
 
 

 
 

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00129 

Pályázat címe: Szemléletformálási programok a 

Sopronkövesd Községi Önkormányzatánál 

Közintézmények energiafelhasználásáról.. 

 

 

 

Az energiahatékonyságról szóló törvény kötelezettségként írja elő a 

közintézmények számára, hogy ötévente energiamegtakarítási intézkedési 

tervet készítsenek. 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új 

szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló 

épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A 
közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős 

szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell 

készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak 
energiahatékonysági szemléletformálásáról is. 

A szemléletformálásba beletartozhat például: 

 Az energiatudatos viselkedésre való ösztönzés (versenyek, kampányok 

szervezése) 

 Látogatóközpontok, fenntartható fejlődést bemutató más intézmények 

látogatása 

 Különböző szemléletformáló előadások szervezése 

 



 
 

 
 

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának 

optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi 

energetikai állapotát, ami alapján meg kell határozni a tervezett 
energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes 

intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem 

igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő 
lehetőségeket kell feltárni. 

 

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi 
Hálózat területileg illetékes irodája számára kellett megküldeni, először 2017. 

március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell 
küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára. 

Az intézkedési terv elkészítésének az alábbi területekre kell kiterjednie: 

 Épületenergetikai tanúsítványok elkészítése (javasolt) 

 Veszteségfeltárások elvégzése (energetikai alapállapot rögzítése) 

 Tervezett szemléletformálási akciók rögzítése 
 Fotódokumentáció készítése 

 

A Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes energetikai szakembere a 
terv elkészítéséhez segítséget nyújt. 

A középületek felhasználóinak szemléletformálását módszertan segíti. Az 

energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan a szemléletformálási 
intézkedések meghatározásához szükséges szempontok sorolja fel, valamint 

támpontot ad a célok, a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve 

kampányelemek meghatározásához és az ezeket összefoglaló közös akcióterv 
kidolgozásához. A módszertan elérhető a MEKH energiahatékonysági 
honlapján. 



 
 

 
 

Szeptemberben megtartottuk a következő energia szakkört. Téma volt a 

közintézmények energiafelhasználása, mennyire figyelnek oda erre, illetve, hogy 

melyik energia a legdrágább.  

   

Szeptemberben további programként második tanulmányi úton is részt vettünk. 

Ahol többek között fejlesztendő régióként Devecsert kerestük fel, valamint 

onnan továbbutaztunk Tapolcára. Tapolcán a Deák Jenő kórházat kerestük fel, 

ahol az impozáns napelem rendszert tekintettük meg. Onnan a Malom-tónál 

található mini vízi erőművet tekintettük meg. 

Szeptemberben továbbá Energia nap- nagyrendezvény illetve a jó gyakorlatok a 

háztartások energia és környezettudatosságára workshop is megrendezésre 

került. Mindkét alkalommal hasznos információkkal ismerkedhettek meg a szép 

számmal jelen lévő résztvevők 
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