
 

Napjainkban nagyon sokat beszélünk okosépületről, a smart buil-
dingről. Ez divatos kifejezéssé vált, használjuk amikor az épület 
korszerű automatikával rendelkezik, sok minden kényelmi funkció-
val segíti az ember mindennapi életét. Az épület automatikusan, 
azaz emberi beavatkozás nélkül, vagy minimális emberi beavatko-
zással képes ellátni a feladatait.  
 
Smart building azonban az olyan épület is, amelynek az épületszer-
kezete nem a szokásos, ebbe integráljuk a gépészet bizonyos 
elemeit. Ilyen például ha a homlokzatban történik a szellőztetés 
megoldása, vagy a tetőszerkezetbe integráljuk a napelemeket. 
Smart lehet a gépészetünk is, ahol a fűtési, hűtési és szellőzési 

rendszerünk működése és szabályozása során nem csak a külső hőmérsékletet veszi figyelembe, hanem 
a belső hőterhelést, a napsugárzást, az épület karakterisztikáját, a benne tartózkodó emberek szokása-
it és a belső térben fejlődő szennyezőanyagok koncentrációját is. 
 
Az okosépület legfőbb feladata, hogy kielégítse a zárt térben tartózkodó emberek komfort és levegőmi-
nőség iránti igényeit, amelynek hatása van a felhasználók elégedettségére, munkavégzésük hatékonysá-
gára, vagyis egyszerűen a cél az, hogy az emberek jól érezzék magukat az adott térben. Ehhez ismer-
nünk kell azokat a követelményeket, elvárásokat, amelyeket az épületek belső környezeti minőségével 
kapcsolatban fogalmazunk meg. Ez lényeges az új épületek tervezésénél és a meglévő épületeink felújí-
tásánál is. A workshop során ismertetésre kerülnek a vonatkozó szabványok és rendeletek, valamint be-
mutatjuk a „Well” minősítés követelményeit is. 
 

 

Smart Building Workshop             június 18. 

Energiahatékony vállalatok okosépületei: a legmodernebb megoldások 

Egynapos interaktív workshop az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. /ÉMI/ szentend-
rei központjában a smart building-ről, vagyis az okosépületről. 

 

A workshop helyszíne: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre 

 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) 
Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag-ipari jóváhagyó, vizsgáló, 
ellenőrző, tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és nem-
zetközi szervezet tagja (EOTA, EGOLF, ENBRI, WFTAO, CIB, ECTP, UEAtc). 
 
A Társaság 100 %-os állami tulajdonban van (a tulajdonosi jogokat az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium gyakorolja), az 1963-ban alapított Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és az Építéstudomá-
nyi Intézet (ÉTI) jogutódjaként évtizedek óta kiemelt felelősséggel és feladatkörrel rendelkező szerve-
zet. Tevékenységük főbb jellemzői: minőség, megbízhatóság, függetlenség, pártatlanság, szakértelem. 
 
Az ÉMI tevékenységével az egész országot lefedi, és magyarországi tevékenysége mellett külföldi meg-
bízásokat is teljesít. A magas minőségű szakmai munkát Központi laboratórium segíti Budapesten és 
Szentendrén 9 szakági laboratóriummal, valamint 5 területi laboratórium Debrecenben, Győrben, Mis-
kolcon, Pécsett és Veszprémben, amelyek a Nemzeti Akkreditáló Tanács által akkreditált vizsgálatokat 
végeznek. 
 
Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek megfelelőség igazolásában. 
Szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatja az építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, 
kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segíti az építőipari vállalkozásokat az építőipari 
termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködik szakmai szabályozások és hatósági intézkedé-
sek előkészítésében. 
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A workshop felépítése, tematikája 
 

Napjainkban legtöbbet nem az épületek komfortjáról és levegőminőségéről beszélünk, hanem az épüle-
tek energiafelhasználásának a csökkentéséről. Ez érthető, hiszen az épületek teszik ki a teljes energia-
felhasználás több mint 40 %-át. Egy épületenergetikai korszerűsítéssel az energiafelhasználás a felére, 
vagy akár a kiindulási érték 30 %-ra is csökkenhet. Az épületek energiafelhasználásnak a csökkentését 
azonban nem lehet a belső környezeti minőség és egészségi állapotunk rovására elvégezni. A cél az 
energiafelhasználás csökkentése és ezzel együtt az épületben tartózkodók komfortjának a növelése. 
 

A fenti gondolatok jelennek meg az okosépület fogalmának a meghatározásánál. Az Épületenergetikai 
Irányelv (EPBD) 2018-as módosítása tartalmazza az okosépület-mutató fogalmát, foglalkozik annak ob-
jektív és számszerűsíthető megítélésével, hogy egy épület mennyire okos, vagyis „smart”. A Európai 
Bizottság 2019. év végéig meghatározza az okosépület-mutató fogalmát és kiszámításának módszerta-
nát annak értékelésére, hogy az épület vagy épületegység milyen mértékben alkalmas egyrészt arra, 
hogy működése igazodjon a felhasználó és a hálózat igényeihez, másrészt az energiahatékonysága és a 
komfortja javuljon. A workshop során ismertetésre kerül az okosépület-mutató meghatározásának ter-
vezete. 
 

A Workshop az ÉMI szentendrei központjában kerül megrendezésre, ahol a résztvevők megtekinthetik az 
ÉMI központi okos épületét, amely összesen 5.685 négyzetméteren építészeti és technológiai módszere-
iben is a legmodernebb környezettudatos és energiahatékony megoldásokat valósítja meg. 
 
Érintett témák 
 

● épületek komfortja, követelmények és elvárások; 
● épületenergetikai háttér; 
● Smart Readiness Indicator (SRI), okosépület-mutató; 
● Well minősítési rendszer; 
● okos épületgépészeti és szabályozástechnikai megoldások. 
 
 

A workshop vezető szakembere 
 

Dr. Magyar Zoltán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületener-
getikai és Épületgépészeti Tanszékének habilitált egyetemi docense. Emellett az épületgépészeti szak-
tanácsadással és energetikai optimalizálással foglalkozó Comfort Consulting Kft. ügyvezető igazgatója. 
Több hazai és nemzetközi projektben vett részt, 210 publikációjának több mint fele külföldi szaklapok-
ban vagy nemzetközi konferenciákon jelent meg. 
 
Dr. Magyar Zoltán 2011 óta együttműködő partnere a Német-Magyar Tudásközpontnak és az EUREM 
EnergyManager (Energiagazdász) nemzetközi képzés hazai bevezetése óta a képzés vezető oktatója.   
 
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek 
 

A workshop helyszíne: ÉMI Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 
A workshop időpontja: 2019. június 18., 9.00-17.00 
 
Árak és kedvezmények 
 

● Teljes részvételi díj: 67.000 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak / korai bejelentkezőknek 2019. május 18-ig: 57.500 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 50.500 Ft + áfa/fő 

● Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 50.500 Ft+áfa/fő,  
   nem tagoknak 57.500 Ft+áfa/fő 
 

A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, amely a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 
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További információ és jelentkezés 
 

Kottmayer Krisztina 
projektfelelős – energiahatékonysági képzések   

Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712  
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
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