SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeresen zárult az EnergiaKözösségek megtakarítási verseny első
évada Magyarországon
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Lezárta közösségek számára indított energia megtakarítási versenyének első
évadát a GreenDependent Intézet. A program célja az volt, hogy növelje a
háztartások és kisközösségek energiahatékonyságát, és népszerűsítse a klímabarát,
karbon-szegény életmódot – miközben a közösségeket is erősíti. A kampány
keretében indított versennyel a szervezők arra is rámutattak: csupán viselkedésünk
megváltoztatásával, nagyobb beruházás nélkül is jelentős energiát – ezáltal pénzt –
tudunk megtakarítani.
A GreenDependent Intézet szervezésében EnergiaKözösségek címmel 2011 őszén
nemzetközi megtakarítási program és verseny első évadja indult több háztartásból álló
közösségek számára.
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.
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, szakértői támogatással és más
háztartásokkal együttműködhetnek, egymást erősítve.
A programban 16 Európai Uniós tagország vesz részt, az 5-10 háztartás által alakított
kis közösségek, azaz EnergiaKözösségek, 9%-os energia-megtakarítási és
összességében 2000 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkentési célt tűznek ki
(összhangban az EU vállalásaival).
Magyarországon 2011 őszén összesen 24 – baráti, munkahelyi, lakóhelyi stb. – közösség
csatlakozott a versenyhez, és közülük 18 tartott ki a végéig, 2012 májusáig. A
résztvevők számát tekintve Magyarország így a 16 ország közül a 2. helyet vívta ki
Belgium mögött – ahol egyébként már 10 éve szervezik ezt a versenyt.
Jó eredményt értek el a magyar csapatok közösen az energia-megtakarítás és
széndioxid-kibocsátás elkerülése tekintetében is. A 9%-os átlagos megtakarítási célt
sikerült teljesíteni, jó néhány közösség ezt jelentősen túl is szárnyalta: a győztes
mezőkövesdi közösség például átlagosan 23% energiát takarított meg az előző évi
fogyasztáshoz képest, a 2. helyezet Végvári Zöldek Siklósról 19%-ot, a 3. helyezet
Energikus KTI veresegyházi-gödöllői csapata pedig 16,5%-ot.
A százalékos megtakarítás mellett érdemes a kWh-ban történ megtakarítást, valamint a
CO2 kibocsátás elkerülést is megnézni:

 kWh-ban mért megtakarítások tekintetében a 2. helyen végeztek a magyar
közösségek összesen 221 705 kWh energiát megtakarítva,
 a CO2 kibocsátás elkerülésében pedig a 4.-en – átlagosan minden magyar
versenyző csapat 2 tonna CO2 kibocsátását segített elkerülni!
A szervezők az Intelligens Energia Európa program és több hazai szponzor
támogatásával a vállalt minimum 9%-os megtakarítást sikeresen teljesítő közösségeket
értékes díjakkal is jutalmazták: az első helyezet egy 250.000Ft, a második 200 000 Ft, a
harmadik pedig 150 000 Ft értékű ajándékutalványt kapott, amelyet környezetbarát
termékeket forgalmazó boltokban vásárolhatnak le. A 4-9. helyezést elért közösségek
részben szintén utalványokat kaptak, amelyeket a Zöldbolt és a Zöldpolc áruházak
ajánlottak fel, részben pedig tárgyi nyereményekben részesültek: Cangira kerékpáros
táskákat, valamint a Kenderkóc, Ökokuckó és a Környezetbarátok Boltja által felajánlott
ajándékokat vehettek át.
Ősztől lehetőség van új családok, háztartások és közösségek csatlakozására! A
fődíj egy brüsszeli út az európai díjkiosztóra, amelyet a 2 versenykörben legtöbbet
megtakarító közösség nyer – de nem feltétel, hogy a közösség mindkét körben
versenyezzen!
Az EnergiaKözösségek program fővédnöke Magyarországon dr. Fülöp Sándor, a jövő
nemzedékek képviseletét ellátó biztoshelyettes.
Védnök Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke.
Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint az
Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg
A programot Budapest XIII. kerülete, Óbuda, Pécs, Romonya és Siklós önkormányzata
támogatja.
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