
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekintettel, hogy az épületek energia-
hatékonyságára vonatkozó EU direktíva 
komoly kihívást jelent az európai 
épületszektor hatékonyabb 
energiafelhasználására, a megújuló 
energiák nagyobb mértékű alkalmazására 
és a CO2-kibocsátás csökkentésére, 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati 
létesítmények elöljáró példát kellene 
mutassanak, vagy azzá váljanak, és 
tudatában annak, hogy céljaink eléréséhez 
polgárainkra kell támaszkodnunk, 
 
Tekintettel, hogy fontos az épületek energia-
hatékonyságára vonatkozó EU direktívának 
elébe menni és környezetvédelmi 
aspektusait is figyelembe venni, önkéntesen 
 
 
 

 
A Display-hez való csatlakozás 
lehetőséget nyújt számunkra ::::    

 
 
összehasonlítani a tulajdonunkban lévő 
épületeket egymás között, valamint más 
helyi önkormányzatok épületeivel, 
 
más európai helyhatóságokkal való 
tapasztalatcserére.   
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

Az Európai Display kampány sikerének 
érdekében és a közös európai bázis 
megteremtéséért, elkötelezzük magunkat 
az alábbiak mellett : 
 
publikussá tesszük az energiafogyasztásra, 
CO2- kibocsátásra és vízfogyasztásra 
vonatkozó adatokat, legalább: 
• 5 önkormányzati épületnél 

(50.000 főnél kisebb település esetén) 
• 10 önkormányzati épületnél  (50.000 –

100.000 fő közötti település esetén) 
• 20 önkormányzati épületnél  (100.000 

főnél nagyobb település esetén), 
 
 
biztosítsuk az Energie-Cités számára  
önkormányzatunk összes adminisztrációs 
adatát, mely szükséges az Európai Display 
kampányhoz tartozó plakáthoz és 
weboldalhoz,   
 
kitegyük a Display® kampány plakátjait 
minden érintett épületben, a nagyközönség 
számára jól látható helyeken, 
 
elindítsunk egy információs és tudatosság 
fejlesztési programot, melynek célközönsége 
az érintett épületek használói,   
 
egy éves díj fizetésére a Display kampány 
kommunikációs csomagjának és eszközeinek 
használatáért (az Energie-Cités tagok 
számára díjmentes). 
 
Cserében, az Energie-Cités vállalja: 
 
egy Web-alapú számítási eszköz biztosítását 
az önkormányzat számára, az ehhez 
szükséges használati kézikönyvvel együtt, 
 
egy-egy Display® plakát kialakítását az 
önkormányzat minden érintett épületére (PDF 
fájl), 
 
az önkormányzat kérésére, további információ 
biztosítását a Display kampány kivitelezésére 
vonatkozóan, 
 
 az önkormányzat rendszeres informálását az 
“Európai Display” kampány előrehaladásával 
kapcsolatban,  
 
az önkormányzat munkáinak/ eredményeinek 
publikálását az “Európai Display” kampány 
weboldalán. www.display-campaign.org. 

 

(Két példányban, melyek visszaküldendők:Energie-Cités/ 2 chemin de Palente/ F-25000 Besançon) 
__________________________________________________________________________________________ 
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