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„Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor egy probléma megoldása hirtelen föltárul.” 

Daniel Keyes 
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 A kézikönyv háttere 

 Az Energiastratégia rövid bemutatása  

A kezünkben tartott kézikönyv a rácalmási Energiamenedzsment Ügynökség hatékony 

működtetéséhez kíván segítséget nyújtani. Kiindulópontját a 2016 novemberében elkészült „Rácalmás 

Város Energiastratégiája 2017-2021” című dokumentum jelentette, amelynek főbb megállapításait az 

alábbiakban foglaltuk össze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rövid- és középtávú célok kerültek meghatározásra, amelyek elősegítik az elképzelt jövőkép 

megvalósulását. A rövidtávú célok közé került a megújuló energiaforrások kiaknázása, az 

önkormányzati intézmények földgázalapú primerenergia-fogyasztásának és energiaköltségeinek 

csökkentése, a település egyéb stratégiai dokumentumaihoz való illeszkedés, a helyi szereplők közötti 

együttműködés fejlesztése, valamint a helyiek energiatudatosságának növelése. Középtávon cél az 

energiadiverzifikáció, a település vonzóbbá tétele a zöldtechnológiát preferáló befektetők számára, a 

helyi népesség megtartása és növelése az energetikai aspektusú intézkedéseknek és fejlesztéseknek 

1. BEVEZETÉS 

VÍZIÓ 

Az energiastratégia központi eleme, víziója a fenntartható településműködés, amely a megújuló 

energiaforrásokra, az energiatudatos szemléletmódra és a társadalmi integrációra épül. Az 

energiatudatos településvezetés elképzelése magában foglalja az energetikai önellátásra való 

törekvést is. 

 

KÜLDETÉS 

Az energiastratégia küldetése a meghatározott vízió elérését szolgáló, rövid- és középtávon 

megvalósítható intézkedések végrehajtása. Az intézkedések között találunk szabályozási 

jellegűeket, beruházásokat, szemléletformálási, valamint klímaadaptációs tevékenységeket is. 

 

CÉLOK 
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köszönhetően, tapasztalatgyűjtés esetleges jövőbeni geotermális fejlesztésekhez, valamint 

példamutatás a szomszédos településeknek. 

 

A célok elérése érdekében szükséges volt felmérni mindazokat, akiket az Energiastratégia valamilyen 

szempontból érint, így bevonásuk elengedhetetlen a megvalósítása során. A stakeholder elemzés 

során azok kerültek azonosításra, akikre hatással lehet a stratégia, valamint akik hatással lehetnek a 

stratégia megvalósítására. Belső érintettnek a Polgármesteri Hivatal tekinthető, amely az 

Energiastratégia céljainak megvalósulásáért felel. Nagy befolyással rendelkező, de már külső 

érintetteknek számítanak az önkormányzati intézmények és a helyi oktatási/nevelési intézmények. 

Közepes befolyással rendelkező érintett a lakosság, valamint a helyi vállalkozások, civil szervezetek és 

egyházak. További azonosított érintettek még a szomszédos és egyéb önkormányzatok, illetve a 

befektetők, akik ugyan nincsenek hatással az Energiastratégia végrehajtására, viszont hozzájárulhatnak 

a kitűzött célok eléréséhez vagy erősíthetik a multiplikátor hatást. 

 

 

Az Energiastratégia Megvalósítási tervében kerültek felsorolásra azok a legfontosabb, rövidtávon is 

teljesíthető intézkedések, amelyek a helyi társadalom bevonásával elősegíthetik a település tudatos 

energiafelhasználását, ide értve a megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztéseket, valamint a 

szemléletformálási tevékenységeket.  

Az Önkormányzat saját feladatként vállalta egy energetikai rendelet megalkotását, a Környezetvédelmi 

Alap energiatudatossági szempontú átalakítását, egy platform létrehozását az Energiastratégia 

felülvizsgálatára, továbbá civil szervezetek számára szemléletformálási, a lakosság számára pedig 

napkollektorok telepítését támogató pályázatok 

kiírását. Konkrét energetikai beruházások és a 

fejlesztések előkészítését segítő intézkedések 

(energetikai tanúsítvány elkészítése és részletes 

energetikai átvilágítás az önkormányzati fenntartású 

épületekben) is felkerültek a listára. A dokumentum 

szemléletformálási képzésekre tesz javaslatot a 

lakosság, az önkormányzati dolgozók és a helyi vállalkozók számára. Megjelenik az energiatudatosság 

alapelve a Manóvár Óvoda ökominősítésének megszerzésében, illetve a vállalatokat megcélzó 

energiahatékonysági verseny meghirdetésében. További feladatként lett megjelölve a Klímabarát 

Települések Szövetségéhez való csatlakozás, amely szoros együttműködésen alapuló partnerséget 

jelent. 

Konkrét energetikai beruházások: 

hőszivattyús rendszer kiépítése az 

óvodában, illetve komplex 

energiahatékonysági fejlesztés a régi 

Polgármesteri Hivatalban 

CÉLCSOPORTOK 

INTÉZKEDÉSEK 
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 Az Energiamenedzsment Ügynökség áttekintése  

Az Energiastratégiában megfogalmazott vízió megvalósításának első lépéseit foglalja magában a 

Megvalósítási terv, amely tulajdonképpen az Energiamenedzsment Ügynökség küldetését 

körvonalazza. A szervezet jövőképét, küldetését és tevékenységét a Tenderix Kft. 2016 decemberében 

készült „Az Energiamenedzsment Ügynökség cselekvési terve – Feladatspecifikáció Rácalmás Város 

Önkormányzata részére” című dokumentuma körvonalazza. Ennek legfontosabb elemeit emeltük ki a 

következő alpontokban. 

 

 

 

Az Energiamenedzsment Ügynökség egyfajta tudásközpontként a beérkező egyedi megkeresések 

mellett az Önkormányzat energetikai vonatkozású munkájában való részvétellel és a helyieket célzó 

szemléletformálási programok indításával járul hozzá a települési energiapolitika megvalósításához. A 

helyiek ösztönzése érdekében az Önkormányzatnak élen kell járnia a fenntarthatóság területén, ehhez 

segítséget tud nyújtani az Energiamenedzsment Ügynökség fejlesztési javaslatok összeállításában, a 

megvalósítás előkészítésében az Önkormányzat illetékes osztályainak. Az Energiamenedzsment 

Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy a működése során levonható tapasztalatok 

összegyűjtésével a valós kereslet alapján tudja átalakítani, frissíteni szolgáltatásai körét. A 

megnövekedett ügy- és feladatszám indokolttá teheti az Energiamenedzsment Ügynökség 

létszámának bővítését. 

 

Az Energiamenedzsment Ügynökség küldetése Rácalmás energiahatékonyabbá tételéhez való 

hozzájárulás, a fenntarthatóság elvének érvényesítése nemcsak az önkormányzati épületek 

tekintetében, hanem a helyi szereplők támogatásával is a tudatos és hatékony energiafelhasználás 

területén. Segítségével a helyiek olyan tudást szerezhetnek, amely megalapozza és megkönnyíti 

számukra a felelős és hatékony döntéshozatalt – amely nem csak a pénztárcájukra lesz pozitív hatással, 

de kihat környezetükre és az egész településre is. 

 

Az Energiamenedzsment Ügynökség megalakulásától kezdve részt tud venni az Önkormányzat 

jogalkotási folyamataiban energetikai tanácsadóként, míg az Önkormányzat által indított, a helyi 

lakosságot, civil szervezeteket és vállalkozásokat célzó pályázati felhívások tekintetében javaslattevő, 

pályázatkiíró és -értékelő tevékenységeket is vállalhat.  

 

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS AZ ENERGIATUDATOSSÁG ELTERJESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉG 

VAN A TELEPÜLÉSEN ÉLŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT SZEMLÉLETFORMÁLÁSI 

KÉPZÉSEK, PROGRAMOK SZERVEZÉSÉRE ÉS KOORDINÁCIÓJÁRA, AMELY A 

HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN EGY HELYEN TUD ÖSSZPONTOSULNI: AZ 

ENERGIAMENEDZSMENT ÜGYNÖKSÉG KEZÉBEN. 

VÍZIÓ ÉS KÜLDETÉS 
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Az Energiamenedzsment Ügynökség feladata ösztönözni, előkészíteni az önkormányzati intézmények 

energetikai fejlesztéseit, és a fejlesztések végrehajtása alatt is aktívan közreműködni. Ehhez szükséges 

az önkormányzati intézmények energiafogyasztási és egyéb, kapcsolódó adatait ismerni, amelyeket az 

Ügynökség gyűjt be az egyes intézményektől, összesítve azokat, ez alapján pedig könnyebben 

kiválasztható a leghatékonyabb beruházás. 

 

  

 

 

Az Ügynökség Rácalmás Város Önkormányzatának hivatali szervezetén belül, de elkülönített szervezeti 

egységként kerül kialakításra. A hivatali struktúrába illeszkedően a Műszaki osztály harmadik 

alegységét képezheti az Energiamenedzsment Ügynökség. 

 

 

 

 

 

A konkrét feladatlista, amelynek részletes leírását jelen kézikönyv tartalmazza, a Megvalósítási terv 

alapján lett összeállítva. Az intézkedési lista kiegészült olyan horizontális feladatokkal, mint az 

ügyfélfogadás, a pályázatfigyelés, valamint adatgyűjtés az önkormányzati intézmények 

energiafogyasztásáról. 

 

 

 

 

  

ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZETBEN 

FELADATOK 
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 A Kézikönyv átfogó bemutatása 

 A kézikönyv megírásának céljai, a dokumentum szellemisége  

A kézikönyv megírásával az volt a célunk, hogy egy olyan könnyen használható, bővíthető dokumentum 

készüljön, amely kiindulópontként szolgál az Energiamenedzsment Ügynökség jelenlegi és jövőbeni 

munkatársai számára a mindennapi feladatok elvégzéséhez. A kézikönyv nem tartalmaz minden 

alternatívát a döntési-végrehajtási folyamatban, de erre nem is törekedhet. Sokkal inkább útmutatást, 

támpontokat szeretnénk nyújtani a feladatvégrehajtás megközelítéséhez mind a megvalósítás lépései, 

mind a szakmai megfontolások tekintetében – legyen szó akár a kezdeményező, akár a közreműködő 

szerepkörben felmerülő tevékenységekről.  

 A kidolgozás során alkalmazandó alapelvek 

A működési kézikönyv arra szolgál, hogy praktikus információt nyújtson a munkatársak számára. Éppen 

ezért a szerkesztés során is elsődleges a gyakorlati megközelítés előnyben részesítése, a közvetlen 

hangvétel megteremtése, az olvasmányos, könnyen átlátható felépítés kialakítása. Ezek az ismérvek 

együttesen biztosítják, hogy a kézikönyvet ne csak szabályok és folyamatok sokasága alkossa, hanem 

olyan eszközt nyújtson az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársainak, amely közérthető módon 

adja át mindazt a tudást és ismeretanyagot, amely lehetővé teszi az egység Önkormányzaton belüli 

hatékony működését és külső kommunikációját egyaránt.  

A kézikönyv átfogó folyamatleírásokkal segít a dolgozóknak. Az egyes feladatokat pontokba, 

alpontokba szedtük, és mindegyiknél külön részfeladatokat határoztunk meg. Ezzel a struktúrával az 

átláthatóság mellett azt szerettük volna elérni, hogy a leírt folyamatok tökéletesítéséhez, illetve az 

újonnan felmerülő feladatok megtervezéséhez is keretet adjunk. 

A kézikönyvet az Ügynökség munkatársaira szabott segédanyagnak szánjuk, azonban szeretnénk, hogy 

a jövőbeli új kollégák számára is egyszerű feladatspecifikációként és iránymutatásként szolgáljon. A 

minőségi szolgáltatások nyújtásához azt is elengedhetetlennek tartjuk, hogy az Ügynökség minél 

szélesebb körű szakmai kapcsolatokkal rendelkezzen. Ehhez szolgáltat alapot a kézikönyvhöz csatolt 

tematikus kontaktlista-sablon. 

 Monitoring és felülvizsgálat 

A most elkészült dokumentum azonban nem tekinthető véglegesnek, olvasóit szeretnénk a kézikönyv 

továbbgondolására biztatni. Az Ügynökség munkatársainak alapvető érdeke, hogy minél egyszerűbben 

és gördülékenyebben végezzék munkájukat, ezért úgy véljük, célszerű odafigyelniük a gyakorlatban 

szerzett tapasztalatokra, a felmerülő esetek tanulságaira, és ezeket folyamatosan dokumentálni, illetve 

beépíteni a már meglévő anyagba. A szakmai fejlődést is elősegíti, ha nem csupán elfogadják a 

kézikönyvet, hanem módosításaikkal, kiegészítéseikkel továbbfejlesztik azt a fentiekben 

meghatározott alapelveket követve.  

A felhasználóbarát kézikönyv készítésekor azt is végig szem előtt tartottuk, hogy az 

Ügynökség számára kiemelten fontos a feladatok ügyfélközpontú megközelítése, 

vagyis az ügyfelek igényeinek figyelembevétele és kielégítése. 
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Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat (minőségtanúsítvány), amely az épületnek vagy önálló 

rendeltetési egységnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

felhatalmazása alapján kiadott 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet jogszabály szerinti számítási 

módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza 

Energiaaudit: Az energiaaudit egy épületben, intézményben, létesítményben, ipari üzemben 

alkalmazott energiahordozók és költségek meghatározása, az energia használatának és feltehetően 

pazarlásának megítélése, költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárása és értelmezése 

(fejlettebb üzemeltetési eljárások, új hatékonyabb berendezések), a változatok teljes élettartamra 

végzett gazdasági elemzése, igény esetén bankrakész javaslat készítése.1 

Az audit a vizsgált időszakban az energiafogyasztási profil olyan épületre vagy épületrészre, 

alkalmazott épületgépészeti megoldásokra és jelenlegi használókra együttesen vonatkozó felmérése, 

mely eljárás a használók felújításokkal, átalakításokkal kapcsolatos beruházásainak döntés-

előkészítésére is alkalmas, készíttetése beruházói igény kérdése. Outputja egy jelenlegi 

helyzetelemzésre építkező, felújítási alternatívákat felvázoló és értékelő, döntéselőkészítő 

dokumentum.2 

„Az energiaaudit az energiatanúsításnál sokkal részletesebb vizsgálat, mely alkalmas energetikai 

korszerűsítési beruházások előkészítéséhez. Az energiaaudit során felmérjük az épület külső határoló 

szerkezeteit, az épületgépészeti rendszert (fűtési, használati meleg víz készítési, hűtési, légtechnikai 

és világítási rendszerek), valamint a fogyasztói és az üzemeltetői szokásokat. Az energiaaudit 

részeként elemezzük az elmúlt évek energiaszámláit és a fogyasztási adatokat összehasonlítjuk a 

számított energiafelhasználással. A vizsgált épület hőtechnikai jellemzői, energiafogyasztási adatai, 

aktuális energiaárai és a fogyasztói szokásai alapján javaslatot teszünk az energiaköltségek 

csökkentésére. Az energiatanúsítvány – annak érdekében, hogy az épületek energiafogyasztásának 

számítása egységes és megismételhető legyen – nem veszi figyelembe az adott épület használatát, 

fogyasztói szokásait. Az energiaaudit részletesen kidolgozott javaslatokat tartalmaz az energia-

megtakarítási lehetőségekre vonatkozóan, míg az energiatanúsítvány rövid szöveges javaslatokat ad. 

Az energiaaudit megtakarítási javaslatainak egyenkénti és együttes megvalósításához költségbecslést 

készítünk és kiszámítjuk, hogy a javaslatok megvalósítását követően várhatóan mennyi lesz az 

energiafelhasználás és annak költsége. A javaslatok beruházási költségbecslése és a várható 

energiaköltség csökkenés alapján kiszámítjuk a megtérülési időt, mely alapján eldönthető, mely 

javaslatokat indokolt megvalósítani. Az energiaauditot és az energiatanúsítvány elkészítését speciális 

vizsgát tett, és a mérnökkamaránál regisztrált mérnökeink végzik.”3 

Az energetikai auditok kereteit jelenleg az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és annak 

végrehajtási rendelete szabályozza. Bár a törvény személyi hatálya – összhangban az 

energiahatékonysági irányelvvel - a nagyvállalatokra vonatkozik, az önkormányzati intézmények 

energetikai auditálása, illetve az auditor megbízása során érdemes figyelembe venni a két 

jogszabályban megfogalmazott szakmai szempontokat. Az energetikai auditra vonatkozó, ott 

megfogalmazott követelmények azonban nem kötelező érvényűek az önkormányzati intézmények 

                                                           
1 Energiarendszerek energetikai auditálása, Magyar Mérnöki Kamara, Energetikai Tagozat, Budapest, 2013 
2 Rideg A. (2013): Épületek energetikai átvilágításának feladatai és nehézségei a magyar gyakorlatban, Pécs 
3 Energiarendszerek energetikai auditálása, Magyar Mérnöki Kamara, Energetikai Tagozat, Budapest, 2013, p.22. 
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vonatkozásában, ezért a továbbiakban, amikor intézményi auditra gondolunk, a részletes energetikai 

átvilágítás kifejezést használjuk. 

Energia-auditor: az energiafelhasználás számos területén – pl. ipar, intézményi szektor, mezőgazdaság 

– tevékenykedő energetikai tanácsadó, akinek energiahatékonyság növelésére adott javaslatai 

megvalósításával költségmegtakarítás érhető el.  

Épület-auditor: olyan független szakember, aki rendelkezik az energiatanúsítvány elkészítésére és 

kiadására vonatkozó törvényi előírásban meghatározott képzettséggel (más néven tanúsító).  
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 Nem ismétlődő feladatok 

 Energetikai rendelet megalkotása 

A feladat eredményeként egy olyan rendelet születik, amely összegyűjti a fenntartható 

energiahasználattal kapcsolatos témaköröket, amelyekre az Önkormányzat befolyással bír: a 

települési, intézményi szintű szabályozásokat, a helyieket célzó ösztönzőket stb. 

3.1.1.1 Előzetes koncepció-/vízióalkotás 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (Energiamenedzsment Ügynökség, továbbiakban: EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
A koncepció-/vízióalkotás során az EÜ munkatársai kidolgozzák a rendelet megalkotásához 
szükséges alapvető keretrendszert azzal a céllal, hogy a következő lépésben megkezdődhessen 
a munkacsoport kialakítása, majd maga a rendelet megalkotásának folyamata. A 
koncepcióalkotás elsődleges célja a rendelet főbb pontjainak meghatározása, és azon 
témakörök összegyűjtése, amelyekre az Önkormányzat befolyással van. 
Tevékenység outputja: 
elkészült koncepció 

3.1.1.2 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ), pénzügyi ügyintéző, jegyző (jogi szakértő), 
településfejlesztési ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
Az EÜ létrehozza a rendelet megalkotásához és előterjesztéséhez szükséges munkacsoportot az 
Önkormányzat illetékes munkatársainak bevonásával. A munkacsoport kidolgozza a folyamat 
ütemtervét. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása; 

 rendeletalkotási ütemterv. 

3.1.1.3 Hatályos rendeletek vizsgálata 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása:  
A tevékenység magában foglalja a rendelet megalkotásához szükséges valamennyi hatályos 
törvény, rendelet és egyéb szabályozás vizsgálatát, mint például: 

3. AZ ENERGIAMENEDZSMENT ÜGYNÖKSÉG FELADATAI 
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 Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény;  
 Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. 

rendelet; 
 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;  
 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat az energiahatékony beszerzésekről. 

A tevékenység eredményeként egy összefoglaló dokumentum születik, amely támpontként 
szolgál az előterjesztés és normaszöveg elkészítésénél. 
Tevékenység outputja:  
összefoglaló dokumentum a hatályos rendeletekről 

3.1.1.4 Előterjesztés és normaszöveg elkészítése 

Felelős: 
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
Az előterjesztés és normaszöveg elkészítése a korábbi outputok alapján. A rendelet keretében az 
Önkormányzat saját magának tűz ki feladatokat, amelyek teljesítését az energiahatékonyság 
javítása és energiatudatosság növelése érdekében vállalni képes. Ajánlott a normaszöveg 
megküldése a szomszédos és az érintett önkormányzatok részére, valamint az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek (Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya) véleményezésre. A normaszöveg elsősorban az 
Energiastratégiában meghatározott feladatokat foglalja magában, azokhoz rendel felelősöket és 
határidőket. 
Tevékenység outputja: 
előterjesztés és normaszöveg 

3.1.1.5 Az előterjesztés menedzsmentje 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők:  
műszaki referens (EÜ), jegyző, polgármester 
Tevékenység leírása:  
A rendelet esetleges változtatása a képviselőtestületi ülésen elhangzottak alapján. Az 
Energiamenedzsment Ügynökség a polgármesterrel és a jegyzővel folyamatos kapcsolatot tart 
fenn a rendelet életbe lépéséig. 
Tevékenység outputja:  
véglegesített, kihirdetett rendelet 
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 Környezetvédelmi Alap átalakítása az energiatudatosság integrálásával 

Az intézkedés lényege a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet kibővítése a megújuló 

energiaforrások, az energiahatékonyság és egyéb, az energetikai rendeletben és az 

Energiastratégiában megfogalmazott területek integrálásával. 

3.1.2.1 Előzetes koncepció kidolgozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
A koncepcióalkotás elsődleges célja azon témakörök összegyűjtése, amelyekkel a 
Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet kibővítésre kerül: megújuló energiaforrások előnyben 
részesítése, energiahatékonyság és egyéb, az Energiastratégiában és az energetikai rendeletben 
megfogalmazott területek. 
Tevékenység outputja: 

elkészült koncepció 

3.1.2.2 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ), jegyző (jogi szakértő), pénzügyi ügyintéző, 
településfejlesztési ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
Amennyiben szükségesnek ítéli, a településüzemeltetési ügyintéző létrehozza a rendelet 
kibővítéséért felelős munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak bevonásával 
(javasolt, de nem kötelező lépés), továbbá összeállítja a pontos feladatmeghatározást. 
Tevékenység outputja: 
az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak meghatározása 

3.1.2.3 Hatályos jogszabályok vizsgálata 

Felelős:   

 

műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők:  
munkacsoport 
Tevékenység leírása:  
A tevékenység magában foglalja a rendelet 
kibővítéséhez kapcsolódó valamennyi hatályos 
törvény és rendelet megvizsgálását (ld. 5. 
fejezet). A tevékenység eredményeként egy 
összefoglaló dokumentum születik, amely 
támpontként szolgál az előterjesztés és 
normaszöveg elkészítésénél. 
Tevékenység outputja:  
módosított koncepció 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

48/E § (1) i) pontja szerint a települési 

környezetvédelmi programnak 

tartalmaznia kell többek között az 

energiagazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat és előírásokat is. Ebből 

következően az energetikára, mint a 

környezetvédelemhez tartozó területre, 

szintén fordítható és fordítandó forrás a 

Környezetvédelmi Alapból. 
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3.1.2.4 Előterjesztés és normaszöveg elkészítése 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
Az előterjesztés és normaszöveg elkészítése a korábban elkészített dokumentumok alapján. A 
normaszöveg megküldése a szomszédos és az érintett önkormányzatok részére, illetve az 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek (Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztálya) véleményezésre. 
Tevékenység outputja: 
előterjesztés és normaszöveg 

3.1.2.5 Az előterjesztés menedzsmentje 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), jegyző, polgármester 
Tevékenység leírása: 
A rendeletmódosítás szövegének esetleges változtatása a képviselőtestületi ülésen elhangzottak 
alapján. Az Energiamenedzsment Ügynökség a polgármesterrel és a jegyzővel folyamatos 
kapcsolatot tart fenn a rendelet életbe lépéséig. 
Tevékenység outputja: 
módosított rendelet 
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 Energiastratégiai és Klímaadaptációs Platform létrehozása és működtetése az 

Energiastratégia felülvizsgálatára 

A platform lehetőséget biztosít arra, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők, a helyi 

vállalatok és civil szervezetek vezetői értesüljenek az Energiastratégiában kitűzött célok 

megvalósulásáról, időről időre felülvizsgálják azokat, illetve új célokat tűzzenek ki. Az Ügynökség 

feladata a platform működési kereteinek meghatározása, a platform megalapítása és a rendszeres 

monitoringülések megszervezése. 

3.1.3.1 A Platform működési kereteinek meghatározása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai meghatározzák a platform alapításához 
legszükségesebb feltételeket: 
 Tagsági feltételek (pl. a vállalkozás 10 éve a településen működik; köztevékenységet, 

környezetvédelmi, energetikai tevékenységet végez stb.); 
 Üléseinek gyakorisága, rendje: évente 2 ülés; 

 A Platform jogosultságai (pl. javaslattétel az Energiastratégia változtatására). 
Tevékenység outputja:  
a működési kereteket tartalmazó dokumentum 

3.1.3.2 Tagok toborzása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), településfejlesztési ügyintéző, polgármester, önkormányzati képviselők, 
a helyi vállalatok, oktatási intézmények és civil szervezetek képviselői 
Tevékenység leírása: 
A tagok toborzása történhet személyes felkérés vagy nyilvános pályázat útján. Előbbi esetben a 
településüzemeltetési ügyintéző tájékoztatást nyújt a Platform céljairól az Önkormányzat, a 
vállalatok, civil szervezetek és oktatási intézmények vezetőinek, illetékes munkatársainak, 
felkéri őket a Platformhoz való csatlakozásra. Utóbbi esetben kiválasztási szempontrendszer 
kidolgozása szükséges (ld. az előző pontban). 
Tevékenység outputja: 
tagság iránt érdeklődők, csatlakozók listája 

3.1.3.3 Alapszabály elkészítése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
a Platform leendő tagjai 
Tevékenység leírása: 
Az alapszabályt az Ügynökség és a leendő tagok együtt dolgozzák ki az első pontban elkészített 
dokumentum alapján. 
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Tevékenység outputja: 
alapszabály 

 

3.1.3.4 Monitoringülés megszervezése, hírlevél elkészítése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség tagjai, mint az Energiastratégia felülvizsgálatáért és az 
abban kitűzött célok megvalósulásának monitoringjáért elsődlegesen felelős személyek, 
félévente összehívják a Platform tagjait, és beszámolnak az elmúlt időszak eredményeiről. A 
monitoringülések szervezésénél figyelembe kell venni a zöld rendezvényszervezés elveit. 
A jelentősebb eseményeket követően (például az Energiastratégia megvalósítási tervében 
meghatározott feladatok teljesülése) az EÜ hírlevélben tájékoztatja a Platform tagjait. 
Tevékenység outputja: 
monitoringülés(ek) jegyzőkönyve, hírlevelek 

  

A zöld rendezvényszervezés elvei: 

 Részesítsük előnyben a csapvizet, vízautomatát, nagy kiszerelésű 

ásványvizet vagy rendeljünk visszaváltható üveges ásványvizet! 

 Kerüljük az eldobható poharak, tányérok használatát! 

 Használjunk nagy kiszerelésű tejszínt, tejet, szörpöt, illetve fair trade kávét, 

teát! 

 Az ételek (zöldség, gyümölcs, pékáru stb.) lehetőség szerint idényjellegűek 

és helyi gazdaságból, termelőtől valók legyenek! Törekedjünk a pazarlás 

elkerülésére! 

 Gyűjtsük szelektíven a rendezvény során termelt hulladékot! 

 Minimalizáljuk a nyomtatott dokumentumok mennyiségét! 

 Nyomtatás esetén újrahasznosított papírt és környezetbarát, növényi alapú 

festéket használjunk, és a papír mindkét oldalára nyomtassunk! 

 Csökkentsük az energiafogyasztást! Válasszunk olyan helyszínt, ahol a 

természetes fény kiválthatja a világítást! 

 Minimalizáljuk a kiosztott anyagokat, illetve gyűjtsük vissza azokat! 

További tippek: Green Meeting Guide, United Nations Environment Programme, 

2009 
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 Komplex energiahatékonysági fejlesztés a régi Polgármesteri Hivatal épületében 

A komplex energiahatékonysági fejlesztéssel elérhetővé válik a régi Polgármesteri Hivatal épületének 

alacsonyabb szintű energiafelhasználása. A cél a nullenergiás működés, amely elérhető a megújulókra 

való támaszkodással, valamint az energiafelhasználás nyomonkövetését és publikálását biztosító 

energiamenedzsment-rendszer felállításával.  

3.1.4.1 Előzetes felmérés előkészítése és lebonyolítása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
EÜ, jegyző (jogi szakértő), településfejlesztési ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai összeállítják az épületenergetikai 
tanúsító/részletes energetikai átvilágítást végző személy vagy szervezet megbízására vonatkozó 
beszerzési eljárás dokumentumait/a megrendelőt. A műszaki leírásban figyelembe veszik 
többek között a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait, mi szerint:  
„A szerződés kötelező tartalmi eleme  
a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület vagy 
épületrész helyrajzi száma), 
b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő, 
c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje”, valamint 
biztosítják a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet követelményeinek való megfelelést. 
Az alkalmassági kritériumokban elő kell írni a TÉ jogosultság meglétét, javasolt továbbá a 
SZÉS-6 Épületenergetikai szakértői jogosultság, illetve releváns esetben SZÉS-7-V jogosultság 
előírása is. 
A műszaki leírásban javasolt megjeleníteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben említett 
költséghatékonysági számítás elkészítését. 
A tanúsító/átvilágítást végző személy vagy szervezet tevékenysége a tervező kiválasztásában 
történő közreműködésre is terjedjen ki (kiválasztási szempontok meghatározása). Alternatív 
megoldás, ha a tanúsítói és tervezői feladatok ellátására ugyanazzal a céggel köt szerződést a 
megbízó. 
Részvétel a beszerzési eljárásban. 
Tevékenység outputja: 
tanúsítói szerződés és tanúsítvány/szerződés az energetikai átvilágításról és részletes 
energetikai jelentés 

3.1.4.2 Munkacsoport létrehozása és koncepcióalkotás 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) településfejlesztési ügyintéző, főépítész 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza a projekt-előkészítéshez szükséges szakmai 
feladatokat elvégző munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak bevonásával. A 
munkacsoport kidolgozza a folyamat ütemtervét, egyúttal javaslatot tesz a külső szakértő 
(tanúsító/átvilágítást végző személy vagy szervezet) által elkészített műszaki koncepciók, 
változatok közül arra, amelyet szakmailag indokoltnak és megvalósíthatónak lát 
(felmérés/háttérszámítások, tanúsítvány, költséghatékonysági számítások alapján). A már 
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létező, korábban elkészült tervek felülvizsgálata, illetve lehetőség szerint megújuló energia 
alkalmazásával való kiegészítése javasolt. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósítási ütemterv; 
 továbbtervezésre javasolt koncepció. 

3.1.4.3 Tájékoztatás 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
helyi civil szervezetek, EÜ, a régi Polgármesteri Hivatalban dolgozók 
Tevékenység leírása: 
Koncepció közzététele a város honlapján, az ingatlant használók tájékoztatása és bevonása a 
koncepció véglegesítésébe. 
Tevékenység outputja: 
módosított koncepció 

3.1.4.4 Tervező és műszaki ellenőr kiválasztása (szükség esetén) 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ)  
Bevont szereplők: 
munkacsoport, jegyző (jogi szakértő), tanúsító/átvilágítást végző személy vagy szervezet, 
műszaki ellenőr 
Tevékenység leírása: 
Beszerzési dokumentum elkészítése. Fontos, hogy a tervező több szakági tervezői feladat 
ellátására is képes legyen (építészet, gépészet, megújuló energiaforrások, villamosrendszer-
tervező). Amennyiben a tervek rendelkezésre állnak, a tervező elvégzi a tervek felülvizsgálatát a 
munkacsoport által megfogalmazottakkal összhangban. Ajánlott a műszaki ellenőr 
beszereztetése is már ebben a lépésben, hogy a tervezővel együtt részt vehessen a kivitelező 
kiválasztásában. Az EÜ munkatársai, a jegyző és aljegyző készítik el a műszaki ellenőr 
beszerzésére vonatkozó dokumentációt. 
Tevékenység outputja: 

 tervező beszerzésére irányuló dokumentumok; 
 szerződés a tervezővel; 
 műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó beszerzési dokumentáció; 
 szerződés a műszaki ellenőrrel; 
 engedélyes tervek, illetve tervfelülvizsgálat; 
 kiviteli terv szintű tendertervek; 
 szükséges engedélyek. 
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3.1.4.5 Kivitelező kiválasztása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport, jegyző (jogi szakértő) 
Tevékenység leírása: 
A rendelkezésre álló tendertervek alapján a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentáció 
elkészítése. 
Tevékenység outputja: 

 kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció; 
 szerződés a kivitelezővel; 
 beruházás megvalósítása. 

3.1.4.6 Beruházás felügyelete 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ)  
Bevont szereplők: 
munkacsoport, helyi civil szervezetek, jegyző (jogi szakértő), műszaki ellenőr 
Tevékenység leírása: 
A beruházás megvalósításába célszerű bevonni a helyi civil szervezeteket a jobb átláthatóság és 
a szemléletformálás érdekében. 
Tevékenység outputja: 
műszakilag és társadalmilag ellenőrzött beruházás 
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 Önkormányzati fenntartásban lévő épületek részletes energetikai átvilágításának 

elkészítése 

Az Ügynökség dolgozói az illetékes munkatársak bevonásával kiválasztják a részletes energetikai 

átvilágítását végző személyt vagy szervezetet, majd az átvilágítás elvégzését követően a létrejött 

dokumentumok alapján elkészíthető az épületek energiafogyasztását optimalizáló, esetleges 

felújításokhoz időpontot is hozzárendelő tervezet. 

3.1.5.1 Munkacsoport létrehozása, épületek részletes energetikai átvilágításának ütemezése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), településfejlesztési ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza az átvilágítások beszerzéséért felelős 
munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak bevonásával. A munkacsoport 
határidőt jelöl ki az egyes önkormányzati épületek energetikai átvilágítására. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása; 

 megvalósításai ütemterv. 

3.1.5.2 Energetikai átvilágítást végző személy vagy szervezet kiválasztása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ)  
Bevont szereplők: 
munkacsoport, jegyző (jogi szakértő) 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai összeállítják az energetikai átvilágítást végző 
személy vagy szervezet megbízására vonatkozó beszerzési eljárás dokumentumait/a 
megrendelőt. Részvétel a beszerzési eljárásban. 
Tevékenység outputja: 
szerződések az átvilágítást végző személlyel/személyekkel vagy szervezettel/szervezetekkel 

3.1.5.3 Épületenergetikai átvilágítás elvégzése 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
 kiválasztott átvilágító személy vagy szervezet, munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
Egy vagy több személy vagy szervezet a meghatározott határidők betartásával elvégzi 
valamennyi önkormányzati épület energetikai átvilágítását, amelynek során a műszaki referens 
(EÜ) és a településfejlesztési ügyintéző szükség esetén közreműködnek. 
Tevékenység outputja: 
A fogyasztási szokásokat, működési környezetet is figyelembe vevő, a fejlesztési lehetőségek 
teljességéről, költségigényéről, az egyéb előnyökről (karbantartási költségcsökkentés, a 
vízfogyasztás csökkenése stb.) és a fejlesztési lehetőségek (befektetések) várható 
megtérüléséről tájékoztató jelentések. 
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3.1.5.4 Fejlesztési koncepció elkészítése 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ)  
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai a létrejött dokumentumok alapján elkészítik 
az épületek energiafogyasztását optimalizáló, az esetleges felújításokat előirányzó és ütemező 
fejlesztési koncepciót. 
Tevékenység outputja: 
fejlesztési koncepció 

 

 

 

  

Az energiaaudit röviden összefoglalva tartalmazza az energetikai átvilágítás, 

elemzés végeredményét, amely energia- és költségmegtakarítási ajánlásokat, 

beruházási opciókat foglal magában, illetőleg szükség esetén bankra kész 

javaslatot foglal magában. Javaslatot ad, hogy milyen változásokat célszerű 

végrehajtani az üzemeltetési gyakorlatban, a fogyasztási szokások terén, továbbá 

bemutatja milyen új berendezéseket szükséges beépíteni, amelyekkel jelentős 

energia, illetve energiaköltség takarítható meg. 

Az energiarendszerek energetikai auditálásának szerves részét képezi az épületek 

energetikai tanúsítása, mivel minden energiarendszer tartalmaz jelentős 

energiafogyasztó épületeket, azaz az energiarendszer energiaigényének 

számottevő része az épületekkel kapcsolatos. Ezért indokolt, hogy az 

energiarendszer energetikai auditálását végző auditáló csoport tagja legyen az 

épületek energetikai tanúsítója is. 

(Energiarendszerek energetikai auditálása, Magyar Mérnöki Kamara, Energetikai 

Tagozat, Budapest, 2013) 
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 Önkormányzati fenntartásban lévő épületek épületenergetikai tanúsítványának 

elkészítése 

Az Ügynökség dolgozói az illetékes munkatársak bevonásával kiválasztják az épület energetikai 

tanúsítványát elkészítő személyt vagy szervezetet. A létrejött dokumentumok alapján elkészíthető az 

épületek aktuális, elméleti energiafogyasztását bemutató dokumentum, amely alkalmas lehet a 

beruházási tervek megalapozására, további vizsgálatok megindítására.  

3.1.6.1 Munkacsoport létrehozása, épületek tanúsításának ütemezése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
 műszaki referens (EÜ), településfejlesztési ügyintéző, jegyző (jogi szakértő) 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza a tanúsítványok beszerzéséért felelős 
munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak bevonásával. A munkacsoport 
nevesíti a tanúsítandó önkormányzati épületeket és határidőt jelöl ki azok energetikai 
tanúsítására. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása; 

 megvalósítási ütemterv. 

3.1.6.2 Tanúsítást végző szervezet kiválasztása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ)  
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai összeállítják az energetikai tanúsítást végző 
személy vagy szervezet megbízására vonatkozó beszerzési eljárás dokumentumait/a 
megrendelőt. A műszaki leírásban figyelembe veszik többek között a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet előírásait, mi szerint:  
„A szerződés kötelező tartalmi eleme  

a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tevékenység pontos megnevezése (az épület 
vagy épületrész helyrajzi száma), 

b) a vállalt tevékenységre vonatkozó teljesítési határidő, 
c) a tanúsítás díja mellett az elszámolás formája, módja, a fizetés módja és határideje”, 

valamint biztosítják a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet követelményeinek való megfelelést. 
Az alkalmassági kritériumokban elő kell írni a TÉ jogosultság meglétét, javasolt továbbá a SZÉS-
6 Épületenergetikai szakértői jogosultság, illetve releváns esetben SZÉS-7-V jogosultság előírása 
is. 
A műszaki leírásban javasolt megjeleníteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben említett 
költséghatékonysági számítás elkészítését. 
Részvétel a beszerzési eljárásban. 
Tevékenység outputja: 
tanúsítói szerződések 
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3.1.6.3 Az épület energetikai jellemzőinek tanúsítása 

Felelős:  
munkacsoport 
Bevont szereplők: 
kiválasztott tanúsító/tanúsító szervezet 
Tevékenység leírása: 
Egy vagy több tanúsítást végző személy vagy szervezet a meghatározott határidők betartásával 
elvégzi valamennyi önkormányzati épület energetikai tanúsítását, amelynek során a műszaki 
referens (EÜ) és a településfejlesztési ügyintéző szükség esetén közreműködnek. 
Tevékenység outputja: 
energetikai tanúsítványok 

 

 

  
Tippek: 

 Mindig kérjük el a háttérszámításokat a 

mérnökcégtől! 

 Jelezzük előre a tanúsítónak, hogy fejlesztési 

javaslatra is igényt tartunk! 
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 Manóvár Óvoda ökominősítése 

Az Ügynökség dolgozói segítséget nyújtanak a Manóvár Óvoda vezetőinek és munkatársainak a Zöld 

Óvoda minősítés megszerzésében. Szükség esetén a megfelelő módon (pl. képzések szervezésével, 

ajánlásával) hozzájárulnak a minősítéshez elvárt kritériumoknak való megfeleléshez, mind a Zöld 

Óvoda cím elnyerése előtt, mind azt követően. 

3.1.7.1 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), Manóvár Óvoda igazgatója és munkatársai 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza az ökominősítés előkészítéshez szükséges 
feladatokat elvégző munkacsoportot az óvoda és az Önkormányzat illetékes munkatársainak 
bevonásával. 
Tevékenység outputja: 
az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak meghatározása 

3.1.7.2 Kritériumrendszernek való megfelelés ellenőrzése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
A munkacsoport megvizsgálja, hogy a Manóvár Óvoda feltételezhetően teljesíti-e a 
Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapján4 elérhető kritériumrendszerben foglalt 
tartalmak alapján számított elérhető pontszám minimum 60%-át, ami a pályázás feltétele. Az 
önértékelési szempontsor kitöltése az óvodavezető vagy óvodapedagógus feladata. 
Tevékenység outputja: 
kitöltött önértékelési szempontsor (pályázat 3. sz. melléklet5) 

3.1.7.3 Támogató nyilatkozatok, Támogató vélemény megszerzése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
A pályázat benyújtásához szükséges egy fenntartói támogató nyilatkozat, egy nevelőtestületi 
nyilatkozat és egy vagy több külső szakember támogató nyilatkozata. Az Ügynökség szükség 
esetén segítséget nyújt ezek megszerzésében az intézmény vezetőségének. 
Tevékenység outputja: 
aláírt nevelőtestületi nyilatkozat, fenntartói támogató nyilatkozat és egy vagy több külső 
szakember támogató nyilatkozata 

                                                           
4 http://zoldovoda.hu/hu/palyazat/palyazati-felhivas-zold-ovoda-es-orokos-zold-ovoda-cim-elnyeresere-2014 (2017.01.09.) 
5 http://zoldovoda.hu/uploads/articles/246/3sz-melleklet-onertekeles-eloszor-palyazoknak-2014-02-25.doc (2017.01.09.) 
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3.1.7.4 Pályázat benyújtása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Manóvár Óvoda igazgatója 
Tevékenység leírása: 
A pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, továbbá a szükséges mellékletek 
teljes körű benyújtása. A dokumentumokat az óvoda vezetője hitelesíti aláírásával és az óvoda 
körbélyegzőjének lenyomatával. 
Tevékenység outputja: 
sikeres pályázat esetén oklevél 

3.1.7.5 Monitoring 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
A Manóvár Óvodának a cím elnyerését követően is meg kell felelnie a Zöld Óvoda 
Kritériumrendszer feltételeinek. A kritériumok teljesítésében az Ügynökség segíti az Manóvár 
Óvodát többek között pályázati tanácsadással, továbbképzések szervezésével, képzők 
ajánlásával stb., illetve az adatgyűjtés rendszerének kialakításával, az adatok feldolgozásával és 
értékelélésével. 
A Zöld Óvoda címet a nyertes pályázó három naptári éven keresztül használhatja, majd újabb 
pályázat útján ismét megszerezheti. Az Ügynökség a címek ismételt elnyerésében, illetve az 
Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésében is lehetőségei szerint segíti a Manóvár Óvodát. 
Tevékenység outputja: 

 éves jelentés a kritériumrendszer teljesítéséről; 
 oklevél ismételt megszerzése (3 év után); 
 Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése (9 év után lehetséges). 

3.1.7.6 Eredménykommunikáció 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
AZ EÜ munkatársai az óvoda dolgozóival együttműködve évente számba veszik az intézmény 
energiahatékonyság, energiatudatosság, fenntarthatóság területén elért eredményeit, és ezen 
eredmények megjelenését biztosítják a helyi sajtóban, illetve beszámolót készítenek az 
Önkormányzat részére. 
Tevékenység outputja: 

 sajtómegjelenés (rövidhír a helyi lapban); 
 beszámoló a Manóvár Óvoda eredményeiről a képviselő-testület felé (igény szerint). 
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 Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetségéhez 

Az Önkormányzat Szövetséghez való csatlakozásának feltétele a tagdíj befizetése mellett egy 

koordinátor kijelölése; egy, az éghajlatváltozással foglalkozó, helyi lakosokból álló civil szervezet 

megalakítása; tematikus programok szervezése; klímastratégia kidolgozásának megkezdése; illetve az 

idő előrehaladtával éves beszámoló készítése. Mindez, a Klímaadaptációs platformmal való 

együttműködésben, az Energiastratégiára támaszkodva az Ügynökség feladata. 

3.1.8.1 Csatlakozás előkészítése, koordinátor kijelölése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), polgármester, pénzügyi osztály 
Tevékenység leírása: 
Az Egyesület alapszabálya6 szerint a szövetségi tagság feltétele képviselőtestületi határozat 
elfogadása, amely rögzíti, hogy az Önkormányzat a Szövetség tagja kíván lenni. Ennek 
megfelelően az EÜ feladata a képviselőtestületi előterjesztés megfogalmazása. 
További feltétel a tagdíj befizetése, ehhez szükséges az Önkormányzat illetékes osztályának 
bevonása. 
A polgármesterrel egyeztetve történik a koordinátor (célszerűen az EÜ egyik munkatársa) 
kijelölése, aki az Önkormányzat érdekeit képviseli a szakmai egyeztetéseken, a közgyűlés elé 
kerülő szakkérdések előkészítésében, valamint a döntések végrehajtása során az egyesületben. 
A koordinátor egyúttal közvetítő szerepet lát el a polgármester, az Önkormányzat és a Szövetség 
között, valamint kapcsolatot tart a többi klímabarát településsel és a többi klímakoordinátorral. 
A tagtelepülések részére a klímastratégián való munkálatok megkezdése is előírás. A kijelölt 
koordinátor feladata az Energiastratégia mint klímastratégia elfogadtatása, illetve szükség 
esetén a dokumentum klímaadaptációs elvekkel való további bővítésének megtervezése, 
megkezdése. 
Tevékenység outputja: 
képviselőtestületi döntés (határozat) a csatlakozás szándékáról 

3.1.8.2 Csatlakozási kérelem benyújtása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
polgármester 
Tevékenység leírása: 
A kijelölt koordinátor benyújtja a polgármester által aláírt csatlakozási kérelmet. 
Tevékenység outputja: 
csatlakozási megállapodás a Szövetséggel 

3.1.8.3 Helyi Klímakör megszervezése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
EÜ, civil szervezetek, lakosság 

                                                           
6 http://www.klimabarat.hu/dokumentum/az-egyesulet-alapszabalya (2017.01.12.) 
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Tevékenység leírása: 
A tagtelepülések részére készült Klímabarát ajánlások lényeges pontja az ún. Klímakör 
megszervezése, amely „az éghajlatváltozással foglalkozó helyi lakosok társasága, melynek célja 
a stratégia céljainak megvalósítása.”7 A koordinátor felelős a civilbázisú szervezet 
megszervezéséért, az érdeklődők összegyűjtéséért, a vezetők névsorának megszületéséért, 
illetve a működési szabályzat elkészüléséért. 
Tevékenység outputja: 
működési szabályzat, vezetői névsor, Klímakör céljait összefoglaló jelentés (évente) 

3.1.8.4 Klímabarát programok megszervezése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
EÜ, helyi klímakör tagjai, lakosság, oktatási intézmények 
Tevékenység leírása: 
A Klímakör egyik legfontosabb feladata különböző szemléletformáló, ismeretterjesztő és egyéb 
szabadidős programok, összejövetelek (pl. kirándulások) szervezése, amelyeknél a zöld 
rendezvényszervezés elvei követendők (lásd 3.1.3.4.). Ezen túl a Szövetség további programok 
szervezését is ajánlja, mint például: 

 A klímatudatosság helyi szintű növelése (sajtó, programok, kiadványok); 
 Az élelmiszer-önellátás támogatása (pl. helyi piac, iskolai tankert); 
 Hőség és UV riadó terv kidolgozás és alkalmazása; 
 Klímabarát üzletek kialakítása; 
 A „rendkívüli időjárási jelenségekre” való felkészülés (pl. árvíz, szárazság); 
 Komposztálás támogatása stb. 

Tevékenység outputja: 
rendezvény, sajtómegjelenés (rendezvények, programok híre, illetve ismeretterjesztő 
publikációk a helyi sajtóban) 

3.1.8.5 Monitoring, éves beszámoló készítése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
EÜ, Klímakör 
Tevékenység leírása: 
Szintén elvárás a tagtelepülések felé egy éves beszámoló készítése, amely a Klímabarát ajánlások 
teljesítése érdekében tett lépéseket tartalmazza. E dokumentum ismerteti a Klímakör sikereit, 
a település Önkormányzatának, lakosainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek klímatudatos 
döntéseit, fejlesztéseit, rendezvényeit stb. 
Tevékenység outputja: 
éves beszámoló 

  

                                                           
7 http://klimabarat.hu/sites/default/files/document/klimabarat_ajanlasok_2014_final.pdf (2017.01.12.) 
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 Folyamatok 

 Civil szervezetek számára szemléletformálási pályázatok kiírása 

A rácalmási civil szervezetek fontos szerepet tudnak vállalni a helyi lakosság és a vállalkozások 

szemléletformálásában, amelyhez az Önkormányzat pályázati támogatást nyújt. A pályázat célja, hogy 

az Önkormányzat a leghatékonyabb módon tudja megvalósítani szemléletformálási célkitűzéseit a civil 

szervezetek segítségével. A pályázatok eredményes megvalósítása gondos előkészítést, átgondolt 

szakmai szempontokat és fókuszált, folyamatos kommunikációt feltételez. 

3.2.1.1 Előzetes igényfelmérés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), helyi civil szervezetek 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai együtt döntenek az információgyűjtés 
módszeréről, majd összeállítják az igényfelmérés kérdéseit egy adatlapon. Az információgyűjtés 
történhet írásban (a kérdések megküldése postai úton vagy elektronikusan, kiegészítve egy kb. 
kéthetes visszaküldési határidővel) vagy telefonon keresztül. Az igényfelmérés rövid terjedelmű, 
de lényegre törő legyen: térjen ki a civil szervezet profiljára, foglalkoztak-e már korábban 
szemléletformálással (ha igen, akkor annak részletei: érintett témák, kivitelezési formák, 
érintettek száma, visszajelzések), valamint, hogy érdekelné-e őket a tervezett pályázat. A 
tevékenységnek köszönhetően olyan felhívás állítható össze, amelynek támogatható 
tevékenységei a valós igényekre épülnek. 
Tevékenység outputja: 

 Adatlap a felmérés kérdéseivel; 
 Összefoglaló jelentés az igényfelmérés eredményeiről. 

3.2.1.2 Koncepcióalkotás 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ), pénzügyi ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A koncepcióalkotás során a pályázat alapvető keretrendszere kerül kialakításra azzal a céllal, 
hogy a következő lépésben megkezdődhessen a feladatok jellegének ismeretében a 
munkacsoport kialakítása, majd a pályázati dokumentáció kidolgozása. A koncepcióban ki kell 
térni – az igényfelmérés eredményei alapján – arra, hogy milyen szakmai tapasztalattal 
rendelkező civil szervezetek jelentkezhetnek (követelmény lesz-e a korábban lefolytatott 
szemléletformálási programok), valamint, hogy lesz-e egy körülhatárolt terület/téma vagy 
célcsoport, amelyet a szemléletformálási tevékenységeknek meg kell célozni. Ajánlott 
megvizsgálni a korábbi, hasonló szemléletformálási programokat (lásd pl. KEHOP-5.4.1 és KEOP-
6.1.0). A koncepcióalkotás elsődleges célja a pályázati felhívás kivonatának elkészítése, amely 
alkalmas arra, hogy képviselőtestületi előterjesztéshez alapul szolgáljon. 
Tevékenység outputja: 

 kiírás tervezett időpontja; 
 tárgyévi téma vagy célcsoport (ha van); 
 rendelkezésre álló keretösszeg; 
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 kedvezményezettek köre; 
 támogatható tevékenységek; 
 maximálisan igényelhető támogatás összege; 
 maximális támogatási intenzitás; 
 nyertes pályázatok várható száma; 
 támogatási időszak; 
 a lebonyolításért felelős osztály megnevezése. 

3.2.1.3 Pályázat beépítése a következő évi költségvetésbe 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ), pénzügyi ügyintéző, képviselő-testület 
Tevékenység leírása: 
A pályázat kiírásának elsődleges feltétele, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja 
a kidolgozott pályázati koncepciót. Az elfogadott pályázat a döntés alapján kerülhet beépítésre 
a következő évi költségvetésbe. Ennek értelmében a pályázat leghamarabb a következő évben 
valósulhat meg. 
Tevékenység outputja: 

 képviselőtestületi döntés a pályázat kiírásáról; 
 pályázat költségvetésben való megjelenése. 

3.2.1.4 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző (EÜ), pénzügyi ügyintéző, titkárság 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza a felhívás kidolgozásához, kiírásához és 
kezeléséhez szükséges munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak 
bevonásával. A munkacsoport kidolgozza a folyamat ütemtervét. Amennyiben külső szereplő 
bevonására van szükség, a Munkacsoport vezető elindítja a megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósítási ütemterv. 

3.2.1.5 Pályázati dokumentáció kidolgozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Tevékenység leírása: 
A tevékenység magában foglalja a pályázati felhívás 
kiírásához szükséges valamennyi dokumentum részletes 
kidolgozását és véleményeztetését a közreműködő 
szervezeti egységekkel. A kidolgozás során részletezni kell 
a pályázati követelményeket (lásd lenti szövegdoboz). Az 
értékelési szempontrendszernek tartalmaznia kell azokat 
a feltételeket, amelyek a nyertes pályázat kiválasztásánál 
előnyt jelenthetnek (lásd lentebb). A felhívásban rögzíteni 
kell, hogy az Energiamenedzsment Ügynökség felelős a 
monitoringtevékenységért, így megfigyelőként részt kell 
venniük a rendezvényeken. A tevékenység 
eredményeként a dokumentációcsomag előáll, a felhívás 
társadalmi egyeztetésre kiírható.  A kidolgozáshoz 
segítséget nyújtanak a www.palyazat.gov.hu, illetve a 
www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalakon 
található szemléletformálási pályázatok és mellékleteik 
(mint például KEHOP-5.4.1 és KEOP-6.1.0). A 
dokumentumok elkészítése során törekedni kell az 
egyszerű, közérthető megfogalmazásra. 

 
Tevékenység outputja: 

 

 pályázati felhívás (javasolt 
maximális terjedelem 5 db A4 
oldal); 

 pályázati adatlap az alábbi 
felbontással: pályázó bemutatása 
(adatok, kapcsolattartó, szervezet 
tevékenységének leírása, korábbi 
projektek), a projektjavaslat 
bemutatása (szakmai tartalom, 
indikátorok), pénzügyi adatok 
(költségvetés); 

 kitöltési útmutató; 
 értékelési szempontrendszer 

(minimum 5 értékelési szempont); 
 támogatási szerződés tervezete. 

3.2.1.6  Társadalmi egyeztetés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, helyi civil szervezetek 
Tevékenység leírása: 
Pályázati felhívás társadalmasítása, a felhívás közzététele a város honlapján véleményezésre. 
Tevékenység outputja: 

 beérkező módosítási javaslatok; 
 módosított pályázati felhívás. 

Támogatható 
tevékenységek: 

 szemléletformálási 
kampányok 

 ismeretterjesztő 
tartalom terjesztése 

 fenntarthatósági 
tematikájú rendezvény 

 kisebb létszámú 
csoportfoglalkozás 
(interaktív 
foglalkozások)  

 filmvetítés és 
kapcsolódó beszélgetés 

 jó példákat bemutató 

programok szervezése 

A felhívás mindenképp tartalmazza az 
alábbiakat: 

 támogatható tevékenységek 
 a pályázat benyújtásának feltételei 
 a megvalósítással kapcsolatos 

elvárások  
 a projektvégrehajtás időtartama 
 indikátorok (minimum elérési 

célértékek) 
 finanszírozással kapcsolatos 

információk 
 csatolandó mellékletek listája 

 

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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3.2.1.7 Pályázatkezelés 

Felelős:   
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
A pályázatkezelés a pályáztatás teljes 
folyamatát felöleli. 
 
1.) A felhívás kiírása; 
2.) A beérkező kérdések megválaszolása; 
3.) Beérkező pályázatok befogadása; 
4.) Formai és tartalmi ellenőrzés; 
5.) Hiánypótlás lebonyolítása; 
6.) Pályázatok értékelése; 
7.) Támogatási döntés; 
8.) Pályázók értesítése a döntésről. 

Tevékenység outputja: 
 kiértékelt pályázatok; 
 nyertes pályázatok listája. 

3.2.1.8 Támogatási szerződések megkötése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Pozitív támogatói döntésben részesített pályázók, polgármester, jegyző, Munkacsoport, 
képviselő-testület 
Tevékenység leírása: 

 

A támogatási szerződés megkötéséhez 
a felhívásban előírt további 
dokumentumok benyújtása válhat 
szükségessé a pályázók részéről. Ebben 
nyújt folyamatos segítséget az 
Energiamenedzsment Ügynökség a 
pályázóknak. A pályázat eredményét a 
képviselő-testület elé kell tárni, 
amelynek hozzájárulása szükséges a 
támogatási szerződések aláírásához. 
Amennyiben minden feltétel adott a 
szerződés megkötéséhez, a 
szerződések aláírásra kerülnek. 

Tevékenység outputja: 
aláírt támogatási szerződés 

A felhívásban rögzített, a támogatási 
szerződéshez csatolandó mellékletek 
(különösen, de nem kizárólagosan): 
 a civil szervezet törvényszéki 

nyilvántartásba vételéről szóló okirat 
másolata;  

 aláírási címpéldány/aláírás-minta 
másolata az aláírásra és ellenjegyzésre 
jogosult személyektől; 

 a legutolsó lezárt év pénzügyi 
beszámolója; 

 nyilatkozat köztartozás mentességről. 

 

Kiválasztásnál előnyben részesíthető 

az a pályázat, 

 amely olyan helyen valósul meg, 

ahol eddig nem volt ilyen 

tevékenység; 

 amely újfajta szempontból 

(módszerrel) közelíti meg a 

szemléletformálást; 

 amelynek a kitűzött 

számszerűsített céljai (elért 

lakosok száma) a legmagasabbak; 

 amelynél a pályázó többéves 

tapasztalattal rendelkezik és ezt 

be is mutatta pályázatában; 

 amely érzékeny társadalmi 

csoportokat céloz meg. 
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3.2.1.9 Monitoringtevékenység 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
támogatásban részesített pályázók, Energiamenedzsment Ügynökség 
Tevékenység leírása: 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat megbizonyosodhasson a szemléletformálási 
tevékenységek ütemterv szerinti megvalósításáról, a pályázatkezelés utómunkájaként az 
Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai folyamatosan nyomon követik a támogatott 
projektek előrehaladását a projektgazda által rendszeres időközönként benyújtott előrehaladási 
jelentéseken keresztül, amelyekről a Energiamenedzsment Ügynökség értékelést készít, és azt a 
projektgazda részére megküldi. A projektgazda által benyújtott zárójelentés a teljes 
projektmegvalósítást bemutatja. A jelentésekhez szükséges sablonokat az Energiamenedzsment 
Ügynökség készíti el. A tevékenység eredményeként az Energiamenedzsment Ügynökség 
munkatársai átfogó képet kapnak a megvalósult projektekről és azok eredményeiről, amelynek 
tapasztalatai beépítésre kerülnek a következő kiírásba. 
Tevékenység outputja: 

 előrehaladási jelentés (sablon); 
 zárójelentés (sablon); 
 konstrukciószintű összefoglaló az elért eredményekről (Energiamenedzsment 

Ügynökség). 
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 Napkollektorok telepítésének támogatása 

Az Önkormányzat pénzügyi támogatás nyújtásával ösztönözni tudja a helyi lakosság körében a 

napkollektorok telepítését. Az Ügynökség munkatársait is magába foglaló munkacsoport feladata a 

felhívás összeállítása, a pályázati eljárás lefolytatása, az eredmény kihirdetése és a projektek nyomon 

követese. 

3.2.2.1 Előzetes igényfelmérés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
Az Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai együtt döntenek az információgyűjtés 
módszeréről, majd összeállítják az igényfelmérés kérdéseit egy adatlapon. Az információgyűjtés 
történhet írásban (a kérdések megküldése postai úton vagy elektronikusan, kiegészítve egy kb. 
kéthetes visszaküldési határidővel) vagy telefonon keresztül. Az igényfelmérés rövid terjedelmű, 
de lényegre törő legyen: térjen ki a háztartás korábbi energiahatékonysági felújításaira, milyen 
szintű információval rendelkeznek a napkollektorral kapcsolatban (alapismeret, működtetés, 
költségek) valamint, hogy érdekelné-e őket a tervezett pályázat. A tevékenységnek 
köszönhetően olyan felhívás állítható össze, amelynek támogatható tevékenységei a valós 
igényekre épülnek. 
Tevékenység outputja: 

 adatlap a felmérés kérdéseivel; 
 összefoglaló jelentés az igényfelmérés eredményeiről. 

3.2.2.2 Koncepcióalkotás 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ), pénzügyi ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A koncepcióalkotás során a pályázat alapvető keretrendszere kerül kialakításra azzal a céllal, 
hogy a következő lépésben megkezdődhessen a feladatok jellegének ismeretében a 
munkacsoport kialakítása, majd a pályázati dokumentáció kidolgozása. Ajánlott megvizsgálni 
más, korábbi napkollektor telepítését támogató pályázatokat (lásd pl. Otthon Melege Program). 
A koncepcióalkotás elsődleges célja a pályázati felhívás kivonatának elkészítése, amely alkalmas 
arra, hogy képviselőtestületi előterjesztéshez alapul szolgáljon. 
Tevékenység outputja: 

 kiírás tervezett időpontja; 
 rendelkezésre álló keretösszeg; 
 kedvezményezettek köre; 
 támogatható tevékenységek; 
 maximálisan igényelhető támogatás 

összege; 

 maximális támogatási intenzitás; 
 nyertes pályázatok várható száma; 
 támogatási időszak; 
 a lebonyolításért felelős osztály 

megnevezése.  
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3.2.2.3 Pályázat beépítése a következő évi költségvetésbe: lásd 3.2.1.3 

3.2.2.4 Munkacsoport létrehozása: lásd 3.2.1.4. 

3.2.2.5 Pályázati dokumentáció kidolgozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, napkollektoros hőtermelő rendszer megvalósítására vonatkozó referenciával 
rendelkező külső szakértő 
Tevékenység leírása: 
A tevékenység magában foglalja a pályázati 
felhívás kiírásához szükséges valamennyi 
dokumentum részletes kidolgozását és 
véleményeztetését a közreműködő 
szervezeti egységekkel. A kidolgozás során 
részletezni kell a pályázati 
követelményeket, abban jelölve a műszaki 
előírásokat (napkollektoros rendszerekre 
vonatkozó követelmények: hatásfok 
követelmények (éves megtermelt energia), 
berendezésre vonatkozó követelmények 
(minősítés, hőmérséklettűrés, előírásoknak 
való megfelelés stb.)), amelyek 
meghatározásához bevonható külső 
szakértő. Az értékelési 
szempontrendszernek tartalmaznia kell 
azokat a feltételeket, amelyek a nyertes 
pályázat kiválasztásánál előnyt 
jelenthetnek. A tevékenység 
eredményeként a dokumentációcsomag 
előáll, a felhívás társadalmi egyeztetésre 
kiírható.  A kidolgozáshoz segítséget 
nyújtanak a www.palyazat.gov.hu, illetve az 
Otthon Melege program oldalain található 
pályázatok és mellékleteik. 
 

 

Tevékenység outputja: 
 pályázati felhívás (javasolt maximális terjedelem 5 db A4 oldal); 
 pályázati adatlap az alábbi felbontással: pályázó bemutatása (adatok, kapcsolattartó), 

a projektjavaslat bemutatása (szakmai tartalom, indikátorok), pénzügyi adatok 
(költségvetés); 

 kitöltési útmutató; 
 értékelési szempontrendszer (minimum 5 értékelési szempont); 
 támogatási szerződés tervezete. 

A felhívásban rögzített, a pályázathoz 
csatolandó mellékletek  

(különösen, de nem kizárólagosan): 
 A beruházással érintett ingatlan 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lapja 
 Több tulajdonos esetén tulajdonosi 

hozzájárulás 
 A beruházással érintett ingatlan 

meglévő állapotára vonatkozó 
hitelesített energetikai tanúsítvány 

 Energetikai beruházás 
megvalósítását követő, tervezett 
állapotra vonatkozó (nem 
hitelesített) energetikai 
előtanúsítvány 

 Szakértői költségeket alátámasztó 
dokumentumok 
(szakértői (feltételes) 
szerződés(ek)/ megállapodás(ok) 
és/vagy számlá(k)) 
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3.2.2.6 Társadalmi egyeztetés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, lakosság 
Tevékenység leírása: 
lásd 3.2.1.6. Tevékenység leírása 
Tevékenység outputja: 
lásd 3.2.1.6. Tevékenység outputja  

3.2.2.7 Pályázatkezelés: lásd 3.2.1.7. 

3.2.2.8 Támogatási szerződések megkötése: lásd 3.2.1.8 

3.2.2.9 Monitoring 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
támogatásban részesített pályázók, Energiamenedzsment Ügynökség 
Tevékenység leírása: 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat megbizonyosodhasson a beruházások ütemterv 
szerinti megvalósításáról, a pályázatkezelés utómunkájaként az Energiamenedzsment 
Ügynökség munkatársai nyomon követik a támogatott projektek megvalósítását, amelyekről 
értékelést készítenek, és azt a projektgazda részére megküldik. Ezen felül az Ügynökség helyszíni 
bejárásokkal személyesen is követni tudja a projekt előrehaladását. A projektgazda által 
benyújtott zárójelentés a teljes projektmegvalósítást mutatja. A jelentésekhez szükséges 
sablonokat az Energiamenedzsment Ügynökség készíti el. A tevékenység eredményeként az 
Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai átfogó képet kapnak a megvalósult projektekről 
és azok eredményeiről, amelynek tapasztalatai beépítésre kerülnek a következő kiírásba. 
Tevékenység outputja: 

 zárójelentés (sablon); 
 konstrukciószintű összefoglaló az elért eredményekről (Energiamenedzsment 

Ügynökség). 

  

A felhívás mindenképp tartalmazza az alábbiakat: 
 a támogatás igénybevételére jogosultak köre 
 támogatható tevékenységek 
 a pályázat benyújtásának feltételei 
 a megvalósítással kapcsolatos elvárások 
 a projektvégrehajtás időtartama (mérföldkövek) 
 indikátorok 
 a finanszírozással kapcsolatos információk (támogatás 

mértéke, pénzügyi elszámolás) 
 csatolandó mellékletek listája 
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 Lakossági szemléletformálás a fűtési hatékonyságról 

A helyiek számára nyújtott szemléletformálási programok a fűtési hatékonyságról több formában is 

jelentkezhetnek. A kiscsoportos oktatáson a lakosság egy része célzottan kap képzést, az iskolai 

foglalkozáson a fiatalabb korosztály ismeretei bővülnek. A szemléletformálási képzések mellett a 

tömegkommunikáció eszközeivel (helyi újság és televízió, internet) széleskörben is elérhető a lakosság. 

A kommunikáció szakmai kereteinek kijelölése és a szükséges külső erőforrások feladatainak 

meghatározása az Ügynökség munkatársainak kompetenciája. 

 

 

3.2.3.1 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), pénzügyi ügyintéző, városi oktatási intézmények, külső szakértők 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző munkacsoportot hoz létre a szemléletformálási programok 
megszervezése és szakmai előkészítése érdekében. A munkacsoport meghatározza az egyes 
szemléletformálási programok/események tervezett létszámát, az érinteni kívánt témaköröket, 
a szemléletformálási koncepciót, a megjeleníteni kívánt üzeneteket, képzési tematikát és egyéb 
szakmai anyagokat, továbbá a szervezéshez kapcsolódó előzetes részleteket (időpont, helyszín). 
Amennyiben külső szereplő bevonására van szükség a tartalom összeállítására vagy a programok 
megtartására, a Munkacsoport vezető elindítja a megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósítási ütemterv. 
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3.2.3.2 Tömegkommunikációs tevékenység koordinálása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, helyi sajtó 
Tevékenység leírása: 
A lakosság számára szemléletformálási képzés nyújtása minél több helyi lakos elérésével. 
Különböző városi rendezvények keretében szemléletformálási programok biztosítása (pl. az EÜ 
által működtetett stand felállítása, játékos szemléletformálási feladatok beépítése a városi 
rendezvény programjába). 
Tevékenység outputja: 

 szemléletformálási programok tartása/megjelenés a városi rendezvényeken; 
 sajtómegjelenés ezekről a programokról. 

3.2.3.3 Sajtómegjelenés biztosítása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, helyi sajtó 
Tevékenység leírása: 
A helyi újságban szemléletformálási cikkek megjelentetése (akár sorozat formájában), amelynek 
tartalmát az EÜ szolgáltatja, kapcsolódva a lakossági szemléletformálási programok 
témaköreihez (pl. egy kiscsoportos foglalkozás anyagának megjelentetése). A helyi televízióval 
való együttműködés keretében szemléletformálási videók készítése (pl. egy helyi mintaprojekt 
bemutatása). 
Tevékenység outputja: 

 újságcikk megjelenése helyi lapban; 
 videóanyag leadása helyi televízióban. 

3.2.3.4 Rendezvények előkészítése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, városi oktatási intézmények képviselői, külső szakértő 
Tevékenység leírása: 
A kiscsoportos lakossági és az iskolai szemléletformálási foglalkozások előkészítése magában 
foglalja a célcsoport (pl. nyugdíjasok, háztartásbeli nők vagy hatodikos diákok) és a téma 
meghatározását, az előadók (külső vagy belső) kijelölését, a tartalom és a felépítés 
meghatározását, a helyszín és időpont leszervezését, továbbá ekkor kell döntést hozni a 
rendezvény meghirdetésének módját illetően (pl. meghívók kiküldése, hirdetmény kihelyezése 
a városban több ponton és/vagy az Önkormányzat honlapján, Facebook oldalán történő 
hirdetés). Amennyiben külső szereplő bevonására van szükség, a feladat felelőse elindítja a 
megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 a foglalkozás vázlata; 
 meghívó. 
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3.2.3.5 Rendezvények lebonyolítása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, városi oktatási intézmények, külső szakértő 
Tevékenység leírása: 

 Lakosság számára: Rendezvény megtartása egy előre leszervezett helyszínen (pl. 
Önkormányzat épületében vagy az iskolában), ahol belső (EÜ) vagy külső előadó egy 
meghatározott tematika alapján képzést tart. Az adott témát érdemes a költségek 
szempontjából is bemutatni és (helyi) példákkal szemléltetni. 

 Diákok számára: A meghatározott korosztály számára szemléletformálási óra vagy 
iskolaidőn kívüli programok (pl. környezetvédelmi szakkör részeként). A foglalkozások 
során fontos az interaktivitás a diákok figyelmének fenntartása érdekében. 

Tevékenység outputja: 
 kiscsoportos lakossági szemléletformálási foglalkozások megtartása; 
 iskolai foglalkozások megtartása. 

3.2.3.6 Monitoring 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
A megtartott szemléletformálási programok nyomon követése, az előadói tapasztalatok és a 
résztvevői visszajelzések összegyűjtése. A képzés után a résztvevőkkel kérdőív kitöltetése 
(milyen volt a képzés, illetve az előadó, mit tartottak hasznosnak, miről hallottak volna még 
szívesen), amelyben értékelhetik is a képzést. A visszajelzések alapján kialakítható a következő 
képzés témája és felépítése. A kérdőív elkészítésére célszerű igénybe venni az interneten 
elérhető ingyenes és a feldolgozást jelentősen megkönnyítő alkalmazásokat (pl. google forms; 
http://www.kerdoivem.hu stb.) 
Tevékenység outputja: 

 értékelő jelentés egy megrendezett program után; 
 éves összefoglaló jelentés a tapasztalatokról. 
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 Szemléletformálási képzés az önkormányzati dolgozóknak évente egy alkalommal 

Az önkormányzati dolgozók a szemléletformálás keretén belül évente egyszer képzésen vesznek 
részt. Ezzel kapcsolatban az Ügynökség feladata az érintett témakörök kijelölése, valamint a 
szervezés és a lebonyolítás. 

3.2.4.1 Előzetes igényfelmérés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
Az önkormányzati hivatalon belül felmérni az ott dolgozók igényét a szemléletformálási 
képzésekkel kapcsolatban (kik vennének részt, milyen témák iránt érdeklődnek). Az 
igényfelmérés történhet személyesen vagy e-mail útján. 
Tevékenység outputja: 

 igényfelmérő kérdőív; 
 jelentés az igényfelmérés eredményéről. 

3.2.4.2 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A munkacsoport meghatározza a képzés időpontját, helyszínét és témáját, valamint a résztvevők 
létszámát és kiválasztásuk módját. Amennyiben külső szereplő bevonására van szükség a 
tartalom összeállítására vagy a programok megtartására, a Munkacsoport vezető elindítja a 
megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósítási ütemterv. 

3.2.4.3 Rendezvények előkészítése 

Felelős:   
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport 
Tevékenység leírása: 
A tematika összeállítása (belső vagy külső előadó) és a helyszín előkészítése (pl. a létszámtól 
függően székek átpakolása, projektor beállítása). A tevékenység részét képezi a meghívók 
kiküldése a résztvevőknek. 
Tevékenység outputja: 

 a képzés részletes tematikája; 
 meghívó a képzésre. 
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3.2.4.4 Rendezvények lebonyolítása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), külső szakértő, önkormányzati dolgozók 
Tevékenység leírása: 
Az EÜ vagy a külső szakértő megtartja a képzést 
Tevékenység outputja: 
szemléletformálási képzés megtartása, tréninganyagok 

3.2.4.5 Monitoring: lásd 3.2.3.6. 

  

A képzéseken érinteni kell az önkormányzathoz, az önkormányzati épületekhez 

kapcsolódó energiahatékonysági célokat: mit jelentenek pontosan (műszaki 

megközelítés), mit kell tenni ezek eléréséhez, milyen elköteleződések szükségesek. 

Foglalkozni kell azzal, hogy az ott dolgozók ennek érdekében mit tudnak vállalni a 

munkahelyükön. Térjenek ki a képzésen arra is, hogy az átadott információkból 

mit tudnak otthonukban is hasznosítani. A tematika összeállításánál érdemes 

helyszíni bejárást beépíteni a közelben lévő jó példák bemutatására. 
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 Szemléletformálási képzés helyi vállalkozók részére 

Az Önkormányzat szemléletformálási képzések szervezésével tudja szélesíteni a helyi vállalkozók 

ismeretét. Ennél a feladatnál kiemelten fontos az előzetes igényfelmérés, amellyel felmérhető a 

részvételi szándék és a vállalkozók érdeklődési köre. Ez alapján összeállítható a képzési anyag és 

megszervezhető a program. 

3.2.5.1 Előzetes igényfelmérés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), helyi vállalkozók 
Tevékenység leírása: 
A szemléletformálási képzések iránti igény felmérése érdekében szükséges megkeresni a helyi 
vállalkozókat (kik vennének részt, milyen témák iránt érdeklődnek). Az igényfelmérés történhet 
személyesen, telefonon vagy e-mail útján. 
Tevékenység outputja: 

 igényfelmérő kérdőív; 
 jelentés az igényfelmérés eredményéről. 

3.2.5.2 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), külső szakértő, pénzügyi ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A munkacsoport meghatározza a képzés időpontját, helyszínét és témáját. Amennyiben külső 
szereplő bevonására van szükség a tartalom összeállítására vagy a programok megtartására, a 
Munkacsoport vezető elindítja a megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósítási ütemterv. 

3.2.5.3 Rendezvények előkészítése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, külső szakértő 
Tevékenység leírása: 
Az igényfelmérés alapján a Munkacsoport meghatározza a témát és a képzés időpontját. Erről 
meghívót küld a helyi vállalkozóknak, illetve megjelenteti az Önkormányzat honlapján és 
Facebook oldalán. A meghívóban fel kell tüntetni a jelentkezés módját és a határidőt. A 
visszajelzések alapján a Munkacsoport lefoglalja a helyszínt, a (belső vagy külső) előadó pedig 
összeállítja a tematikát. Az EÜ emlékeztető e-mailt küld a képzésre jelentkezőknek egy héttel a 
képzés előtt, illetve, ha van még férőhely, az összeállt program a vissza nem jelző vállalkozóknak 
is továbbítandó. 
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Tevékenység outputja: 
 a képzés részletes tematikája; 
 meghívó a rendezvényre (az előzetes és az ismétlő e-mail). 

3.2.5.4 Rendezvények lebonyolítása 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, külső szakértő, helyi vállalkozók 
Tevékenység leírása: 
Rendezvény megtartása egy előre leszervezett helyszínen (pl. az Önkormányzat épületében vagy 
az iskolában), ahol a belső (EÜ) vagy külső előadó egy meghatározott tematikát ismertet. Az 
adott témát érdemes interaktívan bemutatni (pl. a vállalkozók meséljék el saját tapasztalataikat) 
és hangsúlyt fektetni a finanszírozási kérdésekre is. 
Tevékenység outputja: 
szemléletformálási foglalkozások megtartása a helyi vállalkozók számára, képzési anyagok 

3.2.5.5 Monitoring: lásd 3.2.3.6 
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 Energiahatékonysági verseny vállalatoknak 

A verseny célja a helyi vállalkozások ösztönzése az energiahatékonyságra és a fenntarthatóságra. A 

verseny témájaként bármilyen energiatudatossági feltétel megszabható a kiírásban; minderre jó 

eszköz lehet egy energiahatékonysági ötletpályázat meghirdetése, amelynek győztese elnyeri a 

megvalósításhoz szükséges forrást. 

3.2.6.1 Koncepcióalkotás 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ), településfejlesztési ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A helyi vállalkozásokat energiahatékonyságra és fenntartható működésre ösztönző verseny 
alapkoncepciójának (a kitűzött cél, előzetes határidők és pályázati feltételek) kidolgozása. A 
koncepcióalkotás elsődleges célja a versenyfelhívás kivonatának elkészítése, amely alkalmas 
arra, hogy képviselőtestületi előterjesztéshez alapul szolgáljon. 

Tevékenység outputja: 
összefoglaló jelentés a verseny koncepciójáról 

 

  

Az ötletpályázat során 

a helyi vállalkozások 

olyan 

energiahatékonysági 

beruházásokkal vagy 

projektekkel 

pályáznak, amelyek a 

felhívásban rögzített 

keretösszegből 

(szükség esetén 

önerővel kiegészítve) 

megvalósíthatók. A 

beérkezett pályázatok 

közül a legnagyobb 

energiamegtakarítást 

elérő nyer. 

Az ötletpályázat során 

a helyi vállalkozások 

olyan 

energiahatékonysági 

beruházásokkal vagy 

projektekkel 

pályáznak, amelyek a 

felhívásban rögzített 

keretösszegből 

(szükség esetén 

önerővel kiegészítve) 

megvalósíthatók. 

Olyan ötlettel lehet 

pályázni, amely 

részben vagy teljes 

egészében a helyi 

közösségre is hatással 

bír (pl. 

mozgásérzékelős 

lámpák felszerelése 

kültéren, az 

utcafronton). A 

legkreatívabb vagy a 

leghatékonyabb 

projekt nyer. 

A pályázat célja 

korábbi vagy még futó, 

energiahatékonyságot 

növelő beruházás 

bemutatása jó 

gyakorlatként a helyi 

lakosságnak. A 

versenyben a 

legkreatívabb ötlet 

nyer. A pályázaton 

elnyerhető 

keretösszegből 

szemléletformálási 

tevékenységet (pl. 

helyszíni bejárás 

különleges, 

figyelemfelkeltő 

eszközökkel 

kiegészítve) vagy 

szemléltetést (pl. a 

beruházás 

látványos/interaktív 

szemléltetésének 

elhelyezése a városban 

mindenki által jól 

látható helyen) kell 

végezni. 

Példák a 

versenykoncepcióra 
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3.2.6.2 Energiahatékonysági ötletpályázat beépítése a következő évi költségvetésbe 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településfejlesztési ügyintéző, műszaki referens (EÜ), pénzügyi ügyintéző, képviselő-testület 
Tevékenység leírása: 
A verseny kiírásának elsődleges feltétele, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 
kidolgozott versenykoncepciót. Az elfogadott koncepció a döntés alapján kerülhet beépítésre a 
következő évi költségvetésbe. Ennek értelmében a verseny leghamarabb a következő évben 
valósulhat meg. 
Tevékenység outputja: 

 képviselőtestületi döntés a verseny kiírásáról; 
 energiahatékonysági verseny megjelenése a költségvetésben. 

3.2.6.3 Munkacsoport létrehozása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ), településfejlesztési ügyintéző, jegyző, pénzügyi ügyintéző 
Tevékenység leírása: 
A településüzemeltetési ügyintéző létrehozza a pályázati feltételek kidolgozásához, kiírásához 
és kezeléséhez szükséges munkacsoportot az Önkormányzat illetékes munkatársainak 
bevonásával. A munkacsoport kidolgozza a folyamat ütemtervét. Amennyiben külső szereplő 
bevonására van szükség, a Munkacsoport vezető elindítja a megbízási folyamatot. 
Tevékenység outputja: 

 az intézkedés megvalósításában résztvevők listája, a résztvevők feladatainak 
meghatározása (ld. alábbi feladatok); 

 megvalósításhoz kapcsolódó feladatok/folyamatok és ütemterv. 

3.2.6.4 Pályázati dokumentáció kidolgozása 

Felelős:  
műszaki referens (EÜ) 
Bevont szereplők: 
Munkacsoport, külső szakértő 
Tevékenység leírása: 
A tevékenység magában foglalja a verseny céljának, az ötletpályázatra való jelentkezés 
feltételeinek (pályázók köre, határidők), a formai követelmények meghatározását, valamint a 
pályázati dokumentáció összeállítását. 
Tevékenység outputja: 

 versenyfelhívás (maximális terjedelem 5 db A4 oldal); 
 pályázati adatlap; 
 kitöltési útmutató; 
 értékelési szempontrendszer; 
 támogatási szerződés tervezete. 
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3.2.6.5 Pályázatkezelés 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
titkárság, Energiamenedzsment Ügynökség 
Tevékenység leírása: 
A pályázatkezelés a pályáztatás teljes folyamatát felöleli. 1.) A versenypályázat kiírása; 2.) A 
beérkező kérdések megválaszolása; 3.) Beérkező pályázatok befogadása; 4.) Formai és tartalmi 
ellenőrzés; 5.) Pályázatok értékelése; 6.) Döntés a nyertesről; 7.) Pályázók értesítése a döntésről. 
Tevékenység outputja: 

 kiértékelt pályázatok; 
 nyertes pályázók listája. 

3.2.6.6 Győztes(ek) kihirdetése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ), polgármester 
Tevékenység leírása: 
A pályázók értesítése mellett nyilvános keretek között is ki kell hirdetni a verseny eredményét. 
Ennek formája: 

 polgármester által köszöntött nyertes és pályázatának bemutatása a város és a helyi 
sajtó előtt (pl. sajtótájékoztató formájában); 

 cikk megjelentetése a verseny eredményéről a helyi újságban; 
 a nyertes kihirdetése az Önkormányzat honlapján és Facebook oldalán. 

Tevékenység outputja: 
 nyertes kihirdetése és köszöntése a polgármester által; 
 újságcikk a helyi lapban, az Önkormányzat honlapján és Facebook oldalán. 

3.2.6.7 Nyilvánosság biztosítása (jutalom) 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
Tevékenység leírása: 
A nyeremény részeként egy évig (a következő versenyig) biztosított a győztes számára a 
nyilvánosság, a sajtómegjelenés, a versennyel kapcsolatos eredményei (pl. a verseny keretében 
megvalósítandó projekt előrehaladásáról tudósít a helyi sajtó) megjelennek az Önkormányzat 
honlapján. 
Tevékenység outputja: 
sajtómegjelenések a nyertes ötlet megvalósításával kapcsolatban 

3.2.6.8 Tapasztalatok összegyűjtése 

Felelős:  
településüzemeltetési ügyintéző (EÜ) 
Bevont szereplők: 
műszaki referens (EÜ) 
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Tevékenység leírása: 
A verseny során szerzett EÜ tapasztalatok és a pályázók visszajelzéseinek összegyűjtése. A 
visszajelzések alapján kialakítható a következő évi verseny témája és felépítése. 
Tevékenység outputja: 
összefoglaló jelentés a tapasztalatokról 
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 Munkarend: ügyfélfogadás ideje és módja 

Az Energiamenedzsment Ügynökség felé érkezhet kérdés személyesen, telefonon és e-mailen 

keresztül. Személyes és telefonos megkeresés ügyfélfogadási időben történhet (hétfőn és pénteken 

8:00-11:00, szerdán 13:00-17:00), amelyet a fogadó helyiség előtt, a Polgármesteri Hivatal üzenőfalán, 

valamint online felületen is hirdetni kell.  

Amennyiben a megkeresésre azonnali választ nem lehet adni, úgy 10 munkanapon belül kell 

megküldeni számára a választ. Amennyiben erre van informatikai lehetőség, a megkereső e-mail 

beérkezését nyugtázó (automatikus) válasz e-mail küldést kell beállítani. 

A mások számára is hasznos kérdéseket és válaszokat az Ügynökség által a honlapon létrehozott 

Gyakran Ismételt Kérdések listájában célszerű összegyűjteni. Az anonimizált módon felsorolt, többször 

előforduló kérdéseket legalább havonta egyszer frissíteni, bővíteni kell. 

Az ügyfélfogadáson az Ügynökség területi hatálya alá tartozó (Rácalmáson vagy Mezőfalván 

élő/működő) magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek vehetnek részt. A településen kívülről 

érkező megkeresések esetében szolgáltatási kötelezettsége nincs az Ügynökségnek, azonban a 

legközelebbi kompetens szervezethez való átirányítással lehet segíteni az érdeklődőt. 

 

 Horizontális feladatok 

 Adatgyűjtés az önkormányzati intézmények energiafogyasztásáról 

Az Ügynökség feladata az önkormányzati intézmények energetikai fejlesztéseinek ösztönzése, 

előkészítése. Ehhez a korábban ismertetett intézkedések (részletes energetikai átvilágítás és 

tanúsítvány megszerzése) mellett az is szükséges, hogy az önkormányzati intézmények 

energiafogyasztási és egyéb, kapcsolódó adatait rendszeresen begyűjtse és összesítse az Ügynökség, 

ezáltal biztosítva a fejlesztési javaslatokra vonatkozó döntések megalapozottságát. A folyamatos 

monitoringtevékenység egyúttal arra is lehetőséget nyújt, hogy az Önkormányzat az Ügynökség 

közreműködésével nyomon kövesse a fejlesztéseknek köszönhetően elért energia- és 

költségmegtakarítás mértékét, így az üzemeltetés során esetlegesen felmerülő problémák is 

könnyebben észlelhetők és az eredmények is kommunikálhatók. 

 Pályázatfigyelés 

Az Energiamenedzsment Ügynökség feladata az energiahatékonysághoz és fenntarthatósághoz 

kapcsolódó pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel követése. Ebbe beletartozik a közeljövőben 

megjelenő pályázati felhívások figyelése mellett az aktuális lehetőségek és határidők számon tartása. 

A beérkező kérdést dokumentálni kell az ügyfél 

elérhetőségeinek rögzítésével, preferálva az e-mailes 

kapcsolattartást. 
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Ehhez elsődleges forrásként a Széchenyi 2020 program, az Otthon Melege program, az EGT és Norvég 

Alapok honlapja, valamint a Horizont 2020 honlapja szolgál.   

A pályázati felhívásokat saját adatbázisban, témakörönként (pl. energetikai korszerűsítés vagy 

szemléletformálás) és célcsoportonként (Önkormányzat, lakosság, vállalkozások, civil szervezetek) 

kategorizálva, a határidőket feltüntetve javasolt rendszerezni. A Rácalmás Város Önkormányzata és 

intézményei számára releváns pályázatokról – a felhívás kivonatának elkészítésével és továbbításával 

– az Ügynökség tájékoztatja a településfejlesztési ügyintézőt és a jegyzőt. 

 Esélyegyenlőség és nemek közötti egyenlőség 

Az Energiamenedzsment Ügynökség működésének egyik horizontális alapelve az esélyegyenlőség 

biztosítása. A diszkrimináció tilalma érvényesül az Ügynökség mindennapi működése során, 

kiterjesztve ezt az új munkatársak kiválasztására is. Másrészt az egyenlő bánásmód elvét kell követni 

az ügyfélfogadási tevékenység végrehajtása közben, azaz minden érdeklődőt egyforma bánásmódban 

kell részesíteni. 

Az esélyegyenlőség kérdésén belül kiemelt figyelmet kap a nemek közötti egyenlő bánásmód 

biztosítása az Ügynökség belső működése és feladatainak ellátása során is. Ennek érvényesítéséhez 

segítséget nyújt úgy az Önkormányzat, mint az Energiamenedzsment Ügynökség számára az elkészült 

gender kézikönyv. 

 Energiatudatos irodaműködés 

Az energiahatékonyság és fenntarthatóság alapelveit nemcsak kifelé kell közvetíteniük az Ügynökség 

munkatársainak, hanem az irodaműködés során is érvényesíteniük kell azokat. Ennek jegyében az 

Energiamenedzsment Ügynökség munkatársai különös figyelmet fordítanak energiafogyasztási 

szokásaikra, úgy mint:  

Érdemes a kialakítandó gyakorlatot írásban is összefoglalni és jól látható helyen megjeleníteni, hogy az 

a napi feladatellátás szerves részévé váljon. 

  

A hazai operatív programok vonatkozásában ajánlott figyelemmel kísérni az Éves 

Fejlesztési Kereteket, illetve azok változásait  

(https://www.palyazat.gov.hu/ves-fejlesztsi-keretek). 

 A fűtés szabályozása energiamegtakarítás céljából (pl. hétvége előtt a hőfok lejjebb 

állítása) 

 a klímaberendezés tudatos használata 

 világítás lekapcsolása használat után 

 az elektromos eszközök áramtalanítása nap végén és legfőképpen hétvége előtt 

 a nyomtatás mennyiségének lecsökkentése 

 munkába járás gyalog/kerékpárral/többen egy kocsival 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 az ügynökség által szervezett rendezvények zöldítése 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a 

kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 12/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

Az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 

A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. 

(I. 20.) NFM rendelet 

A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a 
prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 

A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 2010/31/EU irányelve az épületek 
energiahatékonyságáról 

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/20/EK 
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006.04.05) az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-
KVVM együttes rendelet 

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 
(XII. 11.) Korm. rendelet 

4. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÉS SZABÁLYZATOK LISTÁJA 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.316001
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.318599
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.298317
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.298317
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.314691
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.317180
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84428.117816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.260577
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.260577
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A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII tv. 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről szóló 1602/2015. (IX. 8) 
Korm. határozat 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM 
rendelet 

 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.314638
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Tanulmányok, kézikönyvek, ismertetők: 
Az ökológiai lábnyom ökonómiája 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/589/1/okolab_norveg.pdf 
A kötet ismerteti az ökológiai lábnyom számítását, elméleti hátterét, illetve tanulmányainak 
túlnyomó része egy felmérés eredményeire támaszkodva bemutatja a magyar lakosság ökológiai 
lábnyomát, és annak összefüggéseit különböző gazdasági, társadalmi és pszichológiai tényezőkkel. 

Tájékoztató az új Megújuló Energia Támogatási Rendszerről (METÁR) 

http://www.mekh.hu/download/1/7b/20000/mekh_metar_tajekoztato_2017jan.pdf 
A dokumentum ismerteti a METÁR főbb elemeit (jogosultság, támogatási kategóriák, támogatási 
korlátok, finanszírozás) és tartalmazza a vonatkozó jogszabályainak listáját. 

Energiarendszerek energetikai auditálása 

https://www.mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/segedlet_kezikonyv/ent_energaudit.pdf 
A Magyar Mérnöki Kamara 2013-as, fogalmi meghatározásokban gazdag kiadványa, amely kitér a 
települések energiaellátására, az energiarendszerek együttműködésére, illetve az 
energiafejlesztések gazdaságosságára, megtérülésére is. 

Zöld Magyarország Energia Útiterv 

https://www.energiaklub.hu/files/study/zoldmagyarorszag.pdf  
A tanulmány átfogó, alternatív és fenntartható hosszú távú energia-forgatókönyveket ismertet 
Magyarország számára a 2030-ig, illetve 2050-ig tartó időtávra. A forgatókönyvek a különböző, 
energiaszektort befolyásoló döntések hosszú távú kihatásait és költségeit elemzik, valamint 
információt nyújtanak az egyes forgatókönyvek előnyeiről, illetve hátrányairól. 

Lakóépületekben elérhető megújulóenergia-potenciál 

https://www.energiaklub.hu/files/study/ek_lakoepuletekben_elerheto_megujuloenergia_potenci
al_2013.pdf 
A tanulmány megvizsgálja, mekkora primerenergia-megtakarítás érhető el a hazai lakóépületekben 
megújulóenergia-technológiák alkalmazása révén, illetve kiszámolja, hogy mekkora részt tudnak 
biztosítani a megújulóenergia-technológiák a lakóépületek végső energiafelhasználásából. 

Fenntartható energiagazdálkodás és megújuló energiaforrások alkalmazása vidéken 

http://www.enerea.eu/images/file/ENEREA_kiadvany_2014.pdf 
A kiadvány a helyi, regionális sajátosságok bemutatása mellett általános ismertetőt is nyújt a 
megújuló energiaforrásokról és technológiai alkalmazásukról, energiacsökkentő javaslatokat tesz, 
megvalósult jó gyakorlatokat mutat be.   

Green Meeting Guide 

http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/GreenMeetingGuide.pdf 
Angol nyelvű kézikönyv zöld rendezvények szervezéséhez – az elméleti alapok mellett gyakorlati 
tanácsok, megfontolandó példák is találhatók a kötetben. 

 

 

 

 

 

5. ADATBÁZISOK, INTERNETEN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/589/1/okolab_norveg.pdf
http://www.mekh.hu/download/1/7b/20000/mekh_metar_tajekoztato_2017jan.pdf
https://www.mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/segedlet_kezikonyv/ent_energaudit.pdf
https://www.energiaklub.hu/files/study/zoldmagyarorszag.pdf
https://www.energiaklub.hu/files/study/ek_lakoepuletekben_elerheto_megujuloenergia_potencial_2013.pdf
https://www.energiaklub.hu/files/study/ek_lakoepuletekben_elerheto_megujuloenergia_potencial_2013.pdf
http://www.enerea.eu/images/file/ENEREA_kiadvany_2014.pdf
http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/GreenMeetingGuide.pdf
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Hasznos honlapok 
A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal honlapja 

http://enhat.mekh.hu/ 
Az energiahatékonysághoz és megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó jogszabálygyűjtemény, 
aktuális hírek, országos szintű stratégiai dokumentumok, támogatási lehetőségek, pályázati források 
felsorolása és rövid ismertetése mellett a különböző célcsoportok (lakosság, önkormányzatok, 
vállalatok) számára számos hasznos információ – pl.  a közintézményt használók 
energiahatékonysági szemléletformálásáról – érhető el a honlapon. 

A Széchenyi 2020 program honlapja 

https://www.palyazat.gov.hu/ 
A honlapról letölthetők az önkormányzati energetikai fejlesztések elsődleges forrását jelentő a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. prioritáshoz tartozó – a fenntartható 
települési közlekedésfejlesztésre, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és 
megújulókon alapuló fejlesztéseire vonatkozó – felhívások végleges, illetve meghirdetésük előtt a 
társadalmi egyeztetésre bocsátott verziója. 

A Klímabarát Települések Szövetségének honlapja 

http://klimabarat.hu/ 
A tagtelepülések listája, klímaváltozással kapcsolatos hírek, kiadványok ismertetői mellett a 
honlapról letölthetők többek között a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok, az elnökségi 
ülések, közgyűlések jegyzőkönyvei, az egyesület alapszabálya. 

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ honlapja 

https://www.energiaklub.hu/ 
A honlapon oktatási segédanyagok, cikkek, blogbejegyzések, infografikák, videók találhatók a 
következő témakörökben: megújuló energia, klíma- és energiapolitika, energiatanúsítvány, 
energiaszegénység stb., illetve hosszabb tanulmányok (Állami oktatási és irodaépületek 
energiahatékonysági potenciálja; Épületenergetikai követelményértékek optimalizálása stb.) is 
elérhetőek. 

A Tudatos Vásárlók Egyesületének honlapja 

http://tudatosvasarlo.hu/  
Számos cikk és videó mellett letölthetők az oldalról tanulmányok is különböző témákban, úgymint a 
környezet hatása az emberi szervezetre; tudatos, fenntartható vásárlás, fogyasztás; helyi termékek, 
E-számok stb. 

Energiaügynökségek 
Észak-alföldi Regionális Energia-Ügynökség 

http://www.enerea.eu/index.php/hu/ 
Az ENEREA honlapján aktuális hírek, pályázati lehetőségek mellett egy tartalmas, hosszú szószedet 
is található, amely az energiával, energetikával kapcsolatos fogalmakat definiálja. 

Severn Wye Energy Agency 

http://www.severnwye.org.uk/ 
Az ügynökség honlapján többek között angol nyelvű tanulmányok is elérhetők különböző témákban: 
a középületekben használható megújulóenergia-technológiák és alkalmasságuk; az 
energiahatékonysági intézkedések szerepe az energiaszámlák és működési költségek csökkentésére 
stb. 

Egyéb európai energiaügynökségek 

http://www.managenergy.net/lib/documents/1143/original_managenergy_map_2014_A0_v3_(1)
.pdf 
Az Intelligent Energy Europe (IEE) program kezdeményezése, a ManagEnergy 2014-es térképe az 
Európában található energiaügynökségeket listázza. 

 

http://enhat.mekh.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/
http://klimabarat.hu/
https://www.energiaklub.hu/
http://tudatosvasarlo.hu/
http://www.enerea.eu/index.php/hu/
http://www.severnwye.org.uk/
http://www.managenergy.net/lib/documents/1143/original_managenergy_map_2014_A0_v3_(1).pdf
http://www.managenergy.net/lib/documents/1143/original_managenergy_map_2014_A0_v3_(1).pdf
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SZERVEZET NEVE KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁM 
E-MAIL CÍM / LEVELEZÉSI CÍM / 

HONLAP 
MEGJEGYZÉS 

Pályázatok: 

     

     

Hatóságok: 

     

     

Energiatanúsítást és auditálást végző szakemberek: 

     

     

Hazai és külföldi települések fenntarthatóságért felelős munkatársai: 

     

     

Vállalkozások, szervezetek az alábbi működési területeken: 

Hőszivattyú 

     

Napenergia 

     

Geotermikus energia 

     

Biomassza 

     

Épületenergetikai felújítási munkálatokat végző, helyi vagy közelben működő szakemberek, illetve vállalkozások 

     

Szemléletformálás 

     

 

MELLÉKLET: TEMATIKUS KONTAKTLISTA-SABLON 


