Szöveges beszámoló
az Egyesület 2014. 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 2016-ban jár le.
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: Pintér Attila, dr. Szűcs Miklós, Király Tamás
Az elnök, az elnökség, a bizottságok ellenszolgáltatás nélkül végezték feladatukat. Kb. kéthavonta
tartották üléseiket, a köztes időszakokban online is segítették a döntési folyamatokat.
2014-ben a Magyar Építők Napja Ünnepi ülésén Felföldi Imre Elnökségi tag minisztériumi elismerésben
részesült.
Friedmann Lajosné 2008 óta titkári feladatokat lát el: szervezet adminisztratív, szervezési feladatait.
Székhelyünk titkárunk lakhelyén van.
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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.
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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.

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, 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.
2014-ben a MAPASZ együttműködési megállapodást írt alá a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft-vel, “
épületminősítési rendszerszolgáltatás” hasznosítása tárgyában, valamint a dr. Csoknyai Tamással
(Napkomp Betéti Társaság) A szerződés tárgya: Épületenergetikai minősítő rendszer kidolgozása
alacsony energiafelhasználású épületekre. A számítás a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet adaptálására épül
figyelembe véve a nemzetközi passzívház gyakorlatban alkalmazott számítási eljárásokat.
2014. év végére elkészült egy tanulmány, mely alapja az új MAPASZ minősítésnek.

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.

Együttműködések/ Szakmai támogatás
Szakmai érdekképviselet
A MAPASZ 2013-ban együttműködési nyilatkozatot írt alá a Magyar Környezettudatos Építés
Egyesülettel (Hungary Green Building Council, röviden HuGBC). A két szervezet kölcsönösen tagsági
jogviszonyt létesített egymás szövetségében, kifejezve azt, hogy szakmai és érdekképviseleti
törekvéseikkel kölcsönösen egyetértenek, kölcsönösen támogatják egymást.
2

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.
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

Geonardo Environmental Technologies Ltd. - AIDA projekt promóciós és marketing
feladatok. Az AIDA projekt célkitűzései között elsősorban a közel nulla nettó energiafelhasználású (near-Zero Energy Building – nZEB)), tehát többnyire megújuló energiaforrásokat
használó rendkívül energia hatékony épületek piacra lépésének felgyorsítása szerepel. A AIDA
projekt támogatásával valósulhattak meg a MAPASZ által szervezett Passzívház Nyílt Napok
eseményei




GreenDependent Intézet pályázata (NZB2021 ‘Doors Open Days’ – Grant Agreement No.:
IEE/11/927/SI2.616379) - „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampányhoz 2 éve
csatlakoztunk, szakmai partnerként támogatást kaptunk a promotálásra és a MAPASZ által
szervezett Passzívház Nyílt Napok eseményeihez
Támogató partnerünk, a Fűtésenergia Kft.pályázatát promóciós, marketing munkával,
konferenciaelőadókkal segítettük (GOP-3.3.3.12-2012-0006)



Magyar Településfejlesztési Nonprofit Kft. Pályázati forrás: 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
alapján - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. ZÉÉP – Zéró
Energia Épületek – Felkészülés a 2010/31-es Energetikai direktíva végrehajtására pályázat,
oktatás képzés. Célja annak vizsgálata, hogy térségeink szereplői hogy tudnak megfelelni a 2020
új energetikai kihívásainak, melyek azok a helyben megtalálható erőforrások, megoldások,
mellyel a kívánt eredményeket elérhetjük?



Pályázati szándéknyilatkozathoz civil támogatás a Pécsett (Hrsz.: 50639, 50638/2) megvalósítani
kívánt SMART FARM KEZDEMÉNYEZÉS-hez.



Partnerünk, a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. által megrendezett
„Rezsicsökkentés energetikai fejlesztéssel társasházaknak” című konferenciára konferencia
előadói részvétel melynek célja, hogy a társasházak képviselőinek szakmai program keretében
bemutassuk a társasházak előtt nyitva álló fejlesztési lehetőségeket, és a beruházásokra igénybe
vehető finanszírozási forrásokat.



Építsünk! Nyári tábor szakmai támogatása, több civil szervezettel együttműködésben
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Oktatás
VII. Magyar Passzívház Konferencia - Fokozottan energiatudatos épületek gépészeti és szerkezeti
megoldásai. Aktív – passzív – Közel nulla A minden évben megrendezésre kerülő saját konferenciánk a
MÉK kreditpontos rendezvényként valósult meg.

A Contsruma kiállításon, az ÖkoCity bemutató épületénél a tervezőknek, kivitelezőknek, lakosságnak
tartott workshop igen látogatott, vonzó rendezvényünk volt.
A Passzívház Nyilt Napokon Kelet és Nyugat Magyarországra szervezett buszos túrákon tartottunk
előadásokat a látogatók számára.
2013. év végén 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. A bemutatóeszközök frissítése folyamatban van. Előzetese
bejelentkezés után látogatható.
Építő Akadémia – Tervcafé, a kollégák folyamatosan segítették a passzvházépítéssel kapcsolatos
tájékoztatást.
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.

MAPASZ által ajánlott szakkönyvek, kiadványok:
MAPASZ DVD – a IV. Magyar Passzívház Konferencia kiadványa, megjelenés: 2012.
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 stb.
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Nemzetközi kapcsolataink
Német Passzívház szövetség
Osztrák Passzívház Szövetség
Passivhaus Institut Darmstadt
Kassai Egyetem
Lengyel Passzívház Intézet
Budapest Brit Nagykövetség
Lengyel nagykövetség Budapesti Irodája

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 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, segítve a titkár ezirányú
tevékenységét.
Jelen vagyunk a közösségi oldalakon, több száz fős rajongó táborunk van itthon és a nagyvilágból.
Internet - elektronikus hírlevél
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.
Média
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, Orient Rádió, Klub
Rádió) Programjainkról is jelentek meg híradások.
Médiapartnereink (nem teljes): ZIP Magazin, Épületgépészet, Ezermester, Altenergia. hu, Piac &Profit,
MTI, Greenfo, Altenergia, Metropol stb.

Budapest, 2015. május 19.

Feiler József
A Magyar Passzívház Szövetség Egyesület
elnöke
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