
Alacsony energiájú házak – egyelőre Ausztriában 
 
 

Ma már természetesnek számítanak Ausztriában azok az úgynevezett alacsony energiájú 
épületek, amelyek fűtési energiaszükséglete évente kevesebb mint 50 kilowattóra 
négyzetméterenként (kWh/m2), jellemzően 30 és 40 kWh/m2 körüli. Egy Graztól mintegy 15 
kilométerre épült, öt egységből álló sorházat mutattak be egy biomassza üzleti találkozó 
keretében osztrák, magyar, szlovén résztvevőknek november 29-én. A rendezvényre a Levegő 
Munkacsoport képviselőjét is meghívták. 

Az egyenként 104 négyzetméter hasznos alapterületű és 42 négyzetméteres pincéjű 
házakat egy különálló épületben elhelyezett 40 kW-os pellet tüzelésű kondenzációs kazán 
fűti. A melegvíz nagy részét 24 négyzetméter napkollektor biztosítja. (Ausztriában ma már a 
napkollektor, kevés kivételtől eltekintve, kötelező tartozéka a lakásoknak.) A kazánházban 2 
darab 1500 literes puffertartály van. Az energiaellátó egység házanként hárommillió forintnak 
megfelelő összegbe került. A lakásokhoz vissza nem térítendő támogatás és harmincéves, 
kedvező kamatozású hitel jár.  

Harminc százalék vissza nem térítendő támogatás jár a környezetvédelmi szempontból 
hasznos és innovatív beruházásokhoz meghatározott beruházási nagyság felett. A feltétel az, 
hogy a pályázó minőségbiztosítással (QM – Quality Management) rendelkezzen. Ez azt 
jelenti, hogy külső szakértők megvizsgálják a beruházást minden oldalról, többek között a 
nyersanyagellátás biztonsága, illetve a kereslet szempontjából is. Így nem fordulhat elő, hogy 
például egy agroüzemanyag-gyárat pár héttel a megnyitás után be kelljen zárni, mert – az 
előrejelzéseknek megfelelően – felmentek a világpiacon a kukoricaárak.  

Ugyancsak elkerülhető megfelelő QM esetén, hogy a szennyvíztisztító rendszerbe – a 
fogyasztók pénzén – friss ivóvizet kelljen vezetni, mert rosszul számították ki a létesítmény 
kapacitását. Abban is eltérés van a hazai gyakorlattól, hogy a beruházás nagyságának alsó 
határát alacsonyabban szabják meg, mint nálunk, így a kis- és középvállalkozások is 
megkaphatják a támogatást. 

A minőségbiztosítás azonban egy általános hozzáállást is jelent. Például a ma még 
kevésbé megszokott passzívházakban utazó cégek közös képviseleténél minden szakma 
számára testreszabott tanfolyamokat szerveznek, hogy tisztában legyenek az alapelvekkel, a 
hagyományostól való eltérésekkel. A „mindenbe” beletartoznak a cég recepciósai, titkárnői is, 
akikkel a leendő ügyfelek először találkoznak. Így az egész csapat „fél szavakból is érti” 
egymást, és segít a tájékoztatásban. 
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