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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
 

A klímaváltozás egész Európában aggodalommal tölti el az embereket. A legújabb kutatások 
szerint ennek következtében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az önkéntes 
energiafelhasználás-csökkentés iránt, amelyet leginkább a családok képesek megvalósítani 
főleg úgy, ha ezt egy közösség tagjaiként teszik, ahol szakértői támogatás és tanácsok mellett 
más családokkal is együttműködhetnek, egymást erősíthetik. 

A program célja a családok klíma- és energiatudatosságának növelése azért, hogy 
megmutathassuk: egyszerű, viselkedésbeli változásokkal is szignifikáns eredmények érhetők el 
mind az energia, mind a pénzmegtakarítás terén. 

A GreenDependent Intézet szervezésében EnergiaKözösségek címmel nemzetközi 
megtakarítási versenyt indítunk több családból álló közösségek számára Magyarországon – 
párhuzamosan további 15 EU-s országgal. 

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.), egyéb támogatást nyújtson a településén működő 
EnergiaKözösségeknek és klíma-koordinátoroknak. Szeretnénk minél több helyi 
családot/közösséget bevonni a programba, mellyel nem csak településük jó megítélését 
segítenénk elő, hanem így az önkormányzatnak is kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az elsők 
között legyen Magyarországon azok között, akik támogatják és részt vesznek az 
EnergiaKözösségek programban, ennek minden szakmai és kommunikációs előnyével együtt 
(részletesebben ld. a csatolt dokumentumban). 

Érdemes csatlakozniuk, mert ezzel részt vehetnek az EnergiaKözösségek projekt 
magyarországi tanácsadó testületének munkájában, hozzájárulhatnak a projekt 
elterjesztéséhez, majd fejlesztéséhez hazánkban. A projekt keretében az önkormányzat és a 
településen alakuló EnergiaKözösségek képviselői (ún. klíma-koordinátorok) számára a 
GreenDependent szakmai képzést szervez, valamint a projekt során folyamatos szakmai 
támogatást biztosít. Végül pedig, a programon keresztül csatlakozhatnak 16 európai ország 
önkormányzatához, akik aktívan támogatják a településeiken élő lakosságot a klímabarát és 
fenntartható életmód megvalósításában. 

 

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

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

  

http://www.managenergy.net/resources/1257
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Miért előnyös tehát egy magyarországi településnek, önkormányzatnak, ha részt vesz 
a programban? 

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. 

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. 

Reméljük, hamarosan Önkormányzatuk is csatlakozik a versenyhez! 
 

A program fővédnöke Magyarországon dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. 

A program védnöke Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere és a  
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 

A programot a Klímabarát Települések Szövetségének és az  
Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg. 

 

További információk, kapcsolat: 

Vadovics Edina, Tóth Kornélia 

 

info@greendependent.org 

Tel:  0628 412 855 
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