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A jövő generációk életminősége nagyban függ attól, hogy már ma képesek vagyunk-e átalakítani a 
világról, a környezetünkről és életünkről alkotott gondolkodásunkat, tudásunkat, majd erre alapozva 
életformánkat és szokásainkat úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat, azaz 
fenntartható módon éljünk. 

Hazánk piacvezető, az Európai Bizottság által is díjazott zöld energetikai programját (Virtuális Erőmű 
Program (VEP)) működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6) évek óta elkötelezett 
gyermekeink és unokáink szemléletformálása mellett. 

A MI6 2016 óta készíti a Fenntarthatósági Témahét egy-egy célcsoportjának tananyagait a Témahetet 
vezető Pontvelem Kft-vel partnerségben. A program során az iskolák önálló, kidolgozott tananyagot 
kapnak, amelyben a diákoknak lehetőségük van megismerni többek között a fenntartható fejlődés 
fontosságát, és a ma elérhető, lemodernebb zöld technológiákat. 

Ezzel párhuzamosan a MI6 2016-ban elindította diákprogramját Energiatudatos Iskolákért Pályázat 
(ETIP) címmel, melynek keretében az iskolák szemléletformálási akciókban vehetnek részt. Az ETIP 
célja, hogy elismerje az iskolák aktivitását, és díjazza azok környezettudatosságát Energiatudatos Iskola, 
illetve Energiahatékony Iskola díjjal. 

Programunk fővédnöke Dr. Áder János köztársasági elnök, Dr. Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott asszony védnöksége mellett. A díjazottak képviselői a program védnökeitől oklevelet 
vehetnek át a 2019. márciusában a Parlamentben megrendezendő Díjátadó Gálán, továbbá az iskola 
egy évig használhatja az VEP – Energiatudatos Iskola, vagy Energiahatékony Iskola címet, ill. az ezt 
tanúsító védjegyet. 

 

  



 

 

 

 

Hogyan működik az ETIP? 

1. A regisztrációnál az iskolának ki kell jelölnie egy tanárt, aki az iskola kapcsolattartója lesz.  

2. A következő lépés a regisztrációs íven szereplő Önértékelés kitöltése. 

3. A kitöltött Önértékelés alapján az Energiatudatos Iskola címre pályázó intézmény feladata a 

kérdőívben feltárt helyzet alapján 3 azonosított területen vállalásokat tenni az fenntarthatóság 

fejlesztésére.  

4. Az Önértékelés kitöltése után az Energiahatékony Iskola címre pályázó intézmények feladata 

röviden bemutatni a már megvalósult energiahatékonysági és diák szemléletformálási akciók 

eredményeit.  

A pályázat megegyezik a Klebensberg Központ által javasolt pályázati konstrukcióval, mellyel 

kapcsolatban a KK levélben kereste meg az összes hazai intézményvezetőt.  

 

 

Energiatudatos Iskola Címet kaphatnak azok az iskolák, akik 
szemléletformálási, mentorálási tevékenységükkel és példamutatás-
sal segítik a diákok fenntarthatósági tárgyú nevelését. 

 

 

 

 

Energiahatékony Iskola Díjat kaphatnak azok az iskolák, amelyek 

megvalósított energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarítá-

sokkal és/vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. 

 

 

 

 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 

Virtuális Erőmű Program™ 

 
Telefon: +36 30 847 7739 
Mail: info@mi6.hu 
Web: http://www.mi6.hu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/energiahatekonysag 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/3882655 (energiahatékonyság) 
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