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A Sika a Solar Decathlon nemzetközi verseny ezüst fokozatú támogatója 

 
 

A Solar Decathlon egy nemzetközi, 
egyetemek közötti innovációs verseny, 
amit 2002 óta rendeznek meg az USA 
Energetikai Minisztériuma szervezésében. 
Az első európai versenyt 2010-ben tartot-
ták, amelyet a minisztérium és a spanyol 
kormányzat már közösen rendezett. A 
verseny fő célkitűzése a napenergia fel-
használásával összefüggő építészeti 
megoldások népszerűsítése, a zöldtech-
nológiák társadalmi, piaci támogatottsá-
gának megteremtése, a megújuló energi-
ák és energia hatékony szerkezetek meg-
ismertetése a diákokkal; az új technológi-
ák széleskörű társadalmi elfogadtatása, 
ezek használatának ösztönzése, valamint 
a szoláris technológiák épületszerkeze-
tekbe történő esztétikus és szerves integ-
rálása. 

 
 

A verseny során minden résztvevő csa-
patnak piaci szereplőkkel együttműködve 
kell egy kizárólag napenergiát hasznosító, 
energia hatékony, környezettudatos, 

könnyűszerkezetes lakóépületet megter-
veznie és felépítenie. A soron következő 
verseny 2012 szeptemberében, Madrid-
ban kerül megrendezésre, amelyre 20 
csapat nyújtott be sikeres pályázatot, köz-
tük a Budapest Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Odooproject csapata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A versenyben résztvevők munkájának tíz 
szempontnak kell megfelelnie: építészeti 
minőség, mérnöki tervezés és kivitelezés, 
energiahatékonyság, villamosenergia 
mérleg, komfort, háztartási berendezések, 
kommunikáció és társadalmi felelősség-
vállalás, ipari megvalósíthatóság és piac-
képesség, innovációk, fenntarthatóság. 
Az összetett szempontrendszer következ-
tében rendkívül fontos a csapatok nyitott-
sága, hogy a tagok minél több tudomány-
területet képviseljenek, és hogy mindenki 
a maga legjobb tudása szerint járuljon 
hozzá a projekt egészének megvalósulá-
sához.
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Az Odooproject egy közel 70 tagot 

tömörítő projektszervezet, amely az Épí-
tészmérnöki Kar dékánja, Dr. Becker Gá-
bor mentorálása alatt áll. A terv megvaló-
sítása során nem csak építészmérnök 
hallgatókat, hanem az Egyetem egyedü-
lálló sajátosságait kihasználva további hét 
kar hallgatóit is bevonják a munkába. Ah-
hoz, hogy a napenergiát hasznosító, és 
ebből önmagát fenntartó házat építhessen  

a csapat, hatékony integrációra van szük-
ség a diákok, az egyetem és a piaci sze-
replők között. Az egyetem a felhaszná-
landó technológiák egy részét, illetve az 
infrastruktúrát biztosítja, a versenyt szer-
vező madridi egyetem, a Polytechnic Uni-
versity of Madrid pedig pénzbeli támoga-
tással segíti a munkát. A külső szponzo-
rok a beépítendő technológiák biztosítá-
sával járulnak hozzá a projekt sikeréhez. 

 

 
 
A Solar Decathlon versenyre kidolgozott 
projekt megvalósításánál fontos szempont 
volt, hogy a ház a versenykövetelmények 
teljesítése mellett itthoni körülményekre is 
optimalizált legyen. Az Odoo-ban olyan 
megoldások kerülnek bemutatásra, ame-
lyek önállóan, vagy továbbfejlesztett vál-
tozatban is megállják a helyüket a magyar 
családok életében. Alapvető kritérium volt 
az olcsó, egyszerű, ám mégis minőségi 
ipari kivitelezés: letisztult vonalvezetés, 
egységes épületszerkezet és rugalmas 
alakíthatóság, amik a házat jellemzik. 
 
 

 
A verseny során az Odooproject célja töb-
bek között, hogy országunkat a lehető 
legkomplexebb módon képviselje: nem-
csak a magyar innováció, de a kultúra és 
a szellemiség is megjelenik az épített 
házban. Emellett kiemelten fontos szem-
pont az is, hogy a csapat a különböző 
szakmák tudását közös nevezőre hozza 
és a magyar piacon is életképes, innovatív 
termékeket állítson elő, az ipar különböző 
szereplőivel közösen. Az Odooproject a 
versenyen való részvétellel hosszú távon 
egy fenntarthatóbb életmód és építészet 
erősítésében, népszerűsítésében vállal 
felelősséget. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

Si
ka

 H
íre

k 
A Sika cégcsoport számára fontos az in-
nováció, mint a folyamatos fejlődés és 
gyarapodás kulcsa. Szponzori tevékeny-
ségünkkel pedig a fenntarthatóság és a 
környezetvédelem fontosságára hívjuk fel 
a figyelmet – ezért is tartjuk fontosnak az 
ehhez hasonló projektek támogatását. A 
Sika a szakmai konzultációkon túl speciá-
lis ragasztó-és szigetelő anyagokat, ipari 
padlóbevonatokat, tűzgátló  
 

bevonatokat és egyéb – az ilyen speciá-
lis követelményeknek megfelelő épüle-
tek megvalósításához elengedhetetlen – 
kiegészítő anyagokat biztosított a pro-
jektben dolgozó diákok részére. 
Örömünkre szolgál, hogy egy ilyen krea-
tív csapat részeként mi is hozzájárulha-
tunk egy fenntarthatóbb jövő megvalósí-
tásához, és reméljük, hogy a BME csa-
pata sikert arat majd a madridi tízpróbán.

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
További információ: http://blog.odooproject.com/ 
 


