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H I R D E T É S

BEMUTATTÁK KELET-KÖZÉP-EURÓPA ELSŐ MINŐSÍTETT PASSZÍV IRODAHÁZÁT SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Székely válasz a globális energiaválságra
A hagyományos épületek 
fűtés- és hűtési költségei-
nek alig a 10–20 százalékát 
„emészti fel” az a passzív 
irodaház, amelyet csütörtö-
kön mutattak be Sepsiszent-
györgyön.

» BÍRÓ BLANKA

B écstől keletre, Isztambul-
tól nyugatra és északra 
Sepsiszentgyörgy központ-

jában, székelyföldi szakembe-
rek összefogásával épült meg az 
első minősített passzív irodaház, 
amelyet csütörtökön a Passzív 
Házak Nemzetközi Nyílt Napján 
mutattak be. Az informatiku-
sok munkatereként kialakított, 
közel nulla energiaigényű épü-
let válasz a klímaválságra, a 
szén-dioxid-kibocsátásra, napos 
időben alig kell fűteni, eddig erre 
nem is volt szükség. Az 550 négy-
zetméter hasznos felületű iroda-
házban a fűtést az üvegfelülete-
ken bejutó napenergia biztosítja, 

de hozzájárul a számítógépek 
és az emberek által kibocsátott 
hő is. Nyáron a fényvisszaverő 
és szellőztető rendszer hűti az 
épületet. A fűtésbe és a meleg víz 
biztosításába bepótolnak föld-
gázzal, ám a számla értéke télen 
sem haladja meg a havi 300 lejt, 

vagyis a fűtés-hűtés költsége 10–
20 százaléka egy hagyományos 
épülethez képest. A szükséges 
elektromos áram mintegy 40 szá-
zalékát fotovoltaikus panelekkel 
termelik meg.

Vargha Szabolcs épületener-
getikai mérnök, passzívház-szak-

értő elmondta, a globális és 
lokális energiaválság átvészelé-
sét is segíti ez a megoldás. Ro-
mániában a sepsiszentgyörgyi 
ingatlan az első nem lakóház 
rendeltetésű minősített pasz-
szív ház, Magyarországon egy 
óvoda, Bulgáriában egy iskola-
épület kapta meg a minősítést, 
Ausztriától nyugatra viszont 
már több is van. A minősítést 
a légtömörség teszt alapján ál-
lítják ki, ventilátorral légnyo-
mást növelnek, mérik, mennyi 
levegő cserélődik, szivárog, 
mennyire dolgozott precízen, 
résmentesen – magyarázta a 
kivitelező.

Török Áron tervező elmondta, 
az irodaháznak a megrendelők 
csúcstechnológiás jövőképébe 
kellett beilleszkednie, kihívás 
volt, hogy mégis besimuljon 
a történelmi utcaképbe, ezt a 
homlokzat kézműves részletei-
vel, zöldtetővel is erősítették.

A belső térben az informá-
lis munkaterek kialakítására 
ökomegoldásokat alkalmaztak, 
a döngölt földfalak például a 

páraháztartást kezelik. Az épí-
tés során nem a járt utakon in-
dultak, műszaki és logisztikai 
szempontból is kihívást jelen-
tett, például új szerszámokat 
kellett készíteni, mutatott rá Ki-
rály Sándor kivitelező.

Az irodaház megvalósítására 
a Gnom Design informatikai cég 
pályázott, a Regionális Operatív 
Program révén 1,7 millió eurót 
hívtak le, ebből 1,3 milliót az 
ingatlanra, a különbözetet az 
engedélyeztetésekre, a számí-
tástechnikai felszerelésekre for-
dították.

Bihari Béla informatikai vál-
lalkozó elmondta, az ágazatban 
a humánerőforrás a legnagyobb 
érték, kritikus munkaerőhiány 
van, arra törekednek, hogy a 
legjobb körülményeket biztosít-
sák a munkatársaiknak. A be-
fektetés a cégnek közvetett úton 
is megtérül, hiszen az ügyfeleik 
bizalma növekszik, ha tapasz-
talják, hogy fontosnak tartják a 
fenntarthatóságot, ugyanakkor 
nyugati munkakörülményeket 
biztosítanak.

Informatikusok munkateréül szolgál a közel nulla energiaigényű,
zöldtetővel is ellátott irodaház

Különadó az HBO-ra
és a Netfl ixre?

A bukaresti kormány 4 százalé-
kos forgalmi adót akar kivetni 

a streamingszolgáltatókra, a 
letölthető fi lmeket pénzért kínáló 
platformokra pedig 3 százalékos 
adót róna ki. Az intézkedés olyan 
szolgáltatókra sújtana le, mint 
az HBO vagy a Netfl ix. Az új adó 
a fi lmlapba befolyó összege-
ket egészítené ki. A vonatkozó 
törvénytervezetet a kormány már 
eljuttatta a parlament elé, és az 
elmúlt egy hónap leforgása alatt 
már megkapta a képviselőház 
szakbizottságainak jóváhagyását. 
Az új adó hatályba lépéséig még 
az alsóház plénumának, majd 
döntéshozó házként a szenátus-
nak is rá kell bólintania, és Klaus 
Iohannis államfőnek is ki kell 
hirdetnie a jogszabályt.

Az európai audiovizuális 
fi gyelő szervezet (EAO) jelentése 
szerint Romániában körülbelül 
1,16 millió fogyasztója van a 
hasonló platformoknak. A becs-
lések szerint a fi lmalapba évente 
nagyjából 38 millió lej folyhat be 
ezekből a forrásokból. (B. E.)
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