
JUNIOR ENERGIAGAZDÁK 
AZ ÖN VÁLLALATÁÉRT!

Tudás a jövőért

Energiahatékonyság

Klímavédelem

www.duihk.hu/hu/youngenergyeurope

2. Energiahatékonysági projekt

A jövendőbeli Junior Energiagazdák a képzés során 
energiahatékonysági projektet dolgoznak ki, amely-
nek célja a vállalat energiaköltségeinek csökkentése. 
A projektmunka kidolgozásában a résztvevő konzulensi 
segítséget kap a választott szakoktatótól, valamint a 
vállalat energetikai megbízottjától. A projektmunka ki-
dolgozására három hónap áll rendelkezésre. A projektek 
lehetséges témaköreit következő témák alkotják: világí-
tástechnika, sűrített levegő, valamint a munkatársak ér-
zékenyítése, vállalati mobilitás.

3. Az energiahatékonysági projekt bemutatása

A második magyarországi képzés zárására 2019. decem-
ber 11-én kerül sor, amelynek részeként minden résztve-
vő vállalati csoport szakmai vizsgabizottság előtt mutatja 
be saját energiahatékonysági projektjét. A rendezvény 
fontos feladata továbbá, hogy a résztvevő vállalatok 
közötti tapasztalat- és tudáscserét elősegítse. A képzés 
végén a résztvevők kétnyelvű Junior Energiagazda ta-
núsítványt kapnak, valamint a legsikeresebb projekteket 
bemutató csoportok különdíjban részesülnek.

Jelentkezés és további információk

www.duihk.hu/hu/youngenergyeurope

Lengyel Bálint
projektfelelős Young Energy Europe

Német-Magyar Tudásközpont
1024 Budapest, Lövőház utca 30.

Telefon: +36-1-243-3695
Mobil: +36-20-282-0107
E-mail: lengyel@ahkungarn.hu
Internet: www.duihk.hu/hu/youngenergyeurope
 www. young-energy-europe.eu
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Young Energy Europe 

A Young Energy Europe (YEE) projekt célja, hogy a vál-
lalati energiahatékonyság fontosságára, valamint eddig 
még fel nem tárt energiamegtakarítási lehetőségekre 
hívja fel a fiatal munkavállalók figyelmét. A Young Energy 
Europe teljes időtartama három év, 2017. november és 
2020. október között. A támogatott projekt elsődleges 
célja a Németországban bevált Energie Scouts képzési 
koncepció beindítása Magyarországon. Összesen három 
kurzus kerül megrendezésre, az első 2019. januárjában 
zárult. A második kurzus 2019. szeptember és december 
között kerül megrendezésre.

Junior Energiagazdák 

A képzés során a Junior Energiagazdák többek között a 
klímavédelem, az energiafelhasználás és adatmenedzs-
ment, a gazdaságossági számítás, valamint a vállalati mo-
bilitás terén részesülnek oktatásban. Ezt követően vállala-
tuknál energia- és erőforrás-optimalizálási lehetőségeket 
keresnek, hogy a vállalati folyamatok hatékonyságát 
növeljék. Modern mérőeszközök segítségével fogyasz-
tási adatokat gyűjtenek és önálló energiahatékonysági 
projekttervet készítenek, amelynek kivitelezése a vállalati 
energiaköltségek csökkentését szolgálja.

A YEE projekt Junior Energiagazda 
képzésének céljai

• feltáratlan energiamegtakarítási lehetőségek aktiválása,
• vállalati folyamatok  energiahatékonyságának növelése,
• környezetvédelem és környezettudatosság fejlesztése 

a vállalatnál,
• strukturált tudásátadás és tapasztalatcsere európai or-

szágok között.

Előnyök a vállalatok számára

• valódi megtakarítások elérése,
• vállalati versenyképesség növelése,
• szakemberek megtartása,
• gyakorlatorientált szakmai képzés,
• ingyenesen kölcsönözhető mérőeszközök, 
 ingyenes tananyag.

A Junior Energiagazda képzés célcsoportja

A célcsoport vállatok 20-35 év közötti fiatal munkatársai. 
Maximális résztvevői létszám: 25 fő, vállalatonként 3-5 
fős csoportokban. A képzésen való részvétel nem igé-
nyel szakirányú végzettséget, a részvétel ingyenes.

A második Junior Energiagazda képzés felépítése 
(2019. szeptembertől – 2019. decemberig)

1. Képzési modulok (workshopok)

1. workshop: 2019. szeptember 11., 9:00-16:30 
 Klímavédelem, energiamenedzsment és energetikai al-

kalmazások elemzése

2. workshop: 2019. szeptember 25., 9:00-16:30
 Világítástechnika, vállalati adatrögzítés és kiértékelés

3. workshop: 2019. október 9., 9:00-16:30
 Sűrített levegős rendszerek és egyéb energiafelhaszná-

lási területek

4. workshop: 2019. október 16., 9.00-16:30
 Gazdaságossági számítás és vállalati mobilitás 

5. workshop: 2019. november 27., 9:00-16:30
 Kommunikációs és prezentációs technikák fejlesztése
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