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A bizalom növelése az ESCO piacon 
Workshop a garantált megtakarítási projektek minőségbiztosítási kérdéseiről 

2014. május. 29. (csütörtök) 13:00-16:45 

HELYSZÍN: MagNet Közösség Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.) 

Az ESCO-k költséghatékonyan és magas szakmai színvonalon energia-megtakarítást érnek el a 
megrendelők épületeiben, létesítményeiben. Az EPC-ben, azaz a garantált megtakarítási szerződésben a 
minőséget és az energia-megtakarítást az biztosítja, hogy az ESCO részt vállal a beruházás gazdálkodási 
kockázatából. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a lehetséges megbízóknak ez a konstrukció bonyolultnak 
tűnik, nem elég hihető és egy-egy sikertelen eset könnyen visszaveti az ESCO-kba vetett bizalmat. 

A Transparense projekt célja, hogy növelje a bizalmat az európai és a projektben résztvevő országok ESCO 
cégeiben, a garantált megtakarítási szerződésekben és a harmadikfeles finanszírozásban. Ennek egyik 
eleme, hogy a szolgáltatói oldal jelenlegi és jövőbeli szereplőinek bevonásával a GreenDependent Intézet 
(GDI) munkamegbeszélést tart a minőségbiztosítás lehetséges módjairól, az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatokról. 

13:00-13:10 Miért jobb egy EPC szerződés, mint más megoldások Vadovics Kristóf, GDI 

13:10-13:30 Az EPC folyamat – legfontosabb lépések a megfelelő 
minőségért és munkakapcsolatért Boza-Kiss Benigna, GDI 

13:30-13:50 A minőségbiztosítás jelentősége a finanszírozó szempontjából előadó felkérés alatt (OTP) 

13:50-14:10 KÁVÉSZÜNET  
14:10-14:30 projektbemutató - minőségbiztosítási példák Dalkia/Cothec/Entervill 
14:30-14:50 projektbemutató - minőségbiztosítási tapasztalatok Kuntner Gábor, Energy Hungary 
14:50-15:20 vita és kérdések  
15:20-15:40 KÁVÉSZÜNET  
15:40-16:00 Az EPC Etikai Kódex bemutatása Boza-Kiss Benigna, GDI 

16:00-16:20 Vita az Etikai Kódex használatáról, egyéb minőségbiztosítási 
lehetőségekről  

16:20-16:45 KÁVÉSZÜNET, közben vita és networking  
A workshop kávészüneteiben fair-trade és bio termékekkel látjuk vendégül a résztvevőket. 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A rendezvényen való részvételt részben az Európai Unió, részben a Greendependent Intézet 
finanszírozza, ezért a résztvevőktől bruttó 8.000 Ft/fő részvételi hozzájárulást kérünk. A részvételi 
igényt emailben kérjük jelezni, lehetőség szerint 2014. május 15-ig, melyet elfogadni a részvételi díj 
számlánkra történő megérkezésekor tudjuk véglegesíteni. A jelentkezéseket a beérkezésének 
sorrendjében az első 25 jelentkező számára tudjuk biztosítani. Kedvezményekről, illetve 
szponzorálási és megjelenési lehetőségekről érdeklődjön elérhetőségeinken. 

SZERVEZŐK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK 

Vadovics Kristóf 
GreenDependent Intézet 
Email: kristof@greendependent.org  
Mobil: +36-20-512-1886 
Web: www.intezet.greendependent.org, www.transparense.eu/hu  
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