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Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv
Bevezetés
Mi az Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv?

Az Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv (eredetileg "Energy Renovation Path", vagy röviden "ERP") egy 
olyan útmutató, amely pozitívan kívánja befolyásolni a középületek energiahatékonysági felújításával foglalkozó 
közpolitikai döntéshozók stratégiai döntéseit. Az útmutató kidolgozását az INTERREG EUROPE " REBUS - 
REnovation for Energy Efficient BUildingS" projekt támogatta. A magyar változatot lektorálta Nagy Balázs (Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék).

Miről szól a REBUS projekt?

A REBUS az INTERREG EUROPE Program által társfinanszírozott projekt, amely segíti a helyi önkormányzatokat és 
egyéb szervezeteket az energiatakarékossági terveik kidolgozásában, megvalósításában és nyomon követésében, egy 
modell "energiahatékony középületfelújítási útvonal (ERP)" megtervezése révén.  Az ERP minden felújítási projektre 
alkalmazható és segít a leggyakoribb kihívások kezelésében.  A tervezés során a megbízható információk, készségek és 
hatékony döntéshozatali struktúrák hiánya gyakran akadályozza a felújítandó épületek rangsorolásának folyamatát. A 
megvalósítás /  kivitelezés a nyilvános pályázati /  beszerzési f olyamatot és az azt követő munkák elvégzését jelenti.  A 
nyomonkövetés (monitoring) során nehézségeket jelenthet a projektek hatását és a beruházást követő fogyasztást 
figyelő-  és mérő eszközök kiválasztása / használata. A REBUS projekt a különböző fejlettségi szintű európai régiók 
közötti interregionális tudás- és tapasztalatcserét használta fel a jelen útmutatóban szereplő hasznos tapasztalatok 
összegyűjtésére,  amelyek megoldásokat kínálhatnak a projekt kezdetekor a partnerrégiókban felmért szükségletek 
kielégítésére.  A tapasztalatok a középületek energiahatékony felújítására vonatkoznak, négy fő témára összpontosítva: 
tervezés, megvalósítás/ kivitezés, monitoring és kapacitásbővítés.
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A dokumentum célja
A régiók közötti tudás- és tapasztalatcserének köszönhetően kidolgozott útmutató segítheti az állami hatóságok 
energiaügyekkel kapcsolatos szakpolitikájának javítását tartalmi és menedzsment szempontokból az alábbiak szerint:

 - A középületek energiahatékony felújításával kapcsolatos potenciális megtakarítások tudatosítása     
és energiahatékonyságuk növelése;
-   Visszajelzések összegyűjtése és az energiahatékonysági igények racionalizálása a középületekben;

 - A visszajelzések alapján a felújítandó épületek rangsorolása;
- Az energetikai alapvonalakat, célokat és ellenőrző intézkedéseket tartalmazó felújítási munkákra 

vonatkozó beszerzések előkészítése és lebonyolítása;
- A megvalósított energiahatékonysági intézkedések helyes végrehajtásának, nyomonkövetésének 
és ellenőrzésének biztosítása;
- A létesítmények hatékonyabb menedzsmentje a felújítás után;
- Az összes kulcsfontosságú érdekelt fél energiaügyekkel kapcsolatos ismereteinek és tematikus tudásának bővítése 
(pl. a helyi közigazgatásban dolgozók, a tervezést és kivitelezést végző vállalkozók, az épületeket kezelő menedzserek, 
valamint az épületek karbantartásáért felelős személyzet.

Az Energiahatékony Középületfelújítási Útvonalterv összegyűjti a már bevált gyakorlatok tapasztalatait, 
ideértve a javaslatokat a középületek energiahatékony felújítási munkáinak minél hatékonyabb tervezésére, 
megvalósítására és nyomonkövetésére.
Az ERP célja az energiahatékonyság javítása az energiamegtakarítás érdekében, amely egyúttal a közpénzek 
megtakarítását is eredményezi és  ezáltal lehetővé válik további közérdekű s zolgáltatások biztosítása a lakosok 
számára.
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TERVEZÉS

1. Téma:

A TERVEZÉS az energiahatékony épületfelújítási folyamat első, létfontosságú fázisa. Rendkívül lényeges, hogy  
elegendő időt és erőforrásokat fordítsunk a projekt előkészítő tevékenységeire, mivel ezek minden további lépést 
nagymértékben befolyásolnak, amelyek a következők: az energiatakarékos megoldások és technológiák, a 
finanszírozási modell, a vállalkozó(k) kiválasztása, a javasolt intézkedések helyes végrehajtása és a projekt valós és 
hosszú távú eredményeinek ellenőrzése.	A rosszul kivitelezett projekt mindig korrigálható, de a rosszul előkészített 
projekt általában nem. Ezért egy energiahatékony felújítási projekt előkészítésekor az alábbi ellenőrzőlistán találjuk 
meg, hogy az az összes alapkövetelménynek megfelel-  e, majd szükség esetén bővebb információt, tanácsokat, tippeket, 
hasznos tapasztalatokat és jó gyakorlatokat is megismerhetünk az egyes követelményekhez kapcsolódóan, amelyeket a 
REBUS projekt konzorciuma gyűjtött össze a projekt megvalósítása során.
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6

A PROJEKT TERVEZÉSI FÁZISÁBAN JELENTKEZŐ FŐBB FELADATOK

1. Az energetikai alapvonal ismerete
- Hozzunk létre egy koherens adatbázist az összes felújítandó épületről, amely tartalmaz mind statikus,1  mind 
dinamikus2 adatokat. Ideális esetben ez lehet egy földrajzi hivatkozású adatbázis.
- Biztosítsuk azt, hogy ez az adatbázis rendszeresen frissítésre kerüljön a hitelesített adatokkal, különösen a mérések 
adatai, a számlák, az okos mérőkből kapott adatok, stb. esetében. Ellenőrizzük az adatok hitelességét, különösen ha 
azt mások (például az épületet kezelők) biztosítják.

- Győződjünk meg arról, hogy az épületek naprakész dokumentációval rendelkeznek, beleértve az energia auditokat 
és /vagy az energetikai tanúsítványokat. Bármely dokumentáció legyen feltölthető hivatkozási célból az adatbázisba.	
- Amikor csak lehetséges, az összehasonlítás megkönnyítése érdekében kategorizáljuk az épületeket a rendelkezésre 
álló adatok (kor, típus, funkció) szerint.

- Hozzunk létre egy referenciaértéket az épületek között - mind általában, mind pedig az egyes meghatározott építési 
kategóriák között. Vizsgáljuk meg, hogy melyek a legjelentősebb energiafogyasztók? Melyik épület használ több 
energiát, mint amennyi a kategóriája szerint átlagosnak számít?	Próbáljuk megjeleníteni az adatokat egy térképen az 
energiaintenzív épületek beazonosítására vagy csoportosítására. Próbáljuk kideríteni, hogy mi okozhatja a túlzott 
fogyasztást és mit lehet javítani a technikai, valamint a szervezeti intézkedésekkel. Jegyezzük fel ezeket a jövőbeni 
tevékenységek tervezéséhez.

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit ke- 
rüljünk el az energetikai alapvonal alaposabb megismerése érdekében. Továbbá az alábbi 1-3 akciókhoz kapcso- 
lódóan jó gyakorlatokat és egyéb releváns európai talapsztalatokat is megismerhetünk.

1. Akció: 	Az adatgyűjtés módszereinek meghatározása és az építési leltár / adatbázis létrehozása
2. Akció:  Adatok gyűjtése az energiafelhasználásról, az energiahatékonyságról és a középületek korábbi
felújításairól
3. Akció: A különböző tulajdon- és egyéb jogok, kötöttségek (terület, épület, örökségvédelem) vizsgálata

2. A szükséges készségek, kapacitások és struktúrák rendelkezésre állásának biztosítása

- Határozzuk meg, hogy milyen készségek és szakértelem szükséges az energiahatékony felújítási projekt sikeres
előkészítéséhez és végrehajtásához. Mérlegelni szükséges, hogy rendelkezésre állnak-e ezek a kellő ismeretek és
szakértelem a helyi közigazgatáson belül?

- 	Ha ezek nem állnak rendelkezésre, mit lehet tenni ezeknek a készségeknek és képességeknek a megszerzéséhez? 
Képzést kell tartani az önkormányzati dolgozók részére? Új szakembert kell alkalmazni? Külső szakértőket szükséges 
igénybe venni? Vagy szükséges együttműködni egy másik önkormányzat vagy regionális hatóság műszaki 
részlegével?

1 A statikus adatok itt az épület típusára, alaperületére, nagyságára, épületszerke-  

2 A dinamikus adatok itt az energiafogyasztásra, a vízfogyasztásra és az időjárási 

referenciaadatokra vonatkoznak; pl. fűtést igénylő napok száma.

zeti, épületgépészeti, műszaki és energetikai jellemzőire, kulcsfontosságú rendszereire  

és az épülethasználók hozzávetőleges számára vonatkoznak.



-	Ha még nem tettük meg, fontoljuk meg egy állandó energiamenedzser kijelölését, vagy alkalmazását, aki felelős	

az átfogó energiagazdálkodásért és az összes energiával kapcsolatos projektért az önkormányzatnál. Ez egy hamar 
megtérülő befektetés lehet!

- Érdemes továbbá minden egyes épület esetében megfontolni egy energiamenedzser kinevezését és / vagy egy energia 
team létrehozását 

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit kerüljünk el
a szükséges készségek, kapacitások és struktúrák rendelkezésre állásának biztosítására. Továbbá az alábbi 4-6 akciókhoz 
kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb relevánst európai tapasztalatokat is megismerhetünk.

4. Akció: A szükséges készségek és kapacitások biztosítása a helyi közigazgatásban az energetikai felújítási projekt
sikeres előkészítéséhez, megvalósításához és nyomonkövetéséhez

5. Akció: Az adott felújítandó épületért felelős személyzet kijelölése
6. Akció:	Az energiahatékonysági szempontok figyelembevételének biztosítása a középületekkel kapcsolatos 
összes tervezési, beruházási és menedzsment tevékenység során

3. Az épületek rangsorolása

- Egyértelműen határozzuk meg	 a felújításra szánt épületek kiválasztásának kritériumait, biztosítva a megfelelő 
egyensúlyt a gazdasági, környezeti és társadalmi tényezők között. Elvileg a felújításoknak energia- és pénzügyi 
megtakarításokat kell eredményezniük, ésszerű és megbízhatóan kiszámított megtérülési idővel, az épület 
élettartamának megfelelően. Néhány jól megalapozott esetben azonban előfordulhat és indokolt lehet a fogyasztás 
növekedése a minimális fűtési és világítási normák elérésének szükségessége miatt.

- Ebben az esetben ennek a szükséges társadalmi tényezőnek a figyelembe vétele is elfogadható.
- A rangsorolási folyamatnak valós adatokra kell épülnie.	Ennek érdekében vonjunk be tapasztalat szakembereket, 
alkalmazottakat és egyéb releváns érintetteket.
- A kiválasztás során vegyük figyelembe az árnyalt és holisztikus szemléleteket.
- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mi kerüljünk el 
az épületek rangsorolásával kapcsolatosan. Továbbá az alábbi 7. akcióhoz kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb 
releváns tapasztalatokat is megismerhetünk. 

7. Akció:	Az épületek kiválasztási kritériumainak meghatározása (pl. a legnagyobb energiafogyasztó abszolút 
értékben vagy m2-ben kifejezve)
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4. A felújításért felelős team kijelölése

- Gondoskodjunk arról, hogy az összes szükséges munkatárs, aki képviseli a helyi közigazgatás valamennyi 
osztályát (pl. az épületekért, a beruházásokért, az energiaügyekért, az adománygyűjtésért, a jogi kérdésekért 
felelős osztályok, részlegek), vegyen részt a projekt előkészítésében. A legfontosabb érdekelt feleket is vonjuk be.

- Folyamatosan bővítsük a személyzet készségeit és kapacitásait képzések szervezésével, csereprogramokban való 
részvétel ösztönzésével, stb.

- Jelöljünk meg egyértelmű szerepeket és felelősségeket.

- Hozzunk létre hatékony kommunikációs és jelentéstételi protokollokat, amelyek biztosítják a szükséges 

információáramlást és a gyors döntéshozatalt.
- Ösztönözzük a gyakori és informális kommunikációt. Győződjünk meg arról, hogy valamennyi 

kulcsfontosságú szereplő résztvesz és konzultál egymással a közös tulajdonlás érzésének biztosítása érdekében.

- Biztosítsuk az energetikai felújításokkal foglalkozó team magas szintű és hosszútávú támogatását, hogy 

rendelkezésükre álljanak a szükséges források a projekt sikeres lezárásához, nyomonkövetéséhez és 

értékeléséhez.

- Alakítsunk ki a különöző típusú épületekre és szükségletekre szabott különböző munkafolyamatokat.

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit ne 

tegyünk az energetikai felújítási team kialakításával kapcsolatban. Továbbá az alábbi 9-10. akciókhoz kapcso- 

lódó jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

8. Akció: Megbízható és felkészült energetikai és egyéb szakértők azonosítása és kiválasztása az energetikai
felújítások tervezéséhez és végrehajtásához
9. Akció:	Szerepek és felelősségek kijelölése és kommunikációs rendszer kialakítása

5. Projektelőkészítés

- Határozzuk meg a felújításra kiválasztott épületek kiindulási állapotú fogyasztását és alapvonali jellemzőit a 
bevált módszerek és eszközök, valamint hiteles alapadatok segítségével.
- Győződjünk meg róla, hogy minden szükséges épület- és projektdokumentáció rendelkezésre áll és könnyen 
elérhető.

- Szánjunk elegendő időt és erőforrásokat az energiaaudit / tanúsítvány tanulmányozására, a beruházás 

előkészítésére és a gazdasági és pénzügyi értékelés elvégzésére - mint pl. a költség-haszon elemzés, életciklus 

elemzés, vagy életciklus költségelemzés.3

3	Európai Bizottsági Rendelet a költség-haszon elemzésről (244/2012/EU):

https://publication-detail/-/publication/40347d51-cd2d-4935-9ae 1-293171ba12d2. 

A pénzügyi elemzés további módszerei: életciklus elemzés, életciklus költségelemzés.
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-	Kommunikáljunk az épület minden felhasználójával és vonjuk be az összes érintettet (bérlők, technikusok, 
felhasználók, gondnokok, stb.).	 Beszéljünk velük a belső körülményekről, a hőérzetről és egyéb igényekről, 
amelyek a tervezett felújítás szempontjából relevánsak. Ösztönözzük az épület közös tulajdonként való kezelését.

- Az energiatakarékossági intézkedések kiválasztása és tervezése során tartsuk szem előtt az energiahatékony 
épület öt követelményét:

1. Légtömörség
2. A hőhíd-hatások csökkentése4

3. Összefüggő hőszigetelés

4. Szellőztetés hővisszanyeréssel
5. Az ablakok esetében	magasabb szintű szabványok ( A következő kiadványban

európai jó gyakorlatokat találunk erre vonatkozóan: Passive House or Net Zero
Energy Building standards5 )

- Vegyük figyelembe a Passzív Ház szabványait, amelyek viszonylag pontosan határozzák meg az előírásokat,
hasznosítják a felújítás módszertanát, beleértve az energiamérleg kiszámítására szolgáló eszközt és a passzívház 
tervező csomag (Passive House Planning Package, vagy röviden PHPP) elnevezésű megoldást.6

- A konkrét megoldás / technológia kiválasztásakor ne csak a jelenlegi piaci ajánlatot és árakat, hanem a 
jövőbeni karbantartást és az előrelátható energiaköltségeket is vegyük figyelembe.7

- Óvatosan becsüljük meg az összes azonosított / tervezett energiatakarékossági intézkedéssel kapcsolatos 
energia- és pénzügyi megtakarítást. Mérjük fel az ilyen megtakarítások elérését akadályozó potenciális 
kockázatokat és azt is, hogy mit lehet tenni a kockázatok minimalizálása érdekében.
- Dokumentáljuk az egész folyamatot a jövőbeni könnyebb hivatkozás érdekében.
- Alakítsunk egy hatékony energiafigyelő team-et, hogy megfigyelhessék a fogyasztás változásait és értékelhessék 
a tervezett intézkedések valós eredményeit (a team-et a beruházás előtt kell létrehozni, hogy hatékonyan 
működjön).

- Győződjünk meg arról, hogy a végső projekt nem csak a helyi környezetvédelmi / energiastratégiához, hanem 
más politikákhoz is illeszkedik, és hogy nem ütközik más tervezett / megvalósított projektekkel.
- Biztosítsuk azt, hogy a környezeti, gazdasági és társadalmi előnyök / hátrányok holisztikusan legyenek kezelve, 
az egyéb vonatkozó politikákkal és tervekkel való szélesebb körű együttműködés demonstrálására.

5 További szabványok az ablakok és a külső ajtók beszerelésére vonatkozó ún. RAL szabványok, illetve az 

ETICS európai alkalmazására vonatkozó európai irányelvek (külső hőszigetelő kompozit rendszer) 

beépítésére.
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4 Az EU különböző országai különböző megoldásokat alkalmaznak a hőhidakra. Magyarország belső, míg 
Németország külső dimenziókat használ. Még abban az esetben is, ha egy összeillesztés hőhídmentesként 
kerül megállapításra. Magyarországon meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e részletes energiaauditra / 
tanúsítványra.

6 Magyarországon megengedett az ún. dinamikus épületenergetikai szimuláció alkalmazása is az épületek 
energiahatékonyságának meghatározására. 

Fontos még megjegyezni, hogy a felújítások előtti energetikai számításokat / tanúsítványokat az adott 
országban hatályos szabványokat (amelyek az EU-ban többségének azonosak) és nemzeti jogszabályokat 
(amelyek nagy valószínűséggel különböznek az egyes országokban, pl. abban, hogy mennyi szigetelést 
szükséges tenni az épületszerkezetre) figyelembe vevő szoftverekkel célszerű elvégezni, ill. kiállítani 
(Magyarországon ilyenek pl. az Auricon EnergetiC és a WinWatt, mivel ezekkel el lehet készíteni egy 
hiteles energetikai tanúsítványt, míg  egy PHPP Excel táblával nem).

7 Magyarországon a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról 7. § (3) pontja szerint a tulajdonos (pl. önkormányzat) kérésére az adott épület gazdasági 
élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető, amely vagy az MSZ EN 15459 szabvány, vagy 
az Európai Bizottság 244/2012/EU Irányelve szerinti lehet, mivel mindkettő elfogadott az egész EU 
területén.
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- A kezdetektől törekedjünk arra, hogy az épületet használók energiaügyekkel kapcsolatos tudását és tudatosságát 
növeljük, mivel a technikai energiatakarékossági intézkedések hatékonyabbak a viselkedésváltozással kombinálva, 
így ad-hoc kampányokat is kidolgozhatunk, beleértve olyan információk terjesztését, mint az energia hatékonyabb 
felhasználása, vagy a megtakarított pénz további megtakarításokat eredményező felhasználása, stb. Győződjünk 
meg arról, hogy a műszaki beavatkozás és a tudásbővítő kampány párhuzamosan kerüljön lebonyolításra. Ha 
megoldható, akkor egy felhasználói kézikönyv is alkalmazható.

- Ne feledjük, hogy néha az egyszerű intézkedések jelentős eredményeket hozhatnak, ezért ne becsüljük alá ezek- 
nek a szerepét.

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit ke-
rüljünk el az energiahatékony felújítási projektek előkészítése során. Továbbá az alábbi 9-10. akciókhoz kapcsolódóan 
jó gyakorlatokat8 és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

10. Akció: Az összes szükséges épület- és projektdokumentáció összeállítása és elemzése
11. Akció: Az épülethasználók bevonása a kezdetektől a felújítási folyamatokba 
12. Akció: Az épületet használó vállalkozások és egyéb felhasználók igényeinek megfelelő felújítási  projekt   
előkészítése
13. Akció: Energiatakarékos megoldások és technológiák kiválasztása
14. Akció: Olyan stratégia választása, amellyel elkerülhetjük az ún. "alacsonyan lógó gyümölcsök" nyújtotta 
gyors és látványos, ámde hosszú távon esetleg átgondolatlan megoldásokat
15. Akció: A legmegfelelőbb finanszírozási lehetőségek keresése és kiválasztása
16. Akció: A lehetséges környezeti, stukturális, ökológiai szempontok meghatározása
17. Akció: Egy hatékony nyomonkövetési (monitoring) szabályozás kialakítása
18. Akció: Szinergiák keresése más projektekkel, szakpolitikákkal
19. Akció: A vezetői elkötelezettség fenntartása  a projekt befejezése után is, a hosszútávú működtetés és a 
további erőforrások biztosítása érdekében

8 A "  Retrofit"  módszertanát átvevő egyéb uniós projektek közé tartozik a BUILD UP, a NewTrend, EPI 

SCOPE & TABULA, stb.



2. Téma:

A projekt életciklusának második kulcsfontosságú lépése a MEGVALÓSÍTÁS / KIVITELEZÉS.	 Ez magában foglalja a 
vállalkozó(k) kiválasztását - aki(k) felelős(ek) az előre egyeztetett energiatakarékossági megoldások megvalósításáért és a 
felújítási folyamat minőségellenőrzéséért, biztosítva az energiatakarékossági intézkedések megfelelő időben való 
végrehajtását és azt, hogy az új, vagy korszerűsített rendszerek, berendezések, felszerelések megfelelő módon működjenek és  
a folyamatos karbantartásuk is megoldott legyen.  Mint ahogyan az energetikai felújítási projektek egyéb lépéseinél, a 
végrehajtás során is fontos biztosítani, hogy az érintett felek részt vegyenek a folyamatban, ha lehetséges. Ez magában 
foglalja az épületkarbantartó munkatársak bevonását, akiknek tisztában kell lenniük a végrehajtott intézkedésekkel és a 
telepítés utáni használattal.
Nagyon fontos annak biztosítása, hogy a vállalkozó - a munka megkezdése előtt - jól megismerhesse a helyi körülményeket, 
az épület(ek) jellemzőit és az épület(ek) tulajdonosának/befektetőjének elvárásait. Ehhez minden szükséges információval és 
dokumentációval rendelkezniük kell és rendszeresen tájékoztatni szükséges őket. Az épület tulajdonosainak gondoskodniuk 
kell arról, hogy az összes felmerülő problémát azonnal megvitassák és a döntéseket végrehajtsák. Az üzembehelyezés csak 
azt követően történhet, hogyha biztosítva látjuk, hogy az energiahatékony felújítás megfelelően került kivitelezésre, az összes 
meghibásodást sikerült korrigálni és minden olyan intézkedés megtörtént, amely a hosszútávú működést biztosítja.	
Nagyobb projektek esetében érdemes időt biztosítani a minőségbiztosítási (Quality Assurance, röviden QA) eljárások 
alkalmazására, és kinevezni egy minőségbiztosítási menedzsert.
Az épület tulajdonosa választhat, hogy a projektet hagyományos módon vagy a köz- és magánszféra együttműködésével 
(Public-Private Partnership, röviden PPP), vagy ESCO ( Energy Service Company) finanszírozás alkalmazásával kívánja  
végrehajtani.	A döntés meghozatala előtt az alternatív lehetősége összes költségét és előnyét gondosan meg kell vizsgálni.

MEGVALÓSÍTÁS/
KIVITELEZÉS
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI/KIVITELEZÉSI FÁZISÁBAN JELENTKEZŐ FŐBB FELADATOK

1. A megfelelő vállalkozó kiválasztása

- Határozzuk meg a beszerzés típusát (hagyományos, PPP, stb.)
- Állítsuk fel a vállalkozóval szemben alkalmazandó követelményrendszert
- Készítsük elő az összes beszerzési dokumentációt
- Bonyolítsuk le a beszerzést
- Válasszuk ki a vállalkozó(ka)t
- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljünk el a megfelelő vállalkozó(k)kiválasztása során. Továbbá az alábbi 1-3. akciókhoz kapcsolódóan jó 
gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.	

1. Akció A beszerzési szabályok kialakítása, amelyek egyértelműen meghatározzák a felújítást követően 
elérendő előnyöket és teljesítményeket (lehetőleg zöld és innovatív közbeszerzési elveket követve)
2. Akció:	A beszerzés típusának meghatározása (hagyományos, PPP, ESCO) és a beszerzési dokumentáció

kidolgozása
3. Akció: Annak biztosítása, hogy a vállalkozó megvizsgálja és kijavítja az összes jelentkező hibát az épület
műszaki személyzetével és a felhasználókkal közvetlen együttműködésben

2. Hatékony együttműködés a kiválasztott vállalkozóval

- Alakítsunk ki hatékony kommunikációs és együttműködési kereteket
- Bővítsük a vállalkozó(k) kapacitását (ha szükséges)
- Biztosítsunk műszaki ellenőrzést az elvégzett munkákra vonatkozóan; szükség szerint vonjunk be szakértőkeit is

- Biztosítsuk a szükséges támogatást

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit ke- 
-rüljünk el a kiválasztott vállalkozóval történő hatékony együttműködés érdekében. Továbbá az alábbi 4. 
akcióhoz kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk. 

4. Akció:	A vállalkozó számára képzés biztosítása és rendszeres egyeztetés a teendőkről .

3. A kiválasztott energiatakarékossági intézkedések megvalósításának felügyelete

- Biztosítsuk az energiatakarékossági intézkedések megfelelő végrehajtását
- Ügyeljünk az új/korszerűsített rendszerek, berendezések és eszközök helyes és hatékony működtetésére és 
folyamatos karbantartására
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- Biztosítsuk a műszaki előírásoknak való megfelelést
- Alakítsunk ki egy olyan szabályrendszert, amely felismeri a problémákat és a meghibásodásokat és reagál azokra
- Helyezzük üzembe a felújított épületet	

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljünk el a kiválasztott felújítási munkálatok műszaki felügyelete során. Továbbá az alábbi 5-9. akciókhoz 
kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

5. Akció: Felkészült és megbízható műszaki ellenőr kijelölése, vagy szerződéssel történő alkalmazása
6. Akció: Minőségbiztosítási és ellenőrzési intézkedések bevezetése (nagyobb projektek vagy nagyobb
projektek részelemei esetén)

7. Akció: Annak biztosítása, hogy  az energiahatékonyság a felújítás során és az épület teljes élettartama alatt 
elsőbbséget élvezzen
8. Akció: A közigazgatás számára elérhető jó gyakorlatok megismerése
9. Akció: Az épület költségeinek finanszírozására használt különböző költségvetések figyelembe vétele

4. A formai követelmények teljesítése

- Győződjünk meg arról, hogy minden formai követelmény teljesüljön; pl. a nemzeti, regionális és helyi 
szabályozásokban szereplő követelmények, a finanszírozást biztosító program/eszköz követelményei, belső 
követelményrendszer

- Erősítsük meg, hogy a beruházás illeszkedik az önkormányzat/régió hosszútávú stratégiáihoz és 
szakpolitikájához			

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljük el a formai követelmények teljesítése érdekében. Továbbá az alábbi 10. akcióhoz kapcsolódóan jó 
gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.	

10. Akció: A megvalósított projekt feleljen meg minden formális és egyéb szükséges követelménynek

5. A legfontosabb érdekelt felek bevonása

- Az összes érdekelt felet azonosítsuk és vonjuk be a megvalósítási szakaszba

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan vonjuk be az 
érdekelt feleket. Továbbá az alábbi 11. akcióhoz kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat 
is megismerhetünk.

11. Akció:	A kulcsfontosságú érdekelt felek bevonása, köztük a technikai személyzet (épületgépészek, 
villanyszerelők, mérnökök stb.) az egész folyamatba, időszakos találkozók szervezésével is (különösen a 
nagyobb léptékű projektek esetében)
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3. Téma:

A projekt MONITORING fázisa ugyan nagyon fontos, de gyakran alábecsülik. Az alapos monitoring nemcsak a 
megvalósított projekt valós hatásának értékelését szolgálja, hanem a korrekciós vagy nyomonkövetési intézkedések 
szükségességét és jellegét is jelzi.	 Továbbá, figyelembe véve a projekttervezés és végrehajtás ciklikus jellegét, a 
megfigyelési szakaszban levont tanulságok és következtetések segíthetnek az önkormányzat által végrehajtott további 
energiatakarékossági intézkedések megtervezésében és igazolásában. Fontos megjegyezni, hogy a hatékony 
monitoringnak már a tervezési fázisban el kell kezdődnie és minden szükséges struktúrát és eljárást meg kell tervezni, 
annak bizotsítására, hogy minden releváns adat, adatforrások és eszközök rendelkezésre álljanak. A megfelelő 
monitoring magában foglalja a megbízható épületfelügyeleti rendszerek létrehozását, egyértelmű szerepeket és 
felelősségeket kijelölve, és hatékony felügyeleti és jelentéstételi protokollt alakít ki.	 Meg kell fontolni a megfelelő 
felügyeleti eszközöket és a nyomonkövetési mutatókat, beleértve a fejlett IKT használatának lehetőségét is. Mint mindig, 
fontos biztosítani a kulcsfontosságú érdekelt felek bevonását, és a monitoring adatokat ténylegesen ellenőrizni, 
elemezni, továbbítani a megfelelő döntéshozó szervek és más releváns célcsoportok felé, és a gyakorlatban használni (a 
jelenlegi intézkedések értékeléséhez, további intézkedések megtervezéséhez, a közvélemény felé történő 
kommunkikációhoz, az energiatudatosság növeléséhez, stb.).

MONITORING
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A PROJEKT MONITORING FÁZISÁBAN JELENTKEZŐ FŐBB FELADATOK

1. A monitoring struktúrák kialakítása
- Alakítsunk ki hatékony felügyeleti és jelentéstételi protokollokat / rendszereket
- Jelöljünk ki egy a monitoringért felelős team-et

- Alkalmazzunk monitoring eszközöket / módszereket
- Határozzuk meg a szükséges erőforrásokat (idő, humán, pénzügyi)

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljük el a monitoring rendszerek kialakítása során. Továbbá az alábbi 1-5. akciókhoz kapcsolódó jó 
gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

1. Akció: Ellenőrzési rendszerek és eljárásrendek kialakítása
2. Akció: A rendszer /eljárásrend és módszer (pl. web-alapú) egyértelmű meghatározása a monitoring 
jelentések készítéséhez

3. Akció: A monitoring eszközök meghatározása - megbízható épületfelügyeleti rendszer (pl. Building
Management System, röviden BMS) létrehozása

4. Akció: A munkafolyamat kialakítása a vállalkozókkal (pl. Gantt diagram alkalmazásával - ki, hogyan,
mikor?)
5. Akció: A finanszírozás biztosítása mind a felügyelet, mind a javítások és karbantartás elvégzéséhez

2. A hatékony monitoring folyamat biztosítása

- Biztosítsunk hatékony monitoring folyamatot és ellenőrzést a folyamat felett
- Alkalmazzunk különböző monitoring típusokat és mutatókat (Az épület/rendszer energiahatékonyságának, az 
épület/rendszer működési teljesítményének, vagy magának a projekt folyamatnak a monitoringja

- Gondoskodjunk arról, hogy a legfontosabb érdekelt felek visszajelzéseit megkapjuk

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljünk el ahhoz, hogy a monitoring folyamat hatékony legyen. Továbbá az alábbi 6-9. akciókhoz kapcsolódóan 
jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk. 

6. Akció:	Az adatforrások azonosítása, adatgyűjtés és elemzés, benchmarking
7. Akció:	Hatékony épületfelügyeleti folyamat biztosítása
8. Akció: Visszajelzés kérése és transzparens eljárásrend biztosítása a visszajelzésekre történő válaszadásra 
9. Akció:	Hatékony együttműködés biztosítása a különböző tevékenységi területeken dolgozó szakemberekkel 
(a helyi közigazgatáson belül és kívül) a teljesítménymutatók figyelemmel kísérésére
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3. A monitoring adatok felhasználási lehetőségei

- Használjuk a monitoring adatokat a beruházások értékeléséhez és a korrekciós/nyomonkövetési intézkedések 
tervezéséhez (ha szükséges)
- Használjuk a monitoring adatokat a hosszútávú működési teljesítmény biztosítása érdekében
- Használjuk a monitoring adatokat további energiamegtakarítási intézkedések tervezéséhez
- Használjuk a monitoring adatokat az épülethasználók általános energiatudatosságának és ismereteinek növelése 
érdekében
- Használjuk a monitoring adatokat az energetikai felújítási projekt és eredményeinek terjesztésére, a sikeres 
megvalósítás kommunikálására és a hibákból való tanulásra

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljük el a monitoring adatok hasznosítása során. Továbbá az alábbi 10-11. akciókhoz kapcsolódóan jó 
gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

10. Akció: A monitoring adatok gyakorlati hasznosítása
11. Akció: Közérthető, nem műszaki nyelvezet használatával a döntéshozók, az épülethasználók,  és a 
széleskörű nyilvánosság tájékoztatása a projekt előrehaladásáról és eredményeiről
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4. Téma:

Az energetikai felújítási projektek sikere nagyban függ az emberektől - azaz a döntéshozóktól, az energiaügyi 
kérdésekért felelős önkormányzati alkalmazottaktól, a kiválasztott vállalkozóktól, a létesítményvezetőktől és az 
épülethasználóktól.	 Mindezek az emberek fontos szerepet játszanak a folyamatban;	 így biztosítani kell, hogy 
„energiatudatosak” és jól felkészültek legyenek e szerepek végrehajtására. A döntéshozóknak megfelelő kapacitással 
kell rendelkezniük ahhoz, hogy megértsék a közvetett előnyöket és az energiafelújítási projektek jellegét, hogy 
hajlandóak és képesek legyenek a szükséges tervezési, végrehajtási, felügyeleti és jelentéstételi struktúrák 
meghatározására, a szükséges erőforrások hozzárendelésére és annak biztosítására, hogy az energiahatékonyság jól 
beépüljön az önkormányzat hosszútávú  fejlesztési stratégiájába. Az energiatudatos döntéshozók hosszú távú politikai 
támogatást és az energiamegtakarítási törekvések elismerését is biztosítják. Az önkormányzati személyzetnek 
megfelelően fel kell készülnie az energetikai felújítási projektek előkészítésére és felügyeletére, kommunikálniuk kell a 
vállalkozóval és biztosítaniuk szükséges, hogy az elért eredmények megfeleljenek a tervezett eredményeknek, akár 
külső szakértők bevonásával. Minden releváns önkormányzati osztálynak (nemcsak az energiaügyekért felelős 
személyeknek) legalább bizonyos mértékig részt kell venniük a folyamatokban és képezniük kell magukat annak 
érdekében, hogy a szükséges pénzügyi, jogi és kommunikációs támogatással ellátott „energia-felelős csapatot” 
biztosítsanak a felújításokhoz.

HORIZONTÁLIS 
TÉMAKÖR:

KAPACITÁSBŐVÍTÉS
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Mivel az energiamegtakarítási intézkedések sikeres végrehajtása nemcsak az önkormányzati alkalmazottak 
kapacitásától, hanem más kulcsfontosságú érdekeltek (pl. vállalkozók, tanácsadók, létesítménygazdálkodók) 
kapacitásától is függ, ezért a kulcsfontosságú érdekelt felek a kapacitásépítési tevékenységek másik fontos célcsoportja, 
amelyeknek alkalmazkodniuk kell az igényeikhez és a projekt(ek) ben rejlő potenciális szerepekhez. Nem szabad 
alábecsülni az épület(ek)et karbantartó munkatársak szerepét sem; nekik is aktívan részt kell venniük minden tervezett 
felújításban, és képezniük kell magukat az új vagy korszerűsített rendszerek, berendezések és eszközök üzemeltetésére. 
Végezetül ne feledjük az épület használóit. Bár nem mindig közvetlenül vesznek részt az energiatakarékossági 
intézkedések végrehajtásában, de jelentős hatással vannak az épületek energiafogyasztására. Ezért az általános 
energiatudatosságukat növelni, és a berögzött szokások megváltoztatását ösztönözni kell - és ezt nemcsak a 
megvalósított energiafelújítási projektek során, hanem rendszeresen is meg kell tenni. Különböző módszerek és 
eszközök állnak rendelkezésre az energiával kapcsolatos ismeretek átadására és a releváns készségek és kapacitások 
bővítésére. Ezeket a helyi igényeknek megfelelően kell feltárni és alkalmazni. Ne feledjük, hogy nincsenek olyan 
módszerek / eszközök, amelyek tökéletesen illeszkednek az összes érintett igényeihez, ezért jobb, ha a kapacitásépítést 
és a figyelemfelkeltő tevékenységeket célcsoportokhoz és az általuk előidézett tényleges hatásokhoz igazítjuk. 
Biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló humánerőforrások az energietikai felújítás során ténylegesen hasznosításra 
kerüljenek.

A PROJEKT KAPACITÁSBŐVÍTŐ FÁZISÁBAN JELENTKEZŐ FŐBB FELADATOK

1. A sikeres kapacitásbővítő és tudatosságnövelő kampányok alapelveinek megértése és alkalmazása

- Határozzuk meg a kapacitásbővítés alapjául szolgáló igényeket
- Azonosítsuk és elemezzük a kapacitásbővítő eszközöket és módszereket
- Igazítsuk a kapacitásbővítő eszközöket és módszereket az egyes célcsoportok igényeihez

- Biztosítsunk hosszútávú kapacitásbővítő és tudatosságnövelő folyamatokat 

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit kerüljünk 
el a sikeres kapacitásbővítő és tudatosságnövelő kampányok elveinek megértése és alkalmazása érdekében. Továbbá az 
alábbi 1-3. akciókhoz kapcsolódóan jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

1. Akció:	A célcsoportok azonosítása és a kapacitásépítési célok, módszerek és eszközök meghatározása

2. Akció:	 Többszereplős találkozók szervezése (önkormányzati alkalmazottak, egyéb érdekelt felek, 
épületfelhasználók), amelyek lehetővé teszik a tapasztalatok és vélemények cseréjét

3. Akció: Európai Uniós alapok keresése az energiahatékonysági terület szakképzésének és
készségfejlesztésének támogatására
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2. Az önkormányzati alkalmazottak kapacitásának bővítése	

- Biztosítsuk azt, hogy az energiaügyekért felelős külső, vagy belső, saját személyzet megfelelő készségekkel és 
képességekkel rendelkezzen (beleértve az energiahatékony felújítási projekteket is).

- Továbbá biztosítani kell azt is, hogy az energetikai projektekben résztvevő személyzet készségei és képességei is 
megfelelő szintűek legyenek (finanszírozás, jogi, kommunikációs stb.)

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljünk el az önkormányzati alkalmazottak kapacitásbővítésére vonatkozóan. Továbbá az alábbi 4-7. akciókhoz 
kapcsolódó jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk. 

4. akció:	Rendszeres képzések szervezése az önkormányzati alkalmazottak és az  energetikai felújításokban
érintett tanácsadók számára
5. akció: Az energiahatékony felújítási projektekben közvetlenül résztvevő belső és külső szakértők megfelelő
képzésének biztosítása
6. akció: Rendszeres részvétel az egyes témákhoz kapcsolódó konferenciákon, workshopokon,
szemináriumokon stb. 
7. akció: Az ESCO-koncepció és az energiahatékonyság üzleti kultúrájának tudatosítása az ESCO-piac iránti
érdeklődés növelése érdekében

3. Kapacitásbővítés és egyéb érdekelt felek bevonása

- A legfontosabb érdekelt felek azonosítása
- Az érdekelt felek készségeinek és kapacitásának bővítése, beleértve az épületek menedzsereit és az operatív 
személyzetet is
- Biztosítani kell az érdekelt felek bevonását az épület energetikai felújítási folyamatába
- Az új / korszerűsített rendszerek, installációk és berendezések megfelelő működésével kapcsolatos ismeretek 
átadása az érintett szereplőknek9

- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljünk el a kapacitásbővítéssel és az egyéb érdekelt felek bevonásával kapcsolatosan. Továbbá az alábbi 8-10.
akciókhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat is megismerhetünk.

8. Akció: A projekteredmények hosszútávú fenntartásának biztosítása
9. Akció: 	Az energiahatékonysággal kapcsolatos érdekelt felek üléseinek megszervezése
10. Akció: Rendszeres kommunikáció a folyamatos fejlesztésről több kommunikációs csatornán / közösségi
hálón keresztül
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9 Például: Egy épület hőszigetelésre kerül és a nyílászárókat is kicserélik, ezáltal légtömörré válik az épület. A 
régi irodában nem volt szükséges annyit szellősztetni, mert magától is szellőzött a tömítetlen nyílászárókon 
keresztül,  és ezzel együtt a meleg is kiszökött. Azonban, ha a felújítás után nem szellőztetnek többet a korábban 
megszokottnál, akkor a dolgozók tompábbak és fáradékonyabbak lesznek, mivel a felújítás után már nem 
szellőzik magától az iroda. Tehát az energiahatékony épületek valóban energiahatékony használata sokszor 
megköveteli, hogy a felhasználói szokásokban is változás következzen be. Ennek a kommunikációja is rendkívül 
fontos.



4. Az általános energiatudatosság növelése és az épülethasználók magatartásának megváltoztatása

- Kommunikáljunk energiaügyekről az épülethasználókkal
- Tartsunk képzést az épülethasználóknak az energia hatékony használatáról
- Ismertessük meg az épület használóit új / korszerűsített rendszerekkel, installációkkal és berendezésekkel
- Jelöljünk ki egy monitoring team-et
- Aktívan vonjuk be az épülethasználókat az energiamegtakarítást eredményező tevékenységekbe és 
projektekbe
- A teljes REBUS ERP jelentésben további javaslatokat találunk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk és mit 
kerüljük el az energiatudatosság általános növelése és az épületfelhasználók szokásainak megváltoztatása 
érdekében. Továbbá az alábbi 10-11. akciókhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat és egyéb releváns tapasztalatokat 
is megismerhetünk. 

11. Akció:  Szélesebb kontextusbeli relevanciájú és strukturált programot tartalmazó oktatási kampányok
szervezése és számos érdekelt fél bevonása
12. Akció: Szélesebb közönséget célzó ingyenes kampányok szervezése
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A REBUS projektben beazonosított jó gyakorlatok:

1. "ECO2-SMART' Iskolák (korábban Iskolai CO2 csökkentési program (Durham,  Egyesült Királyság)
A program célja az energiatakarékossághoz kapcsolódó ismeretek bővítése és a szokások megváltoztatása az 
iskolákban. A projekt általános célja az iskolák széndioxid-kibocsátásának és költségeinek csökkentése.

2. A "Big Switch Off" program	(Durham, Egyesült Királyság)
Figyelemfelkeltő kampány az energiatakarékossági intézkedések végrehajtására a meglévő önkormányzati 
épületekben a szén- és energiafogyasztási költségek csökkentése érdekében.

3. "SEAP"-vezérelt képzés önkormányzati munkatársak számára helyi energiaügynökség létrehozásához (Magyarország)
Ötnapos helyszíni energetikai képzés az önkormányzati munkatársak számára azzal a céllal, hogy a helyi 
fenntartható energia stratégia (SEAP) tartalmát két szomszédos település, Rácalmás és Mezőfalva 
munkavállalóinak mindennapi működésébe beépítse.

4. Új Versilia Kórház és a 3 „R” stratégia: csökkentés, szabályozás és megújulók használata (Toszkána, Olaszország)
Integrált stratégia az egészségügyi létesítmények számára az energiafogyasztás csökkentése, a megfelelő 
energiarendszer-használat és szabályozás érdekében az épületirányítási rendszeren (BMS) keresztül, valamint 
a megújuló energiaforrások integrálása.

5. Zöld Kórház projekt (Toszkána, Olaszország)
Hatékonyabb és kényelmesebb kórházak optimalizált menedzsment révén, amely a hő- és villamosenergia-
fogyasztás csökkentésére összpontosít.

6. 50/50 Módszertan (Lengyelország és Kréta, Görögország)
Az 50/50 Módszertan célja az energia- és pénzügyi megtakarítások elérése azáltal, hogy az iskolák és az 
önkormányzatok energiamegtakarítások révén  a gazdasági ösztönzőket egyenlő arányban (50-50%) megosztják.

7. Zöldtetős beruházások (Kréta, Görögország)
A városháza épületének zöld tető megvalósítása, amely energiamegtakarítást és komfortfeltételeket biztosít az 
épülethasználók számára.

8. Buzau önkormányzat fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terve 2015-2020  (Délkelet-Románia)
Fenntartható energia akcióterv (SEAP) a helyi politikák végrehajtására, beleértve az önkormányzat 
városfejlesztési stratégiáját az energiahatékonyság és a környezetvédelem területén.

9. Zöld Egyetemi Stratégia	(Műszaki Egyetem Kréta, Görögország)
A „Zöld Egyetem” stratégiája az egyetem fenntarthatóvá történő átalakítására közép- és hosszú távú 
energiacsökkentő intézkedések révén.

10. A Nemzeti Könyvtár fűtéskorszerűsítése (Varsó, Lengyelország)
A Varsói Nemzeti Könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítése a BMS telepítésével együtt (a könyvtár 3 
egységből álló komplexumot foglal magában, amelyek belső kertekkel vannak összekapcsolva).

11. Átfogó fűtéskorszerűsítési program	(Niepołomice, Lengyelország)

Példa a niepołomice-i önkormányzat fenntartható fejlődésre vonatkozó hosszú távú stratégiáján alapuló átfogó 
fűtéskorszerűsítési programra (tervezés, megvalósítás, monitoring és kapacitásépítés).

12. "Mercury projekt" létesítmény-monitoring központ létrehozásához (Svédország, Malmö)

A Mercury projekt különálló épületkezelő rendszereket (BMS) egyesített egy rendszerbe, amely jelentős 
megtakarításokat és egyszerűsítést eredményezett.
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A jó gyakorlatok (angol nyelven) a következő linken érhetőek el: 
www.interregeurope.eu/rebus/good-practices/ 



Partnerek
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