
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ÚJRA LENDÜLETBEN AZ ENERGIAKÖZÖSSÉGEK: alacsonyabb rezsi a 
szokások megváltoztatásával! 
 
2012. december 5. Azonnal közölhető. 

 
„EnergiaKözösségek” címmel nemzetközi megtakarítási program és verseny második 
évadja indult több háztartásból álló közösségek számára a GreenDependent Intézet 
szervezésében. A kampány két legfontosabb célja, hogy a versenyző közösségek 
megtanulják, miként érhetnek el jelentős energiamegtakarítást beruházás nélkül, illetve 
hogy jó példaként elöl járva maguk is utat mutassanak a társközösségek számára. A 
program szervezői és támogatói szerint ez lehet az energiatudatos jövő mozgatórugója. 
 

Magyarországon 2011-ben indult, és nagyon sikeres első évadot zárt 2012 júniusában az 
EnergiaKözösségek program. December 1-jén már a második évadot indították egy családi-
közösségi energiatudatos délután keretében az ország különböző részeiből Gödöllőre érkező 
érdeklődők. A Művészetek Házában családi és szakmai programokkal, jókedvvel, zenével 
nyitották meg a kampányt, illetve az annak keretében indított versenyt. Az előzetes 
szervezésnek köszönhetően 2012. december 1-jén ismét több mint 200 háztartás kezdi el 
hétköznapi és kevésbé hétköznapi trükkökkel lefaragni energiafogyasztását és széndioxid-
kibocsátását, valamint ezekkel együtt rezsijét is.  
 
A program célja nemcsak az, hogy a résztvevők beruházás nélkül, mindennapi szokásaik 
megváltoztatásával érjenek el a rendelkezésre álló négy hónap alatt legalább 9%-os 
energiamegtakarítást, hanem az is, hogy motiválja a családokat, háztartásokat a klímatudatos 
életmód kialakítására, és a helyi kisközösségek megerősítésére. Ennek érdekében 24 
önkéntes klíma-koordinátor segíti a különböző településeken a GreenDependent munkáját. 
 
A programot a verseny magyarországi védnöke, Dr. Gémesi György, Gödöllő város 
polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke nyitotta meg, üdvözölve a 
több mint 100 felnőtt és gyermek részt vevőt. A programot, és az első évad leghatékonyabb 
megtakarítási tippjeit Vadovics Edina és Vadovics Kristóf mutatták be.  
A továbbiakban Antal Z. László, az MTA szociológusa, a Klímabarát Települések 
Szövetségének elnöke osztotta meg inspiráló gondolatait, saját tapasztalatát és gyakorlatát a 
mindennapi klímabarát életmódról, valamint Lohász Cecília, az Energiaklub munkatársa 
mutatta be az energiatanúsítványt, és a tanúsítvány elkészíttetésének előnyeit. 
 
Nemcsak előadásokon hallhattak információkat az energiatudatosságról a megjelentek, hanem 
a szekció utáni interaktív blokkban is, melynek célja volt, hogy szakértőktől mindenki gyakorlati 
segítséget kaphasson a klímabarát életmód megvalósításához. Így volt lehetőség öko-
mosással, energiatudatos és akár saját kezűleg megvalósítható gépészeti megoldásokkal (pl. 
sör-kollektor), klímabarát termékekkel és ünneppel, energiatanúsítvánnyal és méltányos 
kereskedelemmel kapcsolatos kérdések megvitatására. 
A gyerekeket külön programok várták, a filmsarokban pedig levetítették az EnergiaKözösség 
rövidfilm-készítési verseny legjobb magyar és külföldi alkotásait. A rendezvény zárásaként 
pedig együtt tanulhattak néptáncot szülők, gyermekek, klíma-koordinátorok és szervezők.  
 
A legtöbbet megtakarító közösségeket értékes nyeremények várják, a legsikeresebb magyar 
csapat pedig részt vehet Brüsszelben az európai díjkiosztó ünnepségen, és találkozhat a 
programban részt vevő másik 15 ország legtakarékosabb közösségeivel.
 
További információk 
Sajtókapcsolat: Vadovics Kristóf 
telefon: 20/512 1886 
e-mail: info@greendependent.org  

A projektről: Vadovics Edina 
telefon: 20/512 1887 
e-mail: edina@greendependent.org 
A projekt honlapja: www.energiakozossegek.eu 

http://www.greendependent.org/
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/EnergiaKozossegek_sajtokozlemeny_2012junius.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/sikeresen-megnyitottuk-2-fordul%C3%B3t
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kapcsolat
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Tippek_unnepre_mikulas_karacsony.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kiv%C3%A1lasztottuk-filmes-p%C3%A1ly%C3%A1zatunk-magyar-nyerteseit
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/nemzetk%C3%B6zi-filmp%C3%A1ly%C3%A1zat-nyertes-alkot%C3%A1sa
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/az-1-versenyk%C3%B6r-v%C3%A9gs%C5%91-eredm%C3%A9nyei-%C3%A9s-nyertesek
mailto:info@greendependent.org


 

Az EnergiaKözösségek programról 
Mára általános egyetértés alakult ki abban, hogy széndioxid-kibocsátásunkat csökkenteni kell nemcsak 
környezetvédelmi, de – sokak által talán még jobban megfogható – anyagi okokból is. Az energiaárak 
folyamatos növekedése következtében sok háztartás és közösség jutott el a felismerésig, hogy változtatniuk 
kell hozzáállásukon, de sokszor nincsenek tisztában azzal, pontosan mit is tehetnének, vagy azt gondolják, 
hogy pénz hiányában nem tudják csökkenteni fogyasztásukat, ezzel együtt kibocsátásukat sem. 
Az EnergiaKözösségek program célja energia megtakarítása úgy, hogy közben az élet minősége nem 
csökken. Segít abban, hogy a program résztvevői információt és útmutatást kapjanak arra nézve, hogy mit 
tehetnek saját otthonukban, hogyan takaríthatnak meg energiát befektetés nélkül, így szakértői támogatás 
és tanácsok mellett más családokkal is együttműködhetnek, erősíthetik egymást. A kétéves program átfogó 
célja a családok klíma- és energiatudatosságának növelése azért, hogy megmutathassuk: csupán egyszerű, 
viselkedésbeli változásokkal is óriási eredmények érhetők el mind az energia-, mind a pénzmegtakarítás 
terén. 
Az EnergiaKözösségek programban 16 Európai Uniós tagország vesz részt. A projektben 5-10 háztartás 
által alakított kisközösségek, azaz EnergiaKözösségek, minimum 9%-os energia-megtakarítási és 
összességében 2000 tonna széndioxidkibocsátás-csökkentési célt tűznek ki (összhangban az EU 
vállalásaival). 
A programban az interneten lebonyolításra kerülő versenyt indítanak a szervezők, melynek során a 
közösségek közüzemi fogyasztásukat mérik, és a GreenDependent szakértőitől, valamint közös, kreatív 
ötletek kidolgozásával energiát takarítanak meg. Az ötletelésben önkéntes klíma-koordinátorok nyújtanak 
segítséget, akiknek a GreenDependent biztosít folyamatos támogatást. 
A verseny végén értékes klímabarát ajándékok várják a legtöbbet megtakarító közösségeket. A verseny 
fődíja: részvétel a kétéves program végén Brüsszelben megrendezésre kerülő európai díjkiosztó gálán 2013 
májusában, az EU zöld hete keretében. 
 
A GreenDependent Intézetről 
A GreenDependent Egyesületet 2005-ben hozták létre magányszemélyek, azóta több nemzetközi FP7-es 
kutatási projektben is aktív partnerként működött közre, illetve számos hazai környezetvédelmi szervezettel 
valósított meg közös projekteket, pl. a „Nagycsalád – kis lábnyom” és „Kislábnyom” kampányok, vagy a 
Gödöllői klíma-klub elindítása, melyben a helyi háztartások és családok számára szervez havi 
rendszerességgel klubtalálkozókat a klíma- és energiahasználati tudatosság növelése, valamint a 
háztartások energiafogyasztásának csökkentése céljából. 
A GreenDependent Intézet a GreenDependent Egyesület szakmai feladatainak ellátására jött létre 2011-
ben. Küldetése a fenntartható életmód népszerűsítése, elterjesztése és kutatása elsősorban a háztartások, 
közösségek és önkormányzatok bevonásával. Ennek érdekében az Intézet magyarországi munkáján kívül 
nemzetközi projektekben is részt vesz, hogy a fenntartható, klímabarát életmód szempontjából legjobb 
gyakorlatot az ország határain túl is terjessze, illetve a jó példákat átvegye. 
 
GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 

28/412-855 
info@greendependent.org 
www.greendependent.org  

 
 

Az EnergiaKözösségek program magyar védnöke Brüsszelben Dr. Györkös Péter nagykövet. 

Védnök Magyarországon Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 

Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint az  

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósul meg. 

A programot Budapest XIII. kerülete, Óbuda, Pécs, Romonya és Siklós 

önkormányzata támogatja. 

 
A sajtóközlemény tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió 

véleményét. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű 

felhasználásáért. 

 

http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/
http://kislabnyom.hu/
http://www.klimaklub.greendependent.org/
http://www.greendependent.org/

