
  

 

TTTUUUDDDTTTAAADDD???   
Ha a téli időszakban mindössze 
1ºC-kal csökkentjük lakásunk 
hőmérsékletét, akár 10%-kal is 
alacsonyabb lehet a fűtés 
számlánk. 

Ha elektromos bojlerünk van és 
60-80°C-ról max 50°C-ra állítjuk 
a melegítés hőfokát, a 
felhasznált energia mennyisége 
10-50%-kal csökkenhet. 

NNNYYYIIITTTÓÓÓ    RRREEENNNDDDEEEZZZVVVÉÉÉNNNYYY:::       
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GGGÖÖÖDDDÖÖÖLLLLLLŐŐŐ   

 

EnergiaKözösségek program 2011-2012. 

EnergiaKözösségek címmel 2011 őszén nemzetközi energia (és  pénz!) megtakarítási program és 
verseny első évadja indul több családból álló közösségek számára. Nagyszerű díjak várják a 
nyerteseket a verseny végén. 

Mára általános egyetértés alakult ki abban, hogy szén-dioxid-kibocsátásunkat csökkenteni kell nem 
csak környezetvédelmi, de – a sokak által jobban megfogható – pénz megtakarítási okból is. Az 
energiaárak folyamatos növekedése következtében sok háztartás és közösség szeretne aktívan tenni 
valamit, de sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit is lehetne, vagy azt gondolják, hogy 
pénz hiányában nem tudnak változtatni fogyasztásukon, és ezzel együtt kibocsátásukon sem. A 
kétéves program átfogó célja a családok klíma- és energiatudatosságának növelése azért, hogy 
megmutathassuk: egyszerűen, viselkedésünk megváltozásával is óriási eredmények érhetők el mind 
az energia, mind a pénzmegtakarítás terén. 

CCCSSSAAATTTLLLAAAKKKOOOZZZZZZ   TTTEEE   IIISSS,,,    MMMEEERRRTTT:::   

 hasznos energia megtakarítási tippeket kapsz, 

 megismered saját energiafogyasztási szokásaidat, 

 legalább 9%-os energia (és pénz) megtakarítást érhetsz el, 

 esélyt kapsz, hogy csökkentsd a karbon-lábnyomod, 

 lehetőséged nyílik arra, hogy találkozz a többi EnergiaKözösséggel és egy lelkes 

közösség tagja légy, 

 megnyerheted a magyarországi díjakat és egy brüsszeli kirándulást, ha tagja vagy az 

ország legügyesebb EnergiaKözösségének. 

Ideje tanulnunk egymástól és minél több családot buzdítani a változásra! Az EnergiaKözösségekben 
mindezt oldott környezetben, magunkat jól érezve, egy közösség 
tagjaiként tesszük. A versenyben a megtakarított energiával mindenki 
nyer!  

A részvétel ingyenes, előzetes klíma-, azaz éghajlatváltozással 
kapcsolatos tudás nem szükséges! 

Néhány héten belül lehet jelentkezni a www.energiakozossegek.eu 
oldalon vagy előzetesen az info@greendependent.org címen. 

Nincs szükség másra, mint mérőórákra, 
valamint, hogy a háztartások ismerjék 
előző éves fogyasztásukat, mert a 
versenyhez tudni kell, mennyi 
energiafelhasználás történt az előző 
évben. Ez alapján fogjuk kiszámolni, a 

megtakarítás mértékét. Ha az előző évben lakhelyváltás történt, akkor is részt lehet venni a 
versenyben! További információ, képzési dátumok és helyszínek a projekt honlapján 
(www.energiakozossegek.eu) és a helyi klíma-koordinátoroknál! 

A Kislábnyom Hírlevélben is folyamatos tájékoztatást adunk a programról és a jelentkezés menetéről. 
 

Fővédnök Magyarországon: dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 
Védnök: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 

Ajánlja: a Klímabarát Települések Szövetsége és az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége. 
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