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- 20%-kal csökkenteni az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, 

- 20%-kal javítani az energiahatékonyságot, 
- 20% megújuló energiaforrást létesíteni a 

célok elérése érdekében az EU teljes 
energiafogyasztásán belül. 
 
Az éghajlatváltozás lassítása csak akkor lehetséges, ha 

sikerül erről meggyőzni valamennyi érintettet és ha sikerül 
az ügy mellé állítani a helyi lakosságot.  

 
 

Az Európai Unió  
"3x20" célkitűzése 2020-ig 



1. Energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések  
2. A polgárok és az érdekeltek bevonása a helyi 
energia termelés, fogyasztás kérdéseibe 
 
 
 
 
 
• A fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési 
tervek elkészítése 
• Fenntartható Energia közösségek 
• Helyi Energia Fórumok  
 
 

 



Jó példa  
Anglia – Durham, tanulmányút 

• 2008: klíma akciócsoport létrehozása 
• Célcsoport: 60 iskola, (2-15 év közötti 

korosztály) 
• Eredmények: 54%-os CO2  kibocsátás 

csökkenés 
• 2017: 267 iskola bevonása 
• Megtakarított költségek 2016-2017: kb 500 ezer 

KWh megtakarítás (5.423,640 font) 
Ha nem vezetik be a programot, az 

energiafogyasztás 5%-al nő!  



Széndioxid-csökkentő iskolai program 
stratégiai vonatkozásainak bemutatása (EWE 

Központ) 

 



Alkalmazott eszközök 
Technológiai: 
• Energia portál: jelen idejű fogyasztási kimutatás, távérzékelési 

rendszer 
• 8 év alatt izzókat LED fénytestekre cserélték 
 
Oktatási: 
• Karbon-team létrehozása 
• 25(!) éves program kidolgozása 
• Tanárképzés: 30, 12, 5, órás (mindenki) 
• Iskolánkénti energia audit 2 évente: osztályok minden zugot 

végigjárnak 
• FF szemléletformálás: gondoskodás-felelősség-megelőzés 
• Kommunikáció: felíratok, plakátok, újságok… 

 



Intézményi karbon program 
• Önkormányzati épületek, szabadidős központok 

bevonása: 900 épület, 260 iskola 
• Kéthetenkénti kampány 
• Kommunikációs eszközök: e-mailok, 

prospektusok 
• Folyamatos monitoring: gáz, elektromos áram, 

víz (fél óránkénti adatok), benzinfelhasználás  
Karbon team fontossága:  

7 fő (mérnök, tanár, önkormányzati dolgozó, gondnok) 
minden adatot lát, folyamatos együttműködés, 

visszacsatolás 



Helyszíni látogatás általános iskolában 
(Esh Winning) 

  











Mi is a közösségi energia? 
 



Célterületek 
• Széndioxid-csökkentő iskolai program stratégiai vonatkozásainak 

bemutatása (EWE Központ),  
• Helyszíni látogatás a Üzleti és Vállalkozási Középiskolában 

(Ferryhill) 
• Energia-megtakarításért felelős diákcsoport (Pittington) 
• Felnőttképzési központ napelemes, LED-es fejlesztései 

(Spennymoor) 
• Energiamenedzsment szoftver (Systemslink)  – iskolákban 

alkalmazott, az energia megtakarítás mérésére és nyilvántartására 
vonatkozó adatgyűjtési rendszer bemutatása 

• Durhami Megyei Önkormányzat – tapasztalatcsere az energia 
megtakarítást célzó program múltja, jelen, jövője (Big Switch Off) 



A társadalom minden tagjának, függetlenül 
azok rangjától (polgárok, közösségi 
szervezetek, vállalkozások, bankok, 
közigazgatási, stb.) szerepet kell kapnia  
a helyi hatóságokkal együtt egy közös 
elképzelés kialakításában, 
a jövőkép érdekében szóló cselekvésben  
és a pénzügyi források megteremtésében.  
 

Energia fórum, karbon-team? 
Miért érdemes létrehozni helyi energia 
fórumot? 
A fenntartható energiafelhasználás útján 
a helyi önkormányzat gyakran végez 
különböző tevékenységeket a helyi 
érdekeltek bevonásával, ám a polgárokat 
ritkán tájékoztatják, vonják be.  
• Hagyományos" eljárás, fórum 

Önkormányzati 
     Cselekvési terv elkészítése 
     Végrehajtásáról 
     Szétszórt akciók 
     Korlátozott eredmények 
• Az együtt gondolkodáson alapuló 

fórum 
Helyi érdekeltek 

     Lakosság 
     Közös jövőkép 
     Cselekvési terv elkészítése,        
végrehajtása összehangolt 
     Összehangolt intézkedések 
     Optimalizált eredmények  

 
 



Mit kell tudni az induláshoz? 
• A fórum szervezése időt vesz igénybe!  
• A fórumok létrehozása több időt igényel, az eredetileg tervezettnél, 

mert a közös fellépés a különböző az érdekelt felek közötti 
egyeztetések időt vesznek igénybe. 

• Elég időt kell hagyni az előkészítésre és időben meg kell kezdeni a 
terv kialakítását, végrehajtását. 

• A fenntarthatóságot az jelenti, ha minimális a beruházás. 
• Fontos, hogy az elképzelések a kezdetektől fogva megfeleljenek az 

érintetteknek. 
• Azokat a szervezeteket is vonjuk be, akik közvetlenül nem vesznek 

részt az éghajlatváltozás vagy a fenntartható energiagazdálkodás 
megvalósításában. 

• A fórum legyen vonzó a partnerek számára. 

 



NFM 2015 
Miért: Jelentős az energia megtakarítási potenciál! 
 
Célcsoportok: 
Gyermekek 
Lakosok 
Vállalkozások – munkáltatók 
Önkormányzatok és közintézmények 
Államigazgatási szervek 
Civil és szakmai szervezetek 
Média (országos, helyi) 

Energia- és klímatudatossági  
szemléletformálási cselekvési terv 



Szemléletformálási területek 1. 
Energiatakarékosság, energiahatékonyság 
- lakóépületek, felújítás 
- egyéni energiafogyasztás mértékére és összetétele 
- energiaigények csökkentési lehetőségei 
-  energia- és környezet menedzsmentrendszerek 
 



Megújuló energia felhasználás, megújuló energiaforrások típusai 
és alkalmazása 
- energiahatékonyság és megújuló energia-hasznosítás egymáshoz 
való viszonya; 
- tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés; 
- a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és helyi 
megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás 

Szemléletformálási célterületek 2.  



Szemléletformálási 
célterületek 3.   

 
 
Közlekedési energia megtakarítás és 
kibocsátáscsökkentés 
- Közlekedési igények csökkentésére 
(lokális szolgáltatásokra, online 
ügyintézés előnyben részesítésére)  
- Alternatív közlekedési megoldások 
(gyalogos, kerékpáros, vasúti, 
közösségi és elektromos közlekedési 
formák).  
- Gépjárműhasználattal kapcsolatos 

megtakarítási lehetőségek: az 
utastér kihasználtság, fosszilis 
alapú közlekedésből származó 
egészségügyi hatásokkal 
kapcsolatos ismeretek átadása. 

 



Szemléletformálási célterületek 4. 

Erőforrás-hatékony és alacsony szén-
dioxidintenzitású gazdasági 
és társadalmi berendezkedés: 
- Figyelemfelhívás a kis karbonlábnyomú 
termékekre és szolgáltatásokra. 
- Életciklus alapú fogyasztói szemlélet 
elterjesztése. 
- Ipari szereplők, vállalatok és egyéb 
szervezetek figyelmének 
felhívása az alacsony szén-dioxid-
intenzitású termelés és 
fogyasztás megvalósításából származó 
piaci előnyökre. 
- A közösségi energia 
kezdeményezésekkel kapcsolatos 
lakossági és döntéshozói 
szemléletformálás a jogi, az adminisztratív 
és a pénzügyi ösztönzés kialakítása 
érdekében 
 

 



Klímaadaptáció 5. 
 - Éghajlati, környezeti és 

egészségügyi hatások 
ismertetése. 

- Éghajlatváltozás hatásaihoz 
(például hőhullám) való 
alkalmazkodási lehetőségek:  a 
csapadékvíz visszatartására és 
tárolására; a zöld felületek 
növelésére; a klímatudatos 
településrendezés gyakorlatára; 
a biológiai sokféleség 
védelmére és az invazív 
élőlényekre.  

- Az éghajlatváltozásra 
érzékenyebben reagáló 
társadalmi csoportokra való 
odafigyelés növelése. 



Önkormányzatok szemléletformáló szerepe 

• Helyi lakosságot közvetlenül el tudják érni 
• Jó kapcsolatok helyi vállalkozásokkal, ipari 

szereplőkkel 
• Partnerségi kapcsolatok színterei 
Lehetséges célkitűzések: 
• Aktív szerep, személyes ügy 
• Együttműködések kialakítása, fejlesztése 
• Energiahatékonysági beavatkozások láthatóvá 

tétele 



Helyi klímastratégiát minden 
önkormányzatnál 

• Problémafeltárás: jelenlegi nem fenntartható, 
klímafaló megoldások 

• Csapat, közösség létrehozása 
• Helyzetértékelés 
• Felelősök meghatározása 
• Célkitűzések 
• Megvalósítás részleteinek kidolgozása 
• Érintettek meggyőzése, szemléletformálás 
• Visszacsatolás 

 
 



Megvalósítás területei 
• Önkormányzati épületek energetikai 

megújítása 
• Lakóépületek korszerűsítésének 

támogatása 
• Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
• Lakossági szemléletformáló kampány 
• Közvilágítás korszerűsítése 
• Tájékoztató iroda/felelős 
• Megújuló erőművek 

 



Megoldási eszközök 

• kommunikációs és tájékoztatási 
intézkedések, 

• oktatási-nevelési tartalmú intézkedések, 
• támogatási intézkedések, 
• tervezést és végrehajtást segítő 

intézkedések. 
Üzenet: egyéni hasznosság, helyi média 
Kihívás: a közvetítőnek hitelesnek kell lennie  



Köszönöm a figyelmet! 
F. Nagy Zsuzsanna 
fnzs@ecolinst.hu 

70/600-2852 

mailto:fnzs@ecolinst.hu
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