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Solar Decathlon Europe
nemzetközi | innovatív | ökologikus | építészeti | egyetemek

közti verseny | minta-otthonok | megújuló energiaforrások | karbon-

semleges törekvések | tudatos erőforrás használat | fenntartható

megoldások | megvalósuló projektek | világméretű megmozdulás

2019. Július.: MAGYARORSZÁG, Szentendre

2 hét építés + 2 hét verseny + 10 csapat

SOMESHINE team (PTE, ME, UOB)
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Magyar helyzet

károsanyag kibocsátás > 30% építőiparból |

magyar lakásállomány 20% panel-lakás + 20% kocka-ház |

1/5 lakosság | fizikailag rossz állapotú |

idejétmúlt szerkezetek | negatív energiahatékonyságú örökölt

épületállomány |

2030 Energiastratégia | Cselekvési terv
2019. 

800.000  kocka-ház



RE-7 alapelv | épületfelújítás | körkörösség |

hagyományos építészet elemei | természethez

hű magabiztosság | zöld szemlélet
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Koncepció
LOW-BUDGET

Re7 projekt

low-budget 

high-tech

KOCKA-HÁZ

HUNGARIAN NEST+

POZITÍV ENERGIATEREK új építés | megújuló energiaforrások használata |

kiegészítő technológiai tudás | fejlődés összhangban

a környezettel | ökológiai lábnyom nélkül

HIGH-TECH
Energia +



1. _RETHINK ÚJRAGONDOLÁS

2. _REDUCE CSÖKKENTÉS

3. _REUSE ÚJRAHASZNOSÍTÁS

4. _REPLACE CSERE

5. _RECOVER HELYREÁLLÍTÁS

6. _REUSE ÚJRAFELHASZNÁLÁS

7. _REUNION ÚJRAEGYESÍTÉS

04

RE7-projekt
„KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA

újra-rendezett alaprajz | zónákra bontott épület

| optimalizált működés | újra-definiált tájolás |

benapozás biztosítása + energetikai előnyei |

környezeti kapcsolat

„KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA 



low-budget

természetes fényáram évszakhoz mérten |

Naptér | terasz kiterjesztett belső élettér | nyáron

árnyékolt zóna | télen teljes fényáteresztő burok
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RE7-projekt

„KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA 

1. _RETHINK ÚJRAGONDOLÁS

2. _REDUCE CSÖKKENTÉS

3. _REUSE ÚJRAHASZNOSÍTÁS

4. _REPLACE CSERE

5. _RECOVER HELYREÁLLÍTÁS

6. _REUSE ÚJRAFELHASZNÁLÁS

7. _REUNION ÚJRAEGYESÍTÉS



low-budget

hűtőlabirintus alépítmény | friss levegő biztosítás

passzív módon | természetes gravitációs szellőzés |

Venturi-torony-tányér | CO2 kibocsátás csökkentése

| gépészeti igény csökkentése | ökológiai lábnyom
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RE7-projekt

„KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA 

1. _RETHINK ÚJRAGONDOLÁS

2. _REDUCE CSÖKKENTÉS

3. _REUSE ÚJRAHASZNOSÍTÁS

4. _REPLACE CSERE

5. _RECOVER HELYREÁLLÍTÁS

6. _REUSE ÚJRAFELHASZNÁLÁS

7. _REUNION ÚJRAEGYESÍTÉS



low-budget
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RE7-projekt

körforgás elve | épület körül tolófalrendszer |

másodlagos burok | újrahasznosított anyagok

és szerkezetek | eső és szürkevíz újrahasznosítás

„KOCKAHÁZ” – ÚJRADEFINIÁLVA 

1. _RETHINK ÚJRAGONDOLÁS

2. _REDUCE CSÖKKENTÉS

3. _REUSE ÚJRAHASZNOSÍTÁS

4. _REPLACE CSERE

5. _RECOVER HELYREÁLLÍTÁS

6. _REUSE ÚJRAFELHASZNÁLÁS

7. _REUNION ÚJRAEGYESÍTÉS
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ENEGRIA+ projekt
high-tech

megújuló napenergia hasznosítás | aktív tető |

optimalizált energiafelhasználás | automatizált

működés lehetőségei | jövő kényelmi elvárásai |

passzív megoldások kiegészítése | energia pozitív

SMART MEGOLDÁSOK









- Hungarian NEST+ : plusz zöldenergiás épület

- Egreen+ : megtermelt zöld energia

- Ed : üzemeltetéshez szükséges energia igény

- + KETmeh : plusz közösségi energiatermelés igény – megújuló energiahordozók

- + KETfeh :  plusz közösségi energiatermelés igény – fosszilis energiahordozók

09

∑O2 – Környezetpozitív építészet

+ energiás otthon

- emisszió

„Engedd, hogy otthonodat visszafoglalja a természet!”



Legyen Ön is csapatunk tagja 2021-ben Wuppertalban!
dr. Kondor Tamás  |  Juhász Hajnalka

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !



TÁMOGATÓINK


