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A verseny célja 

A közszféra dolgozói energiatudatosabban 
éljenek, viselkedésük és szokásaik 
megváltoztatásával  csökkentsék 
munkahelyi energiafelhasználásukat 



A verseny hatótávolsága 

Összesen kilenc ország az EU-ban: 

 Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, 
Lettország, Magyarország, Olaszország, Németország, 
Svédország 

180 épület mintegy 17.000 dolgozója 

Itthon közel 2000 dolgozót sikerült bevonni 

2016. március 1. és 2017. február 28. között 

 

 



Résztvevő intézmények, önkormányzatok 

Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala 

Budapest, XII. kerület 
(Hegyvidék) 

Budapest, XIV. kerület 
(Zugló) 

Budapest, XIX. kerület 
(Kispest) 

Eger 

 

Kecskemét 

Miskolc 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Pázmánd 

Pécel 

Pitvaros 

Szarvas 

Tata 



Amit csináltunk 

Épületek energiafogyasztási adatainak megadása 

EnergiaKözösség alakulása 

Szóróanyagok terjesztése 

Kezdőcsomag eszközeinek használata 

Online eszközök 

Akcióterv elkészítése 

Alapállapot és kampány utáni kérdőívek kitöltése 

 

 



Kiegészítésként… 

Energiamegtakarítási tippek kéthetente 

 

 

 

 

4 kihívásban való részvétel 

Jó példák küldése 

Házi versenyek, vetélkedők, felhívások 



Kimutatások 

Az összes megtakarítás a résztvevő 
épületekben: 

 116 443 kWh 

 -1,42% 



Körkép a kérdőívek alapján 1. 

Alapállapot kérdőív (714 kitöltés) 

Záró kérdőív (375 kitöltés) 

 

Ezzel az alapállapot kérdőívek esetében a legtöbb, a 
záró kérdőívek esetében pedig a második legtöbb 
kitöltést értük el nemzetközi szinten! 

 

Alapállapot kérdőívek → írásos összefoglaló 
épületenként, hazai szinten és nemzetközi szinten; 
félidei rendezvényen is bemutattuk 

Záró kérdőívek kielemzése még folyamatban, 
előzetes hazai eredmények… 

 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Informatikai részleg 
támogatása

"Kollégáim számára 
fontos az 

energiamegtakarítás"

A vezetés támogatása Általános támogatás és 
biztatás

Az energiatakarékosság megítélése Alapállapot kérdőívek

Záró kérdőívek

Körkép a kérdőívek alapján 2. 

 

 
+ 16 % 



Körkép a kérdőívek alapján 3. 
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Helyi világítás 
használata 

Energiatakarékos 
beállítások 
használata 

Összes tevékenység 
együttesen 

Összes tevékenység 
együttesen - kollégák 

Alapvető energiamegtakarítási 
tevékenységek 

Alapállapot kérdőívek 

Záró kérdőívek 

Mennyire végzik gyakran az alapvető 
energiamegtakarítási tevékenységeket a kollégáim? 

-21,0 %-kal kevésbé, mint én → - 11,6 % 



Körkép a kérdőívek alapján 4. 

Új energiamegtakarítási tevékenységek 

  

„A Spórolunk@kiloWattal kampány során elkezdett olyan új 
energiamegtakarítási tevékenységet vagy gyakorlatot az 
irodában, amelyet előtte nem végzett?” 

 61 % - Igen 
 

„A Spórolunk@kiloWattal kampány ideje alatt bevezetett az 
iroda/épület vezetése bármilyen energiahasználattal 
összefüggő változást vagy új gyakorlatot, amit korábban nem 
végeztek az irodában?” 

 44 % - Igen 



Körkép a kérdőívek alapján 5. 
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A Spórolunk@kiloWattal kampány ösztönözte 
Önt az alábbiak bármelyikére? 



Körkép a kérdőívek alapján 6. 

A kérdőívet kitöltő dolgozók 90 %-ának (nagyon) 
tetszett a Spórolunk@kiloWattal kampány! 

 

 

 



Körkép a kérdőívek alapján 7. 

„Ön szerint tudja majd folytatni az energiamegtakarítási 
tevékenységeket?” 

322

38
3

Igen Nem tudom 
megítélni

Nem



Köszönjük a figyelmet! 
 

 

GreenDependent Intézet 
Telefon: 20-334-2889 

Email: info@spololunk.org  

Web: www.spololunk.org  

mailto:info@spololunk.org
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http://www.spololunk.org/

