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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
2017. július 31. Azonnal közölhető. 
 

Különleges együttműködés egy 'zöld' és egy 'szociális' szervezet között: 
mindenki tehet a környezetért, azaz bárki élhet zölden és energiatakarékosan 

 

Az Ökológiai Túllövés Napja, azaz a nap, amikor az emberiség kimeríti a természet idei éves 
készletét, idén augusztus 2-re esiki, korábbra mint bármikor az elmúlt közel 50 évben, mióta 
ennek a napnak az időzítését számoljákii. Ehhez a jelentős dátumhoz közeledve különösen 
fontos elgondolkodnunk azon, hogy vajon tudunk-e a környezet védelméért mi is tenni valamit 
saját vagy közvetlen közösségünk mindennapi életében? És tudunk-e vajon akkor is, ha ahhoz a 
36%-hoz tartozunk, aki Magyarországon a létminimum alatt éliii, vagy a 21%-hoziv, aki 
energiaszegénységgel küszködik (amely gyakran azt is jelenti, hogy öko-lábnyomunk országunk 
átlagánál kisebb)? 

Ezek a súlyos környezeti és szociális problémák létfontosságú kérdések és kihívások elé 
állítanak minden közösséget, mint például: 

▪ A szerény anyagi körülmények között élők is folytathatnak környezettudatos életvitelt, és 
nyújthatnak példát ezzel másoknak? 

▪ Léteznek olyan megoldások, módszerek, amelyek egyszerre enyhítik a szegénységet és 
segítenek zöldebbé, környezetbarátabbá tenni egy közösség életét? 

Az EnergiaKözösségek program célja 2011 óta az, hogy segítse a családok, háztartások, 
kisközösségek energiatudatos életmódját, és népszerűsítse a karbon-szegény, zöld életmódot. 
A kampány keretében minden év őszén indított versennyel a szervező GreenDependent Intézet 
azt emeli ki, hogy: mindennapi gyakorlataink, szokásaink megváltoztatásával, nagyobb 
beruházás nélkül is jelentős energiát – ezáltal pénzt – tudunk megtakarítani. Továbbá, hogy a 
klímabarát, zöld életmód mindenki számára megvalósítható, és a megtakarítás, életmódunk 
zöldítése közösségben könnyebb. 

A 2016-17-es évadban egy különleges együttműködés keretében az EnergiaKözösségek 
program történetében először egy mélyszegénységgel küzdő, hátrányos helyzetben lévő 
romatelepen is alakult egy olyan közösség, akik részt kívántak venni a versenyen. A bagi 
romatelep lakossága úgy döntött, hogy megmérettetik magukat, és belevágnak egy új tanulási 
folyamatba. Az itt élők közül 6 család fogott össze a BAGázs Közhasznú Egyesület segítségével 
azért, hogy az EnergiaKözösségek program keretein belül csökkentsék az 
energiafogyasztásukat és környezettudatosabb életet éljenek. 

Ezek a családok régóta alkotnak egy csapatot, és az elmúlt években közösen érték el az 
előrefizetős villanyórák felszerelését is, mely nagyban motiválta őket a programhoz való 
csatlakozásra is. Ezek az órák tudatosabb, odafigyelőbb energiafogyasztásra ösztönzik őket, 
hisz az előre feltöltött havi kereten belül kell gazdálkodniuk az árammal. 

Mivel a telepen az internet hozzáférés sokak számára korlátozott, így a „Kerasz Khetane”, 
azaz „Csináljuk együtt!” EnergiaKözösség kétheti rendszerességgel találkozott a 
közösség klíma-koordinátoraival, hogy mindenkihez eljussanak a fontos információk. A 
találkozókon megosztották egymással a kapott energiatakarékos tippeket, a Kislábnyom 
Hírlevelek tartalmát, megbeszélték a tapasztalataikat és támogatták, motiválták egymást. 

A BAGázs önkénteseinek és a klíma-koordinátoroknak a munkáját a GreenDependenttől kapott 
képzéseken és anyagokon kívül segítette, hogy a közösség azon tagjai, akinek még nem volt 
villanyórája és így mérhető fogyasztása, párt alakított egy már villanyóra-tulajdonos taggal, mivel 
szeretett volna mindent megtanulni, és a csoport sikeréhez aktívan hozzájárulni. Ők a 
"lelkiismeret", akik figyelmeztetik párjukat a mérések rendszeres elvégzésére.  

Meg is lett az eredménye az odafigyelésnek: bagi Kerasz Khetane közösség az 
EnergiaKözösségek versenyben 1. helyezést ért el, ami azt is jelenti, hogy a közösség 
tagjai együttesen 27%-kal csökkentették energiafogyasztásukat! A jelentős megtakarítást 

http://greenfo.hu/hirek/2016/08/08/okologiai-tulloves-napja
http://intezet.greendependent.org/hu/node/294
http://intezet.greendependent.org/
http://bagazs.org/
http://www.energiakozossegek.hu/hu/let%C3%B6lthet%C5%91-anyagok
http://kislabnyom.hu/
http://kislabnyom.hu/
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úgy érték el, hogy  

1. Vízkőtelenítették a bojlereket, 
2. Kikapcsolták a beltéri egységeket, kihúzták a töltőket, 
3. Lekapcsolták a villanyokat és rávették a családtagokat, hogy kapcsolják le maguk után, 
4. TV nézés helyett több időt töltöttek a szabadban, 
5. Nem használtak melegítőt fűtésre. 

 

Ezeken felül lényeges, és nem kis kihívást jelentő dolog volt rászokni a mérőórák rendszeres 
leolvasására. Anélkül ugyanis, hogy tudnánk, mennyit fogyasztunk, nehéz változtatni, és nehéz 
később tudnunk azt is, hogy sikerült-e a változtatások segítségével megtakarítani. 

A 'zöld' és 'szociális' szervezetek közötti összefogás, a családok közötti munka meghozta 
gyümölcsét: hiszen amellett, hogy közösen tettünk a környezet és klíma védelme érdekében 
pénzt is spóroltunk. A kialakított módszert, a jó példát, az eredményeket a két szervezet, a 
GreenDependent és a BAGázs, mindenképp szeretné tovább terjeszteni, és minél több helyre 
eljuttatni! 

Az EnergiaKözösségek program támogatója 2011-13 között az Európai Unió Intelligens Energia 
Európa programja, majd 2014-2017 között az E.ON Hungária Csoport volt.  

A program védnöke a jövő nemzedékek szószólója. 

További információk, sajtókapcsolat: 

GreenDependent Intézet:  

Vadovics Edina 

telefon: 20/512 1887 
e-mail: info@greendependent.org 

 
További információk az EnergiaKözössége programról: 
http://www.energiakozossegek.hu/ 
http://intezet.greendependent.org/hu/node/294 

 
További kapcsolódó anyagok: 

A nyertesek megtakarítási módszerei és tippjei 
Képes beszámoló a záró rendezvényről 
Kisfilm a záró rendezvényről 
EnergiaKözösségek záró sajtóközlemény 2017 

 
                                                           
i
 Forrás és további információk: http://www.overshootday.org/ 
ii
 Forrás: http://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/ 

iii
 Forrás: adó/online, Kettős Mérce 

iv
 Forrás: KSH, 2014 

A Kerasz Khetane (Csináljuk együtt!) energiaközösség a díjátadó ünnepségen 
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