
 

 

 

 

 

 

  



Mi az EnergiaKözösségek program? 

A GreenDependent Intézet 2012 őszén indítja az EnergiaKözösségek program és verseny 2. évadát, a 

nemzetközi viszonylatban is nagyon sikeresnek mondható 1. évad után1. 

Az EnergiaKözösségek program célja háztartási energia megtakarítása úgy, hogy közben az élet minősége 

nem csökken. Mára általános egyetértés alakult ki abban, hogy karbon-kibocsátásunkat csökkenteni kell. 

Ezzel összhangban, az energiaárak folyamatos növekedése következtében, sok háztartás és közösség 

szeretne aktívan tenni valamit – de sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy mit lehetne tenni, illetve azt 

hiszik, hogy pénz hiányában nem tudnak lépni. Az EnergiaKözösségek program segít abban, hogy a 

klímaváltozás és mindennapi élet közti kapcsolat egyértelművé váljon, és a program résztvevői 

információt és útmutatást kapjanak arra nézve, hogy mit tehetnek saját otthonukban, hogyan 

takaríthatnak meg energiát beruházás nélkül. 

Az EnergiaKözösségek projekt 16 Európai Uniós tagországban megvalósuló, közösségek közötti 

megtakarítási verseny. A projektben 5-10 háztartás vagy család által alakított kis közösségek, úgynevezett 

EnergiaKözösségek, 9%-os energia-megtakarítási célt tűznek ki (támogatva az EU csökkentési céljait), 

amelyet anyagi beruházás nélkül, viselkedésük megváltoztatásával érnek el. Az egyszerre országos és EU-s 

szinten zajló verseny célja, hogy melyik közösség tudja a vállalt 9%-os megtakarítást elérni, illetve ki éri el a 

legnagyobb megtakarítást.  

Az egyes közösségeket önkéntes klíma-koordinátorok fogják össze, segítik és motiválják. A klíma-

koordinátorokat a GreenDependent Intézet képzi és számukra folyamatos szakmai támogatást biztosít. 

A program célja, hogy a konzorciumi partnerek Európában: 

 10.000 – 20.000 embert megszólítsanak, 

 kb. 800 EnergiaKözösséget alakítsanak, és ezzel együtt 

 800 klíma-koordinátort képezzenek, 

 a résztvevő háztartásokban min. 9% energia-megtakarítást érjenek el, 

 a szén-dioxid kibocsátást kb. 2000 tonnával csökkentsék, 

 segítsenek a résztvevőknek abban, hogy összekössék pénztárcájuk védelmét a környezet 

védelmével, 

 és mindezt oldott környezetben, magukat jól érezve, egy közösség tagjaiként tegyék! 

A projektben résztvevő országok: 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. 

Az EnergiaKözösségek (EnergyNeighbourhoods) 2010-ben megkapta a „ManagEnergy Local Energy Action” 

EU-s díjat: http://www.managenergy.net/resources/1257 

További információk a program honlapján találhatók: 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/home  

Vagy keresse a GreenDependent Intézet munkatársait: 

Tel: 06 28 412855, info@greendependent.org  
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 Bővebben az 1. évad eredményeiről itt olvashat: 

http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/EnergiaKozossegek_sajtokozlemeny_2012junius.pdf 

http://www.managenergy.net/resources/1257
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/home
mailto:info@greendependent.org
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/EnergiaKozossegek_sajtokozlemeny_2012junius.pdf


Miért előnyös egy magyarországi településnek, önkormányzatnak, ha részt vesz 

a programban? 

Az EnergiaKözösségek újfajta együttműködésre ad lehetőséget az önkormányzatok, a lakosság és az ott 

működő közösségek között, hiszen az alapkoncepció szerint a megtakarítási versenyre a helyi 

önkormányzat "hívja ki" a lakosságot. Az önkormányzat szerepe ezen felül, hogy erkölcsi, és lehetőségei 

szerint infrastrukturális (pl. terem a találkozókhoz, sajtóban megjelenési lehetőség stb.), és/vagy egyéb (pl. 

ajándék résztvevőknek) támogatást nyújtson a településén működő EnergiaKözösségeknek és klíma-

koordinátoroknak. 

A program által nyújtott előnyök: 

1. Segítséget kap a GreenDependent Intézettől ahhoz, hogy települése klímabarátabbá váljon, az ott 

élő lakosság klímaváltozással és energiahasználattal kapcsolatos tudatossága növekedjen. 

2. Az első önkormányzatok közt lehet Magyarországon, akik támogatják és részt vesznek az 

EnergiaKözösségek programban, ennek minden szakmai és kommunikációs előnyével együtt. 

Az 1. évad média-megjelenéseiből válogatás a program honlapján található: 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia  

3. Részt vehet az EnergiaKözösségek projekt magyarországi tanácsadó testületének munkájában, így 

hozzájárulhat a projekt elterjesztéséhez, majd fejlesztéséhez hazánkban.  

4. A projekt keretében az önkormányzat és a településen alakuló EnergiaKözösségek képviselői (ún. 

klíma-koordinátorok) számára a GreenDependent Intézet szakmai képzést szervez. A képzések 

keretében a koordinátorok elsősorban a következő témákban kapnak információkat és útmutatást: 

 a klímaváltozás és mindennapi energiahasználat közötti kapcsolat; 

 a mindennapi energiahasználat csökkente a viselkedés megváltoztatásával; 

 az energiafogyasztás nyomon követése, karbon-lábnyom számítás; 

 egyszerű, otthon elvégezhető energia-audit (vagy felmérés); 

 az EnergiaKözösségek szervezése és motiválása. 

5. A növekvő tudatosság eredményeként közreműködik abban, hogy településén a lakosság 

befektetés nélkül, viselkedésének megváltoztatásával energiát, és így pénzt takarítson meg, 

valamint az üvegházgáz kibocsátás csökkenjen. 

6. Végül, a programon keresztül csatlakozhat 16 európai ország önkormányzataihoz, akik aktívan 

támogatják a településeiken élő lakosságot a klímabarát és fenntartható életmód 

megvalósításában. 

Önkormányzatok, akik az 1. évad során már csatlakoztak hozzánk, erkölcsileg is támogatva 

munkánkat: Budapest XIII. kerülete, Óbuda, Gödöllő, Pécs, Romonya és Siklós 

 

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  
Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg. 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/m%C3%A9dia

