz fős rajongó táborunk van itthon és a nagyvilágból.
Internet - elektronikus hírlevél
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A levelezőrendszeren keresztül folyamatosan Hírlevélben tájékoztattuk tagságunkat az egyesületi
hírekről, saját és civil kapcsolataink eseményeiről, programokról.
Paretnereinkkel megállapodás szerint egymás honlapjára mutató linkkel több módon is jelen vegyunk a
világhálón.Ismeretterjesztés
A MAPASZ hírek elsődleges közvetítője, lapunk a Magyar Építéstechnika, melynek nyomtatott és
online felületén is folyamatosan jelen vagyunk.
A szaklapokban, Interneten több cikk jelent meg szervezetünkről, több írás tagjaink tollából. Több média
kereste elnökségünk tagjait, adtunk nyilatkozatot, szerepeltünk a Tv-ben (Hír Tv, Tv2) Programjainkról is
jelentek meg híradások.
Médiapartnereink (nem teljes): ZIP Magazin, Épületgépészet, Ezermester, Altenergia. hu, Piac &Profit,
MTI, Metropol stb.

Budapest, 2014. május 19.

Feiler József
A Magyar Passzívház Szövetség Egyesület
elnöke
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Szakkiállítások, bemutatók, rendezvények, ahol jelen voltunk 2013-ban

Energia Műhelye VIII.- Pénzügyi körkép az energetikáról Szervező: MET
2013. február 5.

2013. február 20-22.

A TFH Szakmai támogatójaként kiállítói részvétel standdal. http://www.tfh.hu

2013. február 21.

VI. Magyar Passzívház konferencia, külföldi és hazai elismert szakemberek
előadásaival. Látogatottság: közel 150 fő. Több média megjelenés.

2013. március 22-24.

Gardenexpo - GreenEsssxpo Kiállítás Szakmai támoatójaként kiállítói részvétel
standdal

Construma 2013.

Szakmai támogatóként kiállítói részvétel saját standdal, szakmai és
közönségnapokon tartott előadásokkal

Öko-logikus Építészet konferencia
2013. március 26. Győr
„Miért éri meg? – Az ökologikus építészet ökonómiája”

2013. április 22.

RENEXPO 2013. április 25-26.

Környezettudatos Kerekasztal 12 zöld szervezet, köztük a MAPASZ részvételével,
a HuGBC szervezésében

A MAPASZ szakmai támogatóként segítette a rendezvényt, standdal is
megjelentünk.

BUILD UP Skills Hungary projekt
2013. május 13.
zárókonferencia részvétel

2013. június 4.

2013. június 20-23.

2013. július 24.

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA - civil-, szakmai fórum,
részvétel.

VOLUTA Nemzetközi Vizi Fesztivál, Mosonmagyaróvár

Tehetséghidak Népszerűsítés tehetséges gyerekek részére. Közreműködő volt:,
Friedmann Ani
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GreenWalk 2013. szeptember 16-20.

2013. szeptember 25-27.

2013. szeptember 25.

2013. szeptember 25.

ZÖLD ÉPÍTÉSZET HETE alkalmából több zöldépület, passzívház bejárása,
többek között a XIII. kerületben épülő 100 lakásos passzívház, ahol kollégáink
segítették a bemutató előadást.

3. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló
energia Szakkiállítás, MAPASZ standdal. Szakmai védnök: MAPASZ

Épületfelújítási Konferencia - Több tagunk előadásával színesítette a programot.
Szakmai védnök: MAPASZ

J Ö V Ő K É P: okos és zöld városok BKIK konferencia
Zöld Magyarországér® védjegyű Green Smart City EU 2020 program – közös
gondolkodás, együttműködés a MAPASZ-szal

2013. október 08. - 2013. október 20. Szeged

2013. november 8-10. Nemzetközi
Passzívház Nyílt Napok hazai eseményei
országszerte

2013. november 16.

Magyar Fenntarthatósági csúcs konferencia
és kiállítás

XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok
Előadásssal is részt vettünk, kiállítási installációval jelentünk meg. Szakmai
védnök: MAPASZ

„Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” címmel kampány kezdődött
Magyarországon és az Európai Unió további 9 országában. Az ország különböző
helyszínein kollégáink segítségével nyiltak meg passzívházak, passzívház-közeli
épületek. ,A MAPASZ buszos túrat szervezett Nyugat-és Kelet Magyarországi
jópéldák bemutatására. A házakat többszázan keresték fel.
Passzívház szerkezetek állandó kiállítás nyilt a Szent István Egyetem Ybl Miklós
Ép.Tud. Karon több tagunk és a MAPASZ szakmai együttműködésével.

Konferencia és kiállítás. A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves
találkozója. Fókuszban az értékváltás szükségessége.
Szakmai védnök:
MAPASZ

2013. November 20.

2013. november 22.

A Magyar Épületgépészek Napja alkalmából MÉgKSZ által szervezett
eseményen több tagunk részt vett.

2013. november 26.

Konferenciameghívás. A SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉG – egy innovatív
lakáspolitikai megoldás. A Közösségi Bérlakás-rendszer országos szakpolitikai
javaslatának bemutatása. Szervező: Habitat for Humanity Magyarország
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