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„EnergiaKözösségek” címmel nemzetközi megtakarítási program és verseny első évadja
indul 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 először indult útjára az EnergiaKözösségek program: 2011. november 25-én
délután három órakor a gödöllői Művészetek Házában családi és szakmai programokkal,
jókedvvel, zenével nyitották meg a kampányt, illetve az annak keretében indított versenyt. Az
előzetes szervezésnek köszönhetően 2011. december 1-jén több mint száz család kezdi el
hétköznapi és kevésbé hétköznapi trükkökkel lefaragni energiafogyasztását és széndioxidkibocsátását, valamint ezekkel együtt rezsijét is. A program célja nemcsak az, hogy a
résztvevők befektetés nélkül érjenek el a rendelkezésre álló négy hónap alatt 9%-os
energiamegtakarítást, hanem az is, hogy motiválja a családokat, háztartásokat a klímatudatos
életstílus kialakítására, és a helyi kisközösségek megerősítésére.
A programot Vadovics Edina, a GreenDependent Intézet projektvezetője mutatta be a
nyitórendezvényen. A program fővédnökének, Dr. Fülöp Sándornak képviseletében megszólalt
Czippán Katalin, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának főosztályvezetőhelyettese, aki a jövő nemzedékek szempontjából hangsúlyozta az egyének és a háztartások
felelősségét az energiamegtakarítás tekintetében. Házigazdaként értékes gondolatokat osztott
meg Dr. Fábián Zsolt, Gödöllő város alpolgármestere, valamint Antal Z. László is, aki a
Klímabarát Települések Szövetségének elnökeként ajánlja a kezdeményezést minden
önkormányzat és közösség figyelmébe.
Nemcsak előadásokon hallhattak információkat az energiatudatosságról a megjelentek, hanem
a szekció utáni gyakorlati blokkban is, hiszen a szervezők arról is gondoskodtak, hogy ne csak
száraznak tűnő tényeket, hanem gyakorlati, mindennapi életünkben is hasznosítható tippeket
kapjunk a klímabarát élet megvalósításához. Így ismerkedtek a résztvevők klímabarát konyhai
praktikákkal, fair trade- és biotermékekkel, kiállítással, saját kezűleg kivitelezhető szigetelési
eljárással. A gyerekeket külön programok várták, a rendezvény zárásaként pedig együtt
tanulhattak néptáncot szülők, gyermekek, koordinátorok és szervezők a Bivaly együttes
táncházában.
A programra idén főként budapesti és Pest megyei közösségek jelentkeztek, de a klímakoordinátoroknak köszönhetően az ország különböző területei is bekapcsolódnak a versenybe,
úgymint Pécs, Siklós, Mezőkövesd vagy Kecskemét. 2012-ben a verseny tovább folytatódik,
melyre az idén indulókat és új versenyzőket egyaránt várnak a szervezők.
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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 2000
tonna széndioxidkibocsátás-csökkentési célt tűznek ki (összhangban az EU vállalásaival).
Az EnergiaKözösségek program 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. Mivel Magyarország most csatlakozik a programhoz, remek
lehetőség ez arra, hogy az önkormányzatok az elsők között vegyenek részt támogatóként, annak minden
szakmai és kommunikációs előnyével együtt. Az önkormányzat szerepe ezen felül, hogy erkölcsi és
lehetőségei szerint infrastrukturális vagy egyéb támogatást nyújtson a településén működő
EnergiaKözösségeknek és klíma-koordinátoroknak.
A programban először egy 2011. december 1-től 2012. március 31-ig tartó, az interneten lebonyolításra
kerülő versenyt indítanak a szervezők, melynek során a közösségek közüzemi fogyasztásukat mérik, és
közös, kreatív ötletek kidolgozásával energiát takarítanak meg. Az ötletelésben önkéntes klímakoordinátorok és a GreenDependent munkatársai nyújtanak szakmai segítséget.
A verseny első fordulójának 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 FP7es kutatási projektben is aktív partnerként működött közre, illetve számos hazai környezetvédelmi
szervezettel valósított meg közös projekteket, pl. a „Nagycsalád – kis lábnyom” kampány, 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 2011ben. 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.
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A program fővédnöke dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedék országgyűlési biztosa.

A program védnöke Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke.
A programot a Klímabarát Települések Szövetsége

és az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége ajánlja.
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