
 

 

 
 

 

 

Transparense Hírlevél 

 

Az energiahatékonyság alapú 
szerződések Európai Etikai Kódexének gyakorlatba ültetése 
Az energiahatékonyság alapú szerződések (EPC) Európai Etikai Kódexe a sikeres európai EPC projektek lebonyolításának 
alapértékeit és alapelveit határozza meg. Ebben a hírlevélben arról számolunk be, hogy hogyan használható a gyakorlatban az 
Európai EPC Etikai Kódex, és bemutatunk olyan nemzeti példákat, ahol a Kódexet már gyakorlatban használják. Nyilatkozik 
továbbá az Intelligens Energiahatékonysági Szolgáltatók Európai Szövetségének (EFIEES) főtitkára, és az Energiahatékonysági 
Szolgáltatók Európai Egyesületének (eu.ESCO) ügyvezető igazgatója is, akik az EPC piac jelenéről és jövőjéről beszélnek. Majd szó 
lesz arról is, hogy milyen hozzáadott értékekre számíthat az, aki a Kódex aláírójává válik. 

 
 
Az Európai EPC Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) a garantált 
energiahatékonyság-alapú szerződésekhez (azaz az EPC-hez) 
azokat az alapértékeket és alapelveket fogalmazza meg, 
melyek ma Európában elengedhetetlenek egy sikeres, 
szakszerű és átlátható EPC projekt előkészítéséhez és 
végrehajtásához. A Kódex, amely 2014 őszén készült el, 
önkéntes elköteleződést jelent, amely jogilag nem kötelez. 
 

Alapelvek 
Az EPC Etikai Kódex kilenc alapelvet fogalmaz meg az EPC 
projektek megvalósítására vonatkozóan. Az alapelvek az 
európai EPC piacok szolgáltatási minőségét és átláthatóságát 
igyekeznek támogatni. Az alapelvek röviden a következőképp 
foglalhatók össze:  
 

1. Az EPC szolgáltató költséghatékony megtakarításokat nyújt 

2. Az EPC szolgáltató vállalja a teljesítési kockázatokat 

3. A megtakarítást az EPC szolgáltató garantálja, M&V 

protokoll alapján 

4. Az EPC szolgáltató támogatja a hosszú távú 

energiagazdálkodást 

5. Az EPC szolgáltató és a Megrendelő között a kapcsolat 

hosszú távú, tisztességes és átlátható  

6. Az EPC projekt minden lépése a törvény és tisztesség 

jegyében történik 

7. Az EPC szolgáltató támogatja a Megrendelőt a projekt 

finanszírozásában 

8. Az EPC szolgáltató az EPC projekt megvalósításához 

megfelelően képzett szakembereket biztosít 

9. Az EPC szolgáltató magas minőséget biztosít, és elvárható 

gondossággal jár el az EPC projekt megvalósításának 

minden fázisában 

 

A részletes alapelvek megtalálhatók az Európai EPC Etikai 
Kódexben, és letölthetők angolul, illetve magyarul is a 
Transparense honlapról. 
 

  

Hogyan használjuk az Etikai 
Kódexet 
 

 A Kódex használható EPC minőségi indikátorként 
és ellenőrző listaként is, ami segíthet az 
ügyfeleknek átlátni, hogy miket várhatnak el és 
milyen igényeket támaszthatnak az EPC 
szolgáltatókkal szemben, illetve milyen alapelveket 
kell betartaniuk ahhoz, hogy elérjék a kívánt 
megtakarítást és az ezzel járó hasznot. 

 A Kódex marketingeszközként is funkcionál: 
megléte azt üzeni a megrendelőknek, hogy az EPC 
egy tisztességes energiaszolgáltatási üzleti modell 

 A Kódex fontos forrása az EPC szerződésekben 
lefektetett alapelveknek, és segíthet a 
szerződésminták összeállításában is.   

  

Negyedik szám, 2015 április 

A Kódexet támogatja az 
Európai Bizottság 
 
„Az Európai EPC Etikai Kódex az EPC szolgáltatók és 
ügyfeleik számára határozza meg az önkéntes alapon 
vállalható közös értékeket és elveket. A Kódex az 
érintett felek bevonásával és az Energiahatékonysági 
Szolgáltatók Európai Egyesületének (eu.ESCO), illetve 
az Intelligens Energiahatékonysági Szolgáltatók 
Európai Szövetségének  (EFIEES) jóváhagyásával 
készült. Ezzel a támogatottsággal a Kódex tovább 
növelheti az EPC-k átláthatóságát és az EPC-piac iránti 
bizalmat, ami fontos eszköz lehet az 
energiahatékonyságért vívott küzdelemben.” 

Björn Zapfel, Európai Bizottság, EASME 
 
 

http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct
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Ezen kiadvány tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem 
feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem az EACI, sem az Európai 
Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű 
felhasználásáért. 

 

 

A Kódex aláírói Európában Europe 
 

A nemrég megjelent Európai EPC Etikai Kódexnek már jelentős számú aláírója és gyakorlatba ültetője van szerte Európában.  
 
Olaszország 

 
Olaszországban az ESCo Primiero nevű EPC szolgáltató az EPC 
tervezési szakaszába integrálta a Kódexet, és ebbe az 
ügyfeleket is bevonta. Luigi Boso, az ESCo Primiero elnöke úgy 
véli, hogy “az ügyfelek bevonása alapvető a kezdeményezés 
sikerességéhez, és a megrendelő számára is fontos, akit így 
személyesen is érint a felelősségvállalásra vonatkozó alapelv. 
Az ügyfél bevonása a minőség és megbízhatóság miatt is 
lényeges, garantálja a kezdeményezés átláthatóságát és 
tisztaságát.”  
Luigi Boso, az ESCo Primiero elnöke 
 
 
Ausztria 

 
A DECA – az Ausztriai Energiaszolgáltatók és ESCO-k (Energy 
Service Providers and Contracting Austria) szövetsége – 2014 
szeptemberében írta alá az Etikai Kódexet. Heinz Mihatsch 
elnök szerint a Kódex jóváhagyása kiemelten fontos az osztrák 
energiahatékonysági  szövetség, a szövetség tagjai és a piac 
számára, “mert erős elkötelezettséget jelent az 
energiahatékonyság alapú szerződés alap értékei iránt”. A 
Kódex sikeres bevezetése egybevág a DECA és az e7 Energie 
Markt Analyse szervezet stratégiai munkájával, amelynek 
keretében a két szervezet a nyomonkövethető és átlátható 
minőségi kritériumokat véglegesíti. „Ezeknek a kritériumoknak 
az alkalmazása egyedi értékesítési lehetőséget biztosít a 
szolgáltatónak, és lényeges információval szolgál az ügyfél 
számára.” 
Heinz Mihatsch, a DECA elnöke 
 
Németország  

 
A német VfW e.V. ESCO szövetség EPC munkacsoportja 2014. 
november 26-án írta alá a Kódexet. A VfW az ESCO-k és EPC-
szolgáltatók vezető érdekképviseleti szerve, és aktívan 
támogatja az új német Nemzeti Energiahatékonysági 
Akcióterv célkitűzéseit. Az akcióterv kiemeli az 
energiaszolgáltatási modellek növekvő fontosságát, és az 
energiateljesítmény alapú szerződések piacának további 
fejlesztésének szükségességét. 
VfW e.V. 

 
Portugália 

 
Portugáliában a Kódex aláírása sikertörténet – eddig kilenc 
vállalat csatlakozott az aláírókhoz, és a Kódexet a hírlevél 
írásával egyidőben is éppen integrálják egy EPC szerződésbe. 
Luís Hagatong, a Schneider Electric Portugal 
energiahatékonysági menedzsere szerint „az Európai EPC 
Etikai Kódex aláírói kifejezik elkötelezettségüket a 
szakértelemmel végzett, hitelt érdemlő, együttműködésen 
alapuló, átlátható és tiszta munkavégzés iránt, mindezt annak 
érdekében, hogy létrehozzák a fenntartható energia 
szolgáltatások magas színvonalat képviselő piacát.”  
Luís Hagatong, energiahatékonysági menedzser, Schneider 
Electric Portugal  
 
Magyarország 

 
Magyarországon már 5 EPC szolgáltató csatlakozott az Európai 
EPC Etikai Kódexhez, mely tekintetbe véve a piaci szereplők 
nagyon alacsony számát, kb. lefedi az EPC szolgáltatók kb. 
70%-át. Ezek a cégek (Energy Hungary Energetikai Zrt., Kardos 
Labor Kft., EnergoSys Zrt., Cothec Kft., GREP Zrt.) elkötelezték 
magukat a partnerségen alapuló, becsületes és nyílt EPC 
szerződések mellett. Ha velük köt szerződést, a Kódex a 
szerződés mellékleteként vagy annak integrált részeként 
jelenik majd meg. Emellett 2 EPC tanácsadó is aláírta a 
Kódexet (MN6, MEHI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ön is aláírná? 

ESCO/EPC szolgáltatók mellett, szövetségek és tanácsadók is 
csatlakozhatnak az Etikai Kódexhez! Amennyiben érdekli, és 
Ön is aláírná az Európai EPC Etikai Kódexet, kérjük olvassa el a 
tudnivalókat a Transparense projekt honlapján: 
http://www.transparense.eu/hu/etikai-kodex/alairas  

http://www.transparense.eu/hu/etikai-kodex/alairas
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“A Kódex aláírói közé tartozás pozitív jelzés a 
piac irányába, és rugalmas alap a hosszútávú 
üzleti fejlődéshez”  
Dr. Peter Hug-ot, az Energiahatékonysági Szolgáltatók Európai Egyesületének (European 
Association of Energy Service Companies, eu.ESCO) ügyvezető igazgatóját az EPC piacról 
és az Európai EPC Etikai Kódexről kérdeztük.  
 

Melyek a fő korlátok/kihívások jelenleg Európában az EPC 
piac számára?  
– A teljesítmény alapú szerződések a ’80-as évek eleje óta 
működnek Európában. Ugyanakkor a piacuk még mindig 
fejletlen -  annak ellenére, hogy nőnek és gyorsan változnak 
az energiaárak, hogy uniós és tagállami célkitűzések vannak 
az energiamegtakarításra, hogy folyamatos a tőke és a 
karbantartási költségek fedezetének hiánya, és egyre nő az 
üvegházhatású gázok csökkentésével és a cselekvés 
szükségességével kapcsolatos tudatosság. Több tényező is 
akadályozza az EPC piac fejlődését. Ahhoz, hogy az európai 
EPC piac felvirágozhasson, ezekkel a tényezőkkel foglalkozni 
kell, majd idővel meg is szüntetni az akadályokat. A 
legfontosabb problémák: 
 
• Bár az EU által támogatott ezirányú kezdeményezések jól 
működnek, az unió tagállamainak nagy részében továbbra is 
hiányzik az EPC-vel kapcsolatos tudatosság, információ és 
bizalom, mind a magán-, mind az állami szektorban. 
 
• A visszafogott piaci fejlődés annak is köszönhető, hogy 
hiányoznak a teljesítmény alapú szerződések rendszerét 
előmozdító rendelkezések és kormánytámogatások. Hiányzik 
a szándék az üzleti modell gyors és eredményes 
végrehajtását gátló akadályok elmozdítására.  
 
• Bizonytalanságot és zavart okoz, hogy az EU tagállamaiban 
nincsenek az EPC szerződések hatályára és a különböző 
végrehajtási folyamatokra vonatkozó homogén szolgáltatási 
leírások és definíciók. Ez problémát okoz a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó példák, a projektek teljes életciklusára 
vonatkozó eljárási keret, és a méretgazdaságosság 
kidolgozásában. 
 
• Az egyik legnagyobb hátrány és ellentmondás az, hogy 
bizonyos tagállamokban korlátozzák a jövőbeni 
energiamegtakarításokra alapozott tőkeáttétel finanszírozást 
az állami szervezetek esetében.   

Hogyan támogatja az Etikai Kódex az EPC piacot?  
– A Kódex úgy támogatja a munkánkat, hogy a Kódex mellett 
elköteleződő cégeket igyekvő, körültekintő és megbízható 
partnerként pozicionálja a potenciális ügyfelek számára. A 
Kódex aláírói közé tartozás pozitív jelzés a piac irányába, és 

rugalmas alap a hosszútávú 
üzleti fejlődéshez, ami rendkívül fontos a gazdasági és 
pénzügyi bizonytalanság idején. Az Etikai Kódex segít a fenti 
akadályok nagy részének leküzdésében, ugyanakkor több 
figyelmet kellene fordítani  a tudatosság, információ és 
bizalom hiányának enyhítésére. Ha ez sikerülne, azaz az 
ESCO-k mélyrehatóbb ismeretekkel szolgálnának a 
törvényhozók és a magánszektor számára az épületek 
energiahatékonyságára vonatkozóan, nőne az EPC piac iránti 
érdeklődés.  
Pozitív hatás, hogy a Kódexet aláíró EPC szolgáltatók 
jelentősen megnövelik majd a helyi, regionális és uniós szintű 
energiahatékonysági tevékenységeket és - remélhetőleg – ez 
a magánszektorra is hatással lesz.  Az EPC szolgáltatók - 
méretüktől függetlenül - így több munkához jutnak majd. 

Ön szerint milyen hozzáadott értékkel bír, ha valaki a Kódex 
aláírójává válik? 
– Az EPC értékekre és irányelvekre épülő, sikeres, szakszerű és 
átlátható EPC projektek végrehajtása során eddig gyűjtött 
tapasztalatot felhasználva az EPC szolgáltatók közös nyelvet 
beszélnek majd. Az EPC szolgáltatók tevékenysége igen 
sokrétű, pl. végeznek energialemzést és auditot, foglalkoznak 
energiamenedzsmenttel, projekttervezéssel, 
projektvégrehajtással és –működtetéssel, monitoringgal és a 
megtakarítások értékelésével, vagyonkezeléssel, energetikai 
berendezések beszerzésével és akár a finanszírozási modellek 
kidolgozásával is. 
 
Hogyan fog kinézni az európai EPC piac öt év múlva?   
– Az Etikai Kódex megléte fontos, mert irányelvet ad a kiváló 
minőségű üzleti gyakorlat megvalósításához. 
Használhatnánk arra is, hogy a Kódexet alapul véve 
bátorítsuk a köztisztviselőket és ügyfeleket arra, hogy 
energiabeszerzési vagy energiapolitikai döntéseikkor először 
mindig gondoljanak az energiahatékonyság számos előnyére. 
A hátszelet akkor kapjuk majd, ha sikerül elérni, hogy 
legyenek fenntartható, a kormány által finanszírozott 
támogatási mechanizmusok. Mindamellett végül így is az 
üzleti terv az, ami igazán számít. Létfontosságú, hogy 
egyértelműen pozicionáljuk az érdekelt felek (magán és 
állami) számára az EPC által képviselt értékeket és előnyöket, 
különben a teljes EPC üzleti modellünk megreked a jelenlegi 
szinten.
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“Az Európai EPC Etikai Kódex fő célja, hogy 
bizalmat teremtsen az EPC piac iránt”  
Valérie Plainemaison-t, az Intelligens Energiahatékonysági Szolgáltatók Európai 
Szövetségének (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services, EFIEES) 
főtitkárát az EPC piacról és az Európai EPC Etikai Kódexről kérdeztük.  
 

 

Melyek a fő korlátok/kihívások jelenleg Európában az EPC 
piac számára?  
 – Az EPC piac és az energiahatékonysági szolgáltatások 
piaca is több szabályozási és nem szabályozási jellegű 
akadályba ütközik Európában, de ez tagállamokként 
változik.  
A főbb nem szabályozási akadályok közé tartozik: a 
tudatosság és információ hiánya; a közbeszerzők összetett 
energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos 
ismereteinek hiánya; és a célzott finanszírozási eszközök 
hiánya, ld. garanciák és kedvezményes kamatozású (hosszú 
távra felvehető) kölcsönök, amelyek lehetővé tennék a 
megfizethető projektfinanszírozást. A szabályozási 
akadályok közül a legfontosabbak: a közbeszerzési 
szabályok (amelyek megosztják a feladatokat a pályázók 
között, és megakadályozzák a teljes projektet lefedő 
szerződések létrejöttét; a központi díjszabások, amely 
néhány tagállamban nem mozdítja elő az 
energiahatékonysági intézkedéseket; és a diszkriminatív 
ÁFA-szabályozás, amely szintén több tagállamban a 
berendezések beszerzését támogatja az 
energiahatékonysági szolgáltatásokkal szemben. A 
háztulajdonosok és bérlők között, vagy több lakástulajdonos 
között fennálló energiahatékonysági érdekellentét szintén 
lényeges akadály, ami szabályozási és nem szabályozási 
kérdéseket is felvet.  
 

 
 
– Az Energiahatékonysági Direktíva (2012/27/EU) 
feljogosítja az Európai Bizottságot, hogy a tagállamoktól 
megkövetelje a megfelelő intézkedések megtételét az 
energiahatékonysági szolgáltatások útjában álló 
szabályozási és nem szabályozási jellegű akadályok 
elmozdítására.  

Alapvető fontosságú, hogy a 
tagállamok azonosítsák a meglévő akadályokat, és  a 
megoldásukra intézkedéseket dolgozzanak ki. Az Európai 
Bizottságnak ki kell dolgoznia erre a folyamatra egy értékelő 
rendszert, mondjuk "Energiahatékonysági Akadályok és 
Megoldások Értékelése" néven, ami bemutatná a különböző 
tagállamokban előforduló problémákat, és az ezek 
megoldására tett intézkedéseket. 
 
Hogyan támogatja az Etikai Kódex az EPC piacot?  
– Az Európai EPC Etikai Kódex fő célja, hogy bizalmat 
teremtsen  az EU-ban az EPC piac iránt, figyelembe véve, 
hogy a piac tagállamonként változhat. Az Európai EPC Etikai 
Kódex segíthet megoldani a kapacitásbővítéssel, 
információáramlással és tudatossággal kapcsolatos 
problémákat, ami rendkívül fontos az európai EPC piac 
további fejlődése szempontjából.   

  
Ön szerint milyen hozzáadott értékkel bír, ha valaki a 
Kódex aláírójává válik? 
–Az Európai EPC tikai Kódex azokat az értékeket és 
alapelveket tükrözi, amelyeket a tagjai alapvetőnek 
gondolnak a magas színvonalú energiahatékonysági 
szolgáltatások piacának fejlődése szempontjából 
Európában. Ha valaki aláírja a Kódexet, azzal megerősíti 
elkötelezettségét az energiahatékonysági szolgáltatások 
európai piacának támogatása mellett.   
  
Hogyan fog kinézni az európai EPC piac öt év múlva?   
– Általánosságban nehéz megjósolni a jövőt, de az uniós 
energiahatékonysági politikában megvan a lehetőség egy 
olyan energiapiac kialakítására, amely az energiahasználat 
ésszerűsítésére és az energiaszolgáltatásokra fókuszál az 
energia puszta biztosítása helyett. Ebben a szellemben már 
működnek cégek és üzleti modellek, de a piaci feltételek és a 
törvényi keret még nem eléggé támogató és hatékony. Az 
Európai EPC Etikai Kódex kiváló eszköze lehet az 
energiahatékonysági szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tudatosságnövelésnek a piac szereplői és a törvényhozók 
körében, és bizonyíthatja, hogy az EPC egy sikeres és 
felhasználóbarát üzleti modell. 

“Az Európai EPC Etikai Kódex fő 
célja, hogy bizalmat teremtsen az 
EU-ban az EPC piac iránt, 
figyelembe véve, hogy a piac 
tagállamonként változhat.” 



 
 

  

Ezen kiadvány tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem 
feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem az EACI, sem az Európai 
Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű 
felhasználásáért. 

Transparense Hírlevél 
 

 

  Kérdések és válaszok az Etikai Kódex-szel kapcsolatban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milyen előnyei származnak az ügyfélnek a Kódex használatából? 
Az előnyök közé sorolhatjuk a garantált energiamegtakarítás 
biztosítását, a szolgáltató által átvállalt projektkockázatokat, a 
szolgáltató energiamenedzsment terén meglévő szakértelmét és 
egyéb szakértői készségeit, amelyek az energiahatékonysági 
fejlesztések életképes finanszírozásához szükségesek. 

Miért releváns az Etikai Kódex az energiahatékonyság alapú 
szerződések számára? 
Az EPC módszernek különböző formái lehetnek az egyes 
országokban, és az EPC projektek gyakran nem fordítanak kellő 
figyelmet az alapvető EPC jellegzetességekre, amilyen például a 
szerződésben garantált energiamegtakarítás. Ezért az EPC Etikai 
Kódex olyan általános szabályokat és irányelveket fogalmaz meg, 
melyek az EPC piac szereplői - különösen az EPC szolgáltatók - 
számára adnak minőségügyi útmutatást. 

Mi jelelent az Etikai Kódex egy EPC szolgáltató számára? 
Az EPC szolgáltató a tevékenysége kapcsán két fő célkitűzést követ, 
egyrészt, hogy energiahatékonyság alapú szolgáltatást nyújtson, 
illetve hogy profitra tegyen szert e tevékenység végrehajtása 

során. Az Etikai Kódex meghatározza azokat az alapelveket és 
viselkedésmintákat, amelyek követése mellett biztosítható, hogy a 
profitszerzés nem kerekedik a minőségi szolgáltatásnyújtás 

fölé. Mindemellett, az EPC Etikai Kódex nem egy törvény, és az EPC 

Események 
A Transparense projekt 2013 áprilisában indult és 2015 szeptemberében 
ér véget. Már készülünk a projektzáró konferenciára, amit a 2015. június 
15–19. között Brüsszelben megrendezésre kerülő EU Fenntartható 
Energia Hét keretén belül szervezünk meg. 
 

Eljött a tájékoztató workshopok ideje: 
- Május 5-én tartjuk az Energiamegtakarítás okos beszerzéssel workshop 
című rendezvényünket önkormányzatok részére, majd júniusban egy 
hasonlót lakóközösségek, lakásszövetkezetek részére. 
http://www.transparense.eu/hu/news/zold-kozbeszerzes-es-epc-kepzes  
- Május 21-én Óbudán tartunk üzletfejlesztési képzést önkormányzati 
döntéshozóknak 

 
Hírek 
Európai ESCO konferencia 
Az Európai EPC Etika Kódex alkalmazásával kapcsolatos első 
eredményeket a projekt koordinátorai, Jana Szomolanyiova és Vladimir 
Sochor (SEVEn) már bemutatták az Európai ESCO konferencián 2015. 
január 20-án Milánóban. Előadásuk letölthető a honlapról.  
 

Az Európai CombinES projekt 
A projekt az EPC-k és az államilag támogatott épületburkolat felújítások 
összekapcsolására fókuszált. A projekt brosúra az úgynevezett 
"CombinES Átfogó Felújítás "-modelljét mutatja be, amelyben az 
épületburok felújítására támogatás igényelhető, a technológiai felújítást 
azonban EPC-szerződés keretében egy ESCO végzi. A kiadványban legjobb 
gyakorlatra vonatkozó példákat is találunk. További információ a 
CombinES projekt honlapján: www.combines-ce.eu. 

Hírlevél szerkesztő 
IVL Swedish Environmental Research Institute 
Marie Hedberg - marie.hedberg@ivl.se 
magyar adaptáció: 

GreenDependent Intézet 
Boza-Kiss Benigna – benigna@greendependent.org 
Antal Orsolya – info@greendependent.org 

Projektpartnerek 

piac szereplői döntik el, hogy a saját hasznukra fordítva alkal-
mazzák-e azt. 

Az Etikai Kódex csak egy újabb kötelezettség az EPC 
szolgáltatók nyakában? 
Az Etikai Kódex egy önkéntes vállalás, amely a sikeres EPC 
projektek lebonyolításához ad irányelveket. Nem jelent plusz 
kötelezettségeket a szolgáltatók számára – csupa olyan dolgot ír 
elő, ami amúgy is része lenne a minőségi szolgáltatásnak. Az 
ESCO-k számára előnyt jelenthet, ha a Kódexet marketing tevé-
kenységük során alkalmazzák. A Kódex aláírásával és szabályai-
nak követésével az EPC szolgáltatók azt mutatják az ügyfeleik-
nek, hogy elkötelezettek a magas minőségű szolgáltatás nyújtása 
mellett. 

Az EPC ügyfelek és az ügyfeleket képviselő EPC 
facilitátorok/tanácsadók számára is releváns az Etikai Kódex? 
Az EPC ügyfelek az EPC facilitátorok/tanácsadók egyrészt 
referencia pontként használhatják az Etikai Kódexet azzal 
kapcsolatban, hogy mit is várnak el egy EPC szolgáltatótól egy 
EPC közbeszerzés / tendereztetés keretében, mit várnak el az 
energiahatékonysági fejlesztések végrehajtása során, különös 
tekintettel az energiamegtakarítás monitoringja és ellenőrzése 
során. Másrészt az Etikai Kódex kihívás is az EPC ügyfelek az EPC 
facilitátorok/tanácsadók számára, hogy maguk is az EPC 
szolgáltató  jó és megbízható ügyfelei legyenek.  

„Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek” 
címmel enerigamegtakarítási verseny indul a közszféra dolgozói 
számára. Cél, hogy a közszféra dolgozói viselkedésük/szokásaik 
megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi és otthoni 
energiafelhasználásukat. A projektben 9000 dolgozó méri össze 
magát, hogy ki tudja a legtöbb energiát megtakarítani. 
További információ: 
http://intezet.greendependent.org/hu/node/221  

http://www.transparense.eu/hu/news/zold-kozbeszerzes-es-epc-kepzes
http://www.transparense.eu/eu/news/esco-europe-2015
http://www.combines-ce.eu/Portals/0/graphics/brochure_CombinES_ENG-for-web.pdf
http://www.combines-ce.eu/
mailto:benigna@greendependent.org
http://intezet.greendependent.org/hu/node/221

