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2012. szeptember 13.-án, a megnyitó ünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette a Solar Decathlon 

Europe verseny.  

 

Az Odooproject csapata augusztus 29-én, megérkezett Madridba. Összesen 51 fő utazik ki a 

Spanyolországba, több turnusban. A ház moduljait szállító kamionok augusztus 31-én futottak be a Villa 

Solarba, a verseny helyszínére és másnap megkezdődött az Odoo összeszerelése. A folyamat összesen 12 

napot vett igénybe, amelynek során a ház több, mint húsz engedély beszerzése után szeptember 12-én 

véglegesen átadásra került, zöld utat kapva a versenyen való részvételhez. A csapat a végül 18 induló közül 

ütemszerűen, sorban harmadikként fejezte be az összeszerelést, plusz pontokat szerezve gyorsaságáért az 

összesített versenyben.  

 

A Solar Decathlon programsorozata szeptember 13 és 30 között zajlik a Casa de Campo területén, a Királyi 

Palota szomszédságában. A verseny során a projektet tíz szempont alapján értékelik: építészet, 

épületszerkezet, energiamérleg, épületüzemeltetés, komfort, kommunikáció és társadalmi felelősségvállalás, 

iparosíthatóság, innováció és fenntarthatóság. Az értékelések végeredményei komplex módon születnek 

meg. Az alapot többek között az a közel 1500 oldalas projektdokumentáció adja, amelyet a csapat a 

felkészülés közel két éve alatt dolgozott ki és véglegesített. Ez a dokumentáció tartalmazza a projekt teljes 

leírását részletes műszaki rajzokkal, renderekkel, ábrákkal és szöveges leírásokkal. Emellett a verseny egyes 

versenyszámaiban (építészet, gépészet és épületszerkezet, iparosíthatóság és piacképesség, kommunikáció és 

társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság, energiamérleg, konfortkörülmények, házműködés) zsűri 

látogatja meg a csapatot a házban, amikor egy fél órás, rögzített keretek között történő beszélgetés során kell 

a csapatnak meggyőznie a bizottságot szakszerűségéről. Ezen felül minden nap méréseket folytatnak a 

házban, tesztelve annak működését, a beszerelt megoldások hatékonyságát, a teljesítményt. Például a 

mosógép esetében a csapat kap a versenyszervezőktől egy kosár ruhát, amelynek súlyát előzetesen lemérték. 

Ezt követően 3 óra áll rendelkezésükre a mosási program lefuttatására. Ezt követően szárítóba helyezik a 

ruhákat, majd a program lejártával újra lemérik őket. Ezzel nem csupán a mosógép teljesítményét 

monitorozzák, hanem elsősorban azt, hogy egy ilyen mindennapi tevékenység, mint a mosás ellátására 

alkalmas e a ház energiarendszere, ez okoz e valamilyen problémát, hogyan reagál a rendszer. 

Természetesen vannak 24 órás mérések is, mint például a napelemek teljesítménye.  



 

 

Az összesített eredmény kihirdetése szeptember 30-án kerül sor, a 22:00 órakor kezdődő záró ceremónia 

alkalmával.  

 

Miközben zajlik a verseny, a házak a nagyközönség számára is bemutatásra kerülnek. Minden nap több 

órára megnyitják azokat, amikor a csapatok un. Public Tourok keretében beszélnek koncepciójukról, 

bemutatják a házat, miközben a látogatók kérdezhetnek, kipróbálhatják a bútorokat és beleélhetik magukat a 

fenntartható jövő otthonainak hangulatába. 

 

Az Odooproject csapatát a verseny kezdete óta több prominens személy is megtisztelte látogatásával. 

Vendégül láttuk Bucsi Szabó Edit nagykövetasszonyt, Rosa Maria Garcia-t, a Siemens spanyolországi 

vezérigazgatóját, Habsburg Györgyöt és Dale A. Martint, a Siemens magyarországi vezérigazgatóját. A 

látogatások kitűnő hangulatban teltek. Vendégeink megtekintették versenytársaink házait, majd bemutattuk 

nekik az Odoo-t, amit kötetlen beszélgetés követett. Az Odooproject szeretné kifejezni köszönetét 

támogatásukért.  

  


