


KIK VAGYUNK
Az Energiaklub 1990-ben alakult non-profit szervezet. Alkalmazottai elsôsorban közgazdászokból, mérnökökbôl, jogászokból,
tanárokból állnak, akik számos hazai és nemzetközi szakmai partnerrel, tanácsadóval és intézménnyel mûködnek együtt.

MIT CSINÁLUNK
Az Energiaklub elkötelezett amellett, hogy az ésszerû, tiszta energiatermelés és -felhasználás, valamint az éghajlatváltozás égetô
kérdéseire gyakorlati válaszokat keressünk. Szakpolitikai Intézetünk ésMódszertani Központunk programjai az energiapolitika,
az éghajlatvédelem, az energiahatékonyság, a megújuló erôforrások, a hagyományos energiahordozók valamint a közlekedés
területére fókuszálnak. Ezzel összefüggésben döntéshozói javaslatokat dolgozunk ki, kutatásokat végzünk, kommunikációs
és szemléletformáló kampányokat, képzéseket, illetve konferenciákat szervezünk.

HOGYANDOLGOZUNK
Munkánkat üzleti érdekektôl és pártoktól függetlenül, hitelesen, szakmailag megalapozottan, átfogó szemlélettel, kiterjedt szakértôi
és szervezeti partnerkapcsolatainkra támaszkodva végezzük. Sikerességünket többek között az évrôl évre növekvô számú tanulmányaink,
kiadványaink, egyre több hazai és nemzetközi programunk jelzi. Vezérelvünk az érthetôség, az átláthatóság, valamint a megoldáskeresés
és az építô kritika. Programjaink révén közvetlen és aktív kapcsolatban vagyunk az energia-felhasználókkal.

WHOWEARE
The Energiaklub was founded as a non-profit organisation in 1990. Its staff is primarily composed of economists, engineers, lawyers
and teachers working in cooperation with numerous Hungarian and international partners, experts, advisors and institutions.

WHATWEDO
The Energiaklub is dedicated to the rational and clean production and use of energy, together with the search for practical answers to the
pressing problems posed by climate change. The programmes of our two divisions - Climate Policy Institute and Applied Communications -
focus on energy policy, climate change, energy efficiency, renewable energy, traditional energy resources and the field of transportation.
Our work entails preparing policy recommendations for decision-makers, undertaking research, communication and awareness-raising
campaigns and holding trainings, as well as organising conferences.

HOWWEWORK
We undertake our work independently from political parties and business interests with credibility and professionalism. We take
a broad perspective and draw on our extensive connections amongst experts and partner organisations. One of the indicators by
which we canmeasure our success is the annual growth in the number of our reports, publications and Hungarian and international
programmes. Our guiding principles are clarity and transparency, as well as the search for solutions and constructive criticism.
We have a direct and active relationship with energy users through our programmes.
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ENERGIAKLUB

MÓDSZERTANI KÖZPONT

Korszerû, igényes, célcsoportokhoz igazított tájékoztató anyagok kiadásával és terjesztésével, valamint a jövô energiagazdálkodásában
kulcsszerepet játszó szereplôk képzésével foglalkozunk. A klíma és energia témákkal foglalkozó programjaink többek között
a Szakpolitikai Intézetünk eredményeit is felhasználják.

LAKCÍMKE
Magyarország legnagyobb és legátfogóbb lakossági energiahatékonysági programja

Kommunikációs projektünk különlegessége, hogy nem csupán az energiatanúsítvány hazai bevezetéséhez nyújt hasznos ismereteket,
hanem az energiahatékonyságban, a megújuló erôforrásban rejlô lehetôségeket is kiemeli. A program heti több ezres holnaplátogatottsággal,
illetve 2 év alatt 40 ezer fölötti online kiadványletöltéssel büszkélkedhet.
www.lakcimke.hu

NAPKORONA BAJNOKSÁG
Áttörés a napenergia hasznosítás hazai kommunikációjában

Amegújuló energiák, így a napenergia hazai elterjedését önkormányzati programokkal is ösztönözzük, számos
lehetôséget adva a helyi kezdeményezések bemutatására. Átfogó kommunikáció – közel száz résztvevô önkormányzat.
www.napkornabajnoksag.hu, youtube: „Nyerni a napenergiával!”

Oktatás, képzés
Széleskörû és mindenki által használható szemléletformáló anyagainkat folyamatosan fejlesztjük, igény esetén egyedivé formáljuk.
Anyagainkat különösen amultiplikátorként fellépô csoportoknak (pedagógusok, közös képviselôk, cégek képviselôi, önkormányzatok,
civil szervezetek) szánjuk. Tekintse meg letölthetô anyagainkat és CO2 kalkulátorunkat!

Ismerkedjen meg további projektjeinkkel honlapunkon: www.energiaklub.hu
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APPLIED COMMUNICATIONS

We deal with the publication and distribution of contemporary, well-designed and target-group oriented information materials,
as well as with training programmes for key players in the future energy sector. Our programmes dealing with climate and
energy draw, amongst other sources, on the results of the Climate Policy Institute.

LAKCIMKE – HOME ENERGYCERTIFICATE
Hungary's biggest andmost comprehensive household energy efficiency programme

The speciality of our communication project is that is does not only provide important information on the introduction of the home energy
certificate, but also highlights the opportunities inherent in energy efficiency and renewable energy sources. The website boasts many
thousands of visitors each week and has achieved over 40 000 downloads of the online publication in under 2 years.
www.lakcimke.hu

NAPKORONA ‘SUNCROWN’ CHAMPIONSHIP
Break-through in the communication of solar energy use in Hungary

Our programmes for local municipalities encourage the spread of renewable energy, including solar energy, offering numerous
opportunities for presenting local initiatives; comprehensive communication – almost 100 participating municipalities.
www.napkornabajnoksag.hu, You Tube: 'Nyerni a napenergiával!' (Winning with Solar Energy)

Education, training
We are continually developing our broad-ranging awareness-raising materials for the general public and tailor these publications
according to specific needs. Our materials are primarily intended for use bymultiplicator groups such as teachers, building caretakers,
company representatives, municipalities and NGOs. Take a look at our downloadable materials and CO2 calculator!

Our other projects are also worth looking at on our website: www.energiaklub.hu.
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SZAKPOLITIKAI INTÉZET

Intézetünkben tudományos igényû, széles látókörû, a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat is felhasználó független háttéranyagok,
elemzések és szakpolitikai anyagok születnek. Ezek fôleg a döntéshozókat segítik a helyzet helyes megítélésében, a lehetôségek
legkedvezôbb kihasználásában valamint a fenntarthatóság irányábamutató szakpolitikák kialakításában.
Tesszük ezt saját probléma felvetés, vagy akár megrendelés alapján is.

Energia Kontroll Program
Elsôként az átláthatóságról a korrupció ellen
Több éves elemzômunkán alapuló úttörô programunkban a hazai energetika szektort (intézmények, jogi háttér, pénzügyi keret stb.)
vizsgáljuk, a közgondolkodást is élénkítô új megközelítések és fogalmak elterjesztésével, valamint építô kritikával élve és kezelve a témát.
http://energiakontrollprojekt.hu/

Kerekasztalok
Munkamódszerünkben gyakran szerepel a kiemelt témákra fókuszáló szakmai kerekasztal sorozat lebonyolítása az érintett szereplôk,
valamint szakértôk és elemzôk részvételével. A találkozók eredményei egy átfogó elemzéssel is kiegészülnek, amibôl szakpolitikai
javaslatcsomag készül. Ez hasznos alapul szolgál például a megújuló energiákkal kapcsolatos stratégiai dokumentumokhoz.
Így megújuló energiaforrások akadályait vizsgáló beszélgetéseinken fô problémaként az engedélyezési anomáliákat azonosítottuk.

Adatbázis építése és piacelemzések
Több programunk adatbázisának építése és legjobb gyakorlatainak gyûjtésemellett piaci elemzéseket is készítünk.
Napenergia piacelemzésünk 2008 óta évente jelenik meg.

Kutatás, elemzés
Az energiahatékonysági potenciál-felmérésünk olyan hiánypótló kutatás, illetve részletes elemzés, amely a magyar háztartások
energiafelhasználási szokásait, befektetési hajlandóságait, a szektor energia-megtakarítási lehetôségeit mutatja be.
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CLIMATE POLICY INSTITUTE

Scholarly and broad-minded independent backgroundmaterials, analyses and policy documents are born at our institute, drawing
where needed on themost recent international experience. Primarily aimed at decision-makers, these aids a correct understanding of
particular situations, making themost of favourable opportunities and contributing to the development of policy benefiting sustainability.
We undertake such work upon our own initiative or on commission.

Control Energy Program
First on transparency, countering corruption
Based onmany years of analysis, our pioneering program examines the integrity of Hungary’s energy sector (institutions, legislation,
budgetary framework, etc.), introducing new approaches and concepts which enliven public opinion, while dealing with the issue
in a constructively critical way.
http://energiakontrollprojekt.hu/index_eng.html

Round-tables
Series of thematic round-table discussions feature as a regular part of our working methodology, drawing together stakeholders,
experts and analysts as participants. A comprehensive analysis is added to themeetings' results, fromwhich a policy recommendation
is prepared. This serves as a useful basis for strategic documents related to energy policy. For instance our series of round-tables
investigating the obstacles to renewable energy showed anomalies in the licensing procedure to be themain problem.

Building databases and conductingmarket research
Besides our programmes collecting best practices and building databases, we also carry out market research.
Our status report of the solar energy market has appeared annually since 2008.

Research, analysis
Our much-needed research and detailed analysis of energy efficiency potential shows howHungarian
households use energy, their willingness to invest and the opportunities for energy savings in this sector.



LEGFRISSEBB REFERENCIÁINK

Részvétel a magyarországi Megújuló Nemzeti Cselekvési Terv kidolgozásában
Megrendelô: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), 2010. július – október
Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet ésMódszertani Központ részt vesz a hazai megújuló energia
hasznosítására irányuló célokat és intézkedéseket összefoglaló Cselekvési Terv elôkészítésében.

Javaslatok a hazai megújuló energia engedélyezési eljárások gyorsabbá és átláthatóbbá tételére
Megrendelô: Magyar Energia Hivatal, 2010. január – július
Kutatásunk feltérképezte amegújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez
szükséges jelenlegi hazai engedélyezési folyamatokat, azok egymásra épülését, idô- és költségigényét. Ezek alapján
javaslatokat fogalmaztunkmeg a jelenlegi, meglehetôsen összetett és hosszadalmas eljárások ésszerûsítésére.

Energiapolitikai tanácsadás, konzultáció
Megrendelô: Knauf Insulation Kft., 2010. május
Speciális igények alapján összeállított tanácsadás, amely adatokon és aktualitásokon keresztül a hazai kormányzat bemutatásától,
az energiahatékonyság uniós kötelezettségein át a klímavédelem területén rejlô lehetôségek ismertetéséig terjedt.

Klímastratégia készítése
Megrendelô : Gyöngyös Város Önkormányzata, 2010. április - december
A helyi érintettek bevonásával készülô hosszú távú, komplex stratégia megmutatja, hogyan alkalmazkodhat
a település a változó éghajlathoz, illetve hogyan csökkentheti kibocsátásait, energiaköltségeit.

RECENT REFERENCES

Participation in the formation of the Hungarian Renewable Energy Action Plan
Commissioned by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), July – October, 2010
The Energiaklub - Climate Policy Institute & Applied Communications is participating in the preparation of
the national renewable energy Action Plan, which summarises target figures and steps for implementation.

Recommendations to make the licensing procedure for renewable energy in Hungary faster andmore transparent
Commissioned by the Hungarian Energy Office, January – July, 2010
Our research mapped out the licensing process requirements presently in place for the installation and operation of renewable
energy projects, how these relate to each other and the required time and cost factors. Wemade our recommendations based
on these, calling for rationalisation of the rather complex and lengthy procedures.

Energy policy advice, consultation
Commissioned by Knauf Insulation, May 2010
This was a specially tailored consultation which coveredmany areas, from introducing the Hungarian Government using data and
actualities, through the European Union's energy efficiency obligations, to the potential opportunities in the area of climate protection.

Preparation of Climate Strategy
Commissioned by GyöngyösMunicipality, April – December, 2010
A complex, long-term strategy created with the involvement of local stakeholders, showing how
a settlement can adapt to the changing climate and how it can reduce its emissions and energy costs.
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