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A verseny 

2 szinten: 
 

Nemzeti – a magyar résztvevő épületek között 

 

Európai – a résztvevő országok között 



3 kategóriában: 
 

Megtakarítás 

Legjobb kampány 

Legjobb és legfenntarthatóbb energia-megtakarítási 
akcióterv 
 

 

A tervek szerint minden kategóriában 3 épületet 
díjazunk. 

 

Nemzeti verseny 



Hogyan számoljuk? 
 

%-ban 

Az előző év(ek) fogyasztásához (referencia fogyasztás) 
viszonyítva mekkora megtakarítást ért el az épület a 
verseny 1 éve alatt 

Az online kalkulátorba bevitt adatok alapján 

1. kategória: megtakarítás 



Cél, hogy kvalitatív és kvantitatív adatok alapján értékeljük: 
 

Mi történt a kampány során az épületben, milyen 
tevékenységeket valósított meg az energiaközösség? 

Mennyi megtakarítással és fenntartható energia-
fogyasztással kapcsolatos információt juttattak el a 
dolgozókhoz? Hogyan történt az információ átadása? 

Milyen területekre terjedt ki a kampány? Kiket sikerült 
bevonni? 

Mennyire kapcsolódott a kampány a projekt céljaihoz, 
mennyire valósult meg az irodai energiamegtakarítás? 

2. kategória: legjobb kampány 



Értékelés:  
az energiaközösségek által kitöltött kérdőív segítségével 
(+ mellékletek: a kampány során készített anyagok, fényképek) 
 

Tartalom (30%) 

Kreativitás, ötletesség (30%) 

A megvalósítás módja, eredményessége (30%) 

Kommunikáció (10%) 

 

A kategória nyertese az, aki a kérdőív pontjai és a benyújtott 
anyagok alapján a legtöbb pontot kapja. 

A GreenDependent a nemzeti Értékelő Bizottságnak prezen-
tálja a kampányokat, a végső döntést a bizottság hozza meg. 
 

2. kategória: legjobb kampány 



Cél, hogy értékeljük: 
 

Milyen tevékenységeket terveztek az épületben, 

Hogyan tervezték megvalósítani, 

Mennyire fenntarthatók a tervek, mennyire 
terveztek rövid/közép/hosszú távra. 
 

3. kategória: legjobb akcióterv 

(Legjobb és legfenntarthatóbb energia-megtakarítási akcióterv) 



Értékelés: 

Akcióterv készül a kampány elején – a GreenDependent 
segítségével az épület energiaközössége készíti, 

Az akciótervet az energiaközösség a kampány végén 
felülvizsgálja, a terveket a kampány utánra megújítja – 
az eredeti és a megújított terv adja az értékelés alapját. 

Akcióterv a verseny idejére – helyre szabott? Vannak célok? Stb.  

Utána -  fenntartás? Lesznek további megtakarítási célok? 

Egyéb információk 

A GreenDependent a benyújtott akciótervek alapján 
prezentációt készít az Értékelő Bizottság számára. 

A kategória győztesét a nemzeti Értékelő Bizottság választja ki. 

3. kategória: legjobb akcióterv 
(Legjobb és legfenntarthatóbb energia- 
megtakarítási akcióterv) 



Az európai verseny 

A megtakarítás alapján – a legtöbbet megtakarító 
 magyar épület versenyzik a többi ország legtöbbet 
 megtakarító épületeivel 

 

A 3 legtöbbet megtakarító épület részesül díjazásban 
– őket az Európai Értékelő Bizottság fogja kiválasztani. 

 

De: minden ország legtöbbet megtakarító épületének 
képviselői részt vehetnek az európai díjkiosztó 
rendezvényen Brüsszelben! 
 

 



Egyéb információk, tennivalók  

Lehet helyi díjakat is adni!  
(pl. ahol több épület versenyzik) 

 

Nemzeti Értékelő Bizottság megválasztása 

Terv: minden résztvevő hivatal ill. önkormányzat 
delegál 1 főt 

Kérjük adják meg a bizottsági tag nevét, 
elérhetőségét 



Köszönöm a figyelmet! 

 
 

GreenDependent Intézet 

Telefon: 20-334-2889 

Email: info@spololunk.org  

Web: www.spololunk.org  
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