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Az Energiabajnokság lényege

Az Energiabajnokság egy európai szintű energia 
megtakarítási verseny, melynek során a 
résztvevő cégek vagy közintézmények 
irodáiban egy éven át minél több megtakarítást 
kell elérni az energiafelhasználás terén, 
kizárólag az ott dolgozók viselkedésének 
megváltoztatásával, új eljárások és szokások 
bevezetésével.



Az Energiabajnokság fő
célkitűzései

• jelentős mértékben csökkenteni a versenyben résztvevő vállalatok, közintézmények irodaépületeinek 
energia fogyasztását (fűtés és elektromos energia) 

• megmutatni a résztvevő szervezetek dolgozói részére, hogy egyszerű módszerekkel, nagyobb beruházás 
nélkül is lehet jelentős mennyiségű energiát megtakarítani

• széles nyilvánosságot biztosítani a verseny filozófiájának, a résztvevő vállalatoknak, közintézményeknek, 
szervezőknek és a szponzoroknak egyaránt

• tesztelni azt a szakirodalmi adatot, miszerint az épületek üzemeltetéséhez szükséges 
energiafelhasználás 10-15%-al is csökkenthető pusztán az energiafelhasználási szokások és a dolgozók 
viselkedésének megváltoztatásával

• részletes információkat és tapasztalatokat szerezni arról, hogy hogyan motiválhatók a dolgozók az 
energia megtakarítási jó gyakorlatok elsajátításában és folyamatos alkalmazásában a mindennapi 
munkájuk során

• bebizonyítani, hogy a versenyzők által alkalmazott módszerek alkalmasak hosszú távú energia és 
költségmegtakarításra, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére

• motiválni a résztvevő szervezetek dolgozóit és menedzsmentjét, hogy a kidolgozott jó gyakorlatokat 
kiterjesszék a vállalat egyéb épületeire, telephelyeire 

• kialakítani egy európai színtű energia megtakarítási verseny kereteit és az elkövetkezendő években 
tovább folytatni a versenyt az energiafelhasználás csökkentése és a környezet védelme érdekében



A projekt résztvevői
PROJEKTVEZETŐ:

• B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft UmweltmbH Németország

PARTNEREK:

• B.&S.U.GermanyCB2meteocontrol GmbHmeteocontrol Németország

• Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.GEA Ausztria

• APERe- Association pour la Promotion des Energies RenouvelablesAPERe Belgium

• Sofia Energy AgencySOFENA Bulgaria

• Cenergia Energy Consultants Cenergia Dánia

• Estonian Institute of Sustainable Development - Stockholm Environment Institute Tallinn Center SEI-Tallinn Észtország

• Centre International de Ressources et d'Innovation pour le Développement DurableCIRIDD Franciaország

• International Synergies Limited (formerly: Business Council for Sustainable Development – UK)ISLGreat Nagy Británia

• Energikontor SydostESS Svédország

• Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (Hungarian Association for Environmental Management)KÖVET Magyarország

• Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo SostenibileAESS Olaszország

• Latvian Pollution Prevention CentreLPPCLLitvánia

• Institute of Environmental Engineering KTU, APINI Lithuania

• Ecofys b.v.Ecofys Netherlands

• Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.KAPE Lengyelország

• Harghita Energy Management Public Service HEMPS Romania

• Eco Consulting LtdEco-Consulting Szlovénia

• Fundació Fòrum Ambiental – Environmental Forum Foundation FFA Spanyolország



A projekt időtartama és 
költs égvetése

• A projekt időtartama: 2006 január 1 - 2009 
február 28

• Összköltségvetés: 1.926.118 Euró

• EU támogatás: 633.421 Euró

– amiből Hargita megye:

• összes: 35672 Euró , 

• amiből Energy Trophy 11731 Euró

• Az önrészt, a Közszolgálat tovább pályázta a Corvinus
Alapítványnál  önrész támogatásra – 1.800.000 Ft.



Projekt tevékenységek

Energiabajnokság 2008
1. A bajnokság második köre az Európai Bizottság Intelligens 

Energia Európa (IEE) programjának támogatásával 2007 
júliusában indul 18 ország 350-400 
vállalatának/közintézményének részvételével. A verseny célja 
továbbra is az, hogy a résztvevő szervezetek irodáikban minél 
több energiát takarítsanak meg a dolgozók viselkedésének, 
szokásainak megváltoztatásával. Célunk az, hogy 2007-2008 
során a romániai vállalatokkal, közintézményekkel közösen mi 
is hozzájáruljunk Hazánk és az Európai Unió szén-dioxid 
kibocsátás csökkentési céljaihoz a Kyotói Egyezmény 
szellemében. 

2. Az Energiabajnokság során beruházást nem igénylő
módszerekkel kell energia megtakarítást elérni. A legjobban 
teljesítő versenyzők nemzeti és európai szintű díjakban 
részesülnek a bajnokság végén. Ezen kívül minden résztvevő
nyer, hiszen jelentős energia és költség megtakarítást érhet el 
a verseny során



RRéésztvevsztvevőőkk

A versenyben képviseltették magukat közintézmények 
és a helyi kis –és középvállalkozások egyaránt: 

• Baláni polgármesteri hivatal

• Keresztúri polgármesteri hivatal

• Környezetvédelem

• SC COSYS SRL  

• SC COMPUTEREND SRL  

• SC GERKON ELECTRO SRL

• SC VEGADOM SRL 



Díjak 

1 . Környezetvédelemi Ügynökség - 37,5 %-os 
megtakarítás  - díj 2500 eurós napkollektor 
rendszer 

2.  Baláni polgármesteri hivatal – 17,3%-os 
megtakarítás –díj 2500 eurós napkollektor 
rendszer






