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A magyarországi nyertesek kiválasztása
A Hazai Záró Díjátadó Rendezvényen három kategóriában hirdetünk nyertest. A
nyerteseket egy külön erre a célra megalakuló bizottság, a Nemzeti Értékelő
Bizottság fogja meghatározni.

Döntéshozás
Minden Spórolunk@kiloWattal kampányban résztvevő országban külön Nemzeti
Értékelő Bizottságok jönnek létre, amelyek a benevezett intézmények vagy
önkormányzatok képviselőiből állnak, és egyszeri alkalommal, 2017. tavaszán ülnek
össze abból a célból, hogy jóváhagyják az alábbi versenykategóriák helyezettjeinek
végleges rangsorát. A hazai Bizottság tagjainak névsorát a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
A GreenDependent Intézet az e dokumentumban részletezett feltételrendszer
alapján előzetesen értékeli a résztvevő épületek teljesítményét, és összeállítja a
Bizottságnak átadott eredményeket áttekintésre és megvitatásra.

Versenykategóriák felsorolása
Az alábbi három versenykategória van:
1.
Legtöbb energiamegtakarítás: A saját referencia időszakhoz képest
legnagyobb arányú (%-ban kifejezve) energiamegtakarítás elérése;
2.
Legjobb kampány: a legjobb épületen belüli információs kampány
lebonyolítása;
3.
Legjobb és legfenntarthatóbb energiamegtakarítási akcióterv készítése.
Megjegyzés: Amennyiben a résztvevő épület nem versenyezhet az első, azaz a legtöbb
energiamegtakarítás kategóriában, attól még a további két kategóriában versenybe
szállhat, és akár nyertes is lehet.

1. kategória: Legtöbb energiamegtakarítás
Ebben a kategóriában azon épületek versenyezhetnek, amelyekre az alábbi
pontok mindegyike igaz:

Az épület önkormányzati vagy állami
önkormányzat/állam tartós bérlet keretében bérli.

tulajdonban

van,

vagy

az


Az épületet jellemzően – legalább 80%-ban – irodaként használják.
Elfogadható olyan épület, ahol van könyvtár, tárgyaló, konferenciaterem, de ezek
csak egy kis részét teszik ki az egyébként irodaként használt épületnek.


Minimum 3 alkalmazott dolgozik az épületben.

Továbbá, a megadott referencia időszak (épületenként eltérhet, de minimálisan
2015. január 1 - december 31.) és a verseny ideje (2016. március 1 - 2017. február 28.)
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alatti esetleges nagyobb volumenű felújításokról az épület vezetése hiánytalanul
kitöltött, aláírt nyilatkozatot juttatott el 2017. március 31-ig a GreenDependent
Intézet részére. Fontos, hogy egyértelműen kiderüljön a nyilatkozatból, vajon a
nagyobb volumenű felújítások által várt energiamegtakarítás együttesen
meghaladja-e az 5 %-ot. E feltételről az "Útmutató épületek számára" című
dokumentumban találhatóak részletesebb információk.
A legtöbb energiát megtakarító épület kiválasztása a Megtakarítás Kalkulátor
számolásain fog alapulni. A %-osan kifejezett megtakarítást a Kalkulátor a verseny
alatti energiafogyasztás és a referencia időszak alatti energiafogyasztás alapján
határozza meg a következő feltételek mellett:
A fűtés és a világítás terén elért megtakarítás ugyanolyan súllyal (1:1) esik
latba (azaz a világítás és a fűtés terén elért 1 kWh-os energiaspórolás ugyanannyit
ér).
A számolás minden résztvevő épület végső energiafogyasztásán fog alapulni.
A GreenDependent Intézet bizonyítékképpen számlákat kérhet be, valamint a
legjobb kampány kategória keretében beadott kérdőív és dokumentáció is
alátámasztásként
szolgál
az
energiamegtakarítás
megalapozottságának
bizonyítására.
A kategóriában az első három helyezett kap jutalmat a Hazai Záró Díjátadó
Rendezvényen. Az első helyezett 150.000 Ft, a második helyezett 100.000 Ft, a
harmadik helyezett pedig 50.000 Ft értékben részesül ajándékban. Emellett a nyertes
épületből 4 fő (3 fő + 1 vezető) továbbá kiutazhat Brüsszelbe a Nemzetközi Záró
Díjátadó Rendezvényre.

2. kategória: Legjobb kampány
A résztvevő épületekben a verseny időszaka alatt lezajlott kampánytevékenységek
kvantitatív és kvalitatív értékelése alapján választjuk ki a legjobb kampány(oka)t.

Kvantitatív és kvalitatív adatok alapján történő értékelés
Célok:
1.
Mi történt a kampány során az épületben, milyen tevékenységeket valósított
meg az EnergiaKözösség?
2.
Mennyi megtakarítással és fenntartható energiafogyasztással kapcsolatos
információt juttattak el a dolgozókhoz? Hogyan történt az információ átadása?
3.
Milyen területekre terjedt ki a kampány? Kiket sikerült bevonni?
4.
Mennyire kapcsolódott a kampány a projekt céljaihoz, mennyire valósult meg
az irodai energiamegtakarítás?
Az adatgyűjtés módja
Kérdőív segítségével: Minden Munkahelyi EnergiaKözösségnek ki kell töltenie egy
online kérdőívet itt: https://www.surveymonkey.com/r/SW-legjobb-kampany. A
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kérdőívre adott válaszok adják a kampány kiértékelésének az alapját.
A
tevékenységek
dokumentálása:
A
kérdőívek
kitöltésén
felül
az
EnergiaKözösségeknek bizonyítékképpen össze kell állítania egy dokumentációt az
elvégzett tevékenységekről. Ehhez a GreenDependent Intézet által megküldött
ellenőrző lista nyújt segítséget.
Mind a kérdőívet, mind pedig a dokumentációt az EnergiaKözösségeknek
2017. március 31-ig kell eljuttatnia elektronikusan a GreenDependent Intézethez.
A legjobb kampány kategória elbírálási szempontjai:

Tartalom (Ta): a projekt céljaihoz való kapcsolódás;

A megvalósítás módja, eredményessége (Me): az EnergiaKözösség szervezeti
struktúrája, a dolgozók bevonása a kampányba és a kapcsolódó anyagok
elkészítésébe;

Kreativitás, ötletesség (Kr): a kampány során elkészült anyagok és elvégzett
tevékenységek sokszínűsége és ötletessége;

Kommunikáció (Ko): a Spórolunk@kiloWattal versennyel kapcsolatos
tevékenységek és egyéb tartalmak bemutatása többek között az épületbe
látogatóknak, és szélesebb körben a médiában való megjelenés által.
Az EnergiaKözösségek által kitöltendő kérdőív e négy értékelési kategória mentén
épül fel. A legjobb kampány kategória győztese az lesz, aki a legtöbb pontot gyűjti
összesen. A kategóriában az első három helyezett kap jutalmat, az első helyezett
150.000 Ft, a második helyezett 100.000 Ft, a harmadik helyezett pedig 50.000 Ft
értékben.

3. kategória: Legjobb és legfenntarthatóbb akcióterv
Az akciótervek begyűjtésének módja
Minden épület esetében a megfelelő energiamegtakarítási intézkedések
azonosításra kerülnek, és a dolgozók, a Munkahelyi EnergiaKözösségek vezetésével,
kialakítják az intézkedések megvalósítását biztosító Akciótervet az egyéves verseny
időtartamára. Az Akcióterv elsősorban a dolgozók viselkedésváltozására, a
többletköltséget nem jelentő vagy csupán alacsony beruházást igénylő
megoldásokra, valamint a kommunikációs stratégia kialakítására koncentrál. A
verseny végéhez közeledve az EnergiaKözösségek az Akcióterveiket felülvizsgálják
és megújítják. A Megújított Akciótervben nagy hangsúlyt kell fektetni a
tevékenységek (beleértve az új ötletek) fenntarthatóságára. Mind a verseny
időszakára szóló Akciótervet, mind pedig a Megújított Akciótervet el kell juttatni
elektronikusan a GreenDependent Intézet részére, legkésőbb 2017. március 31-ig.
Elbírálási szempontok
A kategóriában az első három helyezett kap jutalmat, az első helyezett 150.000 Ft, a
második helyezett 100.000 Ft, a harmadik helyezett pedig 50.000 Ft értékben. Az
akciótervek értékeléséhez az irányadó kérdések az 1. mellékletben találhatóak.
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1. melléklet: Irányadó kérdések a “Legjobb és legfenntarthatóbb
akcióterv” kategória értékeléséhez
A “legjobb és legfenntarthatóbb akcióterv” kategóriában az értékelést a
GreenDependent Intézet végzi, a végső rangsort pedig a Nemzeti Értékelő Bizottság
hagyja jóvá. Az értékelés a következő területekre terjed ki:
1. Az
akciótervek
tartalmaznak
adott
időtartam
alatt
megvalósítandó
energiamegtakarítási célértékeket (százalék, kWh, egyéb indikátor), és feltárják a
kiindulási állapotot.
2. Az akciótervek tartalmaznak a cél(ok) eléréséhez szükséges energiamegtakarítási
intézkedéseket, és azok bizonyos időközönkénti kiértékelésére utaló törekvést.
3. Minden intézkedés esetén rövid leírás található,
megtakarításra, az ütemezésre és a felelős(ök)re.

amely

kitér

a

tervezett

4. Az akciótervek tartalmaznak külsős szakértő által tartandó előadást, tanulmányi
látogatást és egyéb, dolgozóknak szóló hasonló jellegű eseményeket.
5. Az akciótervek tevékenységei között szerepel tájékoztató anyagok (hírlevelek,
emlékeztetők, energiamegtakarítással kapcsolatos hírek stb.) rendszeres kiküldése a
dolgozók számára.
6. Az akciótervek kitérnek új népszerűsítő és szóróanyagok (plakátok, szórólapok,
matricák, videók stb.) készítésére.
7. Az akciótervek tartalmaznak dolgozók számára kiírt háziversenyeket, amelyeknek
célja a Spórolunk@kiloWattal egyéves időszak utáni energiamegtakarítások további
motiválása.
8. Az akciótervek kitérnek olyan releváns témákra, mint pl. megújuló energiák,
fenntartható közlekedés, bioélelmiszer, hulladékgazdálkodás.
9. A fenti témákra vonatkozóan indikátorokat és célértékeket (pl. CO2-kibocsátás
csökkentése terén) is meghatároz az akcióterv.
10. A Megújított Akcióterv kitér a további épületek (pl. az önkormányzathoz tartozó
egyéb épületek) dolgozóival való kapcsolatteremtésre: a verseny alatt elért
eredményekről tájékoztatja az EnergiaKözösség a többi épület dolgozóit, és bevonja
őket az újonnan tervezett tevékenységekbe.
A két akcióterv tartalmát az alábbi súlyozás alapján értékeljük, vesszük figyelembe az
összpontszám számításakor:



Akcióterv - 20%-os arányban
Megújított Akcióterv - 80%-os arányban
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2. melléklet: A magyarországi Nemzeti Értékelő Bizottság tagjai
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

a jövő nemzedékek szószólója

Budapest, Hegyvidék

Kovács Lajos, alpolgármester

Budapest, Zugló

Szilágyi László, környezetvédelmi referens

Budapest, Kispest

Patek Gábor, Vagyongazdálkodási és
Városüzemeltetési Iroda vezetője

Eger

Tuza Róbert, Városüzemeltetési Iroda vezetője

Kecskemét

Dr. Orbán Csaba, Városüzemeltetési Osztály
osztályvezetője

Miskolc

Horánszky Árpád, Stratégiai Gazdaságfejlesztési
Osztály osztályvezetője

Nemzetgazdasági Minisztérium

Bérci Mariann, Emissziós és Kvótakereskedelmi Osztály
osztályvezetője

Pázmánd

Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, polgármester

Pécel

Fazekas Barna, alpolgármester

Pitvaros

Radó Tibor, polgármester

Tata

Dr. Frivaldszky Gáspár, aljegyző
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