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Az energiahatékonysági reggeli programja
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o Köszöntő
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ügyvezető

o Kozák Balázs - Geonardo Kft., START2ACT projektmenedzser
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Geonardo Kft.
• Innovációs és technológiai cég
• 1999 óta több mint 50 K+F projekt

• FP5 – FP7, Horizont 2020

• LIFE/LIFE+

• Intelligens Energia Európa
• Témák:  környezetvédelem és 

fenntartható fejlődés, 
erőforráshatékonyság, 
energiahatékonyság, geotermia stb.



START2ACT - partnerség

Kik a résztvevők?
• 11 partner
• 10 ország

Milyen jellegű szervezetek 
vannak a partnerségben?

• Energiatanácsadó
• Energiaügynökség
• Kutatóintézet
• KKV



START2ACT – célja és célközönsége

Alkalmazottak, 
ügyvezetők, 

tulajdonosok

Fiatal KKV-k

Tulajdonosok 
és  

alkalmazottak

Startupok

Versenyképesség javítása az energiahatékonyságon 
keresztül



START2ACT – miért jó az energiahatékonyság?

Karbonlábnyom-
csökkentés

Erőforrás-
optimalizálás

Gazdasági 
előny

Költség-
megtakarítás



START2ACT - tevékenységek

Energia-
hatékonysági 
üzleti reggeli 
és workshop

Energiatudatos 
startup

mentorálási
program

Helyszíni 
tréningek 

KKV-k 
számára

Tudásbázis

E-Oktatás

Energia-
takarékossági 

verseny

Kérdezd a 
szakértőt

hu.start2act.eu



Helyszíni tanácsadás KKV-k részére
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Energiahatékonysági képzéssorozat, amely energiahatékonysági tanácsokkal látja el a 
helyszínen a KKV-kat. 
Időszak: 2017 ősz – 2018 ősz
Fókusz: alacsony költségű vagy külön ráfordítást nem igénylő intézkedésekkel 
energiamegtakarítás

Kit várunk? Elsőbbséget élveznek a fiatal, 5 évnél nem régebb óta 
működőkevesebb mint 50 alkalmazottal rendelkező vállalkozások, DE bármely 
KKV részt vehet a tanácsadáson.

Jelentkezés: start2act@geonardo.com

1
. l

át
o

ga
tá

s Értsd meg az irodai 
energiahasználatot

w Az alacsonyan csengő 
gyümölcsök megtalálása
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s w Lehetőségek elemzése

w Alacsony költségű és 
szabályzat jellegű 
intézkedések alkalmazása
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s w Végrehajtásban 
segítségnyújtás

w Nagyobb lehetőségek 
kiaknázása



Online eszközök - Interaktív energiahatékonysági platform
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Részei: 

• Energiahatékonysági tudásbázis 

• E-learning

• Energiamegtakarítási verseny

• Kérdezd a szakértőt

Elérhetőség: hu.start2act.eu 

Bárki számára ingyenesen hozzáférhető!



Tudásbázis



E-learning



Energiatakarékossági verseny

hu.start2act.eu



Irodai energiahatékonysági tréning



Milyen akadályokba ütközik egy KKV?

Az 
alkalmazottak 
érdektelenek



START2ACT – miért jó az energiahatékonyság?

Karbonlábnyom-
csökkentés

Erőforrás-
optimalizálás

Gazdasági 
előny

Költség-
megtakarítás



Energiatudatos működés

Energiahatékony 
eszközök

Használói szokások 
és magatartás



Irodai energiafogyasztás

45%

22%

18%

10%

5%
Fűtés-hűtés és meleg víz

Világítás

Irodai kellék/szerverek

Egyéb elektronikai
eszközök

Étkeztetés



Irodai eszközök 45%

22%

18%

5%

10%



Egy hetes villamosenergia-fogyasztási profil

HHétfő Kedd VasárnapSzerda Csütörtök Péntek Szombat

kW
h

/3
0

 p
e

rc



IT eszközök
Vedd kezedbe az irányítást!

• A számítógépek és monitorok a fő 
áramfogyasztók (kb 2/3);

• Az IT-eszközök  - lehetőség az 
alkalmazottak bevonására 
felelősségvállalására;

• Legyen energiafelelős a 
vállalkozásnál;

• Automatikus le/kikapcsolási 
beállítások;

• Fénymásoló - készenléti állapot 
üzemmóddal, lekapcsolás nélkül;

• Nyomtatóidat és multifunkcionális 
eszközök - jelszavas nyomtatás.

25% megtakarítási lehetőség



IT eszközök
Vedd kezedbe az irányítást!

• Éjszakai „energiavámpírok”  -
áramtalanítása (kapcsolós 
hosszabbító, időzítő);

• Gondolj az ebédidőre is;
• Bizonyosodj meg róla, hogy a 

beállítások jól működnek és az irodai 
órákon kívül lekapcsolnak vagy más 
megoldás nem lévén 
energiatakarékos módba 
kapcsolnak.

25% megtakarítási lehetőség



Frissítők, konyhai berendezések
• Az otthoni és a munkahelyi energiafogyasztási 

rutin közel azonos. 

• Energiahatékony vízmelegítő, kis 
vízmennyiség; 

• Kávézzunk közösen a kollegákkal;

• Zárjuk a hűtőt, figyeljünk a helyes 
működésre;

• A mosogatógép használata;

• Bizonyosodj meg róla, hogy a beállítások 
jól működnek és az irodai órákon kívül 
lekapcsolnak vagy más megoldás nem 
lévén energiatakarékos módba kapcsolnak.

5% Megtakarítási 
lehetőség



Elektronikai eszköz beszerzés

- Saját vállalati (önkéntes) környezet- vagy 
energiapolitika és szabályzat

- Beszállítók bevonása

- A szükségleteknek megfelelően

- Címkék ellenőrzése

- Pénzügyi forrás

- Energiabeszerzés
Példák: START2ACT, EFFECT és Green ProcA projektek



Kérdések?





Köszönöm a figyelmet!

Kozák Balázs

balazs.kozak@geonardo.com
start2act@geonardo.com



Köszönetnyilvánítás


