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Bevezetés 
A jelen eszköztár az EnPover projekt keretein belül került kialakításra, hogy gyakorlati útmutatással és 

hasznos tippekkel támogassa a településeket az energiaszegénység enyhítésében. Segítségével az 

önkormányzatok fel tudják mérni a probléma nagyságrendjét, azonosítani tudják a leginkább 

kiszolgáltatott háztartásokat, és terveket, intézkedéseket tudnak kidolgozni az alacsony költségű vagy 

ingyenes energiahatékonyság-fejlesztési lehetőségekről. Ez a dokumentum nem csak használatra kész 

eszközöket nyújt az energiaszegénység helyi szinten való leküzdéséhez, de releváns és inspiráló jó 

gyakorlatokat is bemutat. 

Az eszköztár az EnPover Önkormányzatok projekten belül került kialakítása, és célja, hogy az 

önkormányzati szereplőket bevonva segítsen kitörni a kiszolgáltatott háztartásoknak az 

energiaszegénység csapdájából. A háztartások jelentősen hozzájárulnak az EU üvegházhatásúgáz-

kibocsátásához. Ugyanakkor egyre gyakrabban szenvednek az emelkedő energiaszámláktól, és nem 

képesek kielégíteni a napi energiaszükségletüket. Míg a nagyobb energetikai felújítások nem mindig 

lehetségesek, a kis költségű energiahatékonysági intézkedések és az energiafelhasználási szokások 

megváltoztatása választ adhat a problémájukra. Az ilyen intézkedések bevezetését az 

önkormányzatoknak kell ösztönöznie, mivel ők állnak a legközelebb a lakossághoz és leginkább ismerik 

a helyi problémákat.  

Az EnPover projekt célja, hogy az önkormányzati szereplőket alkalmassá tegye arra, hogy a saját 

területükön megküzdjenek az energiaszegénységgel, és hogy felvértezze azokat egy sor univerzális és 

használatra kész eszközzel. Ezek lökést adhatnak a kis költségű energiahatékonysági intézkedéseknek 

az energiaszegénységnek leginkább kitett háztartásokban. Az EnPover projekten belül megalakult az 

önkormányzati szakemberek hálózata, akik a témához tartozó inspiráló ötleteket és jó gyakorlatokat 

osztottak meg egymással. Végül, de nem utolsó sorban a projekt során 

figyelemfelkeltő/szemléletformáló kommunikációs kampányok valósultak meg számos településen, 

amelyek akár más városokat is ösztönözhetnek az energiaszegénység elleni harcban.  

A projektet a német Szövetségi Környezeti, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium 

(BMU) Európai Klímavédelmi Kezdeményezése (European Climate Initiative, EUKI) (szerződésszám: 

81247746) finanszírozta. 

További információk a www.enpover.eu oldalon találhatók.  

  

http://www.enpover.eu/
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1. Lépés: Az energiaszegénység felmérése helyi szinten 

a) Energiaszegénység - a probléma bemutatása 

Mi az energiaszegénység?  

Tágan értelmezve az energiaszegénység kifejezés olyan helyzetet jelöl, amikor „egy háztartás számára 

elérhetetlen az otthoni energiaszolgáltatások társadalmilag elvárható, tisztességes életminőséghez 

alapvetően szükséges szintje”1. Míg az otthoni energiahiány sokféleképpen jelentkezhet, a háttérben 

gyakran ugyanazok az okok húzódnak meg.  

Az utóbbi években az Európai Unión belül bővültek az energiaszegénységi kutatások és a kapcsolódó 

támogatási programok. Ennek ellenére EU-szerte még mindig háztartások millióit érinti az 

energiaszolgáltatásokhoz kötődő nehézségek. Ahogy azt az Európai Bizottság is megfogalmazta, „az 

energiaszegénység Európa-szerte széles körben elterjedt probléma, mivel 50-125 millióra tehető azok 

száma, akik nem engedhetik meg hogy otthonukat a megfelelő, komfortos beltéri hőmérsékleten 

tartsák. Közös, európai szintű definíciója nem létezik egyelőre az energiaszegénységnek, de számos 

tagállam elismeri ennek a társadalmi-gazdasági helyzetnek a kiterjedtségét és a negatív hatásait, 

melyek súlyos egészségügyi problémák és társadalmi elszigeteltség formájában jelentkeznek. 

Különféle kifejezéseket használnak az érintettek leírására: tüzelőanyag-szegénységben élők, 

energiaszegénységben élők, kiszolgáltatott vagy védendő energiafogyasztók vagy szélesebb 

értelemben a szegénységgel fenyegetett vagy alacsony jövedelmű emberek."2
  

 

1. ábra: Energiaszegénység Európában, Forrás  

 
1 Bouzarovski, S., Petrova, S., & Tirado-Herrero, S. (2014. január 1.). From Fuel Poverty to Energy Vulnerability: 

The Importance of Services, Needs and Practices. (A tüzelőanyag-szegénységtől az energia kiszolgáltatottságig: 
A szolgáltatások, igények és gyakorlatok fontossága) 
2  Energy poverty. (n.d.). Energy - European Commission. https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings factsheets-

topics-tree/energy-poverty_en (Energiaszegénység. (dátum nélkül) Energia - Európai Bizottság) 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/.%20ábra:%20https:/www.buildup.eu/en/practices/publications/reducing-energy-poverty-national-renovation-strategies-unique-opportunity-0
https://www.zotero.org/google-docs/?7XQIoY
https://www.zotero.org/google-docs/?7XQIoY
https://www.zotero.org/google-docs/?7XQIoY
https://www.zotero.org/google-docs/?7XQIoY
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Az Eurostat (EU) szerint (1. ábra):  

● 57 millióan (a lakosság 13%-a) képtelenek az otthonukat megfelelően melegen tartani a téli 
időszakban az EU-n belül; 

● 104 millióan (a lakosság 23%-a) képtelenek az otthonukat kényelmesen tartani a nyári időszakban 
EU-n belül; 

● 87 millióan (a lakosság 19%-a) élnek az EU-ban rossz minőségű lakásokban; 
● 52 millióan (a lakosság 12%-a) szembesülnek az EU-ban azzal, hogy nem tudják időben befizetni 

az energiaszámláikat. 
 

Az energiaszegénység a fűtésre és az villamos energiára egyaránt vonatkozik, és közvetlenül 

kapcsolódik az energiafogyasztáshoz. Az, hogy nem sikerül kielégíteni az alapvető energiaigényeket, 

különféle problémákra vezethető vissza, beleértve az energiainfrastruktúra nem megfelelő 

kialakítását, a lakhatási infrastruktúra jellemzőit (pl. a hőszigetelés hiánya, régi, nem elég hatékony 

készülékek) és az energiatudatosság alacsony szintjét. Az EU a „Clean energy for all Europeans” (Tiszta 

energiát minden európainak) csomagban (2019.) szakpolitikai prioritássá tette az energiaszegénység 

leküzdését és a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét.3 A Felújítási hullámban is az egyik fő terület az 

energiaszegénység marad4. Ennek az egyik fő alapelve a „megfizethetőség és az energiahatékony és 

fenntartható épületek széles körben elérhetővé tétele, különösen a közepes és alacsony jövedelmű 

háztartások, valamint a kiszolgáltatott emberek és területek számára.” Az Európai Bizottság a 

felújításokra egy eszközként tekint, amely elősegíti az energiaszegénység kezelését és azt, hogy minden 

háztartás egészséges lakhatáshoz jusson. További információkért látogasson el az EU Energy Poverty 

Observatory’s (EPOV, EU energiaszegénység figyelő) weboldalra és olvassa el a 2020. júniusi jelentést 

arról, hogy milyen módokon hatott a háztartásokra a COVID-19 válság (angol nyelvű).  

Mi az energiaszegénység fogalma? 

Számos különböző megközelítés létezik az EU-n belül az energiaszegénység meghatározására és 

fogalmának kialakítására. Az energiaszegénységhez kapcsolódó első hivatalos meghatározást az 

Egyesült Királyságban vezették be, 1991-ben. Az energiaszegénység sokoldalú jellege miatt nagyon 

nehéz pontosan behatárolni a jelenséget és beazonosítani az érintett háztartásokat, ráadásul az 

energiaszegénység a tagállamokban és helyi vagy regionális szinten is különféleképpen jelentkezhet. 

Ennek ellenére a következő megállapítás az egyik legtalálóbb: 

„Egy háztartás akkor számít energiaszegénynek, ha nem engedheti meg magának a 

fűtés vagy más alapvető energiaszolgáltatások elfogadható életminőséghez 

szükséges szintjét.5 
 
Hogyan jelentkezhet az energiaszegénység a gyakorlatban?  

Az energiaszegénység gyakran torkollik ún. „ördögi körbe”. Az alacsony jövedelemszint a háztartásban 

a szegény háztartásokat gyakran arra készteti, hogy olcsóbb, rosszabb minőségű lakásokban éljenek, 

 
3 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
4 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf 
5 Feldmár, N. (2020. október 5.). Energiaszegénység. Éves Lakhatási Jelentés 2020. | Habitat for Humanity. 

https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes-2020/energiaszegenyseg/ 

 

https://www.energypoverty.eu/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
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melyeket nehezen lehet fűteni, ami viszont növeli a számláik összegét és a költségeiket. A személyes 

és háztartási körülményeik azt jelenthetik, hogy otthonaikat tovább és nagyobb mértékben kell fűteni. 

A különösen érintett csoportok közé tartoznak az olyan férfiak és nők, akik munkanélküliek vagy 

munkájuk rosszul fizetett, bizonytalan, tartós betegségben vagy munkaképtelenségben szenvednek, 

az egyedülálló anyák/apák vagy kisgyermekekkel otthon maradó szülők, az idősek, a többgenerációs 

háztartások stb. Az energiaszegénység helyi szinten történő meghatározásakor a figyelmet a 

társadalomnak ezekre a kiszolgáltatott csoportjaira kell irányítani. Az árak emelkedése és a jövedelmek 

csökkenése egyre nehezebbé teszi ennek a kezelését, így a háztartásokat elfogadhatatlan választások 

elé állítja az energia és más fő szükségletek között - mint pl. az élelmiszer vagy felszerelések, vagy 

kirándulások - és további eladósodáshoz vezet. Az ilyen nehéz döntésekkel és az ezekkel járó nyomással 

folyamatosan szembesülő energiaszegénységben élő embereknek a fizikai és mentális egészségére ez 

súlyos hatással lehet, ami kihat a jólétükre, de befolyásolja a munkaképességüket a kapcsolódási és 

részvételi képességüket is.6 

Melyek az energiaszegénység fő mozgatórugói és mutatói? 

A legtöbb tanulmány egyetért abban, hogy három fő mozgatórugó vagy ok kombinációja (2. ábra) fejti 

ki hatását, amint azt az INSIGHT_E tanulmány is kiemeli7: 

1. Alacsony jövedelmek 

2. Rossz hőhatásfok és rossz lakhatási körülmények 

3. Magas energiaköltségek 

 

2. ábra Az energiaszegénységi megközelítések áttekintése6 

 
6 Sian, J. (2016). Social causes and consequences of energy poverty. Megjelent: Energy Poverty Handbook (21–

38. old.). https://doi.org/10.2861/094050 (Az energiaszegénység társadalmi okai és következményei.) 
7 INSIGHT_E. (2015.). „Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of 

policies and measures.” 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty-Main%20Report.pdf 
(Energiaszegénység és védendő fogyasztók az energiaágazatban az EU-ban: a szakpolitikák és intézkedések 
elemzése) 
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További részleteket olvashat az energiaszegénységi mutatókról, ezek mérési módszereiről és a 

többdimenziós tényezőkről pl. Sokolowski és mtsi. 2019-es tanulmányában,8 vagy az EPOV 

Módszertani útmutatójában (EPOV’s Methodology Guidebook). 

Az energiaszegénység tehát egy komplex, de messze nem megoldhatatlan probléma. Azonban 

általában az ilyen tényezők összjátéka, beleértve a személyes tényezőket is, ami igazán számít. Egy 

nemrégiben megjelent áttekintő cikkben Stefan Bouzarovski negyedik fontos tényezőként a konkrét 

háztartás energiaszükségletét emelte ki. A King Baudouin Energy Precarity Barometer (a King Baudouin 

alapítvány energiabizonytalansági barométere) azt is kiemelte, hogy az egyszülős családok (melyek 

80%-ban a szülő az anya), az egyfős háztartások és különösképpen az idősek egyfős háztartásai 

különösen veszélyeztetettek. A munkanélküliek szintén kiszolgáltatottabbak, 25,9%-uk érintett, a 

munkahellyel rendelkezők 8,9%-ához képest. „További tényezők is hangsúlyosak. Például az INSIGHT_E 

tanulmányban: az energiaár-emelkedés mértéke a jövedelmek emelkedéséhez képest, az alacsonyabb 

energiaárakhoz való hozzáférés képessége, a háztartás energiaigényei, az energiahasználat 

hatékonysága, valamint fontos konkrét szakpolitikai beavatkozások és további tényezők (Preston, 

White, Blacklaws és Hirsch, 2014.).”9 

A „Tiszta energia minden európainak” csomag szerint a tagállamoknak a nemzeti energia- és 
klímatervüket (NECP) és a hosszú távú felújítási stratégiáikat (LTRS) kell használniuk az 
energiaszegénységgel veszélyeztetett emberek lakásainak azonosítását, és az ilyen épületek 
prioritásként való felújítását célzó hatékony stratégiák kidolgozására. A Bizottság ezt a követelést 
ismételten rögzítette az Energiaszegénységre vonatkozó ajánlásában (2020.10.14.) 
(Recommendation on Energy poverty 14.10.2020)10: A tagállamok kötelesek felmérni az 
energiaszegénységben élő háztartások számát, és a tagállamokat arra is felhívják, hogy dolgozzanak 
ki saját szempontrendszert az energiaszegénység meghatározására, a nemzeti kontextusuk szerint, az 
Ajánlás mellékletében megadott mutatók használatával.11 A jelenleg benyújtott hosszú távú felújítási 
stratégiákban és a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekben azonban, amint azt egy nemrégiben 
végzett elemezés is megmutatja, óriási hiányosságok vannak az energiaszegénység vonatkozásában.12 
A tagállamoknak mihamarabb teljesíteniük kell ezeket az alapvető követelményeket. Az 
energiaszegénység szempontjainak megadása és mutatók meghatározása nemzeti szinten az 
energiaszegénységgel foglalkozó stratégiák és szakpolitikák helyi szinten történő kidolgozásának is 
előfeltétele. 
 

 
8 IBS. (2019). Measuring energy poverty in Poland with the Multidimensional Energy Poverty Index. 

https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Lewandowski3/publication/335986244_Measuring_energy_pover
ty_in_Poland_with_the_Multidimensional_Energy_Poverty_Index/links/5d88f1d5299bf1996f988d8a/Measurin
g-energy-poverty-in-Poland-with-the-Multidimensional-Energy-Poverty-Index.pdf (Energiaszegénység mérése 
Lengyelországban, a többdimenziós energiaszegénységi mutató segítségével.) 
9 Tod, A., H. Thomson (2016.). Health impacts of cold housing and energy poverty. (A hideg lakás és az 

energiaszegénység egészségügyi hatásai.) Megjelent: Energy Poverty Handbook (39–58. old.). European Union. 
(Energiaszegénységi kézikönyv, Európai Unió) https://doi.org/10.2861/094050 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1563&qid=1606124119302 
11 EU szinten kidolgozásra került egy sor statisztikai mutató, amely az energiaszegénység valószínűsíthető 

mozgatórugóit és következményeit méri. Ezek listája megtalálható az Ajánlás mellékletében. 
12 https://caneurope.org/content/uploads/2021/01/Energy-poverty-report-_FInal_December-2020.pdf  

https://akaryon-epah.com/sites/default/files/downloads/observatorydocuments/2007/epov_methodology_guidebook.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/01/Energy-poverty-report-_FInal_December-2020.pdf
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b) Hogyan mérhető helyi szinten az energiaszegénység 

1. Térképezze fel a saját erőforrásait és a meglévő információkat  

Gyűjtsön be minden elérhető számadatot, grafikont, kutatást, adathalmazt, statisztikai információt az 

adott településről: 

● a kiszolgáltatott háztartások listáját/adatbázisát pl. idős emberek, özvegyek, egyszülős 

családok, fiatal hallgatók stb.; 

● a valamilyen szociális támogatásban részesülő háztartások listáját/adatbázisát, pl. lakhatási 

segély/támogatás vagy szociális tűzifa stb.; 

● az előrefizetős mérőórával rendelkező háztartások listáját/adatbázisát (szükség lehet a helyi 

energiaszolgáltató vállalattal való együttműködésre); 

● a „lekapcsolt” háztartások listáját, akiknek állandóan vagy időszakosan problémát jelent az 

energiaszámláik befizetése (szükség lehet a helyi energiaszolgáltató vállalattal való 

együttműködésre); 

Néha sok értékes információ már ott van az önkormányzati adminisztráció különböző osztályain. Ilyen 

esetben a közös ötletelések jó kiindulópontként szolgálhatnak. Különböző szakértők összehozása 

mindig sok szinergiát teremt, és növelheti az általános hatékonyságot.  

 

2. Érdekeltek feltérképezése és bevonása (részletesebben a 3. fejezetben „Lépésben”) 

Az érdekeltek saját tudásukkal, humán és pénzügyi erőforrásaikkal segíthetnek megtalálni és lokalizálni 

a leginkább kiszolgáltatott háztartásokat, és felvenni velük a kapcsolatot. Ezért erősen ajánlott 

feltérképezni az érdekelteket. Az érdekeltek térképén megjelenhetnek a leginkább releváns civil 

szervezetek, szociális szervezetek, energiaszolgáltatók, helyi vállalatok stb. és az ő kapcsolódásuk az 

adott önkormányzathoz.  

Javaslat: A legfontosabb érdekeltek meghatározására használjon interaktív online feltérképező   

eszközöket és módszereket, mint pl. a Mind Meister, vagy a Kumu map.  

 
3.  Adatok és információk értékelése és elemzése  

A megszerzett információk és adatok segítségével meg kell határozni a leginkább kiszolgáltatott 

háztartásokat, és az adott településen belül meg kell találni a leginkább érintett kerületeket, 

negyedeket, utcákat és otthonokat. Az értékelés folyamatában az adatok vizualizálása mindig segít. Mi 

több, az szemléltető grafikonok és diagramok segítik a terjesztés folyamatát és a figyelem felhívását a 

fő problémára. A vizualizációk később bővíthetők és felhasználhatók a kommunikációs kampányban. 

 Javaslat: Az adatok vizualizációjához használjon interaktív térképet.  

  

Javaslat: Az ötleteléskor az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések adott 

önkormányzatokra vonatkozó meghatározásához használják a SWOT elemzést. A hatékonyság 

növelése érdekében (különösen a COVID-19 helyzet során) online eszközök, mint pl. a MURAL 

platform, alkalmazhatók ehhez a feladathoz. 

  

https://www.mindmeister.com/
https://kumu.io/
https://www.energy-poverty.eu/en/interactive-energy-poverty-map-cluj-napoca
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4. Célzott interjúk és kérdőívek készítése  

A kiszolgáltatott csoportok azonosítását követően erősen ajánlott célzott interjúkat készíteni az 

energiaszegénységben élő háztartásokkal. A helyi energiaszegénység aktuális helyzetéről és az 

energiaszegénységben élő családok pontos szükségleteiről a legmegbízhatóbb ismereteket a 

helyszínen lehet megszerezni. A szükséges hozzájáruló nyilatkozat alkalmazása esetén az érintett 

emberekkel készített interjúk a kommunikációs kampányt is segíthetik azoknak az 

energiaszegénységben éléshez kapcsolódó a problémáknak a kiemelésével, melyeket ők maguk 

említenek meg. Továbbá az interjúk részletes energiafogyasztásra és szokásokra vonatkozó 

kérdőívekkel is kombinálhatók (lásd az ELTE TTK Energiaföldrajzi Kutatócsapatának mintakérdőívét a 

MELLÉKLET-ben).  

A rendelkezésre álló online kalkulátorokról és eszközökről, mint pl. a Power TARGET, itt tájékozódhat. 

Javaslat: A begyűjtött interjúk és kérdőívek optimális száma nagy eltérést mutathat (pl. pár tucattól 

az ezres nagyságrendig). Főként az adott település méretétől, kapacitásától és erőforrásaitól függ. 

Azonban javasolt a lehető legtöbb „típusú” kiszolgáltatott háztartásra kitérni.  

 5. A terepi tapasztalatok értékelése és az eredmények hasznosítása  
Az eredmények gondos és professzionális értékelésére van szükség. Egyrészt a közvetlenül az 

energiaszegénységben élő háztartásokból származó információk a helyi döntéshozókat és szakértőket 

közelebb hozhatják a problémák gyökeréhez, ami felerősítheti a szakpolitika készítés folyamatát, azt 

hatékonyabbá és célzottabbá teheti. - 

Másrészt viszont az interjúk és kérdőívek eredményei jól hasznosíthatók a helyi önkormányzat 

figyelemfelkeltő és kommunikációs kampányaiban, melyek az adott településen az energiaszegénység 

enyhítését szolgálva elősegítik a szolidaritás kialakulását és közösségi részvételt. 

6. lépés A helyi energiaszegénység állandó monitorozása  

Az energiaszegénység változékony jelenség. Számos formát ölthet és különféle szociális csoportokat 

érint. Az energiaszegénységben élő családok száma számos külső tényezőtől függ, ilyen pl. a COVID-19 

kapcsán drasztikusan megugró alapvető élelmiszerek árai. Ezért elengedhetetlen a helyi 

energiaszegénységgel kapcsolatos adatbázisokat és ismereteket rendszeresen frissíteni (pl. 

kétévente). 

c) Az energiaszegénység helyi szinten történő meghatározásához szükséges erőforrások  

Emberi erőforrások:  

(Offline és online) kérdőívek gyűjtése energiaszegénységben élő háztartásoktól: hogy szélesebb 

képet kaphassunk a helyi energiaszegénység mértékének aktuális helyzetéről mindenképpen 

szükséges). Az ilyen felmérésnek nagy az erőforrásigénye: jól felkészült szakértőkre/kérdezőkre van 

szükség. Ennél a munkánál az emberi erőforrás jelentheti a szűk keresztmetszetet. Ezért ajánlott 

együttműködni a helyi érdekeltekkel (ellenőrizze a lehetséges helyi érdekeltek listáját a 3. fejezetben) 

- pl. a helyi szociális és civil szervezetek, egészségügyi praxisok személyzetével stb. Sok esetben a 

helyi egyetemet is be lehet vonni, mivel számos hallgatónak kötelező kurzusokat és terepgyakorlatokat 

kell teljesítenie. Így az önkormányzat igényei és az egyetem követelményei tökéletesen 

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/target/
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összeegyeztethetők. Egy rövid előkészítő tanfolyamot követően a gyakornoki vagy önkéntes hallgatók 

nagyszámú kérdőívet gyűjthetnek össze.  

Pénzügyi erőforrások: 

● Energiaszegénységgel foglalkozó EU finanszírozású projektek. A következő pénzügyi 

időszakban (2021-2027) az energiaszegénység, a méltányos átállás és a Zöld megállapodás a 

figyelem középpontjában fog állni. 

● Támogatás felhasználása az adott települések energiaszegénységi céljait tartalmazó 

fenntartható energiával és éghajlat-politikával kapcsolatos cselekvési tervek (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan, SECAP) létrehozására vagy továbbfejlesztésére. 

d) A kapcsolódó jó gyakorlatok áttekintése 

További jó gyakorlatokért lást a Hazai jó gyakorlatok gyűjteménye című fejezetben. 
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2. Lépés: Intézkedések tervezése 

a) Önkormányzati energiaszegénységi intézkedési terv készítése 

 
Az EU jog megköveteli, hogy a tagállamok13 a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervüket és a hosszú 
távú felújítási stratégiájukat használják arra, hogy az energiaszegénységet csökkentő szakpolitikákat 
állapítsanak meg - definíciókat, mutatókat és időkereteket is beleértve. Nemrégiben az Európai 
Bizottság az energiaszegénység enyhítését a Felújítási Hullám program három fő prioritása közé 
sorolta, és hogy támogassa a tagállamok erre irányuló tevékenységeit, kiadta az Energiaszegénységre 
vonatkozó ajánlását14. 
 
Az Európai Bizottság Energiaszegénységre vonatkozó ajánlása szerint a tagállamoknak a következő 
lépéseket kellene végrehajtaniuk: 

● Energiaszegénységben érintett háztartások számának felmérése. Jelentős számú 

energiaszegénységben élő háztartás esetén a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervben 

nemzeti célkitűzést, valamint szakpolitikákat és intézkedéseket kell bevezetni az 

energiaszegénység csökkentése érdekében. 

● Saját szempontrendszer kidolgozása az energiaszegénység meghatározására, a saját nemzeti 

kontextusuk szerint, az (Ajánlás mellékletében megadott mutatók használatával). 

● Célzott pénzügyi megoldások kidolgozása az alacsonyabb bevételű háztartásokra 
vonatkozóan, a létfontosságú szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáféréssel, 
energiahatékonysági átvilágításokkal és energiahatékonysági tanúsítványokkal együtt. 

Az energiaszegénységre vonatkozó aktuális beszámolók15 azt jelzik, hogy a nemzeti tervek, 

szakpolitikák és intézkedések sok tagállamban még mindig nem alkalmasak a kérdés sikeres kezelésére. 

Az önkormányzati döntéshozók, csakúgy, mint más regionális és helyi szereplők, akik az 

energiaszegénység sokrétű hatásaival az első vonalban küzdenek, gyakran próbálják betölteni ezt a 

„szabályozási hiátust”. Míg a téma Európában mindenütt egyre nagyobb figyelmet kap - 

különösképpen a helyi közigazgatáson és tartományi képviseleten keresztül - ezek a szereplők számos 

kihívással találják szemben magukat.  

Az energiaszegénység területi jellegű. Régiókon és akár településeken belül is mutathat különbségeket. 
Ezért közvetlenül a helyi szinten kell kezelni. Azonban a regionális/helyi szakpolitikai eszközöket a 
szakpolitika hatékonyságának maximalizálása érdekében be kell építeni egy koherens nemzeti 
cselekvési tervbe vagy stratégiába is. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a helyi szereplők 

 
13 A 2018/2002/EU Irányelvvel módosított Energiahatékonysági irányelv és az épületek energiahatékonyságáról 

szóló 2018/844/EU irányelv alapján  
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1563&qid=1606124119302 
15 LIFE Unify (2020.), "Tackling energy poverty through National Energy and Climate Plans: 

Priority or empty promise? („Az energiaszegénység leküzdése a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveken 
keresztül: Prioritás vagy üres ígéret?http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-
energy-poverty-report-final-december-2020/file; Thomson, H. és Bouzarovski, S. (2018.), Addressing Energy 
Poverty in the European Union: State of Play and Action, (Az energiaszegénység kezelése az Európai Unióban: 
elért eredmények és intézkedések)https://www.energypoverty.eu/publication/addressing-energy-poverty-
european-union-state-play-and-action; Creutzfeldt, N., Gill, C., McPherson, R. és mtsi., The Social and Local 
Dimensions of Governance of Energy Poverty: Adaptive Responses to State Remoteness. (Az energiaszegénység 
irányításának társadalmi és helyi dimenziói: az állam távoliságához való adaptív reakciók). J Consum Policy 43, 
635–658 (2020.). https://doi.org/10.1007/s10603-019-09442-z   

http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-energy-poverty-report-final-december-2020/file
http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-energy-poverty-report-final-december-2020/file
https://www.energypoverty.eu/publication/addressing-energy-poverty-european-union-state-play-and-action
https://www.energypoverty.eu/publication/addressing-energy-poverty-european-union-state-play-and-action
https://doi.org/10.1007/s10603-019-09442-z
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(önkormányzati vagy közösségi szereplők, civil szervezetek stb.) kulcsfontosságú szerepet töltenek be 
annak elősegítésében, hogy az energiaszegénységben élő fogyasztók segítséghez és tanácsokhoz 
juthassanak. Ezáltal nem csupán a nemzeti szakpolitikák hiányosságaira adnak adaptív reakciókat, de 
gyakran hatékonyabb intézkedéseket biztosítanak.16  
 
Az átfogó nemzeti stratégián túl erősen ajánlott önkormányzati intézkedési tervet kidolgozni, ezzel 

mélyreható keretrendszert biztosítani a hatékony intézkedéseknek, valamint pontos és megfelelő 

energiaszegénység-enyhítési célokat kitűzni helyi szinten. Mivel az energiaszegénység ilyen összetett 

fogalom, a meghatározása a szociális, gazdasági és földrajzi kontextustól függően változhat. Súlyos 

következményei lehetnek az érintett lakosság egészségi állapotára, jólétére, társadalmi integrációjára 

és életminőségére nézve. Ezért számos szakpolitikai területen figyelembe kell venni. A helyi/regionális 

szintű szereplőknek ezért ágazatokon átívelő szakpolitikai eszközöket kell kialakítaniuk, az energia-, 

klíma-, társadalom-, fogyasztó-, család-, oktatás- és lakásügyi szakterületeket figyelembe véve. 

Hogyan készítsünk önkormányzati energiaszegénységi intézkedési tervet? 

1. Tényekkel kell szolgálni a helyi energiaszegénységről; 

2. Meg kell határozni az energiaszegénységség szintjét az adott önkormányzatnál (figyelembe véve a 
lehetséges térbeli mintázatokat a rossz minőségű épületek és/vagy a nehezen megközelíthető 
területeket; elemezve az energiaszolgáltató díjszabását a tényleges energia költségeket és az 
épület/háztartási berendezések energiahatékonyságát; 

3. Energiaszegénységben élő háztartások (profiljának) azonosítása, és a célcsoportjaink kiválasztása (az 

energiaszegénységi adatokat további szociális adathalmazokkal kombinálva lehetővé vált azonosítani 

azokat, akiket a legsúlyosabban érint a tüzelőanyag-szegénység, és így a beavatkozások azokra 

irányíthatók, akik a leginkább rászorulnak); 

4. Olyan kihívások azonosítása az energiaszegénység okainak kezelésekor, melyek az adott 

önkormányzatra specifikusak; 

5. Elérhető, mégis ambiciózus energiaszegénység-enyhítési célok kitűzése; 

6. A humán, műszaki és pénzügyi erőforrások azonosítása; 

7. Azoknak a lépéseknek és célzott szakpolitikai intézkedéseknek az azonosítása, melyeket a helyi 

hatóság a terv keretein belül meg kíván tenni; 

8. Az intézkedések nyomon követésének és jelentésének meghatározása (az energiaszegénységi 

beavatkozások hatásának rendszeres mérése és jelentése); 

9. Horizontális ágazatokon átívelő koordináció kialakítása (pl. egy energiaszegénységi csapat, bizottság 

vagy tisztviselő kijelölése) az önkormányzaton belül, és egyértelmű felelősségi kör hozzárendelése; 

10. Konzultációs és részvételi mechanizmusok kialakítása a különböző érdekelt felek bevonásának 

elősegítésére, és a releváns külső érdekeltekkel és/vagy a környező helyi hatóságokkal való 

együttműködési lehetőségek azonosítás; 

 
16 Creutzfeldt, N., Gill, C., McPherson, R. és mtsi., The Social and Local Dimensions of Governance of Energy 

Poverty: Adaptive Responses to State Remoteness. (Az energiaszegénység irányításának társadalmi és helyi 
dimenziói: az állam távoliságához való adaptív reakciók). J Consum Policy 43, 635–658 (2020.). 
https://doi.org/10.1007/s10603-019-09442-z   

https://doi.org/10.1007/s10603-019-09442-z
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Annak érdekében, hogy az energiaszegénység enyhítésére a megfelelő intézkedések megtételére sor 
kerüljön, az intézkedési tervre nem szabad kőbe vésett dokumentumként tekinteni. Mivel a 
körülmények változhatnak, és a folyamatban lévő intézkedések eredményeket hozhatnak és helyi 
tapasztalatokat adhatnak, szükség lehet a terv rendszeres felülvizsgálatára és finomhangolására. 
 

 
 
Erősen ajánlott az energiaszegénység enyhítéséhez kapcsolódó szakpolitikai intézkedéseket integrálni 
a fenntartható energiával és éghajlat-politikával kapcsolatos cselekvési tervekbe (SECAP-ok) és a 
hasonló, az önkormányzatok klímaváltozás-enyhítésére vonatkozó dokumentumokba. 

 

 

b) Hatékony önkormányzati energiaszegénységi politikák kialakítása 

Az EU Energiaszegénységi Megfigyelőközpontja (Energy Poverty Observatory, EPOV, 
https://www.energypoverty.eu/) erős EU-szintű támogatást jelent a helyi közigazgatás számára az 
energiaszegénység terén azáltal, hogy foglalkozik az alábbi témakörökkel:  

● Kapacitásépítő tevékenységek;  

● Módszertani útmutatás; 

● Legjobb gyakorlatok és kísérleti programok; 

● Az energiaszegénység felmérése; 

Ez az EPOV útmutató az önkormányzatok gyakorlati energiaszegénységi politikáinak három lépésben 

történő kialakítását ismerteti:  

Minden folyamatban lévő szakpolitika és szakpolitikai eszköz esetében ajánlott figyelembe venni az 
energiaszegénységet. Ennek kapcsán minden aktív intézkedést és az energiahatékonysághoz, megújuló 
energiákhoz és közlekedéshez kapcsolódó intézkedést felül kell vizsgálni olyan szempontból, hogy azok 
milyen hatással vannak a kiszolgáltatottabb háztartásokra. 

A legfontosabb kihívást a következő lépés jelenti: A felülvizsgálat alapján intézkedések kidolgozása és 
azok közül a leghatékonyabbak kiválasztása. Úgy tűnik, hogy a különféle típusú intézkedések 
kombinációját támogató önkormányzatok nagyobb sikerrel járnak az energiaszegénység enyhítése 
terén. Az Institute for Structural Research (IBS)17 egy értékelése áttekintést nyújt a három, az EU 
államokban jelenleg széles körben alkalmazott szakpolitikai eszköz típusról, és azok energiaszegénység 
csökkentési hatékonyságáról (3. ábra). 
 

 
17 Jan Rutkowski, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor, 

Konstancja Ziółkowska (2018.), How to reduce energy poverty in Poland? (Hogyan lehet csökkenteni az 
energiaszegénységet Lengyelországban?) IBS szakpolitikai dokumentum 
 

A mélyreható energiaszegénységre vonatkozó önkormányzati intézkedési terv egy jó példája az 

2018-as londoni tüzelőanyag-szegénységi intézkedési terv (Fuel Poverty Action Plan of London)  

 

Hasznos információk a Polgármesterek Szövetségének webináriumáról: Az energiaszegénység 

elleni küzdelem az Ön fenntartható energiával és éghajlat-politikával kapcsolatos cselekvési 

tervében - Mi legyen a kiindulópont, és hogyan oldja meg a finanszírozást (Tackling energy 

poverty in your SECAP - Where to start and how to get funded) 

 

https://www.energypoverty.eu/
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-07/guidance_-_energy_poverty_policies_in_cities.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/fuel_poverty_action_plan.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/fuel_poverty_action_plan.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/fuel_poverty_action_plan.pdf
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Eszköz Költség Hatékonyság A célcsoport 
kijelölés 
hatékonysága 

Energia-tanácsadási szolgáltatások, az 
energiamegtakarítás javítása 

alacsony átlagos  alacsony 

Energiaszegénységben élő háztartásokat 
célzó tüzelőanyag támogatás 

átlagos átlagos átlagos 

Fűtéskorszerűsítés professzionális 
tanácsadással 

magas magas magas 

3. ábra A javasolt eszközök hatékonyságának értékelése (Jan Rutkowski, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor, 
Konstancja Ziółkowska (2018.), How to reduce energy poverty in Poland? - Hogyan lehet csökkenteni az 
energiaszegénységet Lengyelországban? IBS szakpolitikai dokumentum) 

 
A fűtéskorszerűsítést jelölték meg, mint azt az eszközt, amely a leghatékonyabban oldja meg az 
energiaszegénység problémáját, viszont egyben ez a legköltségesebb is. Mivel az energiaszegénység 
elsődleges mozgatórugója az energiafelhasználás rossz hatékonysága, az energiahatékonysági 
programok bevezetése hosszú távon csökkentené az energiaszegénység mértékét, valamint további 
előnyök (pozitív externális hatások) sorát idézné elő. A célzott tüzelőanyag támogatások valamivel 
olcsóbbak, de nem garantálják a probléma végleges megoldását. Az energia-tanácsadási 
szolgáltatások és az energiafelhasználási szokások javítása jelentik a pénzügyi szempontból 
legelőnyösebb eszközt, azonban a háztartás helyzetére gyakorolt gyakorlati hatásuk korlátozott.  
 

 

  

Hasznos információk a Polgármesterek Szövetségének webináriumáról, 2018.: How to design 

effective policies against energy poverty in municipalities - felvétel (Hogyan tervezzünk az 

önkormányzatokban hatékony energiaszegénység ellenes szakpolitikát) 

 

https://eumayors.adobeconnect.com/puoc6cwbm7xm/
https://eumayors.adobeconnect.com/puoc6cwbm7xm/


 

16 
 

c) Ágazatok közötti egyeztetés és az érdekeltek bevonása 

Az energiaszegénység enyhítéséhez a helyi közigazgatás ágazatokon átívelő szemléletére van szükség 

(4. ábra). A világos politikai mandátumon túl a különböző részlegek stabil együttműködése és a 

felelősségi körök egyértelmű hozzárendelése is kritikus fontosságú.18 

 

4.ábra Önkormányzati adminisztráció 

 
A sikeres önkormányzati szintű energiaszegénységi beavatkozások fő eleme az érdekeltek 
támogatásának kiépítése. Minden szakpolitikát a nyilvánosság részvételének és az érdekeltek 
széleskörű bevonásának érdemi és számonkérhető folyamatait alapul véve kell kialakítani, 
megvalósítani és nyomon követni. Az intézkedések kialakítása folyamatát az igazgatás minden 
szintjének szoros együttműködésére kell építeni ahhoz, hogy a regionális és a helyi hatóságok, civil 
társadalmi szervezetek és a magánszektorbeli szereplők között is lehetőség legyen a szoros 
együttműködésre.19 A szociális, energiaügyi, egészségügyi és környezetvédelmi intézmények és 
érdekeltek kapcsolatainak ösztönzése és fenntartása, valamint az információk cseréjének biztosítása 
szintén rendkívül lényeges. Mivel helyi szinten az egyik legnagyobb kihívást az energiaszegénységet 

enyhítő intézkedések finanszírozása jelenti, a magánszféra érdekeltjei és a pénzintézetek ezen a 
területen jelentős szerepet tölthetnek be. 
 
Külső érdekeltek önkormányzati szinten, akik támogatására szükség van:  

● A lakások magántulajdonosai, bérbeadói és bérlői egyesületek, társasházkezelő 

szervezetek, közös képviselők; 

● Társadalmi szereplők, jótékonysági szervezetek, civil szervezetek, szociális munkások 

és családsegítők; 

● Fogyasztóvédelmi hivatalok; 

● Energia-tanácsadói szervezetek; 

● Egészségügyi szervezetek (pl. védőnői hálózat); 

● Energiaszolgáltatók, hálózatüzemeltetők, szolgáltatók, helyi vállalatok; 

● Pénzintézetek és magánszférába tartozó érdekeltek (mint finanszírozók); 

● Kutatási és tudományos intézmények;  

 
18 A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének ajánlása 

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=548  
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1563&qid=1606124119302 

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=548
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A hálózatok részeként működő helyi szereplők, ide tartoznak a helyi önkormányzati/közigazgatási 

szereplők és a külső érdekeltek is, szintén felhasználhatják az irányítási keretrendszeren belüli 

szerepkörüket arra, hogy a nemzeti kormányzati politikát befolyásolják és sürgessék a változást. 

Továbbá a meglévő intézkedések végrehajtásban közreműködhetnek, és független lépéseket 

tehetnek az olyan területeken, ahol hiányoznak az állami intézkedések. 

Jó gyakorlat a helyi környezetvédelmi és szociális szervezetek bevonására, amely megerősítette a 

helyi közösség bizalmát is:  

A Katalán Tüzelőanyag-szegénységi Csoport önkéntesek egy csoportja, emberek és szervezetek 

hálózata, akik az energiaszegénység ellen helyi önkormányzati szinten küzdenek. A projekt az 

önkéntesség bevonása köré szerveződik, ahol az önkéntesség az energiaszegénység elleni mozgósítás 

és állampolgári szerepvállalás egyik eszköze. Stratégiájuk alapja az energiaszegénység megelőzése és 

az az ellen való közvetlen fellépés a környéken lakó önkéntesek energia-tanácsadóvá képzése, 

valamint a háztartásoknál tett helyszíni látogatások révén. A projektet önkormányzati támogatások, a 

Katalán Regionális Kormányzat támogatása és magánvállalatok támogatásai fedezték. 

További információk: Atlas of Energy Poverty Initiatives in Europe (ecoserveis, 2017), 62-63. oldal 

(Európai energiaszegénységi kezdeményezések atlasza)  

  

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
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3. Lépés: Háztartások elérése és bevonása 

Az energiamegtakarításhoz és energiahatékonysághoz kapcsolódó információs és tanácsadási 

kampányok önkormányzati szinten széles körben elterjedtek, de leginkább általánosságban célozzák 

meg a háztartásokat. Amikor azonban az energiaszegénység enyhítése a cél, akkor célszerű a leginkább 

kiszolgáltatott háztartásokra összpontosítani, és ennek megfelelően megválasztani az elérhető 

szakpolitikai intézkedéseket. 

A település közigazgatási területén belül a leginkább kiszolgáltatott háztartások (azaz az alacsony 

jövedelmű háztartások, nagy energiaköltségű háztartások stb.) beazonosítását és a helyben elérhető 

szakpolitikai intézkedéscsomag azonosítását követően a következő döntő fontosságú lépés az, hogy 

ezeket a családokat hogyan lehet elérni és bevonni az energiamegtakarítási projektekbe. 

a) A különböző célcsoportok célzott elérése 

Kezdetnek az önkormányzati szakértőknek világos képet kell alkotniuk a helyi közigazgatás és a 

különféle, energiaszegénységgel sújtott háztartások közötti, már meglévő és lehetséges kapcsolódási 

pontokról: 

(1) Gyakran az energiaszegénységben élő háztartások alacsony jövedelműek, és szociális juttatásban 

(pl. szociális tűzifa program) részesülnek. Nagyon hatásos és célirányos módszer lehet a helyi 

munkanélküliségi statisztikában megjelenő háztartások megkeresése és további segítség felajánlása 

számukra. Továbbá helyi adósság-tanácsadási programok is jó kiindulópontot jelenthetnek az 

energiaköltség-megtakarítás témakörének felvetésére. Az önkormányzatok szociális osztályainak 

mindkettőre jó rálátással kell rendelkeznie. 

(2) A második csoportot azok a háztartások alkotják, ahol alacsony a jövedelem és nem részesülnek 

szociális juttatásokban. Itt az első csoporthoz képest a helyi közigazgatással való kapcsolattartás 

szintje drasztikusan alacsonyabb. Ezeket a háztartásokat máshogyan lehet elérni - pl. a bérbeadóikkal 

való éves szolgáltatási díj rendezése vagy az áramszámláiknak az energiaszolgáltatóikkal való 

rendezése során. Az önkormányzat különösen abban az esetben tud befolyást gyakorolni, ha a 

háztartások szociális lakhatási programban vesznek részt, és a helyi közműszolgáltatók szolgáltatásait 

veszik igénybe. 

(3) Vannak azonban közepes jövedelmű háztartások is, melyek bevételeik jelentős részét 

kényszerülnek energiaköltségekre fordítani. Ezeket a háztartásokat is más módon kell megkeresni - az 

előzőekben említetteken túl a regionális energiaügynökségek, a fogyasztóvédelmi hivatalok vagy a 

helyi kéményseprő vállalatok jó alternatívát jelenthetnek. 

A közepes jövedelmű háztartásoknál, melyek nem csak bérlik a lakóingatlant, hanem annak 

tulajdonosai, az alacsony költségű fűtéskorszerűsítési intézkedéseket ajánlott kiemelni az 

energiaszegénység leküzdése érdekében. Ez egy fontos kérdés, melyet az energia-tanácsadó 

szolgáltatások gyakran figyelmen kívül hagynak. 
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Javaslat: Az alacsony jövedelmű háztartások és az önkormányzat között már kialakult kapcsolatok 

használata kulcsfontosságú. 

Javaslat: Segítséget jelent egy a környezetvédelmi és a szociális részlegek munkatársaiból valamint a 

fontos külső szereplőkből álló „Energiaszegénységi csapat” felállítása. Jó kiindulási pont lehet a 

rendszeres megbeszélések szervezése, egyértelmű felelősségi körök és célok meghatározása.  

Javaslat: Próbálják meg a lehető legkorábban bevonni a helyi közműszolgáltatókat és/vagy helyi 

energiaügynökségeket, fogyasztóvédelmi hatóságokat és szociális-jóléti szervezeteket. Még ha nekik 

maguknak nincs is saját, folyamatban lévő energiamegtakarítási projektjük, minden bizonnyal értékes 

információkkal szolgálhatnak. 

Javaslat: Az energia-tanácsadók toborzása ill. képzése során különös figyelmet kell fordítani a 

kommunikációs és kapcsolatteremtési képességeikre. Ajánlott továbbá, hogy az energia-tanácsadók 

párokban tegyenek látogatásokat: a pár egyikének legyenek erősek a szakmai, a másikuknak pedig a 

kapcsolatteremtési képességei. 

b) Kommunikációs csatornák használata különböző célokra 

A különféle célcsoportokkal való első kapcsolatfelvételt megelőzően - valamint a kommunikáció 

céljától függően - a helyi közigazgatásnak meg kell választania azokat a kommunikációs csatornákat, 

melyek a legmegfelelőbbnek ígérkeznek a maximális figyelem felkeltésére és a konkrét kontextusban 

történő bevonásra. Ennek két fő rétege van: a szélesebb körű közönség általános figyelmének 

felkeltése és az energiaszegénységben élő háztartások konkrét projektekbe való bevonása. Mindkét 

kommunikációs célhoz számos kommunikációs csatorna áll rendelkezésre.  

c) Az energiaszegénységre és a lehetséges megoldásokra irányuló figyelem felkeltése 

Az energiaszegénységre való általános figyelem felkeltése több okból is alapvető fontosságú. A 

legfontosabb, hogy segít politikai támogatást teremteni, további finanszírozást mobilizálni és új 

együttműködőket mozgósítani. Az energiaszegénységben élő háztartások mindennapos kihívásait 

kiemelő kampány a problémára való általános figyelem felkeltésének hatékony eszköze lehet. Hatását 

maximalizálni lehet, ha a kampány számára valamely prominens személyiséget/hírességet sikerül 

megnyerni. Bármelyik kommunikációs csatornát is válasszuk, elengedhetetlen, hogy pozitív, bátorító 

megfogalmazást alkalmazzunk, amely a javasolt intézkedések által biztosított lehetőségeket 

hangsúlyozza. 

Erre az átfogó célra a következő kommunikációs eszközök tűnnek a legmegfelelőbbnek: 

● Újságcikkek/interjúk 

Az energiaszegénységben élő háztartások kihívásairól, valamint a lehetséges megoldásokról 

szóló hagyományos újságcikk jó módja annak, hogy a témát a szélesebb közönség elé tárjuk. 

Fontos a jó időzítés, és lehetőség szerint valamilyen megfelelő alkalommal való társítás. A 

maximális figyelemfelkeltés és a problémával való azonnali törődés kialakításához a legjobb, 

ha a helyi és regionális újságokra összpontosítunk.  

● Önkormányzati közönségnek szánt professzionális újságok/magazinok cikkei 

Az érdeklődés önkormányzati közigazgatás körében való felkeltéséhez az önkormányzati 

szaklapokban vagy magazinokban megjelenő cikkek jó kommunikációs csatornát jelenthetnek. 

A maximális hatás érdekében ezek lehetőleg olyan lapok legyenek, melyek az 
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önkormányzatokat érintő témák széles körével foglalkoznak és széles körben elterjedtek. Jó 

lehetőséget jelentenek azok az újságok és magazinok is, melyeket az országos hatókörű 

önkormányzati vagy települési szövetségek adnak ki. 

● Közösségi média 

A közösségi média használata az energiaszegénységre való általános figyelem felkeltésének 
hatásos és költséghatékony módja. A Facebookon és az Instagramon keresztül általános 
érdeklődésű laikus közönség érhető el. A Twitter lehetőséget nyújt szakmaibb jellegű 
közönség célba vételére is. Mivel a helyi közigazgatás gyakran nem jár élen a közösségi média 
használatában, érdemes lehet külső támogatást igénybe venni. 

● Podcastok 

A podcast jó módja annak, hogy egy érdeklődő (professzionális) hallgatóság számára sok 
információt közvetítsünk, könnyen emészthető módon. Az egymást követő rövid, 10-15 
perces interjúk az energiaszegénység-enyhítésén dolgozó helyi projektek tagjaival jó módot 
adhatnak arra, hogy más önkormányzatok érdeklődő dolgozóit információkkal lássuk el. 
Kiindulásként megfelelő lehet három különböző hangfelvétel (1 egy projektvezetővel, 1 egy 
energia-tanácsadóval és 1 egy érintett háztartásban élő emberrel). Az eredmények a releváns 
önkormányzati hírlevelekben, blogokon, szakmai magazinokban, a közösségi médiában stb. 
terjeszthetők. Az önkormányzat sajtóirodájának tudnia kell tanácsot adni / külső 
kommunikációs ügynökséget ajánlani. 

● Rádióműsorok 

A podcastokhoz hasonlóan a rádióműsorok is segíthetnek abban, hogy rövid idő alatt sok 
információt dolgozzunk fel, mivel a beszéd/hallgatás mindig gyorsabb, mint az olvasás. A helyi 
vagy országos rádióállomásokat meg lehet keresni a probléma sürgős jellegével - ami a 
koronavírus/Covid19 miatt csak súlyosbodott - és az érdekes sikertörténetekkel. Ezt nagyon 
„pörgőssé” teheti, ha a műsorban elhangoznak projektvezetőktől, energia-tanácsadóktól, az 
érintett háztatásoktól, tudósoktól és politikusoktól származó rövid gondolatok is. 
 

d) Energiaszegénységben érintett háztartások bevonása 

Az energiaszegénység témája iránti általános figyelem és érdeklődés felkeltése mellett a fő hangsúlyt 

az energiaszegénységben élő háztartások bevonására kell helyezni. Fel kell kelteni a figyelmüket, 

személyre szabott információkat/tanácsokat kell biztosítani számukra, végül pedig a ösztönözni kell 

őket cselekvésre és a gyakorlati megvalósítás kell helyezni a hangsúlyt.  

Ahhoz, hogy az érintett háztartások részt vállaljanak, és magukénak érezzék a folyamatot, szükség van 

arra, hogy közvetlenül a bőrükön érezzék a projekt pozitív hatásait. Ez gyakran azonnali jutalom 

formájában valósulhat meg, mint pl. ajándékba adott energiamegtakarítást segítő termékek, vagy 

középtávú előnyként jelenhet meg, mint pl. a anyagi megtakarítás. Fontos, hogy elkerüljük a bőség 

zavarát, tehát ahelyett, hogy az érintetteket számtalan különböző lehetőséggel árasztanánk el, inkább 

egyszerű kezdő lépések sorát kínáljuk fel számukra. 
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Javaslat: Egy különösen sikeres megközelítés, ha korábbi munkanélkülieket képezünk ki az 

energiaszegénységben élő háztartások energiamegtakarítási tanácsadójának. Ez csökkentheti a 

kezdeti fenntartásokat, mivel az energia-tanácsadó első kézből ismeri a tipikus problémákat, és így 

nagyobb bizalmat élvezhet. 

Javaslat: Fontolja meg az alapvető információs anyagok más nyelveken való megjelentetését is. A helyi 

viszonyoktól függően az érintettek egy fontos alcsoportját adhatják a társadalom perifériáján élők. A 

nürnbergi ESP program ennek egy kiváló példája. 

Javaslat: Egy másik ötlet a részvétel és az elkötelezettség növelésére, hogy egyszerű 

szemléletformáló anyagokat adjanak át az energia- és környezettudatos tudatos viselkedésről.  

e) Kommunikációs csatornák 

Erre a célra a következő kommunikációs csatornák tűnnek a legmegfelelőbbnek: 

● Projekt szórólap 

A projekt szórólap a helyi energiamegtakarítási projekt lényegét ragadja meg. Egyszerű, de 
hatásos eszköze annak, hogy a projektet megismertessük a fő célcsoporttal. Könnyen 
eljuttathatók az energiaszegénységben érintett háztartásokhoz minden lehetséges közvetlen 
párbeszéd alkalmával. Ez működhet az önkormányzati munkanélküliségi segélyezés, az 
adósság-tanácsadási vagy a szociális lakhatási programok során. 

● Weboldal 

Egy egyszerű és motiváló projekt weboldal, amely világosan kommunikálja a felkínált segítő 
program előnyeit, kiemelkedő szereppel bír (pl. Elosztó projekt). Könnyen érthetőnek kell 
lennie, és motiváló, könnyen értelmezhető nyelvezetet és képeket/infó grafikákat kell 
használnia. A kapcsolattartókat, lehetőleg a fényképüket is közzétéve, egyértelműen meg kell 
adni, névvel, telefonszámmal, tanácsadási fogadó idővel, e-mail és postai címmel. Egy rövid 
Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) rész is előnyös lehet. A helyi viszonyoktól függően hasznos 
lehet az információk angol vagy más nyelven való biztosítása is. 

● Levél 

Esetenként a felajánlott energiaszegénységi segítséget promotáló „jó öreg” tájékoztatólevél 
is megfelelő módja lehet a kiszolgáltatott háztartások megkeresésének. A leveleket ki lehet 
küldeni a bérbeadó éves szolgáltatási díj elszámolásával vagy az önkormányzat hivatalos (pl. a 
munkanélküli segélyre stb. vonatkozó) leveleivel együtt. A legjobb időzítés a fűtési szezon 
kezdete. 

● Élőszó 

Gyakran a kommunikáció kiváltképp sikeres csatornája a helyi közösségi csoportokon, 
kezdeményezéseken és a szociális-jóléti szervezeteken keresztül vezet, mert ők mélyreható, 
személyes kapcsolatban állnak a kiszolgáltatott háztartásokkal. 

f) Jó gyakorlatok áttekintése 

- Nürnberg ESP 

Nürnberg „EnergieSparProjekt” (ESP) néven futó energiamegtakarítási projektje ingyenes 
energia-tanácsadási szolgáltatást nyújt a hátrányos helyzetű nürnbergi háztartások számára. A 
projekt képzett energia-tanácsadókat küld ki az érintett háztartásokhoz helyszíni látogatásra, 
és gyakorlati tanáccsal látja el őket az áram- és fűtésszámláik csökkentésére vonatkozóan. A 
háztartásonként elért átlagos költségmegtakarítás éves szinten kb. 250 €. Ezzel sok CO2 
kibocsátást is meg lehet takarítani.  

https://www.nuernberg.de/internet/esp/material.html
https://www.elosztoprojekt.hu/
https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/energiesparprojekt.html
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- München „fehéráruk” 

München a régi, rossz hatékonyságú elektromos háztartási készülékek (mint pl. hűtők, 

mosógépek, tűzhelyek) cseréjére indította a „fehéráruk” programot. Az alacsony jövedelmű 

háztartások pályázhattak ingyenes finanszírozási lehetőségre. Ha megfelelnek a 

kritériumoknak, egy 600€-t meghaladó kupont kapnak, amely után kötelező igénybe venni a 

speciálisan nekik szóló energia-tanácsadást is. 

 

- München „szociálpedagógiai energia-tanácsadás” 

München önkormányzati szolgáltatásain túl a Szociálpedagógiai Munka Intézete (Institut für 
Sozialpädagogische Arbeit, I.S.A.R.) a speciális igényű embereknek kínál energia-tanácsadást. 
Ezek lehetnek migrációs hátterű és ezért nyelvi nehézségekkel küzdő emberek, vagy 
mélyszegénységben élő munkanélküliek. Az energia-tanácsadók erős szociálpedagógiai 
háttérrel rendelkeznek. Az érintetteket úgy segítik, hogy számos más segítségnyújtási 
ajánlattal kötik őket össze, és alapvető energia-tanácsadást nyújtanak számukra. 
 

- Stromsparcheck Bundesprojekt 

A StromSparCheck projekt egy jól felépített projekt, amely Németország teljes területén segít 
a háztartásoknak áram- és vízmegtakarítást elérni. Ezt legnagyobbrészt azzal éri el, hogy a 
háztartásoknak otthonlátogatást biztosít, és alapvető energia- és víztakarékos eszközöket, 
mint pl. LED-eket ad ajándékba. A StromSparCheck projektet a német jóléti szervezet, a Caritas 
bonyolítja le, szoros együttműködésben a regionális energiaügyi és klímavédelmi 
ügynökségekkel  

 https://www.stromspar-check.de/ 

 

  

https://www.isar-muenchen.de/
https://www.stromspar-check.de/
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4. LÉPÉS: Intézkedések megvalósítása 

 4.1 Kézikönyvek és tanfolyamok 

Az energiaszegénység leküzdésére számos módszer és lehetőség használható. Ezek egyike a különböző 

útmutatók és kézikönyvek kidolgozása és terjesztése, vagy képzések és műhelymunkák szervezése a 

helyi közösség számára. Bár a két módszer különböző, a céljuk, hogy formálják a helyi lakosság 

szemléletét és elmélyítsék az energiahatékonyságról/tudatosságról szerzett ismereteiket.  

Kézikönyvek 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

Ha a lakosságnak szóló útmutatók/kézikönyvek kidolgozásának módszere mellett döntünk, akkor 

alaposan át kell gondolni minden lépést, és sorra kell venni a következőket: 

 

 

 

 

 

 

A létrehozott anyag minden energiaszegénységhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó témára 

kitérhet, mint pl.: 

 

Hogyan tovább? 

A tananyag témájának eldöntése után találni kell egy szakembert, aki a tartalmi részével foglalkozik. 

Fontos, hogy a kiválasztott szakértő olyan nyelvezettel fogalmazza meg a szöveget, amely könnyen 

érthető, és megfelel a célközönség életkorának és tudásszintjének. Számos nagyobb városban vannak 

• Mi az energiaszegénység? 

• Melyek az energiaszegénység következményei (akár az egészségre nézve is)? 

• Levegőminőség - milyennek kellene lennie, és mi befolyásolja 

• Az energiaszámlákon szereplő tételek magyarázata 

• Energiaveszteség a lakásban - mi okozhatja, és hogyan azonosítható 

• Áram- és hőmegtakarítási módszerek 

• A fűtőberendezések megfelelő használata 

• Víztakarékossági tippek 

• Lakásszigetelési módszerek (kitérve a hatékonyságukra és az anyagköltségekre) 

• Hogyan kezeljük a régi épületekhez kapcsolódó problémákat?  

• Megújuló energiaforrások 

• Energiahatékonysági intézkedések pénzügyi támogatási lehetőségei 

• A téma és a hatókör meghatározása  

• Az anyag tartalmát kidolgozó szakértők kiválasztása 

• A terjesztés módszereinek és csatornáinak meghatározása (elektronikus és/vagy papír alapú 

változat) 

• Az anyag grafikai és nyelvi szempontból való elkészítését végző szakértő kiválasztása 

• Nyomtatás 

• Terjesztés 
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más, energiaügyi vagy környezetgazdálkodási/mérnöki karoknak otthont adó egyetemek - a téma 

szakértőinek keresését célszerű itt kezdeni. Ha a falu közelében nincs egyetemmel rendelkező 

nagyváros, akkor a középiskolák - szakiskolák irányába érdemes elmozdulni. Ott is gyakran vannak ilyen 

szakirányok, így lenniük kell olyan szakembereknek is, akik az adott területen tanítanak. Manapság már 

egyre több vállalat/civil szervezet foglalkozik a megújuló energiával, az energiahatékonyság 

növelésével, modern fűtési rendszerekkel vagy a környezetvédelemmel. Az ilyen helyeken is minden 

bizonnyal találhatunk olyan szakértőket, akik szívesen vállalnak érdemi részt a publikációban.  

Miután megtaláltuk a megfelelő embert és a publikáció hatókörére vonatkozó minden formalitást 

elrendeztünk, jöhet a következő lépés, ami nem más, mint a terjesztés módszereinek meghatározása. 

Az elkészített oktatási anyag megjelenhet papír alapú vagy elektronikus formában. Lehetőség van arra 

is, hogy egyszerre mindkét változatban sor kerüljön a terjesztésre. A papír alapú terjesztés esetén - 

ismerve, hogy mely háztartások küzdenek az energiaszegénységgel, az útmutatót ajánlott postán 

kiküldeni vagy akár a saját kezükbe adni. A terjesztés egy másik módja anyag szociális szolgálatokhoz, 

ifjúsági központokba, könyvtárakba, iskolákba, városházára, közüzemi vállalatokhoz való eljutattása. A 

kijárat közelében elhelyezve távozáskor minden érdeklődő magával viheti az útmutatót. Javasolt 

különféle környezetvédelmi akciók vagy rendezvények, pl. „Energianapok” alkalmával az 

érdekelteknek adni az útmutatóból. Az online terjesztési módok esetén azonosítani kell minden helyi 

médiumot, kapcsolódó közösségi média platformot és internetes portált. Ebben az esetben a további 

terjesztési csatornák hasonlóak a papír alapú változatéhoz, azzal a kivétellel, hogy a kérésnek arra kell 

irányulnia, hogy az adott szociális szolgálat, iskola vagy önkormányzat a honlapján tegye elérhetővé az 

útmutatót. A terjesztés csatornáinak előre történő kialakítása nagyon fontos lépés, mert az 

párhuzamosan végezhető a szövegen való munkával, és így amint az útmutató elkészül, azonnal meg 

lehet kezdeni a terjesztését. 

Az útmutató lényegi részének kidolgozása alatt ki kell választani a grafikust is, aki világos és esztétikus 

formába hozza a publikációt. Fontos megfelelő követelményeket felállítani. Ha energiaszegénységgel 

sújtott embereknek szánjuk az útmutatót, akkor biztosítani kell, hogy a kiadvány kialakítása az ő 

igényeiknek megfelelő legyen. Az energiaszegénység gyakran érint időseket is, így érdemes 

gondoskodni az anyag áttekinthetőségéről, letisztultságáról. 

Oktatások 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

Ha úgy döntünk, hogy az energiaszegénység leküzdése érdekében a lakosság számára képzést 

szervezünk, az alábbi lépéseket kell követni: 

 

A képzés témájának megválasztásához javasoljuk a tájékoztatóknál a korábbiakban említett 

témaköröket, de érdemes kihasználni azt, hogy a lakók itt fizikailag is megjelennek, és így a képzésnek 

gyakorlati jelleget is adhatunk, pl.: 

• A képzés témájának és a hatókörének meghatározása 

• Az előadó kiválasztása 

• A műhelymunka (workshop) idejének és helyének meghatározása 

• A rendezvényre vonatkozó információk terjesztése 

• A képzés logisztikai szempontból való előkészítése  

• A workshop levezetése 
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Hogyan tovább? 

A megfelelő előadó megtalálásához, csakúgy, mint az útmutató szerzőjének kiválasztása esetén, 

érdemes a közép- vagy felsőoktatásban keresni szakembert, vagy helyi, környezetvédelemmel vagy 

megújuló energiával foglalkozó vállalkozást alkalmazni. Előfordulhat, hogy az önkormányzatnál van 

önkormányzati energia-menedzser. Ez esetben érdemes őt felkérni az előadói szerepre. Az ilyen 

pozíciót betöltő munkatársak minden bizonnyal rendelkeznek a képzés megtartásához szükséges 

szakképzettséggel. 

A következő lépés a rendezvény helyének és idejének meghatározása. A helyszín vonatkozásában jó, 

ha az mindenki számára könnyen elérhető, pl. lehet a városháza vagy egy iskola valamelyik termében. 

Az esemény idejének meghatározásakor először mindig az előadóval kell egyeztetni, és úgy alakítani 

az időpontot, hogy bárki részt tudjon venni, akár a dolgozó emberek is (ha a képzés nekik szól).  

A rendezvény programjának, idejének és helyszínének meghatározását követően el kell kezdeni 

meghirdetni. A terjesztési csatornák hasonlóak az útmutató csatornáihoz - a workshopra vonatkozó 

információkat ajánlott a helyi sajtóban, a településen tájékoztató plakátokon, az önkormányzati irodák 

weboldalain megjelenteni, és a tájékoztatást a helyi és közösségi média számára is elküldeni. Az 

eseményről a tanárokat is tájékoztathatjuk, hogy az információ a diákjaikon keresztül a szülőkhöz is 

eljuthasson. 

A következő lépés a logisztikájának megtervezése. Ha van rá lehetőség, akkor érdemes feliratkozást 

vagy regisztrációt alkalmazni, hogy előre meg lehessen becsülni a résztvevők létszámát. Ehhez a 

lépéshez tartoznak a technikai jellegű kérdések is, mint a hangosítás, és a berendezést az esemény 

alatt működtető személy. 

Jó gyakorlatok áttekintése 

Több különféle tanfolyamot tartottak a lakosságnak, és számos publikációt készítettek már, ami 

inspirációként szolgálhat egy útmutató készítéséhez. Az ilyen energiaszegénység leküzdési módszerek 

jó gyakorlatainak válogatott példái találhatók az alábbiakban: 

• Megfelelő tüzelési technika bemutatása 

• Hőkamera bemutatása 

• Megújuló energiához kapcsolódó berendezések bemutatása 

• A különféle szigetelések közötti különbségek bemutatása  

• A szmog jelenségének bemutatása 

• A villanyórák bemutatása  
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Energiahatékonysági és hitelprogramokra vonatkozó képzés 

Wałczban egy lakossági találkozót szerveztek a városházán, ahol egy energia-tanácsadó, a 

Prosument Program (termelő-fogyasztói program) egy szakembere és magánszemélyek a 

következő témákat vitatták meg: 

• hogyan lehet csökkenteni a végsőenergia-fogyasztást; 

• miből áll az egyes fűtési rendzserek kiépítése, újraépítése és korszerűsítése; 

• hogyan használhatók a megújuló energiaforrások hőtermelésre; 

• az energetikai beruházások során elérhető technológiák;  

• hogyan kell projektdokumentációt készíteni; 

• a hitelkérelmek feldolgozásának folyamata. 

 

További információk ide kattintva érhető el.  

Az Energiaszabályozási Hivatal tájékoztatási és oktatási tevékenységei 

Az oktatási és tájékoztatási projekt keretében a lengyel Energiaszabályozási Hivatal Lengyelország 

számos régiójában találkozók és műhelymunkák sorozatát szervezte meg „Az 

energiahatékonyságról szinte minden - gyerekek, fiatalok és idősek is megtanulhatnak spórolni az 

energiával” címen, melynek keretében a következő témákat vitatták meg: 

• Az energia gazdaságos használatának népszerűsítése; 

• A háztartási gépek használatának energetikai szempontból észszerű módszerei; 

• Az energiafogyasztó eszközök használati szokásainak megváltoztatása; 

• A lakásfűtés és a használati melegvíz észszerű használata; 

• A különféle készülékek villamosenergia-fogyasztását demonstráló kísérletek; 

• Energiaszegénység; 

• A lakás melegen tartásának megfelelő módjai. 

 

További információk ide kattintva érhető el.  

Hasonló programot a MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL is folytat 

Energiakövetek címen bővebb információ itt.  

https://www.walcz.pl/index.php/informacje-fundusze-europejskie/210-szkolenie-z-efektywnosci-energetycznej-i-programow-pozyczek
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3502,Szczecin-Katowice-Poznan-Wroclaw-dzialania-informacyjno-edukacyjne-URE-w-regiona.html
https://energiakovetek.hu/
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Kis-Lengyelország egészséges légkörben - oktatási anyagok 

A LIFE Projekt számos oktatóanyagot (útmutatókat, brosúrákat, plakátokat) készített olyan 

témakörökben mint pl.: 

Szmogellenes határozat a gyakorlatban  

A szmogellenes határozat követelményei  

Tiszta Levegő Program  

„Szmogellenes tízparancsolat”  

„Mit tehetünk a levegő tisztaságáért”  

„Szmog vagy egészség”  

„Mi nem mérgezzük a szomszédainkat”  

„A házában egy tolvaj lakik!” c. társadalmi kampány  

„A tűzhely gyilkos füstje” c. társadalmi kampány  

„Energia- és víztakarékosság”  

Oktatási anyagok iskolák számára  

Fűtőberendezés-vizsgálati oktatóvideó 

Az információk és anyagok forrása itt érhető el. 

A „TISZTA ENERGIA - TISZTA KÖRNYEZET” kézikönyv 

A „Megújuló energia rendszerek telepítése középületekre és magánházakra Niepołomice, 

Wieliczka, Skawina és Miechów településeken” című projekt részeként kézikönyvek sorát adták ki 

fiatalok és felnőttek részére, melyek az ökológiai viselkedésre és a megújuló energiaforrások 

használatára nevelő tanfolyam támogató anyagaiként szolgáltak. 

https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/
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4.2 Tanácsadási szolgáltatások 

Általános irányelvek 

Az energiaszegénységben érintettek segítésének egy fontos módja a tanácsadás nyújtása a rászoruló 

lakosok részére. Sokan, akik az energiaszegénységgel küzdenek, nem tudják, hogyan csökkentsék az 

energiafogyasztásukat úgy, hogy jövedelmükből képesek legyenek az energiaszámlák kifizetésére és 

napi szükségleteik fedezésére is. Nekik gyakran tudomásuk sincs semmilyen támogató programról vagy 

anyagi támogatásról, ami a segítségükre lehetne. Ezeket a programokat gyakran a világhálón vagy a 

televízióban reklámozzák, az alacsony jövedelműeknek pedig nincs otthon számítógépük, de lehet, 

hogy még TV-jük sincs. Sok esetben a segítségre szorulók nem tudják, kihez fordulhatnának az ilyen 

problémáikkal, ezért az ilyen gondokra kiváló válasz az otthoni tanácsadási szolgálat létrehozása.  

A tanácsadói szerepet vállalóknak nem elég, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezzenek az 

energiahatékonyságról és az energiamegtakarítási módszerekről, de ismerniük kell a lehetséges 

támogatási programokat, és azt, hogy azokra hogyan lehet pályázni. Egy város, település vagy falu 

képes arra, hogy ilyen megoldást bevezessen. Számos jó gyakorlat létezik, melyek igazolják, mennyi 

mindent el lehet érni az ilyen akciókkal. Persze ezeket hozzá kell igazítani a helyi körülményekhez - van, 

ahol jó megoldás lehet egy állandó önkormányzati „ökotanácsadó”, akit a polgárok felkereshetnek, 

míg egy másik, más problémákkal küzdő városban jó megoldás lehet, ha információs pontokat állítanak 

fel. A vidéki területeken talán a legjobb megoldás a rendszeres, egyéni konzultáció az egyes 

háztartások lakóival a saját otthonukban. Mindegyik megoldásnak megvan a maga előnye és hátránya, 

de bármelyiket is válasszuk - mindegyik eredménye pozitív. Ami mindegyik megoldásban közös, az az 

energia-tanácsadó képzése és szociális készségeinek fejlesztése. Ha képzésről van szó, akkor 

rendelkeznie kell valamilyen szakmai háttérrel.  

 

Természetesen a fent említett összes témakörben jártas szakembert szinte lehetetlen találni. Ezért az 

ilyen személyeknek érdemes további kurzusokat és tanfolyamokat tartani, hogy a szerepkörük 

betöltéséhez a legújabb és legmegfelelőbb ismeretekkel rendelkezzenek. A szaktudáson túl azonban 

az is nagyon fontos, hogy az ökotanácsadók ismerjék az összes lehetséges támogató programot, anyagi 

támogatási forrást vagy hitelt, melyeket a fűtéskorszerűsítés stb. terén fel lehet használni. Fontos, hogy 

ne csupán tudjanak az összes ilyen lehetőségről, de képesek legyenek megfelelően segíteni a 

lakosoknak elkészíteni a pályázataikat úgy, hogy azok pozitív elbírálásra kerülhessenek. Ismerniük kell 

az aktuális jogszabályokat is - az országos és a helyi szintű szabályozásokat egyaránt. Ezeken a fontos 

szempontokon kívül rendelkezniük kell a megfelelő szociális készségekkel - segítőkésznek kell lenniük, 

el kell tudják magyarázni a komplex szakmai kérdéseket egyszerű nyelvezetet használva, ugyanakkor a 

lakosokat tisztelettel kell kezelniük.  

Egy „ökotanácsadó” számára szükséges szakmai ismeretek: 

• épületek energiahatékonysága, 

• épületek hőszigetelése, 

• fűtési rendszerek, 

• környezetvédelem, 

• levegőminőség, 

• energetikai átvilágítások (auditok), 

• hőkamerás vizsgálatok. 



 

29 
 

 

Nagyon fontos, hogy ne csak az energiaszegénységgel küzdők számára nyújtsunk segítséget, hanem 

másoknak is felhívjuk a figyelmét erre a problémára. Ezért jó megoldás lehet frappáns, motiváló 

gondolatokat közzétenni nyilvános helyeken.  

 

 

 

 

Forrás: csoportmunka egy műhelymunka során (EnPover projekt 2021 február 3.) 

 

De nézzük, mi szól az egyes opciók mellett és mi ellene:  

A városházán alkalmazott szakember, az ott megtalálható irodával mindenki számára elérhető. 

Jellemzően a városháza ill. a polgármesteri hivatal épülete a központban található, ez pedig a 

legkönnyebben elérhető hely. Sőt mi több - mindenki tudja, honnan tájékozódjon arról, hogy kit kell 

keresni ott, mikor van a fogadóideje és milyen hivatali telefonszámon érhető el. A 

városháza/polgármesteri hivatal gyakran együttműködik az önkormányzati szociális segítő 

központokkal, ezért egy állandó jelleggel alkalmazott ökotanácsadó könnyen együttműködhet más 

egységekkel, hogy a lehető legjobb segítséget nyújthassa a település lakóinak.  

Az ilyen megoldás egy másik előnye az aktuális információkhoz való hozzáférés - mivel szoros 

kapcsolatban áll a polgármesterrel vagy a pénzügyi osztállyal, az ökotanácsadó tisztában van az 

önkormányzat, energiaszegénység elleni küzdelemre rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségeivel.  

Ennek a megoldásnak talán az a legnagyobb előnye, hogy a lakosoknak nem kell szégyenkezniük - a 

tüzelőanyag-szegénységben élők általában nehéz körülmények között élnek, ezért nem örülnek annak, 

ha idegenek látogatnak el hozzájuk. Ha ők jönnek el a polgármesteri hivatal épületébe, akkor nem kell 

kívülállóknak megmutatni a házukat.  

Az információs pontok felállítása is hasonló előnyökkel jár. Az ilyen pontok a város különböző 

helyszínein való elhelyezése lehetővé teszi a lakosság nagy számban való elérését. Ismerve a helyi 

feltételeket, ilyen pontokat fel lehet állítani a szegényebb környékeken, amire a városháza 

alkalmazásában álló tanácsadó esetén nincs lehetőség, mert ő állandó jelleggel a központban dolgozik, 

ahol jellemzően a lakosság tehetősebb rétege él. Az információs pontoknál is fennáll az, hogy az 

energiaszegénységben élőknek nem kell tartania a konzultációktól, hiszen - amint azt az előzőekben 

Az ökotanácsadónak - amellett a magától értetődő feladat mellett, hogy támogassa az 

energiaszegénységben érintett polgárokat - az is feladata kell legyen, hogy találkozókat szervezzen 

a lakossággal vagy diákokkal, és hogy minden az adott településen élő ember számára biztosítsa a 

felvilágosítást (ez megtehető szórólapokkal, plakátokkal, de akár a sajtóban vagy az Interneten 

megjelenő cikkekkel is). 

Segíts a szomszédodnak! 

 
Hadd segítsünk,  

és a megszerzett tudással holnap  

már Te segíthetsz másoknak! 

 
Te is számítasz! 

 Légy a helyi energiahős! 
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említettük, senkinek nem kell megmutatniuk az otthonukat. Az előny mindkét esetben egyben a 

hátrányt is jelenti. 

Egy energiahatékonysági szakember sokkal hatékonyabban tud segíteni, ha látja magát a lakást, a 

fűtőberendezést, a fal szigetelését, vagy akár megfigyelheti az energiafogyasztást befolyásoló 

szokásokat is. Gyakran a lakosoknak csak egy szakember egyszerű tanácsára van szükségük arra 

vonatkozóan, hogy hogyan használják helyesen a kazánt, hogyan működtessék a különböző 

készülékeket. Nehéz elméleti tanácsokat adni - anélkül, hogy látnánk a használatban lévő berendezést. 

Az ökotanácsadó a családlátogatás során elvégezheti a lakás hőkamerás vizsgálatát is (5. ábra), 

ellenőrizheti az épület hőszigetelését, a nyílászárók megfelelő záródását vagy elvégezheti a háztartás 

energetikai átvilágítását. Segíthet a lakosoknak az energiafogyasztási táblázatok kitöltésében (egy ilyen 

mintatáblázat a mellékletben megtalálható). 

 

5.ábra: Hőkamerás felmérés; forrás: VGF szaklap 2013 

Mi szükséges és mi tilos 

A helyszínen látva, hogy milyen berendezésekkel rendelkezik az adott háztartás, tanácsot adhat arra, 

hogy észszerű használattal hogyan csökkenthetik az energiafogyasztást. Erre számos egyszerű módszer 

létezik, ami olcsó vagy éppen semmibe sem kerül.  

https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2013/november/3091-hokamerak-a-gyakorlatban
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Az energiahatékonysági szakember feladata egy személyes családlátogatás során az is, hogy az ott 

lakóknak elmondja és megmutassa, hogyan csökkenthetik az villamosenergia-fogyasztásukat. 

     

 

Az ökotanácsadók feladata az is, hogy segítsenek a lakosoknak csökkenteni a vízfogyasztásukat. A 

látogatás során adhat a lakóknak pl. perlátort, de ellenőrizheti azt is, nem szivárognak-e a 

szerelvényeik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák a fűtési rendszer hatékonyságának és a hőérzetnek a javítását célzó ökotanácsadói 

tanácsokra: 

• a fűtőtesteket eltakaró függönyök vagy bútorok elhúzása (a fűtőtest eltakarása esetén a 

szobákban a levegő áramlása akadályba ütközik és nem lesz megfelelő, ezáltal a szobában 

melegebb és hidegebb területek alakulnak ki), 

• a termosztát szelepek megfelelő beállítása a szobákban, hogy továbbra is megfelelő legyen a 

hőérzet, de egyben kevesebb hőt kelljen felhasználni, 

• a szobák megfelelő szellőztetése a jó levegőminőség fenntartásához, 

• a radiátorok rendszeres takarítása, mivel a rájuk lerakódó por szigetelőként viselkedik, hogyan 

és mikor kell a radiátorokat légteleníteni. 

 

Ökotanácsadó által az villamosenergia-fogyasztás csökkentésére vonatkozóan megadott 

módszerek:  

• az elektromos készülékek energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása, 

• a ritkán használt, szükségtelen készülékek kihúzása a hálózati csatlakozóból, 

• húzzák ki a töltőket, amikor nem használják, 

• a napfény legjobb kihasználása (az (író)asztaloknak az ablakhoz a lehető legközelebb való 

elhelyezése, 

• a lámpák tisztítása és karban tartása, mert ezek, ha koszosak, sokkal kisebb intenzitással 

világítanak, de ettől az energiafogyasztásuk még nem lesz kevesebb, 

• energiatakarékos izzók használata - ha még nem azt használnak. 
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Jó gyakorlatok áttekintése 

Számos jó gyakorlat létezik, amely inspirációként szolgálhat az ökotanácsadási tevékenységekhez, 

úgymint: 

 

 

Zöld Pont Słupskban 

Ez egy oktatási és információs pont, amely minden érdeklődőt ingyenes tanácsokkal lát el a 

környezetvédelem és az energiatakarékosság témakörében. Itt megtudhatják többek között, hogy 

hogyan lehet az izzók cseréjével csökkenteni az energiafogyasztást, hogyan nyerhető energia 

megújuló forrásokból, hol lehet támogatást keresni a régi bojlerek gazdaságosabb hőforrásra való 

cseréjéhez, és hogyan csökkenthetők a fűtés költségei. 

A Zöld Pont munkatársai részt vesznek a lakótelepi gyűléseken, így lakókhoz eljuttatva a város 

környezetvédelmi szakpolitikájára és intézkedéseire vonatkozó legfontosabb információkat. 

Együttesen képzéseket is szerveznek az energiatakarékosságról, a megújuló energiaforrások 

használatának lehetőségeiről és az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtéséről. 

A Zöld Pont működésének első négy hónapja alatt a munkatársak kb. 2500 főt értek el. 

Oktatómunkájukkal segítettek felkelteni környezetvédelmi témák iránt a lakosság figyelmét, és az 

önkormányzati intézmények, civil szervezetek és vállalkozások figyelmét is. Az emberek jobban 

megismerhették az energiatakarékosság gyakorlati megoldásait, melyek nyereséget hoznak és 

javítják a mindennapi élet minőségét. A Zöld Pont tevékenységei segítik a fenntartható fejlődés 

alapelveinek népszerűsítését és jobb megismerését is. 

További információk itt érhető el. 

Sztum településen, családiház-tulajdonosok körében végzett felmérés 

A felmérés egy gondosan kiválasztott terület családi ház tulajdonosaira és családi házban élő 

családokra terjedt ki, kb. 50 házat érintve. A következőket kívánták begyűjteni: 

• alapvető adatok az épületekről az adott területen: a házak száma, állapotuk, típusuk, már 

elvégzett hőszigetelési beruházások, 

• a háztartások és lakóik alapvető demográfiai adatai (a háztartásban élők kora és száma, 

átlagjövedelmük stb.) 

• adatok arról, hogy mennyire ismerik az otthonok energiahatékonyság-növelésére elérhető 

megoldásokat, 

• adatok arról, hogy mennyire népszerű az otthonok energiahatékonyság-növelésére elérhető 

megoldások használata. 

A felmérésnek köszönhetően város megtudta, hogy:  

• Az összes ház 1990 előtt és a legtöbb 1945 előtt épült. A házak átlagos alapterülete 91 

négyzetméter volt. 

• Mindegyiket egyedi fűtési rendszerrel fűtik, a legtöbbet szénalapúval (80%).  

• A válaszadók elég magasra értékelték az energiamegtakarítási termékekre és megoldásokra 

vonatkozó ismereteiket - sokat meg tudtak nevezni, és ami még fontosabb, sokat használnak 

is a háztartásaikban. 

http://www.razemdlaklimatu.eu/images/dobre_praktyki/Slupsk.pdf
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Nem feltétlenül mindenhol a szakértői tanácsadási szolgálat felállítása a legjobb megoldás - más 

körülmények között a családlátogatások jobb megoldást jelenthetnek. De bármely megoldást is 

válasszuk, a legfontosabb, hogy tegyünk valamit - próbáljuk meg leküzdeni az energiaszegénységet. 

A folyamatos együttműködéshez és tanácsadáshoz 

● Telefon- és videohívások technikusok 

A telefonhívás még mindig a legáltalánosabb kommunikációs eszköz. A legtöbb ember 
számára gyorsabb és könnyebb beszélni, mint írni, és ez további tájékozódásra is lehetőséget 
ad.  

 
 

● Energia kávézók 

Az energia kávézók energiával kapcsolatos ügyekre (pl. energiaszámlák, tüzelőanyag 
adósságok, energiamegtakarítás stb.) vonatkozó tanácsokat adnak, kellemes környezetben. 
Így a személyes kapcsolatnak adnak teret. Egy adott környék megcélzása esetén ez egy nagyon 
hatékony megközelítés lehet. További információk itt érhetőek el.  
 

● Energia segélyvonalak 

Az Egyesült Királyságban a „Home Heat Helpline” (otthoni fűtési segélyvonal) fontos 
szolgáltatás volt, amely ingyenes segítséget és tanácsadást kínált azoknak, akik az 
energiaszámláik befizetése nehézséget okoz. 
 

● Moderált támogatói csoportok üzenetküldő alkalmazásokon keresztül 

Az érintett háztartások bevonásának és a velük való kapcsolat fenntartásának egy másik 
lehetősége egy moderált támogatói csoport megalakítása valamely üzenetküldő alkalmazáson 
keresztül.  
 

● Energiamegtakarító alkalmazások 

Napjainkban számos energiamegtakarítási alkalmazás érhető el a piacon. Lényegében ezek 
mindegyike segít energiamegtakarítási lehetőségeket felfedezni. Információs eszközként 
értékes szerepet játszhatnak az alacsony széndioxid kibocsátású életmód ösztönzésében. 
 

● Energiatakarékossági hetek vagy energiaszegénységi nap 

Belső (önkormányzati) és külső érdekeltekkel pl. fogyasztóvédelmi ügynökségekkel és 
szociális-jóléti szervezetekkel közösen rendezett kampányhét vagy -nap. 
 

 

Javaslat: A koronavírusos/Covid19-es időkben a videohívások további lehetőséget biztosítanak az 

élőben történő tanácsadásra, ami lehetőséget ad bizonyos dolgok gyakorlatban történő 

bemutatására is (pl. megkérni az adott személyt, hogy járja végig a saját háztartását). 

 

Javaslat: Bármelyik kommunikációs csatornát is válasszuk, elengedhetetlen, hogy pozitív, bátorító 

megfogalmazást alkalmazzunk, amely a javasolt intézkedések által biztosított lehetőségeket 

hangsúlyozza. 

Javaslat: Az energiaszegénységi projektek hatásának és az aktív részvételnek a maximalizálása 

érdekében az első tanácsadás után utánkövetési célú megkeresésekre/találkozókra van szükség.. 

 

http://cied.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Energy-cafes-policy-brief-web.pdf
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HOGYAN és HOGYAN NE próbáljuk elérni és bevonni az energiaszegénységben élő 

háztartásokat 

HOGYAN 

- Olyan heterogén „energiaszegénységi (kommunikációs) csapatot” állítsunk fel, amelynek 

különböző önkormányzati részlegek munkatársai, de más szakemberek is tagjai 

- A fő kommunikációs csatornákat a célcsoportoknak és a céloknak megfelelően válasszuk meg 

- Keltsük fel a nyilvánosság figyelmét a témára 

- Mondjunk/terjesszünk személyes sikertörténeteket 

- Az érintett háztartások számára támogassuk az „alapértelmezett” lehetőségeket a részvételre 

- Minden kommunikációs tevékenységnél használjunk motiváló nyelvezetet, amely a 

lehetőségeket emeli ki 

- Tervezzünk be utánkövetési tevékenységeket a résztvevő háztartásoknál az 

energiamegtakarítási tanácsadást követően 

- Kérjünk fel külső szakértőket, hogy a kidolgozott kommunikációs anyagot kritikus szemmel 

nézzék át 

- Ne feledjünk az energiaszegénységben érintett emberekhez tisztelettel fordulni és őket 

egyenlő félként kezelni. 

HOGYAN NE 

- Ne maradjunk a „saját buborékunkban”. A kampányunkba vonjunk be olyan szereplőket, mint 

a helyi energiaszolgáltató vagy a szociális-jóléti szervezetek. Kérjük ki más önkormányzatok 

tanácsát. 

- Ne próbáljuk meg az energiaszegénységben élő háztartások „minden” társadalmi-gazdasági 

problémáját megoldani. Összpontosítsunk az energiamegtakarításra.  

- Ne a problémákra vagy hiányosságokra összpontosítsunk, hanem inkább a megoldásokra és a 

különféle támogatási lehetőségekre. 

- Az energiaszegénységet ne egydimenziós témaként jelenítsük meg, hanem sokrétű, gyakran 

egyedi témaként. 
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4.3. A tényleges energiafogyasztás mérése 

Általános irányelvek 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

 Miért olyan fontos mérni a tényleges energiafogyasztást?  

A tényleges energiafogyasztás az energiaszegénység egyik legfőbb mutatója, mivel egyszerre lehet 

kimutatni a túlfogyasztást és az alul fogyasztást. Egyrészt sok energiaszegénységben élő háztartás túl 

sok energiát fogyaszt, pl. a megfelelő szigetelés hiánya miatt. Másrészt sokan súlyos egészségügyi 

problémákkal küzdenek, mert az átlagosnál sokkal kevesebb energiát fogyasztanak és hideg 

lakásokban élnek. Ezért az energiafogyasztási adatok összegyűjtése elengedhetetlen minden helyi, 

regionális és országos szintű energiaszegénységhez kapcsolódó szakpolitikai intézkedés 

bevezetéséhez. A háztartás tényleges energiaigényének folyamatos mérése pedig kulcs szerepet 

játszik az energiatudatosság fejlesztésében. Az ismételt/rendszeres mérések továbbá felhívhatják a 

figyelmet az energiatakarékossági lehetőségekre, és segíthetnek megszüntetni a pazarló 

energiafogyasztási szokásokat, mint pl. az elektromos készülékek készenléti üzemmódban tartását. 

A villamos energia esetében a mérés egyszerű, mivel minden háztartás rendelkezik saját villanyórával. 

Azonban a hőszükséglet mérése nehezebb lehet, mert Európa-szerte számos különféle tüzelőanyagot 

használnak, pl. földgázt, távfűtést vagy központi fűtést, tűzifát, pelletet, faforgácsot, olajat, szenet, 

lignitet, villamos energiát stb. Előfordulhat, hogy egyes tüzelőanyagok felhasználásának mérése is 

egyszerű - például a földgázzal ellátott fogyasztók szintén saját mérőórán követhetik a tényleges 

felhasználásukat.  Ráadásul ezeket az adatokat további elemzésnek lehet alávetni, mivel a vezetékes 

földgáznak majdnem azonos a fűtőértéke az egész országban. A tűzifa vagy más szilárd tüzelőanyagok 

esetében azonban jellemzően nem állnak rendelkezésre pontos adatok, és a fűtőérték is széles skálán 

változhat. Például a tűzifa fűtőértéke ~2,5-4,5 kWh/m3 között ingadozhat, ami jellemzően attól függ, 

hogy mennyire száraz a fa és milyen minőségű.  

Ennek fényében folyamatos figyelemmel kell követni az energiafelhasználást, különösen azoknál a 

háztartásoknál, akik számára problémát jelent, hogy időben befizessék az energiaszámláikat. Azoknak, 

akik energetikai korszerűsítést szeretnének végrehajtani, vagy szeretnének lecserélni egy elavult, rossz 

hatékonyságú készüléket - pl. egy villanybojlert, szintén erősen ajánlott rendszeresen feljegyezni az 

energiafogyasztásukat. A monitorozás különösen fontos egy adott “energiahatékonyság javítási 

intézkedés” (pl. felújítás, háztartási nagygép csere) előtt és után is, hogy így könnyen meg lehessen 

állapítani a valós energiamegtakarítást. Továbbá ezzel a módszerrel nyomon követhetők az 

energiafogyasztási minták (jó és pazarló szokások), valamint az időjárás-változások és azok hatása az 

adott háztartás tényleges fogyasztásra.  

 Milyen gyakran kell mérni az energiafogyasztást?  

Az energiafogyasztást ajánlott a lehető leggyakrabban feljegyezni. Lehet naponta, hetente, 

(két)havonta vagy évente. A legáltalánosabb és a fogyasztók számára a legkényelmesebb rendszerint 

a (két)havonta történő mérés, mivel az energiaszámlák befizetése is ilyen gyakorisággal történik. 

Azonban ajánlott kerülni az átalánydíj (vagy egy összegű fizetés) alkalmazását. Ez a pénzügyi 

konstrukció hosszú távon csökkenti az energiatudatosságot. Első ránézésre az átalánydíj 

kényelmesebbnek tűnhet, de az energiafogyasztás rendszeres nyomon követését értelmetlenné teszi, 

ami több hátránnyal jár, mint előnnyel. Azt is fontos megjegyezni, hogy sok energiaszegénységben élő 
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háztartás nem engedheti meg azt, hogy télen a tényleges fogyasztás után fizessen, mivel a hőigény 

télen a nyári értéknek akár húszszorosa is lehet. Lásd 6. ábra. 

 

6. ábra Az ábra egy két fő által lakott 120 nm2-es budapesti lakás 2016 és 2021 közötti tényleges földgáz 

fogyasztását mutatja (magába foglalva a fűtést, a használati melegvizet és a főzést) Forrás: Csontos Cs. 2021 

 Hogyan mérhető a tényleges fogyasztás?  

Az energiafogyasztás nyomon követésének leghagyományosabb módja, ha megtartjuk a számlákat. 

Azonban az ilyen bizonylatok megtartása nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott háztartás tagjai 

oda is figyelnek a valós energiafogyasztásukra. Ezért számos energiatudatos fogyasztó havonta 

feljegyzi az fogyasztását és energiakiadásait egy erre a célra szolgáló „energiafüzetbe”. Javasolt a 

háztartás energiafogyasztását (két)havonta az adott energiaszolgáltató weboldalán vagy telefonon 

bejelenteni.  

A háztartás fogyasztásainak kezelésében segíthet a MS Excel vagy más táblázatkezelő használata. Ezzel 

a módszerrel a vizualizálás folyamata egyszerű és az eredménye szembetűnő (1. ábra). Azonban a 

táblázat alapú elemzés nem számít csúcstechnológiának, hiszen számos országban pl. Némtországban 

a fogyasztók már okostelefonra telepíthető applikációk segítségével követhetik nyomon háztartási 

energiafelhasználásukat.  

A jövőben az okos mérőórák gyors elterjedése várható. Stabil internetkapcsolattal az energiafogyasztás 

folyamatosan mérhető és rögzíthető. Ez a megoldás az energiafogyasztás mérésében új távlatokat nyit, 

és még inkább támogatja a megújuló energiaforrások integrációját (pl. a háztetőre szerelt napelemes 

rendszerekét). Ez előkészíti a terepet a rugalmas árazásnak, a tényleges keresleten alapuló 

energiapiacnak. Ez az innovatív megoldás hasznos eszköz lesz az energiaszegénység elleni harc 

támogatásában is. Azonban nem szabad túlbecsülni azt, hogy milyen mértékű segítséget várhatunk az 

okos mérőóráktól. Valóban nagyon hasznosak, azonban a társadalom leginkább kiszolgáltatott 

rétegénél ez az út nem járható, mivel az ő életüknek gyakran nem része az internetkapcsolat és az 

okostelefonok sem. 

A tényleges energiafogyasztás (a számlázási adatok) érzékeny információnak minősül. Ezért 

megfelelő adatkezeléshez szigorúan be kell tartani a GDPR szerinti szabályokat. Skóciában és 

Dániában például a háztartás hőigényének és energiafogyasztásának mértékére vonatkozó 

információk ugyan elérhetők, de nem nyilvánosak. Az adatbázishoz való hozzáférés korlátozott, bár 

a helyi hatóságok jogosultak arra, hogy szükség esetén helyi projektekhez vagy más releváns célra 

felhasználják az ilyen adatokat.  
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  Melyek az állandó energiafogyasztás-mérés fő előnyei?  

A tényleges energiafogyasztás nyomon követése számos előnnyel jár:  

● A fogyasztókat hosszú távon energiatudatossá teszi; 

● Segít felfedezni a rejtett szivárgásokat vagy a rendszer meghibásodását; 

● Pénzbeli megtakarítást és kisebb üvegházhatású gáz kibocsátást eredményez; 

● Segít a közüzemi hátralékokat kézben tartani, avagy megelőzni az adósságspirálba kerülést; 

● A fogyasztási mintázat mértékegységeit (pl. kWh, m3 stb.) könnyebben érthetővé teszi a nem 

szakmabeli fogyasztók számára is; 

● Az energiamegtakarítás lehetőségét kézzelfoghatóvá teszi; 

● Az energetikai felújítás folyamatát a legelső lépéstől kezdve támogatja; 

● Az energiahatékonysági intézkedéseket a (jó és rossz) energiafogyasztási szokásokat és az 

időjárási változásokat szemmel láthatóvá teszi. 

Hogyan tovább? 

 A védendő fogyasztók védelme és előrefizetős mérőórák 

A 2009-es harmadik energiacsomag (Third energy package) alá tartozó villamos energiára és földgázra 

vonatkozó irányelvek közzétételével az EU összes tagállama számára kötelező a védendő ügyfelek 

koncepciójának bevezetése a nemzeti jogalkotásba, a tagállamonként által kidolgozott kapcsolódó 

plusz juttatásokkal kísérve.  

„A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a végső felhasználók védelme érdekében, 

és biztosítaniuk kell a védendő ügyfelek védelmét szolgáló megfelelő garanciákat. E tekintetben az 

egyes tagállamok kötelesek meghatározni a védendő ügyfelek fogalmát, amely utalhat az 

energiaszegénységre és - többek között - az ilyen ügyfelek áramszolgáltatásának kritikus 

időszakokban való kikapcsolásának tilalmára is. A tagállamok kötelesek biztosítani a védendő 

ügyfelekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek alkalmazását. Kötelesek a félreeső területeken 

élő végfelhasználók védelmét szolgáló intézkedéseket tenni.” 

 

Míg egyes tagállamokban már 2009. előtt is életben voltak ilyen intézkedések, a harmadik 

energiacsomag következtében az országosan elérhető juttatások száma gyors növekedést mutatott. A 

legtöbb tagállam definiálja a védendő fogyasztó fogalmát és juttatásokat biztosít a szociális 

szolgáltatásokban részesülők és számos társadalmi-gazdasági csoport számára.20   

 

 

 
20 Pye, Dobbins, S. P. A. D. (2015.). „Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the 

EU: analysis of policies and measures.” (Energiaszegénység és védendő fogyasztók az energiaágazatban az EU-
ban: a szakpolitikák és intézkedések elemzése) Insight Energy. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty-Main%20Report.pdf 
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1. táblázat: A TAGÁLLAMOK VÉDENDŐ FOGYASZTÓRA ALKALMAZOTT DEFINÍCIÓINAK 

CSOPORTOSÍTÁSA20 

Definíció típusa Tagállam (TÁ) 
TÁ száma 

típusonként 

Szociális segélyben 

részesülők 

BG, CY, DE, DK, EE, FI1, HR, 

HU, LT, LU, MT4, PL, PT, SI3,6 
14 

Az energia megfizethetősége 

(alacsony jövedelem/nagy 

költség) 

FR2, IT, SE 3 

Rokkantság/egészségügyi 

állapot 
CZ, NL, SK, IE 4 

Társadalmi-gazdasági 
csoportok skálája 

AT, BE, ES, GR, RO, UK5 6 

Nem áll rendelkezésre / 

Megvitatás alatt 
LV 1 

1 Bár hivatalosan nem elismert; 2 Az energiaszegénység definíciója alatt; 3 A 

fogyatékossággal élő (rokkant) egyéneket is magába foglalja; 4 Eü. és jövedelmi 

kategóriái is vannak; 5 az OFGEM meghatározás alapján, nem a nemzeti 

tüzelőanyag-szegénységi meghatározások szerint; 6 Az energiaszegénység 

feltételeinek megfelelő fogyasztók védelmének koncepciói szerint, új szociális (és 

gazdasági) alapú definíció és mutatók lesznek. 

 

A védendő fogyasztókra vonatkozó jogi keretrendszer gyakran biztosítja a jogot az előrefizetős gáz vagy 

áramfogyasztási mérőórák felszerelésére vagy más, az energiafogyasztás méréséhez kapcsolódó 

intézkedésre. Mindenképpen ismerje meg a fogyasztók törvényes jogait, és tájékoztassa a település 

polgárait a lehetőségeikről!  

 

Magyarországon a védendő fogyasztói státusszal rendelkezők kérhetik az áramra vagy gázra vonatkozó 

előrefizetős mérőórák felszerelését, ami a háztartásokat valóban védik a kikapcsolástól, és tudatosabb 

energiahasználatot biztosíthatnak. Ezek azonban nem garantálják, hogy a kiszolgáltatott (védendő) 

háztartások megfelelő áram- és gázellátáshoz jutnak, mivel a mérők feltöltése teljes mértékben az 

adott háztartás felelőssége. Jövedelemkiesés esetén vagy ahol ritka és drága a tömegközlekedés, a 

háztartásoknak lefogyhat az egyenlege a mérőeszközről, lényegében alapvető energiaszolgáltatások 

nélkül hagyva a háztartást. Mivel a fogyasztóvédelmi intézkedések kidolgozása és ellenőrzése nemzeti 

hatáskör, ez az Ön országában lehet, hogy másként működik. Mindenképpen ellenőrizze a vonatkozó 

jogi anyagokat, és tudja meg, hogyan hajtják végre ezeket az intézkedéseket a gyakorlatban.  
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A tanulság az, hogy még a kis települések önkormányzatai is segíthetnek az ilyen háztartásoknak, a 

következőképpen: 

Vidéki önkormányzatok:  

● Védendő fogyasztók számára biztosított helyi segítségnyújtás létrehozása. Mivel az 

önkormányzatnak van internet- és telefonszolgáltatása, fogadóórákat határozhatunk meg a 

védendő fogyasztók számára, amikor bejöhetnek és segíthetünk nekik — akár csak egy ingyenes 

számítógép-használattal is — hogy online vagy telefonon keresztül feltöltsék a mérőiket. 

● Indítson kéthetente vagy havonta kisbusz szolgáltatást a legközelebbi helyre, ahol személyesen 

fel lehet tölteni az előrefizetős mérőt.  

Önkormányzatok nagyszámú hátrányos helyzetű háztartással:  

● A polgárok jobb életminőségének biztosítása érdekében használjunk integrált megközelítést. Ezt 

meg lehet tenni a helyi közműszolgáltatóval kötött megállapodáson keresztül. Az önkormányzat 

mediátorként léphet fel a háztartások és a piaci alapú vállalatok között egyezségre jutva, vagy 

egy az összes fél számára előnyös program létrehozásával. További információkért lásd az 

alábbiakban a bagi adósságkezelési program jó gyakorlatát. 

 

A tényleges energiafogyasztás mérését célzó kampány elindítása 

Egy helyi lakossági energiafogyasztás-mérési kampány jó kiindulópontja lehet a helyi közösség 

összehozásához és az energiatudatosságra való figyelemfelkeltéshez. A kampány során a jelenlévőknek 

olyan Excel sablonokat és füzeteket lehet kiosztani az energia-tanácsadás mellé, melyek támogathatják 

az energiamérés folyamatát. Az ilyen akciókba be lehet vonni a helyi iskolákat és diákokat is, mivel a 

fiatalabb generáció tagjai hosszú távon nagy hatással lehetnek a családjukra. A lehető legtöbb 

háztartás bevonása érdekében hasznos díjakat lehet felajánlani, pl. a legaktívabb energia-

szegénységben élő háztartások számára kísérleti támogatási programot indítanak (lásd 2. Lépés b) 

Hatékony önkormányzati energiaszegénységi politikák kialakítása pont alatt). 

A fogyasztásmérési kampány fő lépései: 

1. A kampány ötletét kommunikáljuk a helyi és a közösségi média csatornákon keresztül; 

2. Vegyük fel a kapcsolatot helyi iskolákkal, egyetemekkel, civil szervezetekkel, közművekkel és 

energiaszolgáltató vállalatokkal; 

3. Szervezzünk „ráhangolódó rendezvényeket” pl. jelenléti vagy online műhelyeket és 

fórumokat; 

4. Hozzunk létre és osszunk ki Excel vagy füzet sablonokat, a kampány hatékonyságának 

növelésére; 

5. Indítsuk el a kampányt és ajánljunk fel hasznos díjakat;  

6. Kísérjük figyelemmel a visszajelzéseket, és a kampány ideje alatt folyamatosan 

kommunikáljuk a legújabb híreket és a mérföldköveket;  

7. A kampányokat zárjuk egy figyelem felkeltő rendezvénnyel; 

8. Értékeljük a kampány eredményeit és a kampány során összeállított adatbázist;  

9. A kampány eredményei alapján pályázzunk támogatásra vagy hajtsunk végre helyi 

projekteket; 

10. Évente ismételjük meg a kampányt. 
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Az energiaszegénységben élő háztartások támogatása energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósításában 

Az energiafogyasztást a háztartás szintjén túl a készülékek szintjén is meg lehet mérni. Ahhoz, hogy 

megállapíthassuk, melyik eszköz fogyasztja a legtöbb energiát, fogyasztásmérők használata ajánlott. 

Ez a módszer jobb képet ad a legnagyobb háztartási készülékek, mint pl. a hűtőgépek, bojlerek, 

mosógépek stb. hatékonyságáról. Az elavult, nem megfelelően karbantartott eszközök fogyasztása a 

hatékonyak fogyasztásának 4-5-szöröse is lehet. A készülék szintű mérések pár hétig vagy akár 

hónapokig is eltarthatnak, de végül egyértelmű lesz, hogy melyek azok a háztartási készülékek, 

amelyeket új, hatékonyabb eszközre kellene cserélni. 

Javaslat: Ajánlott az energiaszegénységben élő háztartások számára célzott helyi szintű támogatási 

programokat indítani pl. alacsony kamatozású vagy kamatmentes kölcsönök. A kedvezményezettek 

az ilyen támogatásokat a rossz hatékonyságú készülékeik pl. a villanybojlereik cseréjére 

használhatják. A megtérülési idő akár 2 évnél is kevesebb lehet, ha egy elavult bojlert a legújabb 

technológiájú hőszivattyús vízmelegítőre cserélnek!  

A szükséges erőforrások 

Egy tényleges energiafogyasztás-mérési kampány/program bevezetéséhez emberi és pénzügyi 

erőforrásokra és bizonyos felszerelésekre egyaránt szükség van.  

A szükséges emberi erőforrások közé a következők tartozhatnak: 

● Helyi projektvezető, aki a teljes programot koordinálja;  

● Egy energiafogyasztási adatbázist karbantartó rendszergazda; 

● A családlátogatásokat végző energia-tanácsadók/mentorok (lehetnek önkéntesek, pl. 

egyetemi hallgatók vagy szociális munkások, vagy akár a helyi hatóságok munkatársai is 

bevonhatók); 

● Az okos vagy előrefizetős mérőórákat karbantartó technikai személyzet. 

Pénzügyi és eszközigények: 

● Egy szélesebb körű projekt esetében szükség lehet külső pénzügyi források bevonására, pl. 

EU-s vagy nemzeti szintű finanszírozás;  

● Okos mérőórákra, előrefizetős mérőórákra, online szoftverekre is szükség lehet. 

Az érdekeltek bevonása 

Egy önkormányzati szintű energiafogyasztás-mérési program elindításához fontos, hogy a lehető 

legtöbb helyi érdekelt kerüljön bevonásra: 

● Helyi vagy regionális energiaszolgáltató/közmű vállalatok;  

● KKV-k 

● (Műszaki) egyetemek (tudományos ágazat); 

● Helyi civil és jótékonysági szervezetek; 

● Lakossági közösségek; 
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Jó gyakorlatok áttekintése 

A tényleges lakossági energiafogyasztást mérő program Bükkalján, Magyarországon 

2015 és 2020. között az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke kiterjedt vidéki felmérő programot 

hajtott végre. A 31 település több mint 2200 háztartását érintő felmérés elvégzése során egyedi 

adatbázis került létrehozásra. A kérdezők házról házra járva végezték el a felmérést, és az adott 

települések lakott épületeinek legalább 10%-áról gyűjtöttek információkat. A háztartások széles köre 

került bevonásra. Az így kapott adatbázis átfogó információkat tartalmaz a háztartási 

energiafogyasztási mintázatokról, így a fűtésről, főzésről, áramhasználatról, hőigényekről, a tényleges 

energiaszámlázási adatokról és az energiahatékonyságról pl. a szigetelésről, készülékekről stb. Ez a 

kutatás jó alapot képezhet a helyi, regionális és országos szakpolitikákhoz vagy EU-finanszírozású 

programokhoz és projektekhez, mivel bármilyen energiamegtakarítási intézkedés első lépésének 

mindig az energiafogyasztási méréseknek kell lennie.  

● EC-LINC: Csekkcsökkentő program alacsony jövedelmű háztartások számára, Magyarország 

● Adósságkezelési program - Bag, Magyarország 

● Szociális naperőmű (kísérleti projekt), Magyarország 

● Okos mérők Wrocławban, Lengyelország 
● „Energia su misura”, Olaszország 
● SMART-UP, Franciaország, Olaszország, Málta, Spanyolország, Egyesült Királyság 
● Energiaigény kutatási projekt, Egyesült Királyság 
● SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie, Helyi energiaügyi intervenciós 

szolgáltatás), Franciaország 
● Terheléskorlátozás a kikapcsolás helyett - kísérleti projekt az energiaszegénység leküzdésére 

Köln Meschenich kerületében, Németország 
 

A felsorolt külföldi jó gyakorlatokról bővebben erre a linkre kattintva az EnPover  olvashat angol 
nyelven. A magyar példákról bővebb leírást a 6. Hazai jó gyakorlatok gyűjteménye fejezetben talál.  

Támogató anyagok 

A kiszolgáltatott háztartások azonosításában segítségként használható eszközök és módszerek 
 
Excel kérdőív.  
Javaslat: A kérdőív online is konvertálható lehet, pl. Google Űrlapok.  

 

Előnyök Hátrányok 

A Google űrlap a közösségi média 
csatornákon keresztül terjeszthető 

A célzott terjesztéshez további pénzügyi 
forrásokra lehet szükség, és a kérdőívnek 
nagyon rövidnek kell lennie.  

Az adatfeldolgozás és a képi megjelenítés 
gyorsabb. 

Családlátogatások nélkül értékes információk, 
a részletes adatok és a személyes kapcsolatok 
vesznek el. 

A COVID-19 szempontjából a személyes 
látogatások kevésbé biztonságosak. 

A személyes kapcsolat hiánya csökkentheti a 
megbízhatóságot.  

 

http://www.enpover.eu/images/materials/pl/Project_EnPover_-_Municipal_low-cost_energy_efficiency_measures_to_alleviate_energy_poverty.pdf
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PowerPoor eszközök  
● POWER-TARGET 

Energiaszegénységben élő polgárok célba vétele olyan adatvezérelt megközelítés 
alkalmazásával, amely lehetővé teszi az energiaszegénységen élő polgárok, közösségek, 
környékek vagy kerületek azonosítását. 

● POWER-ACT 
Az energiaszegénységben élő polgárokat megfelelő képességekkel látja el ahhoz, hogy 
megismerjék az energiafelhasználásukat, az energiahatékonysági intézkedések és a megújuló 
energia bevezetésének hasznát.  

● Látogasson el a következő oldalra -> http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/ 
  

http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/
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4.4. Figyelemfelkeltő és oktatási kampányok 

Általános irányelvek 

Az előző fejezetek fényében hatalmas előnyt jelent a településeknek, ha van egy naprakész adatbázisuk 

a kiszolgáltatott háztartásokról és azokról is, akiknek csak időszakosan kell szembenézniük az 

energiaszegénységgel. Sok esetben az energiaszegénységben élő háztartások híján vannak a 

problémáik gyökereire vonatkozó háttér tudásnak, és ritkán ér el hozzájuk arra vonatkozó információ, 

hogy mit lehetne tenni az egyén, a háztartás, a közösség szintjén vagy akár országos szinten az 

energiaszegénység ellen. 

Ezért a célcsoport számára elengedhetetlen a további információk biztosítása. A fontos ismeretek 

megosztásának leghatékonyabb módját valószínűleg a jól felépített és megszervezett online és/vagy 

offline figyelemfelkeltő kampányok jelentik. 

Határozzuk meg a fő üzeneteket és tűzzünk ki világos célokat már a legelején, úgymint: 

● az adott település leginkább releváns problémái pl. az energiaszegénység és a 

légszennyezettség közötti kapcsolat;  

● a lehetséges megoldás(ok), pl. tisztább fűtési lehetőségek;  

● közösségi szintű üzenet pl. „az energiaszegénység közös probléma, amit csak közös fellépéssel 
oldhatunk meg” stb. 

A fő üzenetek meghatározásába vonjon be a helyi közösségből különféle gazdasági hátterű 
egyéneket. Az ő saját közösségükre, az épített infrastruktúrára és a médiafogyasztásra vonatkozó 
gyakorlati tudásuk és tapasztalatuk tovább növeli a kampány hatékonyságát.  

 
Az energiaszegénységre vonatkozó információkat a helyi iskolákban, oktatási intézményekben is 
terjeszteni kell. Kulcsfontosságú, hogy a fiatalabb generációk helyes és megfelelő ismeretekkel 
rendelkezzenek a fenntartható energiafogyasztási mintázatokról és szokásokról. Továbbá a gyakorlati 
ismereteknek és az alapvető elméleti tudásnak megfelelő egyensúlyban kell lennie, pl. az 
energiaszámlák megértése és értékelésének képessége a valós életben is fontos és hasznos. A diákok 
energiatudatosságának növelése érdekében időről időre témanapokat vagy célzott oktatási 
kampányokat kell szervezni. Fontos megjegyezni, hogy nyílt napokkal és speciális közösségi 
rendezvényekkel a diákok mellett az egész település felvilágosítása és bevonása is biztosítható.  

Hogyan kell felépíteni figyelemfelkeltő és oktatási kampányokat? 

 
Figyelemfelkeltő kampány  
 

 Fő célok, célcsoportok kijelölése és a kampány típusának meghatározása 

Első lépésként a projekt fő céljait kell meghatározni. A célok sokfélék és sokrétűek lehetnek, úgymint 

az energiaszegénységben élő polgárok képessé tétele arra, hogy helyi megújuló energia alapú 

energiaközösségeket hozzanak létre vagy ilyenekhez csatlakozzanak. Azonban lehet olyan egyszerű is, 

mint pl. az energiaszegénység problémájának megismertetése. 

A célok teljesen egyértelmű, világos megfogalmazását követően a második lépés a kiszolgáltatott, 

védendő csoportok meghatározása: alacsony jövedelmű, egyszülős családok vagy idős, mozgássérült 

és beteg emberek stb. Ez döntő fontosságú lépés, mivel a kampány típusa és a kommunikációs 
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csatornák leginkább a célközönségtől függenek. Általános kampánytípusok: energiafelhasználási 

szemléletformálás (pl. EC-LINK Energiacsekk alacsony jövedelmű háztartásoknak), hatékony/okos 

fűtésre összpontosító, hatékony/okos villamosenergia-fogyasztásra összpontosító. Természetesen 

nyugodtan lehet kombinálni is a különböző témákat. Azonban már a kampány elején mindig gondosan 

fel kell mérni az adott programhoz szükséges pénzügyi és emberi kapacitásokat. 

A különböző érdekeltekkel (pl. önkormányzati szakértők, civil szervezetek, a helyi közösség tagjai, 

energiaszolgáltatók, szociális munkások, doktorok, professzorok, iskolai tanárok) tartott ötletbörzék 

növelik a kommunikációs kampány hatékonyságát. Erősen javasolt az esemény során vizualizációs 

eszközt használni. Online lehetőségként használhatjuk a Mural-t, amint azt az EnPover projektben is 

használták (7. ábra).  

 

7. ábra Képernyőfotó, ötletbörze gyakorlat a Mural platformon (EnPover II. workshop 2021. február 

3.)  

CSOPORTMUNKA: kiszolgáltatott helyzetű háztartásokat célzó helyi figyelemfelkeltő kampányok tervezése 
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  Releváns kommunikációs csatornák és a fő üzenetek meghatározása 

Testreszabott figyelemfelkeltő / kommunikációs kampány esetében célcsoportok, a fő célok és a 

kampány típusa meghatározza a kommunikációs csatornákat is. Az adott település méretétől és 

lehetőségeitől függően a következő csatornákat lehet használni:  

Kommunikációs 
csatorna 

Platformok Erősen javasolt, amennyiben 

Közösségi és online 
média 

Facebook, Twitter, YouTube, 
TikTok, LinkedIn, podcastok, 
megosztó platformok stb. 

a célcsoport fiatal generációkra vagy egy 

proaktív csoportra terjed ki 

Nyomtatott 
(hagyományos média) 

 

szórólapok, napi és hetilapok, 
havonta megjelenő újságok, 
folyóiratok  

a célcsoport idősebbekből áll, vagy 

olyanokból, akik nem rendelkeznek stabil 

vagy állandó Internet kapcsolattal.  

Reklámfelületek  hirdetőtáblák, plakátok, LED-
es panelek  

a kampányra nagy népsűrűségű, 
nagyobb városban kerül sor 

TV, rádió helyi, regionális és országos   

 Részletes kampányterv és ütemterv kialakítása (idősor, rendezvénynaptár) 
Minden kampány egyik legnehezebb része a megfelelő tartalom létrehozása. Szerencsére az 

energiaszegénység online könyvtára gyorsan gyarapodik, az új szervezeteknek és 

kezdeményezéseknek (úgymint EPOV, Engager Network) és a folyamatos vagy már lezajlott EU 

finanszírozású projekteknek, mint pl. a COMACT, PowerPoor, Step-In stb. köszönhetően.  

Az általános tartalmat a helyi körülményekhez hozzá kell igazítani; így a célcsoportok könnyebben 

bevonhatók. Javasolt továbbá egy hírsorozat vagy rövidebb, felvilágosító jellegű cikksorozat 

létrehozása és különböző platformokon való terjesztése.  

A lehetséges témakörök listája, és egy figyelemfelkeltő kampány szerkezete: 

1. A helyzet felvázolása: A kampány és az energiaszegénység általános problémájának 

bemutatása; 

2. Egészségromlás, az energiaszegénység káros szociális, pszichológiai és gazdasági hatásai; 

3. Az EU, országos és helyi szinten elérhető felújítási támogatások, segítségnyújtás, 

energiaszegénységi szakpolitikák és szociális-jóléti programok; 

4. Energiahatékonysági korszerűsítések és mélyfelújítási opciók; 

5. Védendő fogyasztók, előrefizetős gáz- és áramfogyasztás-mérők (vagy bármely más, a 

kiszolgáltatott csoportokra szabott energiaszegénységi kezdeményezés részletezése);  

6. Hogyan használjuk jól a fát fűtésre? - Energiahatékonyság, egészség és fatüzeléses készülékek 

7. Közösségi kezdeményezések és jó gyakorlatok az energiaszegénység lokális csökkentéséért; 

8. Az energiaközösségek új hulláma - egy közösséghez való csatlakozás koncepciójának, 

trendjeinek és pozitív hatásainak bemutatása; 

A kampány megfelelő időzítésére is gondolni kell. Így, ha a kampány fő témája a fűtésből származó 

légszennyeződés és az energiaszegénység, akkor a kampány indításának optimális ideje közvetlenül 

https://comact-project.eu/
http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/
https://www.step-in-project.eu/hu/
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Az Energiaklub munkatársai által az EnPover projekt keretében készített 7 részes 

energiaszegénységről szóló, kommunikációs/szemléletformáló kampány cikkeit ide kattinva 

olvashatja el. 

 

fűtésszezon előtt vagy az alatt lesz. A kampány hossza leginkább a fent említett tényezőktől függ, 

azonban a hosszabb, tartósabb kommunikációval nagyobb hatás érhető el.  

Kampánytevékenységek végrehajtása  

A rendelkezésre álló pénzügyi keretnek, emberi erőforrásoknak és a célcsoportnak megfelelően 

többdimenziós kampányt lehet végrehajtani. Használjuk a kommunikációs csatornákat egyszerre, vagy 

építsük fel a kampányunkat lépésről lépésre 

 

Az eredmények és visszajelzések nyomon követése és kiértékelése  

Erősen ajánlott a figyelemfelkeltő kampány minden egyes lépését nyomon követni és eltárolni a 

követők vagy az elért közönség számát. Ez az értékelés folyamatában hasznos lesz. A későbbi 

kampányok az eredmények alapján módosíthatók.  

A szükséges erőforrások 

Leginkább a részleteken múlik, de általában a következő erőforrásokra van szükség: 

Emberi erőforrások: 
● Jól képzett szakértők és tanárok; 

● Külső és belső kommunikációs szakértők; 

● Tartalomszerző & médiaszemélyzet, pl. helyi újságíró; 

Pénzügyi erőforrások: 
● nyomtatási költségek; 

● hirdetési és bérleti költségek a közösségi vagy nyilvános médiában. 

 

Az érdekeltek bevonása 

● Helyi általános és középiskolák, egyetemek; 

● Kapcsolódó (tapasztalt) civil szervezetek; 

● Helyi közösségi vezetők, bérbeadók 

● Helyi média (közösségi média platformok és csoportok, helyi újságok, rádiók, TV-k stb.) 

a)  Jó gyakorlatok áttekintése 
Itt néhány referenciát és jó példát találhat a különböző kampánytípusokra,  

● általános energiaügyi figyelemfelkeltés,  

● hatékony/okos fűtés,  

● hatékony/okos áramfogyasztás 

 

 

 

Javaslat: Érdemes megpróbálni hírességeket vagy ismert embereket (mint pl. a polgármester) 

meggyőzni arról, hogy adják az arcukat a kampánytevékenységekhez a közösségi médiában vagy 

a plakátokon való megjelenésekhez. 

Javaslat: Hasznos és rendkívüli szinergikus hatással bír, ha a kampány során EU vagy más, állami 

finanszírozású programok, projektek is bevonásra kerülnek. 

 

 

https://energiaklub.hu/cikksorozat/energiaszegenyseg-cikksorozat
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4.5. Versenyek, játékok, szórakoztató ismeretterjesztés 

Általános irányelvek 

Közismert tény, hogy a cselekvéshez a legjobb motiváció a jutalom vagy a versengés. Ezért érdemes 

megfontolni a különféle játékok felhasználását az energiaszegénység elleni küzdelemben. A megfelelő 

gyakorlatok, szokások vagy viselkedésformák átadását már fiatal korban el kell kezdeni, ezért jó 

megoldás lehet rendszeres energiajátékokat tartani a legfiatalabbak számára az energiamegtakarítás 

témakörében. Sok energiaszegénységgel küzdő családban vannak gyermekek, akik szívesen vesznek 

részt mindenféle versenyben. A kicsikhez eljuttatott tartalom végül a szülőkhöz is elér, így a gyermekek 

tanításával az egész családot tanítjuk. A játékok és versenyek szintjét a résztvevők életkorához kell 

igazítani - mást kell nyújtani a gyerekeknek, a tinédzsereknek és a felnőtteknek, de akár a teljes 

családoknak is. Mindenki tudja, hogy egy jó verseny és a kilátásba helyezett díj kortól függetlenül 

mindenki számára kiváló motiváló eszköz. 

Már számos sablon létezik gyermekek energia témájú szemléletformálásra. Az órák alatt vagy után jó 

lehet pl. egy kvízjátékot szervezni arról, hogy hogyan lehet energiát megtakarítani. Ez a oktatás 

módszertani eszköz arra is jó lehetőség, hogy visszaellenőrizzük, mennyit sikerült a gyerekeknek 

elsajátítaniuk a leckékből. Persze a kvízek szólhatnak idősebbek számára is, akik gyakran még a 

gyerekeknél is nagyobb lelkesedéssel fogadják azokat. Az alábbiakban felsoroltunk néhány a kvízben 

használható példakérdést, de természetesen fontos megjegyezni, hogy ezeket az életkorhoz kell 

igazítani: 

 

Egy másik lehetőség egy energiatakarékossági hét tartása, amely során a gyerekeknek legalább 

naponta egy energiatakarékossági tevékenységet el kell végezniük (otthon, az óvodában vagy az 

iskolában), majd másnap be kell számolniuk róla a társaiknak. Az ilyen tevékenységeket le lehet 

jegyezni és kiakasztani egy jó látható helyre, és azok a gyerekek, akik a legtöbbet tették az 

energiafogyasztás csökkentése érdekében, megfelelő díjazásban részesülnek. Ezt követően érdemes 

bemutatni mennyi energiát takarítottak meg az ő akcióik, pl. a megtakarított kWh-t pénzre vagy CO2-

re stb. átváltva. Ha nyerni akarnak, akkor a gyerekek nem csak az iskolában fognak majd 

energiafogyasztás csökkentő lépéseket tenni, hanem otthon is, és azzal, hogy tudják, mennyit 

takarítottak meg, és mennyit nyerhetnek azáltal, ha ezeket a lépéseket rendszeresen megteszik, 

minden bizonnyal a jövőben is folytatni fogják az ilyen tevékenységeket. 

Lehet versenyt hirdetni az energiamegtakarítási szlogenre, ami azután egy helyi oktatási és tájékoztató 

kampány fő szlogenévé válhat. Ilyen versenyt nem csak a nagyon kreatív diákok között, hanem 

felnőttek között is érdemes meghirdetni. A helyi problémákat ismerő helyi lakosok által kitalált 

szlogenek sokkal meggyőzőbbek lesznek a szélesebb körű közösség számára is.  

• Egy háztartás energiafogyasztásából általában mekkora részt tesz ki az épületfűtés? 

• Az EU lakosságának hány %-át érinti az energiaszegénység? 

• Az energiaszegénységben élők hány százaléka lakik családi házban? 

• Melyik elemen keresztül szökik el a legtöbb hő a házból? 

• Mi a hálószoba ideális hőmérséklete? 

• Melyek az energiaszegénység legfőbb okai? 

• Az energiaszegénységet megtapasztaló emberek milyen egészségügyi problémáknak vannak 

kitéve? 

• Melyik hőforrásnak van a legnagyobb/legrosszabb hatása az egészségre? 
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Manapság a legtöbb fiatalnak van jó minőségű mobiltelefonja, vagy akár professzionális 

fényképezőgépe vagy videokamerája. Gyakran készítenek amatőr filmeket vagy érdeklődnek a fotózás 

iránt. Ezért érdemes felhasználni az érdeklődésüket úgy, hogy versenyt írunk ki olyan fotókra vagy 

videókra, amelyek egy energiaszegénységről szóló kampányban felhasználhatók lehetnek. Ahhoz, hogy 

megnyerjék a versenyt, mélyebben bele kell ássák magukat a témába, és lehet, hogy meg is kell 

keresniük az energiaszegénységgel sújtott területeket a saját városukban. Egy oktatási és tájékoztató 

kampánynak nagyon értékes elemévé válhat az olyan műalkotások megnyerése, amelyek bemutatják 

a szegénység helyi problémáját, és felhívják más lakosok figyelmét, akik korábban még nem vették 

észre, hogy ez a probléma a településüket vagy akár őket magukat is érinti. 

Természetesen az embereknek számos más kedvenc tevékenységük vagy érdeklődési körük is lehet, 

ezért érdemes megismerkedni velük, és olyan versenyeket szervezni, ami a további szenvedélyeikhez 

kapcsolódik. 

Egy másik lehetőség egy úgynevezett energiacsapat felállítása az iskolában. A csapat képviselőit persze 

a többi diák választaná meg, és olyasmi kampányként szerveződhetne, mint a diákönkormányzati 

választásoknál. A megválasztottak feladata az lenne, hogy figyelemmel kísérjék az iskola 

energiafogyasztását - és az energiaszámlák elemzésén túl intézkedéseket is tegyenek azok csökkentése 

érdekében. Természetesen az ilyen hozzáállást és a diákoknak az ilyen feladatra való elkötelezettségét 

megfelelően jutalmazni kell - ez lehet plusz iskolai kirándulás vagy jobb szorgalom jegyek formájában. 

A diákok által megspórolt összeget felhasználhatják pl. modern iskolaszerekre. Fontos azonban, hogy 

a diákok választhassák meg, mire fordítsák a megtakarított összeget, mert akkor motiváltabbak lesznek 

a saját helyi közösségükben való aktív tevékenykedésre.  

A polgárok energiaszegénységre és az ahhoz kapcsolódó kérdésekre vonatkozó ismereteinek 

szórakoztató és versengésre késztető gyarapításának egy másik módja egy településszintű játék 

szervezése egy adott témakörben. A résztvevőknek - fiataloknak vagy egész családoknak - a település 

adott helyszíneire kell elmennie, ahol megtalálják a feladatokat. Ha a feladatot helyesen hajtják végre, 

tippeket kapnak arra, hogy hogyan juthatnak el a következő állomásra. A kijelölt helyeken a 

feladatokon túl érdekes információkkal is várhatjuk a résztvevőket, pl. a megújuló energiaforrásokkal, 

az energiamegtakarítás lehetőségeivel vagy a levegőminőséggel kapcsolatban. Az, hogy a résztvevők 

az egyes helyszíneken milyen feladatokkal találkoznak, az csak a szervező kreativitásán és látásmódján 

múlik. Azokon a helyeken, ahol a résztvevők a feladatokat végrehajtják, lehetnek a feladat tartalmát 

megjelenítő táblák, vagy ott lehet valaki a játék szervezői közül, aki a résztevőknek kiadja a feladatot, 

és elirányítja őket a következő ponthoz.  

Bármely ilyen játék és verseny esetén a díjak lehetnek pl. a következők: 

 

  

• szobai és kültéri hőmérők 

• energiatippeket tartalmazó könyvjelzők 

• poháralátétek az energiamegtakarításhoz kapcsolódó érdekes tényekkel 

• környezetbarát táskák 

• vízszűrő üvegek 

• perlátorok 

• napelemes töltők 

• energiahatékony (LED-es) izzók 
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Sok esetben nem maga a díj vagy a részvételért kapott ajándék van ösztönző hatással, hanem a 

másokkal való versengés lehetősége. Ez lehet egy iskola osztályai között, a település iskolái között, de 

akár túl is lehet lépni a helyi szinten, és a versengést pl. országos vagy európai szintre vinni. A versenyen 

való részvétel további ösztönzésére érdemes tanulmányutakat szervezni más országokba/városokba, 

jó gyakorlatok megismerése céljából. A különféle utazások kilátásba helyezése mindig jó ösztönzőként 

hat. 

Az energiaszegénység elleni küzdelem céljából a település szervezhet a lakói között olyan versenyt is, 

ahol a nyertes a legnagyobb energiamegtakarítást elérő háztartás. Az energiamegtakarítási versenyek 

eredményének ellenőrzése egyszerű, hiszen csak annyit kell tenni, hogy ellenőrizzük a jelenlegi és a 

korábbi energiaszámlákat. Azonban ahhoz, hogy egy ilyen verseny nevelési értékkel is bírjon, fontos, 

hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy milyen módokon szoríthatják vissza észszerűen az 

energiafogyasztásukat anélkül, hogy lakásaik komfortját és az életminőségüket csökkentenék. A cél 

nem az, hogy megszüntessük az emberek áramellátását, hanem az, hogy megtanítsuk, hogyan 

használják megfelelően azt. Az ilyen versenyek esetén a díj lehet a legaktívabb résztvevők számára 

ingyenes energetikai átvilágítás, energiahatékony lámpakészlet, termosztátok vagy perlátorok 

biztosítása. 

Ilyen versenyek szervezhetők például egyetemeken is. A nagyvárosokba tanulni érkező fiatalok, akik 

gyakran itt fizetik először saját maguk az energiaszámláikat, minden bizonnyal szívesen vesznek részt 

minden olyan eseményen, amely segítségével csökkenthetik a költségeiket. Az akcióik hatását látva 

később ezeket „hazavihetik” a saját családjukba is. 

Jó gyakorlatok áttekintése 

A következő jó gyakorlatok inspirációként is szolgálhatnak az energiafogyasztás csökkentésében segítő 

játékok létrehozásához: 

 

  

Energiaszomszédságok 

Az első kiadásban különböző európai települési önkormányzatok a lakóik számára fogadást 

ajánlottak. Magánháztartások vagy intézmények csoportjai ún. „Energiaszomszédságokat” 

alakítottak, és igyekeztek a lehető legtöbb energiát megtakarítani a fogadás hathónapos időtartama 

alatt. Őket önkéntes „Energiamesterek” támogatták, akik a projekt során képzésben részesültek, és 

tudásukat eljuttatták a háztartásokhoz. Minden Energiaszomszédság, ahol legalább 8%-os 

energiamegtakarítást érnek el az adott időn belül, díjat kap az önkormányzattól. A legjobb európai 

energiamegtakarítókat meghívták Brüsszelbe az európai szintű díjátadó gálára.  

Az EN2, amelyben Lengyelország is részt vett, az Energiaszomszédság (Energy Neighbourhood) IEE 

projekt második kiadása volt. A települések polgáraikat olyan kihívás elé állították, hogy két egymást 

követő évben egy négyhónapos időszakban legalább 9%-os energiamegtakarítást érjenek el. A 

megközelítés a helyi, országos és EU szintű versenyt olyan elemekkel kombinálta, mint pl. képzések 

háztartások és önkormányzatok számára, fogyasztás nyomon követési és helyi klímavédelmi 

kampányok.  

A kampány második kiadásában 8626 háztartás 22420 lakója vett részt. Az átlagos 

energiamegtakarítás az első kampányévben 8,94%, a másodikban 12,94% volt. Az előző évekkel 

összevetve a szomszédságok 5735 MWh energiát és 2425t CO2-t takarítottak meg.  

További információk itt található. 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/en2
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A fenti példák csak némi ízelítőként és inspirációként szolgálnak. Az összes ilyen ötlet módosítható és 

a helyi szükségletekhez igazítható, de fontos észben tartani, hogy ezeknél a tevékenységeknél a cél 

nem az oktatás, hanem a játék útján való tanulás. 

 

  

EURONET 50/50 max 

A projekt célja az volt, hogy a középületek energiafogyasztását csökkentse egy innovatív 50/50-es 

módszer alkalmazásával, 13 EU ország 500 iskolájában és 50 egyéb középületében. Az 50/50 

módszertan az épület használóinak az épületek energiagazdálkodási folyamatába való aktív 

részvételével jár, és őket konkrét lépéseken keresztül tanítja meg a környezet- és energiatudatos 

viselkedésre. Az így elért pénzügyi megtakarítások egyenlően kerültek felosztásra az épület (pl. 

iskolák) használói és az energiaszámlát fizető személy (pl. helyi önkormányzat) között. 

Az 50/50 módszertan bevezetésének előnyei: 

• energiára való figyelem felkeltése a diákok és tanárok körében, és viselkedésük 

megváltoztatása az energia és más erőforrások észszerű használata irányába, 

• a pozitív viselkedési minták átvitele az otthonokra, 

• további pénzügyi erőforrások előteremtése az iskola számára, 

• az iskolakezelő energiaköltségeinek csökkentése,  

• a helyi környezet javítása, hozzájárulás a klímaváltozás elleni globális küzdelemhez, 

• a tanulás és szórakozás összekapcsolása. 

•  

További információk itt érhető el.  

http://www.pnec.org.pl/pl/dzialalnosc/projektycat/50-projekty-zakonczone-w-2016-r/299-oszczdzanie-energii-w-szkoach-i-innych-budynkach-publicznych-poprzez-upowszechnienie-metodologii-5050
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4.6. Támogatási programok 

Ez a fejezet azokra a pénzügyi ösztönzőkre összpontosít, amelyeket egy település az 

energiahatékonysági intézkedések bevezetésének elősegítésére vagy a kiszolgáltatott háztartások 

fűtés vagy áramszolgáltatásról való lekapcsolásának megelőzése érdekében alkalmazhat. Röviden 

bemutatja a lehetséges intézkedéseket, egy pontban ismerteti, hogyan alkalmazzák ezeket a pénzügyi 

eszközöket az energiaszegénységben élő háztartásokra, és áttekintést ad a pénzügyi eszközök és 

„ernyőprojektek” jó gyakorlatairól. 

Az energiaszegénység leküzdését célzó pénzügyi intézkedések általános áttekintése 

Az EU tagállamoknak különböző pénzügyi támogatási mechanizmusai vannak arra a célra, hogy 
segítsenek a sérülékeny háztartásoknak megelőzni a energiaszolgáltatások kikapcsolását, vagy 
segítséget nyújtanak egy minimális szintű energiaellátást biztosításában, valamint általánosságban 
ösztönöznik az energiahatékonyságot. Ezek az országos, regionális vagy helyi szinten bevezetett 
támogatási mechanizmusok három fő csoportra oszthatók: 
 Pénzügyi intézkedések típusai:  

1. Kikapcsolás 
megelőzése 

2. Árra vagy jövedelemre 
vonatkozó pénzügyi 
beavatkozások (rövid távú) 

3. Energiahatékonyságot célzó 
támogatási programok (hosszú 
távú) 

vészhelyzeti pénzügyi 
támogatás 

szociális tarifák, 
számlatámogatások, 
tüzelőanyag támogatások és 
kifizetések 

energiahatékonysági 
intézkedések, 
fűtéskorszerűsítés, megújuló 
energiák pénzügyi támogatása 

 

1. A kikapcsolás megelőzését célzó mechanizmusok a kiszolgáltatott (védendő) háztartások számára 

minimum szolgáltatási szintet garantálnak, megakadályozzák az áram- vagy gázellátásról való 

lekapcsolást, egyszerűsítik a viták rendezésének folyamatát, vagy akár az eladósodott ügyfeleket 

kapcsolatba hozhatják a szociális szolgáltatásokkal is. Több EU tagállamban van vészhelyzeti pénzügyi 

támogatás a háztartások számára, mely a kikapcsolás veszélye esetén használható az energiaköltségek 

fedezésére. 

2. A legtöbb EU tagállamban vannak olyan pénzügyi támogatási mechanizmusok, amelyek célja a 

védendő vagy alacsony jövedelmű háztartások megsegítése. Ezek az intézkedések általában speciális 

szociális tarifákat jelentenek, melyek a védendő fogyasztók konkrét csoportjai számára kínálnak 

csökkentett áram- és földgázköltségeket. A rövid távú, egyszeri jellegű, az energiaszámlák vagy a 

tüzelőanyag (támogatás) kifizetését támogató programok szintén számos országban általánosan 

alkalmazott intézkedések. 

Azokban az országokban, ahol magas a magánszférában bérbe adott épületek aránya, az alacsony 

jövedelmű háztartások számára hatékony eszköz lehet a külön támogatás - főként helyi szintű - amely 

lehetővé teszi számukra energiahatékony lakások bérletét. 

3. Amint azt a 2. lépés c. fejezetben is láthattuk, az energiaszegénységben élő háztartásokat célzó 

tüzelőanyag támogatás eléggé rövid távú intézkedés, míg a leghatékonyabbak az energiahatékonysági 

intézkedéseket (fűtéskorszerűsítést) támogató pénzügyi eszközök, bár ezek jóval drágábbak.  
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Energiahatékonyságot célzó pénzügyi támogatási programok típusai (fűtéskorszerűsítés) 

Amint azt az „Our Buildings” („Épületeink”, EUKI 2020) projekt bizonyította21, számos különféle típusú 

támogatási program létezik az épületek fűtéskorszerűsítésének finanszírozására, amely egyben az 

energiaszegénység csökkentésére is alkalmazható: 

● A második legnagyobb közfinanszírozási formát az állami támogatások, szubvenciók jelentik. 
A támogatási programok az ingatlantulajdonosok vagy vállalatok pénzügyi hiányainak 
kezelését célozhatják. A támogatások jellemzően magas (50%) társfinanszírozást hoznak 
magukkal. 

● Az adóösztönzők olyan pénzügyi programok, amelyek mind a privát mind a közfinanszírozás 
terén a legnagyobb pénzügyi volument mozdítják meg. Az adó-visszatérítések és 
adómentességek eltávolíthatják az energiahatékonysági beruházások elől a korlátokat, és az 
energiatakarékossági technológiák hasznát tovább növelhetik. 

● A garanciák az előre nem látható körülmények fellépése esetén a visszafizetésben való 
segítségre vonatkozó, közintézmények által vállalt felelősségek. A garancia az abban részesülő 
számára csökkenti a kockázatot, és lehetővé teszi, hogy még jobb kondíciójú finanszírozási 
lehetőségekhez jussanak (pl. kockázatmegosztási pénzügyi eszközök) 

● Az összetett programok a pénzügyi támogatás különböző típusait kombinálják integrált 
pénzügyi megoldásokba. Az anyagi támogatásokat gyakran kombinálják a projektgazdáknál 
jelentkező magas indítási költségek csökkentésére szolgáló hitelekkel vagy a kockázatok 
csökkentésére az adósságfinanszírozási programokhoz garanciát biztosítanak. 

 

Az energiaszegénység leküzdését energiahatékonysági intézkedések bevezetésének segítségével elérni 

kívánó intézkedéseknek olyan kérdésekre kell összpontosítaniuk, mint pl.:  

● Alacsony költségű energiahatékonysági és energiamegtakarítási intézkedések (a nyílászárók 
huzatmentesítése, hővisszaverő fóliák radiátorokhoz, hőmérők, hatékony beltéri világítás 
stb.);  

● A rossz hatékonyságú fűtésrendszerek cseréje (lehetőség szerint megújulók használatával);  
● A külső térelhatárolók különböző szintjeinek korszerűsítése (az olyan alacsonyabb költségű 

lépésekre is koncentrálva, mint a tető- vagy födémszigetelés); 
● Ösztönözni kell az olyan épületek mélyfelújítását, melyeket védendő státuszú lakók lakják;  
● Háztartási készülékek cseréje („régit újra”); 
● Ki kell dolgozni az energiaszegénységben élő háztartások számára alkalmas és hasznos (pl. 

magas finanszírozási rátájú) támogatásokat, különösképpen a mélyfelújításokra vonatkozóan;  
● Kamatmentes hiteleket kell támogatni, szintén főként a mélyfelújításokra;  

● A támogatások megújuló energiaforrások (pl. napelemes rendszerek) telepítését is 
támogathatják, melyek növelik a háztartás önellátó képességét, és közben csökkentik a 
fosszilis energiahordozók fogyasztását; 

Kétségtelen, hogy az EU tagállamokban különböző típusú támogatások állnak rendelkezésre; azonban 

a fő kihívás mindig az, hogy ezekhez vajon az alacsony jövedelmű háztartások is hozzáférnek-e. Az egyik 

tipikus probléma a visszafizetés, például, mivel az energiaszegénység által veszélyeztetett családok 

gyakran nem tudják előre befizetni a megállapodás szerinti összeget. A védendő vagy alacsony 

jövedelmű háztartások nem rendelkeznek tőkével az energiahatékonysági intézkedések magas 

beruházásai költségeinek fedezésére, és az országos szinten elérhető támogatásokat gyakran nem erre 

 
21 https://www.bpie.eu/publication/financing-energy-renovation-in-buildings-guidance-on-financial-schemes-

with-a-focus-on-bulgaria-and-romania/  

https://www.bpie.eu/publication/financing-energy-renovation-in-buildings-guidance-on-financial-schemes-with-a-focus-on-bulgaria-and-romania/
https://www.bpie.eu/publication/financing-energy-renovation-in-buildings-guidance-on-financial-schemes-with-a-focus-on-bulgaria-and-romania/


 

53 
 

a konkrét célcsoportra igazítják (mint Németországban). A megoldás az lehet, hogy a beruházási 

alapokba történő visszafizetés fokozatosan, az energiamegtakarításokból kerüljön fedezésre.  

Az energiahatékonysági intézkedések finanszírozását célzó feltörekvő innovatív 

mechanizmusok  

A feltörekvő pénzügyi modellek az energiahatékonyságot már régóta akadályozó korlátok némelyikét 

kiküszöbölhetővé teszik (indulóköltségek, az ösztönzők megosztottsága, finanszírozási költségek), 

melyekkel a hagyományos megoldások legtöbbjének nem sikerült megbirkóznia.  

 Példák feltörekvő (innovatív) pénzügyi mechanizmusokra:  

Számlán keresztül történő finanszírozási modellek: – a beruházásokat az energiaszolgáltató 

finanszírozza, és a háztartások az áramszámláikon keresztül törlesztenek. További információkért 

lásd a 

• RenOnBill Horizon 2020 projektet (Residential Building Energy Renovations with On-Bill 

Financing - Lakossági épületenergetikai felújítások számlán keresztül történő 

finanszírozással). 

• STUNNING Horizon 2020 projektet. 

Energiahatékonyság-alapú szerződés (EPC), közösségi finanszírozás és lízing, lásd az E-FIX 

Horizon 2020 projektet. 

• Közösségi finanszírozási képzési anyag;  

• Lízing képzési anyag; 

• Energiahatékonyság-alapú szerződés képzési anyag; 

 

Az ingatlanértékbecslés-alapú tiszta energia finanszírozás (Property assessed clean energy 

financing, PACE) egy olyan eszköz, ahol az önkormányzatok a befektetők számára külön 

kötvényeket kínálnak fel az energetikai felújítások és megújuló energia fejlesztések 

finanszírozására. 

• Megfizethető finanszírozást emberközpontú szakmai segítségnyújtással kombináló 

integrált otthonfelújítási program, lásd az EuroPACE Horizon 2020 projektet. 

 

Energiahatékonysági rulírozó alapok  

A következő cikk naprakész áttekintést nyújt az EU-ban alkalmazott hagyományos és új pénzügyi 

eszközökről ami itt olvasható.  

https://www.renonbill.eu/
https://renovation-hub.eu/
http://energyfinancing.eu/
http://energyfinancing.eu/
http://energyfinancing.eu/AmbassadorPlatform/E-FIX_training_materials/c._Crowdfunding_Specialist_Module.pdf
http://energyfinancing.eu/AmbassadorPlatform/E-FIX_training_materials/d._Leasing_Specialist_Module.pdf
http://energyfinancing.eu/AmbassadorPlatform/E-FIX_training_materials/e._EPC_Specialist_Module.pdf
https://www.europace2020.eu/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30388/129733-BRI-PUBLIC-VC-LW88-OKR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wene.384
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Hogyan kell felépíteni a támogatási programokat? 

A terv kialakítása 
Az energiaszegénység leküzdését szolgáló eszköz bevezetése ideális esetben egy cselekvési tervvel 

kezdődik, amint azt már az Önkormányzati energiaszegénységi intézkedési terv készítése fejezetben is 

ismertettük. Ez mélyreható keretrendszert biztosít a hatékony intézkedéseknek, valamint pontos és 

megfelelő energiaszegénység-enyhítési célokat tűz ki helyi szinten. A cselekvési terv elkészültét 

követően összegyűjtött információk segítségével meghatározhatók a leghatékonyabb és 

megvalósítható intézkedések, és azok egy konkrét eszközzé formálhatók. Továbbá fel kell mérni a 

pénzügyi erőforrásokat is: Milyen pénzügyi erőforrásokat biztosíthat az önkormányzat egy eszköz 

kialakításához és bevezetéséhez? Van valamilyen finanszírozási program? 

Az érdekeltek elemezés 
Amint azt a b) Hatékony önkormányzati energiaszegénységi politikák kialakítása fejezetben 

felvetettük, az érdekeltek támogatásának kialakítása kulcsfontosságú eleme a sikeres települési szintű 

energiaszegénységi beavatkozásoknak, és így egy eszköz sikeres bevezetéséhez is kritikus fontosságú. 

Ezért már a korai szakaszban be kell azonosítani minden érdekeltet, még a képviselőtestület 

jóváhagyásának megszerzését megelőzően.  

A képviselőtestület támogatásának elnyerése 
A legtöbb országban a pénzügyi intézkedéseket a polgármesternek és/vagy a képviselőtestületnek 

(önkormányzati tanácsnak) jóvá kell hagynia. Az érdekeltek elemezése után ez a következő lépés. 

Ahhoz, hogy egy eszköz sikeres legyen, érthetőnek, könnyen használhatónak kell lennie, és céljának és 

előnyeinek első látásra egyértelműnek kell lennie. Ez megkönnyíti az eszköz előterjesztését a 

képviselőtestület számára és hasznosabbá teszi azt a célcsoportnak is. 

Az eszköz célcsoporthoz igazítása  
Egy eszköz sikeres bevezetésének kulcstényezője az egyszerű használat. Ha a célcsoport számára túl 

bonyolult vagy túl körülményes, akkor nem lesz egyszerű elérni a széles körű bevezetését. Ezért a 

lehető legegyszerűbbre és legérthetőbbre kell tervezni. Továbbá az önkormányzatnak segítséget kell 

nyújtania az űrlapok kitöltéséhez.  

Véglegesítés és közzététel 
Az, hogy az eszköz milyen formában tehető közzé, nagyon egyedi döntés. Függ a költségvetéstől, az 

önkormányzat személyi kapacitásaitól, az általános célkitűzéstől, az eszköz tartalmától és a 

célcsoporttól.  

Az eszköz meghirdetése  
A legjobban kialakított eszköznek sincs semmilyen hatása, ha a célcsoport nem tud a létezéséről. 

Számos módja van annak, ahogy egy eszközt a célcsoportnak be lehet mutatni és annak, hogyan lehet 

rá felhívni a figyelmüket. A választást befolyásoló tényezők lehetnek: a költségvetés, a célcsoport és az 

általuk használt információs csatorna. A sikeres bevezetéshez az eszközt nem elég meghirdetni, fontos, 

hogy az a célcsoport számára könnyen érthető, könnyen használható és hasznos legyen. Az előnyöket 

egyértelműen kell megfogalmazni, és a lehető legegyszerűbbnek kell lenni az adott célcsoporthoz 

mérten, hogy valóban elérjen hozzájuk. 
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Jó gyakorlatok áttekintése 

Itt néhány a gyakorlatból vett referenciát és jó példát találhat a különböző típusú támogatási 

programokra és ernyőprojektekre.  

Pénzügyi eszközök 

Név: „Klímapótlék” 
Ország: Németország 

Leírás: Ez az intézkedés pótlékot fizet az energiahatékony lakhatáshoz az alacsony jövedelmű 

háztartások számára. A pótlék a szociális segélyben részesülő háztartásoknak lehetővé teszi, hogy 

energiahatékony lakást béreljenek. Ezt az intézkedést bevezették pl. Bielefeldben, Padebornban, 

Solingenben és Berlinben. 

További információk itt található.  

 

Név: Enercity Szociális Segélyalap Hannover  

Ország: Németország 

Leírás: Ez az intézkedés a kiszolgáltatott háztartások számára közvetlen pénzügyi támogatást 

nyújtott az energiaszámláik fedezésére és az energiaszámlára vonatkozó pénzügyi és jogi 

tanácsadásban részesítette őket (a program 2016-ban lezárult). 

További információk itt található. 

 Mi szükséges és mi tilos 

● A pénzügyi támogatásnak, úgymint az energiaszámlákból való levonásnak vagy a fűtőanyag 

támogatásnak nem szabad az elsődleges vagy kizárólagos intézkedésnek lennie, mivel az nem 

járul hozzá az életminőség általános javulásához, és nem segíti elő az észszerű 

energiafelhasználást. A minimum, hogy össze kell kapcsolni energia-tanácsadással. Erősen 

ajánlott az országos/regionális vagy helyi szintű költséghatékony energiahatékonyság 

támogatási eszközök párhuzamos bevezetése, és az alacsony jövedelmű háztartásoknál 

ezeknek az opcióknak prioritást kell élvezniük.  

● Minimalizáljuk a bürokráciát, és ha szükséges, nyújtsunk ingyenes segítséget a pénzügyi 

támogatások különböző formáiban való részesülésre benyújtandó kérelmek (pályázatok) és 

dokumentumok kitöltésében. 

● Közpénzek energiahatékonyság támogatási programokra fordítása esetén: különösen a 

vissza nem térítendő támogatások esetén az olyan kedvezményezetti kategóriákba tartozó 

kiszolgáltatott (védendő) vagy alacsony jövedelmű háztartásokat célozzunk meg, melyeknek 

nagyon korlátozottak a saját erőforrásaik, és korlátozott a kereskedelmi hitelekhez való 

hozzáférésük. Ismerje meg, milyen szerepet játszanak az energiaszolgáltatók és az 

energiahatékonyság-alapú szerződések az energiaszegénységben élő háztartások számára 

történő, azokat magas indulóköltségek leküzdésére képessé tevő fűtésfelújítás-finanszírozási 

megoldások biztosításában. 

Név: Jobb élet program (Programme Habiter Mieux) 
Ország: Franciaország 

Leírás: Célja, hogy alacsony jövedelmű háztartásoknak az energiahatékonyság javítását célzó 

lakásfelújításhoz biztosítson pénzügyi támogatást. Különböző típusú támogatásokat és hiteleket 

https://www.energypoverty.eu/measure-policy/climate-premium-bielefeld
https://www.enercity.de/presse/pressemeldungen/2016/2016-08-26-enercity-haertefonds-fuenfjahresbilanz/index.html
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tartalmaz, melyeket különböző kormányzati szervek finanszíroznak, köztük a Nemzeti Lakásügyi 

Ügynökség (Anah), a Beruházási Főbiztosi Hivatal, valamint regionális és helyi önkormányzatok. 

További információk itt található. 

Ernyőprojektek 

● Név: München energiaszegénységi szakpolitikai intézkedéscsomagja 
Ország: Németország 

Leírás: München modellként szolgál más német önkormányzatok számára, az energiaszegénységet 

hatékonyan enyhítő szakpolitikai eszközcsomagjával, amely a következőket tartalmazza: 1. 

Szükségalap energiaadósággal rendelkező háztartások számára 2. Energia-tanácsadás 

energiaadóssággal rendelkező háztartások számára, társadalmi-nevelési szempontú tanácsadással 

egybekötve 3. A müncheni közüzemi vállalat energia-tanácsadása alacsony jövedelmű háztartások 

számára 4. Ingyenes energia-tanácsadás alacsony jövedelmű háztartások számára („Stromspar-

Aktiv”) 

További információk itt érhetőek el. 

● Név: Áram- és gázfinanszírozás (Gas- en elektriciteitsfonds Fonds Gaz Electricité) (Pénzügyi 
támogatás és tanácsadás kombinációja) 
Ország: Belgium  

Leírás: A szociális szolgálatok pénzügyi segítséget nyújthatnak háztartások áram- és gázszámláinak 

befizetéséhez, segítenek tárgyalni a fizetési ütemtervekről és segítenek az épületek szigetelésének 

és a háztartási készülékeknek a jobbá tételével. A pénzügyi támogatásra szoruló esetek száma a 

2008-as 52 184-ről 2015-re 28 895-re csökkent. A számlatámogatáson túl ez a hossztávú siker az 

azt kiegészítő energiahatékonysági intézkedéseknek és energetikai átvilágításoknak köszönhető. 

További információk itt érhetőek el. 

● Név: Helyi energiaügyi intervenciós szolgáltatás (SLIME, Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie) 
Ország: Franciaország 

Leírás: A SLIME egy olyan, alacsony jövedelműeknek szánt program, amely célja, hogy helyi szinten 

koordinálja az energiaszegénység ellenes intézkedéseket. Célja a kiszolgáltatott háztartások 

azonosításának elősegítése, az ilyen háztartások pénzügyi támogatása, és az érintett szervezetek 

közötti koordináció. 2016-ban a programban 4 672 háztartásnak nyújtottak segítséget, közel 2,5 

millió euró befektetésével. 

További információk itt érhetőek el. 

● Név: Villamosenergia-támogatási alap (energetikai átvilágítások, háztartási készülékek, 
energiaszámla támogatás, energiaszolgáltatók és civil szervezet támogatásával) 
Ország: Ausztria 

Leírás: Ez az intézkedés a háztartások számára energetikai átvilágítást biztosít az 

energiahatékonyságuk javítása érdekében, valamint támogatja a háztartási készülékek cseréjét. Az 

intézkedés sürgős helyzetekben energiaszámla-támogatást is biztosít. Az intézkedés évente 4-500 

háztartást támogat. 

További információk itt érhetőek el. 

További referenciák 

o Útmutató épületek energetikai felújításának pénzügyi támogatásaihoz: itt érhető el. 
o A következő cikk naprakész áttekintést nyújt az EU-ban alkalmazott hagyományos és új 

pénzügyi eszközökről, ide kattintva olvasható. 

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-mieux-chauffe-avec-habiter-mieux-et-maprimerenov/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Schuldnerberatung.html
https://www.socialsecurity.be/citizen/de/hilfe-oshz/hilfe-bei-ihren-energiekosten/gas/strom-fonds-energiefonds
http://www.lesslime.fr/
https://www.verbund.com/de-de/ueber-verbund/verantwortung/soziales/stromhilfefonds
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2019/11/EUKI-Financing-energy-renovation-in-buildings_Nov2019.pdf#page=14&zoom=100,92,909
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wene.384
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4.7. Egyéb eszközök 

Ebben a fejezetben további néhány külföldi jó gyakorlatokat találhat, melyek segíthetnek a 

településeknek leküzdeni az energiaszegénységet. A hazai jó gyakorlatokról a 6. fejezetben olvashat 

részletesebben. Érdemes megemlíteni, hogy sokuknál van egy közös nevező, ami nem más, mint a helyi 

közösség bevonása. A közösség erejéből számos kiváló, az aktuális problémákkal foglalkozó ötlet 

születik. Ennek köszönhetően kis költséggel nagy eredmények érhetőek el. 

Villamosenergia-ár összehasonlító weboldal 

A dán szabályozó működtet egy villamosenergia-ár portált, ahol a háztartási fogyasztók az 

villamosenergia-áraikat összevethetik a piaci kínálattal. A weboldal (www.elpris.dk) lehetővé teszi a 

piacon lévő termékek és villamosenergia-árak áttekintését és összehasonlítását. Azoknak a lakossági 

és üzleti ügyfeleknek szól, akik éves villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a 100 000 kWh-t. Az 

dán ügyfeleknek villamos energiát értékesítő vállalatok (áramszolgáltatók) kötelesek az aktuális áraikat 

a honlapon közzétenni. Így a termékek és árak aktualizálása szintén a szolgáltató feladata. A 

Közműfelügyelet (Forsyningstilsynet) felelős az Eplis.dk fejlesztéséért, ami egy nyilvános, független 

testület, amely többek között az energiapiacot is felügyeli. 

Ennek az eszköznek köszönhetően az energiaszegénységgel küzdők kedvezőbb ajánlatokat 

kereshetnek maguknak. Nincsenek arra ítélve, hogy egy adott szolgáltatónál maradjanak, aki rögzítheti 

az árakat. Az információ hozzáférhetősége megköveteli a szolgáltatóktól, hogy ajánlataik 

versenyképesek legyenek, ami lefelé hajthatja az energiaárakat. 

Terheléskorlátozás a kikapcsolás helyett - kísérleti projekt az energiaszegénység elleni küzdelem 

érdekében Köln Meschenich kerületében (Lastbegrenzung statt Sperre - Pilotprojekt zur Bekämpfung 

von Energiearmut im Stadtteil Köln-Meschenich) 

Ez az intézkedés a háztartásokat okos mérőórákkal látta el, ami lehetővé tette, hogy nemfizetés esetén 

kikapcsolás helyett az áramellátást 1000W-ra csökkentsék. A mérőórákat 660 háztartásba szerelték fel. 

A háztartások értékelték a lehetőséget, hogy a kikapcsolás helyett választhatják az áramszolgáltatás 

korlátozását. A kikapcsolás az energiaszolgáltatónak is hátrányos, mert azon túl, hogy számlafizetési 

bevételt veszít, további költségekkel kell számolnia a hálózatról való lekapcsolás műszaki oldalán. Ezért 

ez a megoldás kölcsönösen előnyös volt. Az energiaszegénységben élő lakóknak az alapvető 

szükségleteikre elegendő energiájuk volt, és kevesebbet fizettek, hiszen kevesebbet is használtak. Az 

energiaszolgáltató pedig biztos bevételhez jutott, és nem kellett viselnie a háztartás kikapcsolásához 

kapcsolódó költségeket. 
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5. Lépés: A háztartások teljesítményének monitorozása 

a) Általános irányelvek 

Az energiaszegénység csökkentését célzó projektek hatékonyságának figyelemmel kísérése és 

értékelése a jelenség elleni küzdelem egyik lényeges eleme. A monitoringnak társadalmi dimenziója is 

van, mivel a pozitív eredmények elérése arra motiválja a kedvezményezetteket, hogy folytassák, amit 

elkezdtek. Egyben ez a legjobb promóciós eszköz arra, hogy más polgárokat is ösztönözzünk az 

energiaszegénység elleni különféle akciókban való részvételre. 

 

Hogyan lehet a háztartás teljesítményét figyelemmel követni? 

Már a projekttervezés szakaszában gondolni kell a monitoring szakasz megfelelő előkészítésére. Ezt az 

eszközt fontos a program méretéhez igazítani. Lényeges elem továbbá, hogy biztosítsunk olyan 

személyzetet is, akik feladata, hogy elvégezzék ezt a műveletet. Ennek a személynek (vagy csapatnak - 

ha azt a projekt mérete igényli) folyamatos kapcsolatot kell fenntartania a program résztvevőivel. Ez 

lehet azáltal, hogy ellátogat a programban résztvevő otthonokba, egyeztet a lakókkal és begyűjti a 

projekthez kapcsolódó adatokat és visszajelzéseket. Ami lényeges, az a lakók és ezzel a feladattal 

megbízott személy közötti bizalom mértéke. Ha a bizalom erős, akkor az együttműködés mérhető 

előnyöket eredményez viszont, ha nem, akkor az a kommunikációt nagyon megnehezíti. 

A figyelemmel kísérendő adatok típusai 

Kétféle adatot érdemes monitorozni. Ezek egyrészt az olyan műszaki adatok, mint az villamosenergia-

fogyasztás, a hőfogyasztás, a szobahőmérséklet, a páratartalom és az áram-, fűtés, gáz és vízszámlák 

stb. Az adatok másik típusa a lakó életének komfortszintjéhez kapcsolódik: jólét, egészség vagy 

hőérzet. Míg az első esetben az adatok bizonyos esetekben megszerezhetők akár a projektben 

résztvevők bevonása nélkül is, az adatok második típusa a háztartás lakóival való közvetlen interakciót 

igényelnek. 

Monitoring módszerek 

Számos módja van a háztartásszintű teljesítmény nyomon követésének. Ezek a professzionális 

elektronikus rendszerek használatától a rendszeres kedvezményezetti felmérésekig terjedhetnek. Ezek 

rövid leírása, az előnyeik és hátrányaik megjelölésével együtt az alábbiakban olvasható. 

Okos mérőóra - olyan elektronikus rendszer, ami az energiafogyasztás mérésekor a hagyományos 

mérőóránál több információt szolgáltat, és elektronikus kommunikáción keresztül képes adatokat 

küldeni és fogadni is. Ennek a megoldásnak a hátránya magának a berendezésnek, valamint az 

energiafogyasztás monitorozására szolgáló speciális szoftvernek a beszerzésével kapcsolatos magas 

Monitoring célok: 

• A vállalkozásban módosításokat tenni, a terméket a jogosult számára relevánsabbá tenni. 

• A jogosult további részvételre való motivációjának növelése. 

• További potenciális célközönség ösztönzése a részvételre. 
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költségek. Az előnye a megoldás komplex jellege, a folyamatos adatátvitel lehetőséget nyújt a 

vészhelyzetekre való gyors reagálásra is. 

Hagyományos energia-mérőórák– Ezek az energiaszolgáltató által a lekötés kiépítést követően 

felszerelt eszközök, melyek a rajtuk átáramló különböző típusú energiák mennyiségének mérésére 

szolgálnak. Ezek a szolgáltató és az ügyfél közötti számlázásra használt alapvető eszközök. Monitoring 

célokra való alkalmazásukhoz tartozik az elfogyasztott energia értékének rendszeres jelentése, amely 

lehetővé teszi az energiafogyasztás trendjének meghatározását. A megoldás előnye a monitoring 

alacsony költsége (ha a lakót kötelezik a bejelentésre, ha ezt egy erre kijelölt személynek kell 

elvégeznie, akkor magasabb). A hátránya az, hogy hosszú az adatgyűjtési időszak. 

Felmérés - nagy mennyiségű adat rövid időn belül történő beszerzésének egy módja, műszaki adatoké 

és a lakó életének komfortszintjére vonatkozó adatoké egyaránt. Végezhető a felmérés kérdőívének 

önálló kitöltésével is, a kérdező jelenlétében vagy anélkül is. A megoldás hátránya a felmérés 

előkészítésével és elvégzésével járó nagy szervezési munka. Azonban az előnye a közvetlenül a lakótól 

megszerzett nagy mennyiségű adat. Az alábbiakban egy felmérés struktúrájának mintája látható: 

 

Adatok beszerzése harmadik felektől - lehetőség van arra is, hogy már harmadik felek munkájához 

kapcsolódóan összegyűjtött adatokat gyűjtsünk be. Például az energiaszolgáltatók adatbázisaiban 

szerepelnek energiafogyasztási adatok és a kiszámlázott díjak összegei is. Célszerű bevonni az 

önkormányzatokat, mint pl. az Önkormányzati szociális-jóléti központot, mert ők gyakran rendszeres 

kapcsolatban állnak a tüzelőanyag-szegénységben érintett emberekkel. Lehetőségük van közvetlenül 

a forrásból beszerezni az információkat. 

Adatértékelés módszerek - rövid és hosszú távon 

A monitoring szakasz sikerének egyik fele az adatok begyűjtése, a másik fele pedig az adatok olyan 

módon való összeállítása, hogy annak segítségével értékelni lehessen a jó gyakorlatot. A jó gyakorlat 

eredményeinek értékelése rövid távra és hosszú távra osztható, az eredmények idejétől függően. Pár 

példa a várt eredményekre: 

 

 

 

A monitoring felmérés struktúrája: 

• A felmérés helye és ideje 

• A felmérést végző személyre vonatkozó adatok 

• A bevezetett jó gyakorlat 

• A lakó véleménye a jó gyakorlatról 

• A jó gyakorlat bevezetésével elért megtakarítás 

• A jó gyakorlat bevezetésével a lakás komfortszintjében bekövetkezett változás 

• A lakó ötletei a jó gyakorlat fejlesztésére 
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Rövid távú eredmények Hosszú távú eredmények 

● az energiafogyasztás csökkentése 
● az energiadíjak csökkentése 
● az épület megfelelő hőmérsékletének 

biztosítása  
● az otthon megfelelő levegőminőségének 

biztosítása 
● a lakók pszichológiai jólétének javítása 

● a háztartás gazdasági helyzetének 
javítása 

● a lakók egészségi állapotának javítása 

 

A projekt értékelésére jó módszer egy zárójelentés készítése, amely tartalmazza a projekt keretében 

végzett tevékenységek összefoglalóját. Értékes lehet olyan diagramokat, táblázatokat és grafikonokat 

is készíteni, amelyek bemutatják, hogy a változtatások hogyan javították a lakók életét, és hogyan 

csökkentették a településen az energiaszegénység problémáját. Egy ilyen jelentés nagyon hasznos 

dokumentum, ami a projekt összefoglalójaként és promóciós anyagként egyaránt bemutatható. Segít 

meggyőzni a bizonytalan lakosokat, akiket a szomszédjaik példája arra biztat majd, hogy vegyenek részt 

egy hasonló vállalkozásban. 

Hogyan biztosítható a változás fenntarthatósága? 

A kielégítő eredmények elérése nem a projekt végét jelentő utolsó lépés. Fontos biztosítani azt, hogy 

a megkezdett változások fenntarthatóak legyenek. Fontos állandó kommunikációt biztosítani a 

monitorozás felelősei és a lakók között. Ennek köszönhetően a projekt résztvevője állandóan motivált 

lesz a folyamatos munkavégzésre. Lehet rendszeres adatgyűjtést is ütemezni, ami lehetővé teszi 

nyomon követni azt, hogy az elért eredmények nem vesztek-e el. Azonban figyelembe kell venni azt is, 

hogy ne zavarjuk a lakók kényelmét, mert az adatgyűjtési feladatok gyakori kiadása miatt előfordulhat, 

hogy nem lesznek együttműködők. A projekt végét követően fontos állandó hozzáférést adni az 

összegyűjtött adatokhoz, és biztosítani kell, hogy tovább lehessen dolgozni a projekten. 
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b) Hogyan lehet elkezdeni a háztartások teljesítményének monitorozását? 

Az települések jó gyakorlatai eredményeinek monitorozásának megkezdéséhez információt kell 

gyűjteni az energiaszegénység elleni akcióban résztvevő energiaszegénységben élő lakosokról. Ezek az 

adatok könnyen megszerezhetők, mivel az ilyen akciók nagy része az önkormányzattal együtt kerül 

megszervezésre. Majd biztosítani kell, hogy a monitorozásra megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások 

álljanak rendelkezésre. Használhat már meglévő önkormányzati egységeket, mint az önkormányzati 

energiamenedzser, a környezetvédelemi osztály stb. Kell készíteni egy akciótervet, mely magába 

foglalja a lakosokkal való kapcsolattartást, az adatok begyűjtését és az eredmények értékelését. 

Az előkészítő munka végeztével eljön az ideje terepre menni, azaz megismerkedni az 

energiaszegénységben érintett emberekkel. Információkat szerezni arról, hogy milyen típusú jó 

gyakorlatban vettek részt, és melyek azok az adatok, amelyeket nyomon kell követnünk. 

Kerüljük a lakók űrlapok, jelentések és felmérések tömkelegével való terhelését. Ezek miatt csökkenhet 

az együttműködési készség. Fontos meghallgatni a lakókat, a gyakorlatra vonatkozó véleményeiket. 

c) Példák jó gyakorlatokra, ahol monitoring történt  

 

  

Alacsony kibocsátást korlátozó program (hőforrások cseréje közös finanszírozásban) Bielsko 

Biała, Lengyelország 

A program évente 150 kazán cseréjére terjedt ki, de a nagy érdeklődés miatt idén ezt a számot 450-

re növelték. A régi széntüzelésű bojlerek vagy tűzhelyek új, gazdaságos, ökologikus hőforrásra 

(kondenzációs gáz és olajtüzelésű bojlerekre vagy tűzhelyekre) való cseréjét támogató program. 

2007. óta 2 414 széntüzelésű bojlert cseréltek le, a CO2 kibocsátást így évi 9 712 tonnával 

csökkentve. Ez a készülék beszerelésének piacára is jótékony hatással volt. Növelte a polgároknak 

az önkormányzati hatóságokba vetett bizalmát, amint azt a program iránti folyamatos érdeklődés 

tanúsítja. 

„Zöld lámpa” Slupsk, Lengyelország 

Slupsk városa együttműködést indított az IKEA vállalattal. Ennek az együttműködésnek a részeként 

a vállalat 5 000 energiatakarékos izzót osztott ki családoknak azért cserébe, hogy monitorozhassák 

az így biztosított izzóknak köszönhetően megtakarított energiát. 

Ennek eredményeként 5 000 család kapott energiatakarékos izzókat, ami pozitív hatással volt az 

energiaszámláik csökkentésére való pénzügyi képességükre. 
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6. Hazai jó gyakorlatok gyűjteménye 

1. példa  

Jó gyakorlat címe Közösségi alapú brikettgyártás  

Jó gyakorlat típus Közösségi kezdeményezés 

Megvalósító önkormányzat(ok) Bag 

Ország Magyarország 

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2013-2014 

 

Általános leírás 

Háttér-információk Bag község az aszódi mikrotérségben található, Budapesttől 39 km-re. 

Bagnak nagyjából 3900 lakosa van, akik közül kb. 700 fő roma etnikai 

kisebbséghez tartozik. Bagon a roma közösség számos környezeti és 

társadalmi igazságtalanságtól szenved. Súlyos energiaszegénységben 

élnek, és a háztartás fő energiaforrása a fa és az áram. Mindezek a 

környezeti tényezők és a BAGázs Közhasznú Egyesület jelenléte vezetett 

egy brikettprogram elindításához. A projektet egy az Igazgyöngy 

Alapítvány által Told községben (Magyarország) 2011-től vezetett 

kísérleti projekt inspirálta. 

Általános leírás 

 

Bag község közössége saját ökotüzelő gyártásba kezdett - biomassza 

brikettet állítanak elő, melyhez egy helyi termelőszövetkezet 

adományából kapott anyagokat használnak fel. Ezzel együttesen 

küzdenek az energiához való hozzáférés és az energiaszegénység 

problémája ellen. Ez a központosított, közösségi alapú modell 

költséghatékony, környezetbarátabb megoldást jelentett a közösség 

számára. A brikett nagy égési hatékonyságú, teljes égése minimalizálta 

mind a beltéri légszennyezettséget, mind az illegális fakitermelést a 

területen, és megelőzi a veszélyes anyagok égetését is.  

Finanszírozás és egyéb 

szükséges erőforrások 

A projekt kezdetben a BAGázs által adományozott 319,50€-val indult el. 

A brikettgyártásban felhasznált anyagokat a helyi 

termelőszövetkezetekből, mezőgazdasági területekről és a BAGázs 

budapesti irodájából kívánták begyűjteni. A brikettprést és további 

eszközöket részben a Habitat for Humanity Magyarország és a BAGázs 

adománya fedezte. A gyártás helyszínét egy helyi lakos biztosította. A 

gyártás kézi munkán alapul. 
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Megismételhetőségi potenciál 

Általános 

megismételhetőségi 

potenciál 

A biobrikett előállítás költsége viszonylag alacsony, tehát bármely 

önkormányzat vagy civil szervezet kipróbálhatja a programot anélkül, hogy 

valós pénzügyi kockázatot vállalna. A technológia környezetbarátabb 

bizonyos szegény vagy mélyszegény háztartások által használt 

fűtőanyagoknál és kizárólag kézi munkaerőre épít.  

 

 

Kapcsolattartó, további információk 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

A szervezet weboldala: http://www.bagazs.org 

További információk: Rácz Richárd diplomamunkája 2014., Central 

European University (CEU): „The Opportunities and Threats to a 

Community-Based Decentralized Energy System: Biomass Briquette 

Production in Bag, Hungary” (Egy közösségi, decentralizált 

energiarendszer lehetőségei és fenyegetettségei: Biomasszabrikett-

gyártás a magyarországi Bagon. 

 

 

  

Eredmények A projekt 25 háztartással indult, akik 1600 brikettet gyártottak, melyek 

15 család között kerültek szétosztásra. Ezt a mennyiséget egy 

munkahónap alatt gyártották (a kedvezőtlen időjárási körülmények 

miatt). Havonta egy-egy háztartásnak 1000-1200 brikettre volt szüksége, 

és kb. 900-1000 brikettet lehetett előállítani 5-órás munkával egy 

hatékony présgéppel és hatékony csapatmunkával. 2014-ben a 

közösségnek már 2 présgépe, egy szárítója és egy papírzúzó gépe volt.  

Mivel korábban a fő tüzelőanyag a tűzifa volt, a projekt fenntarthatóbb 

és könnyebben megfizethető fűtési megoldást biztosított a rászoruló 

családoknak.  

Kedvezményezettek A nagyjából 700 főt számláló roma közösség (akik közül 500-600 él 

romatelepen), akik mérhetően jövedelmük 25-60%-át költötték 

energiaszolgáltatásokra, azonban ez az arány a valóságban jóval 

magasabb is lehet. 

Az érintettek bevonása A fő érintettek a BAGázs Egyesület volt, akik inkább logisztikai szerepet 

töltöttek be a kezdeményezés kezdeti finanszírozásával és 

támogatásával, és a helyiek, akik magukat és a projektet szervezve 

elkészítették a saját brikettjüket. 

http://www.bagazs.org/
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2. példa  

Jó gyakorlat címe Adósságkezelési program 

Jó gyakorlat típus Tanácsadási szolgáltatások 

Megvalósító önkormányzat(ok) Bag 

Ország Magyarország 

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2016-tól folyamatos 

 

Általános leírás 

Háttér-információk Bag község az aszódi mikrotérségben található, Budapesttől 39 km-re. 

Bagnak nagyjából 3900 lakosa van, akik közül kb. 700 fő roma 

kisebbséghez tartozik. Bár minden második felnőtt rendszeresen 

dolgozik, sok család jövedelmi szegénységben vagy 

mélyszegénységben, szegregációban él. Ennek eredményeként a 

családok jelentős adósságot halmoztak fel (főként közüzemi 

vállalatokkal szemben és banki hitelek formájában), ami miatt sok 

család a villamos hálózathoz való legális kapcsolódás nélkül maradt. Az 

érintett családok megfogalmazott szükségletei alapján a BAGázs, egy 

közhasznú szervezet, a fejlesztő programjaikat kiegészítve, 

Adósságkezelő Csoportot indított. 

 

Általános leírás 

 

Az Adósságkezelő Csoport megalakulását nagy érdeklődés kísérte. A 

csoport célját a résztvevők határozták meg. Fő célként az 

áramszolgáltatások legális használatát és az áramszolgáltatásokhoz 

kapcsolódó adósságok rendezését tűzték ki. A BAGázs egyezségre jutott 

a helyi áramszolgáltatóval, az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal, amelynek 

eredményeként az Egyesület és a szolgáltató átvállalta az adósságok 

egy részét, ezzel lehetővé téve, hogy az áramáltatást ismét beköthessék 

a résztvevő családokhoz. Cserébe a családok biztosították, hogy a 

fennmaradó adósság teljes összegét törlesztik, és az áramot kizárólag 

jogszerűen vételezik.   

A résztvevők eltökéltségének köszönhetően a háztartások negyede egy 

éven belül legális felhasználóvá vált, amit hamarosan további 

eredmények követtek. 

 

Eredmények Látható, hogy egy nagyon elszánt csoport alakult meg, és a program 

helyileg nagy ismeretségnek örvendett, mivel Bag háztartásainak 40%-

a részt is vett abban.  
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2016-tól kezdve két éven belül 14 előrefizetős mérőóra került 

felszerelésre. A kezdeti adósság közel 3,5 millió Ft volt. 2018-ra 

egyetlen résztvevő család kivételével már mindenki a 

tartozásrendezési időszak végére ért. A havi áramszámláikon felül az 

évek során a helyiek összesen 1,5 millió Ft-os hátralékot rendeztek. 

 

Kedvezményezettek Közüzemi számla hátralékkal, az áramszolgáltatóval szembeni 

adóssággal rendelkező, a villamos hálózatról lekapcsolt bagi 

háztartások. 

 

Az érintettek bevonása A BAGázs a helyi áramszolgáltatóval, az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal való 

elszámoláshoz jogi tanácsadást és képviseletet biztosított. A 

családokon és a BAGázson kívül az ELMŰ-ÉMÁSZ is jelentős szerepet 

játszott a háztartások adósságának kifizetésében. 

 

 

Megismételhetőségi potenciál 

Általános 

megismételhetőségi 

potenciál 

A program civil szervezetek és önkormányzatok számára is nagy 

mértékben megismételhető a közművállalatokkal szembeni 

képviselettel és az érintett háztartásokkal való jó kapcsolat 

kialakításával. A háztartásoknak is elkötelezetteknek kell lenniük a cél 

iránt, és stabil bevételi forrással kell rendelkezniük.  

 

Kapcsolattartó, további információk 

Név  

Dr. Both Emőke 

Beosztás Elnök  

 

Önkormányzat/intézet BAGázs Közhasznú Egyesület 

 

E-mail info@gagazs.org 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

Magyar nyelven: 

https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6157/5778 

 

mailto:info@gagazs.org
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6157/5778
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3. példa  

Jó gyakorlat címe Csekkcsökkentő program az EU EC-Linc projekt 

keretében 

Jó gyakorlat típus Tanácsadási szolgáltatások 

Megvalósító önkormányzat(ok) Budapest, Óbuda  

Ország Magyarország  

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2011.04 - 2014.02. 

Általános leírás 

Háttér-információk Alacsony jövedelmű családoknál a teljes jövedelmük akár 20-50%-át is 

felemészthetik az energiaköltségek, azonban még egy átlagos 

háztartás jövedelmének is a 10-20%-át érhetik el. Elmondható, hogy 

csupán az energiakötlségek kiemelkedő terheket ró a háztartások 

magas számára. Bár az energiaköltségekhez kapcsolódó állami és 

önkormányzati támogatások jelentős részét az alacsony jövedelmű 

háztartások használják fel, általános jelenség az energiaszámlák 

befizetésének elmaradása, és az áram- vagy gázszolgáltatás 

lekapcsolása. Az energiahatékonysági beruházások vagy alacsony 

költségű intézkedések az ilyen háztartások számára gyakran 

elérhetetlenek, viszont a komoly adósságok elkerülése érdekében 

elengedhetetlenek lennének. A szociális segélyezés és támogatások 

önmagukban és hosszútávon nem adnak megoldást erre a helyzetre. 

Ezek a dilemmák és tényezők hívták életre a Csekkcsökkentő projektet.  

Általános leírás 

 

A Csekkcsökkentő Program célja, hogy segítsen az alacsony jövedelmű 

háztartásoknak energiát megtakarítani, és csökkenteni a magas 

energiaszámlájuk összegét. Az európai EC-LINC projekt magyarországi 

résztvevőjeként a projektet az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ vezette. 

A projekt stratégiai célja egy alacsony jövedelmű háztartásokra szabott 

otthoni energia-tanácsadási szolgáltatás módszertanának kialakítása 

és gyakorlatban való tesztelése volt. A hosszú távú cél a következőként 

adható meg: jelentős megtakarítások elérése az alacsony jövedelmű 

háztartások energiaszámláiban. 

A projektben résztvevő szervezetek szociális munkásait kiképezték és 

felkészítették arra, hogy ügyfeleik számára tanácsadást és 

energiamegtakarítási javaslatokat biztosítsanak, és ingyenes 

"energiatakarékossági csomagokat" is adtak számukra (pl. CFL3, 

szigetelő szalagok ablakokhoz, hőmérő stb.). Ezekkel az információkkal 

és csomagokkal a háztartások motiválttá váltak és jelentős 

megtakarításokat tudtak elérni áram- és hőfogyasztásukban. 
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A projekt koordinátorai civil társadalmi szakembereket és 

családsegítőket is meghívtak a képzésen való részvételre. A képzés egy 

jelentősebb részét tette ki az iskolai és óvodapedagógusok felkészítése 

a klímaváltozásról és energiamegtakarításról szóló oktatóanyagok 

használatára.  

Az utolsó fókuszpont a közösségformálás és az ismeretterjesztés, 

„energiahősök” keresésével, önkéntes napok és lakossági fórumok 

szervezésével. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása szintén 

lényeges elemként jelent meg a projektben. 

Eredmények A projekt során 265 háztartást látogattak meg, és 5 energia-tanácsadó 

képzésére került sor. A valós megtakarítás háztartásonként évi kb. 35€-

t értek el (a látogatást megelőző fogyasztás kb. 3%-a), de az érték a 

nullától a 100€-ig terjedő skálán mozgott. Az átlagos 

energiamegtakarítás: 755 kWh végső energia/év/háztartás 

Egy évvel a tanácsadást követően a háztartásokat telefonos 

megkereséssel utánkövették a projekttel kapcsolatos tapasztalataikat, 

elégedettségeiket és megtakarításaik mértékéről.  

A visszajelzések pozitív képet adnak a szolgáltatásról: a háztartások 

többsége elégedett, és arról számoltak be, hogy a tanácsadás 

eredményeként számos energiatakarékossági intézkedést hosszú távon 

alkalmaznak (viselkedési tippeket és egyszerűbb eszközök alkalmazását 

egyaránt). A megkérdezett háztartások több mint fele (68%) nyitott volt 

újabb otthonlátogatásra és felmérésre. 

A helyszíni látogatások erős motivációként tudtak szolgálni a 

háztartások számára abban, hogy további információkat keressenek az 

energiahatékonyság témájáról (59%-uk végzett valamilyen kutatást), 

és az információk terjesztésére (44%-uk beszélgetett a témáról a 

barátaival, szomszédaival, 41% pedig a családjával). 

Továbbá az önkormányzatok és civil szervezetek jövőbeni programjai 

tervezésének és végrehajtásának támogatása céljából készült egy 

összefoglaló dokumentum. 

Az érintettek bevonása A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, a Habitat for 

Humanity Magyarország és Budapest III. kerületének Szociális osztálya 

segítették érintettként a projekt megvalósulását. 

Kapcsolattartó, további információk 

Önkormányzat/intézet Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

Magyar nyelven itt érhető el. 

Angol nyelven itt érhető el 

https://energiaklub.hu/hirek/konkret-megoldasok-energiaszegenyseg-ellen-egy-mintaprojekt-tapasztalatai-3551
https://www.greencycle.si/wp-content/uploads/2018/02/Good-practices-aiming-to-end-energy-poverty.pdf
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4. példa  

Jó gyakorlat címe „Fényhozók” projekt  

Jó gyakorlat típus Energiahatékonysági eszközök, tájékoztatók és 

képzések 

Megvalósító önkormányzat(ok) Baks 

Ország Magyarország 

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2016-tól folyamatos 

 

Általános leírás 

Háttér-információk A projekt a Fényhozók Alapítvány által életre hívott kezdeményezés. A 

program Baks településen valósul meg (dél-alföldi régió), ahol a település 

lakói közül sokan élnek (energia)szegénységben, szegregációban. Kiterjedt 

probléma továbbá a munkanélküliség, és gyakran az áramszolgáltatás 

teljes hiánya. A villamosenergia-hálózatról való lekapcsolás a képzettségi 

szint és a munkalehetőségek csökkentése mellett, valamint az általános 

egészségi állapot romlása állandósítja a méltatlan anyagi körülményeket. 

Ezen felmerülő problémák és az energiaszegénység leküzdésére irányuló, 

és az állami szintről indított érdemi kezdeményezések hiánya vezettek a 

lokális, Fényhozók Alapítvány létrehozásához.  

Általános leírás 

 

A program középpontjában az áll, hogy olyanok számára biztosítsák az 

áramszolgáltatást, akiknek nincs pénzük rá és/vagy a hálózatról való 

lekapcsolás helyzete olyan szintre jutott, ahol a hálózati villamosenergia-

szolgáltatás többé már nem opció. A cél érdekében egy egypaneles 

napelem rendszert telepítenek a háztartásokba, ezzel lehetővé téve a LED 

szalagos világítást és egy telefon töltését. Ennek az alulról építkező 

programnak a résztvevői főként helyiek, akik önkéntesen végzik többek 

között a panelek telepítését, részt vesznek a napelemes rendszerek 

összeszerelésében, közösségen alapuló döntéseket hozva az új rendszerek 

tagok közötti elosztásáról és a közös szabályok megvitatásáról. A program 

azonban jelentős segítséget kapott a Romaversitas hallgatóitól, a 

Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemtől és a helyi vezetőségtől is. 

Az Alapítvány elsősorban az áramellátás biztosítására összpontosít, de 

Bakson más kis léptékű és alacsony költségű, az energiaszegénység 

leküzdésére irányuló megközelítéseket is kipróbáltak, pl. a szalmabálával 

való szigetelést.  

Finanszírozás és egyéb 

szükséges erőforrások 

A napelemes rendszerek beszerzése közösségi finanszírozáson, az 

Alapítvány által elnyert pályázatokon és támogatásokon, valamint a már 

a program korábbi haszonélvezőinek pénzügyi hozzájárulásain alapult. 

Baks polgármestere biztosította a helyszínt a közösségi gyűlésekhez és a 

panel-összeszerelő műhelymunkákhoz. Az eszközök összeszereléséhez 
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szerszámokra és tudásátadásra is szükség volt. Ezektől a tényezőktől 

eltekintve a legfontosabb erőforrást a közösség jelenti, és a projektet nem 

lehetett volna véghez vinni a közeli ismeretségek és szolidaritás nélkül. 

Eredmények A 12 napelemes rendszer felszerelésével ez idáig 12 háztartást látott el 

jogszerű és biztonságos módon világítással és telefontöltési lehetőséggel. 

Ennek eredményeképpen javult az életminőség, és csökkent a világítás 

költsége. Az Alapítványnak még további paneljei vannak raktáron, 

felszerelésre várva, de a szerszámok és egyéb berendezések hiánya miatt 

ezek telepítését el kellett halasztani. 

A program eredményeként csökkent a bizalmatlanság a napenergia 

használata kapcsán és javulás volt megfigyelhető a napelemes 

technológiára vonatkozó ismeretekben, továbbá a helyi résztvevők 

piacképesebb műszaki tudást szerezhettek. A program segített a helyi 

közösség erősítésében is.   

Kedvezményezettek A kedvezményezettek Baks település helyi lakosai. A napelemes rendszert 

kapó háztartások sorrendjét a helyi közösség határozta meg, rászorultság 

alapján. 

Az érintettek bevonása A helyiek egy sor rendszeres találkozó alatt vitatták meg, hogy milyen 

közös szabályai legyenek annak, hogy valaki napelemes rendszert 

kaphasson és tarthasson fenn. Továbbá a program koordinátorai arra 

biztatták a lakosokat, hogy segítsenek a rendszerek összeszerelésében és 

telepítésében. További érintettek felsőoktatásban részt vevő hallgatók és 

olyan szervezetek hallgatói, mint a Romaversitas, a helyi önkormányzat 

vezetősége és a szociális munkások voltak. 

Tanulságok / 

korlátozások 

A finanszírozás alacsony szintje megnehezítette a napelemes panelek 

telepítését. A panelek által biztosított áram mennyisége szintén erősen 

korlátozott, és ebben a léptékben a napelemes rendszer nem helyettesíti a 

hálózatra való megfizethető csatlakozást, de mindenképpen óriási segítség 

a háztartásnak. A panelek akkumulátorral vannak felszerelve, ami szintén 

korlátokat jelez.  

 

Megismételhetőségi potenciál 

Általános 

megismételhetőségi 

potenciál 

A Fényhozók projekt általános megismételhetőségi potenciálja igen 

magas, mivel szerény anyagi kapacitásokra van szükség. Fontos kiemelni, 

hogy a projekt önszerveződésre épül, és már meglévő jó kapcsolatra a helyi 

önkormányzati vezetőséggel. A közösségi döntéshozatal fenntartásában 

és az erőforrások tisztességes elosztásának garantálásában döntő szerepe 

volt a jó közösségnek.  

A projekt megismételhető, és a fenntartható és decentralizált 

áramszolgáltatási megoldásokra való igényre, valamint az 
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energiaközösségeknél felmerülő koncepcióra lehetőségekre építve 

sokféleképpen módosítható.  

 

Kapcsolattartó, további információk 

Szervezet Fényhozók Alapítvány 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

Magyar nyelven: https://www.elosztoprojekt.hu/wp-

content/uploads/2019/12/F%C3%89NYHOZ%C3%93K-PPT.pptx.pdf 

 

https://www.facebook.com/fenyhozok 

 

  

https://www.elosztoprojekt.hu/wp-content/uploads/2019/12/F%C3%89NYHOZ%C3%93K-PPT.pptx.pdf
https://www.elosztoprojekt.hu/wp-content/uploads/2019/12/F%C3%89NYHOZ%C3%93K-PPT.pptx.pdf
https://www.facebook.com/fenyhozok
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5. példa  

Jó gyakorlat címe Szociális bérlakás-felújítási projekt 

Jó gyakorlat típus Támogatási programok 

Megvalósító önkormányzat(ok) Nagykanizsa, Ligetváros 

Ország Magyarország 

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2009-2013 

 

Általános leírás 

Háttér-információk A nagykanizsai Ligetváros olyan területen található, ahol általános a 

munkanélküliség és a szegénység. Számos szociális bérlakás lakhatatlan 

és így üresen áll, illetve gyakran komfort nélküli, rossz szigetelésű, az 

1989-es rendszerváltozás idején épült lakásokról van szó. A 

legsérülékenyebb bérlők adósságspirálja és közműszámla elmaradásai 

tovább mélyítik a problémákat. Mivel az alulfinanszírozott helyi 

önkormányzatoknak nehézséget okoz a szociális bérlakások fenntartása 

és felújítása, a kezdeményezéshez az önkormányzati hivatalon kívülről 

kellett támogatást szerezni. 

Általános leírás 

 

A projekt Nagykanizsa egy szegénynegyedének, Ligetvárosnak a 

kiválasztott épületeinek külső felújítására terjedt ki. Ez felújító táborok 

formájában került megvalósításra, a bérletidíj-hátralékos helyiek és 

önkéntesek együttműködésével. A projektet a Társadalomelméleti 

Kollégium kezdeményezte, a Habitat for Humanity Magyarországgal 

együttműködésben.  

A felújító tábor, mint alulról jövő kezdeményezés célja, hogy a leromlott 

szociális lakásokban élő, adósságspirálba került bérlőknek új lehetőséget 

adjon egy méltóbb élethez. Egy másik, tágabb cél volt a magyarországi 

szociális bérlakások politikájának és gyakorlatának megváltoztatása. Az 

épületek felújítással elért értéknövekedését a bérlőknek jóváírják, ezzel 

csökkentve a bérletidíj-elmaradásukat.  

Finanszírozás és egyéb 

szükséges erőforrások 

A projekt megvalósításához nagyobb mértékű beruházásra volt szükség 

az alapanyagok és a (nemzetközi) önkéntesek utazási költségeinek 

finanszírozásához. 2010-ben a projekt kezdeti szakaszát a Norvég Alap 

finanszírozta 11 000€-val. 2012-ben 18 427€-t nyertek pályázat révén az 

Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítvány-tól). 

Magánadományokat is gyűjtöttek, elsősorban további házak 

szigetelésére megközelítőleg 2100€ értékben. A projekt későbbi fázisát 

nagyobb részben a helyi önkormányzat vállalata finanszírozta. 

Egy napi munkáért a lakó bérleti díj elmaradásából 5 600 Ft-ot írtak le 

(egy szakképesítés nélküli munkás kb. egy napi keresete). Ennek 
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eredményeként a teljes építkezés során a hátralékok valóban jelentős 

összeggel, 1,6 millió Ft-tal csökkentek (több mint 5 000€).  

Eredmények 2010-ben, a négyhetes építési munkálatban 37 helyi lakos és számos 

önkéntes vett részt: 70 önkéntes a projektre toborzott önkéntes volt, 40 

pedig a Habitat for Humanity együttműködése keretében vett részt. 

A második szakaszban 25 helyi lakos vett részt. Az adósságok több mint 

5 000€-val csökkentek. 2012-ben 19 épületből 31 helyi lakos tudta 

csökkenteni a hátralékát, és 38 önkéntes került bevonásra az ország 

minden részéből. Ennek a munkának az eredményeként 33 otthon 

energiateljesítménye lett jobb. Az adósságok kb. 4 200€-val csökkentek. A 

médiakampánynak és az önkéntesek naygszámú bevonásának 

köszönhetően a projekt láthatóvá és fontossá tette a szociális lakhatás 

problémakörét. 

Az érintett résztvevők továbbá a szomszédságban élők szemében 

nagyobb elismerést vívtak ki.  

Kedvezményezettek  Már meglévő szociális bérlakásokban élő bérlők, és olyan emberek, 

akiknek szociális lakhatás biztosítására van szükségük.  

 

Tanulságok / korlátozások A szervezők felismerték, hogy a projektben való részvételük az akadémiai 

hovatartozásukon túl a társadalmi aktivizmust támogató potenciálja is 

volt, és hogy a kreativitásuk és lendületük példát adhat mind a társadalmi 

aktivizmusban részt vevő fiatalok, mind pedig az ezen a területen dolgozó 

akadémikusok számára. 

 

Kapcsolattartó, további információk 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

Források:  

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-

energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf 

https://www.greencycle.si/wp-content/uploads/2018/02/Good-

practices-aiming-to-end-energy-poverty.pdf 

 

 

 

6. példa  

Jó gyakorlat címe STEP-IN Project: Vidéki energiaszegénységi 

„Living Lab” Magyarországon 

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://www.greencycle.si/wp-content/uploads/2018/02/Good-practices-aiming-to-end-energy-poverty.pdf
https://www.greencycle.si/wp-content/uploads/2018/02/Good-practices-aiming-to-end-energy-poverty.pdf
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Jó gyakorlat típus Ismeretterjesztő kampányok és 

családlátogatások 

Megvalósító önkormányzat(ok) Nyírbátor 

Ország Magyarország (Görögország, Egyesült 

Királyság) 

Időtáv (kezdő/záró dátum) 2018.06 - 2021.03. 

 

Általános leírás 

Háttér-információk Magyarország bizonyos területein, mint pl. Dél-Magyarországon (az 

Ormánságban) vagy a keleti régióban, az energiaszegénység aránya 

meghaladja az 50%-ot, különösen a nagy arányban romák által lakott 

falvakban. 

Az energiaellátás szempontjából való kiszolgáltatottság fő 

szempontjai ezeken a területeken az energiaszolgáltatáshoz való 

hozzáférés hiánya, a rossz energiahatékonyságú eszközök 

használata, a régi, rosszul szigetelt épületek és a kedvezőtlen 

energiafelhasználási szokásokhoz köthető.  

A Vidéki „Living Lab” (Élő Labor) célja, hogy azonosítsa az 

energiaszegénység helyi mozgatórugóit és biztosítsa a rászorulók 

életminőségének javulását az energiahatékonyabb fogyasztás felé 

elmozduláshoz szükséges információk és egyéb erőforrások 

hozzáférhetővé tételével.  

Általános leírás 

 

A Living Lab-ot közösen működteti a társadalmi- és piackutatásra 

specializálódott szervezet, az Ariosz, és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat. Létrehozását támogatta az E.ON. 

A nyírbátori területen a Living Lab az alacsony jövedelmű háztartások 

felújításainak alkalmazhatóságára komplex akciók keretében derít 

fényt: 

• Elsősorban arra irányul, hogy biztonságos és jogszerű 
hozzáférést biztosítson a villamos hálózathoz, 
előrefizetős mérőórák felszerelésével, az 
energiaszolgáltató vállalatokkal szorosan 
együttműködve, adósságkezelő programmal kombinálva; 

• a tanácsadók számára kellő tudásanyagot és eszközöket 
biztosítva, hogy felmérhessék a résztvevő háztartások 
egyes készülékeinek fogyasztását; 

• és hogy energiaszolgáltatókkal és adatelemzőkkel 
együttműködve visszajelzést adjon a fogyasztóknak. 

• A Living Lab vizsgálja továbbá a megvalósítható üzleti 
modelleket a nagyobb energiahatékonyásgi 
beruházásokhoz, és célja, hogy iskolai programok és 
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rendezvények révén növelje a fiatalabb generációk 
energiatudatosságát. 

Eredmények A kezdeményezés hatókörén belül 600 háztartásnál tettek 

energiatanácsadási látogatást. A program eredményként 300 

háztartás alkalmazza a javasolt energiahatékonysági intézkedéseket, 

és 750 ember életminősége javult. 

Ez idáig 7 Energia kávézó eseményt tartottak Nyírbátorban és a 

környező településeken, olyan témakörökben, mint pl. a fűtési 

problémák (tűzifa, tárolási lehetőségek, közösségi szintű válaszok), 

vagy az energiahatékonyság alapjai, az energiaforrásokhoz való 

biztonságos és jogszerű hozzáférés. 

Egy másik fontos lépés a fiatalabb generáció energiaügyekben való 

jártasságra nevelésére szolgáló általános iskolai látogatás volt. A 

helyi kihívásokat megbeszélő fókuszcsoport és a háromnapos, 

interaktív workshopokra, előadásokra és családlátogatásokra épülő 

Téli iskola szervezése tovább mélyítette a célcsoportok, így a 

gyakornokok, tudományos szakemberek és szellemi műhelyek, helyi 

hatóságok és energiatanácsadók, projekt partnerek és az ipar 

képviselőinek ismereteit és együttműködését. 

Ezek a programok mind tudásátadást és a közösség erősebb 

bevonását eredményezték. 

Az érintettek 

bevonása 

A projekt során helyi szinten a fő érdekeltek négy csoportját 

azonosították be. 

1. Nyírbátori lakosok, különösen a kiszolgáltatott helyzetben 
lévők 

2. Helyi szervezetek, úgy mint civil szervezetek, és az 
energiaszegénységhez köthető tevékenységű vállalkozások: 
Báthori István Nyugdíjas Klub, Nyírbátor Közösségi háza, 
Ifjúsági és Családi Kuckó, Vöröskereszt, 

3. Közszolgálati szervezetek Munkaügyi Központ, Nyírbátor 
Önkormányzata, Szociális Szolgálat, 

4. Regionális energia közművállalatok (áram és gáz): TIGÁZ. 

 

Megismételhetőségi potenciál 

Általános 

megismételhetőségi 

potenciál 

A Living Lab egy sor tevékenységcsoporton keresztül került 

megvalósításra, a tudatosabb energiafogyasztás révén hozzájárulva az 

energiaszegénység helyi enyhítéséhez. Mivel több pilléren nyugszik, az 

alacsony költségű intézkedések kategóriáján belül a Living Lab a 

költségesebb intézkedések egyikének számít. Bár a megnevezett 

tevékenységcsoportok (családlátogatások, Energia Kávézók, Téli 

iskolák) önmagukban is hasznosak és fontosak, a legjobb eredmények 

és a szinergia érdekében fontos azokat párhuzamosan alkalmazni. 

 

Kapcsolattartó, további információk 
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Név Kmetty Zoltán 

Beosztás Az Ariosz kutatója, a Living Lab vezetője 

E-mail zoltan.kmetty@ariosz.hu 

A jó gyakorlattal 

kapcsolatos további 

információkra mutató 

hivatkozás(ok)  

https://www.elosztoprojekt.hu/wp-

content/uploads/2019/12/energiaszegenysegkonf_stepin.pptx.pdf 

https://www.step-in-project.eu/ 

https://www.linkedin.com/in/step-in-project-246709175/ 

Az Élő Laborok módszertanáról és a megvalósításról részletesen a következő 

linken olvashat: https://www.step-in-project.eu/wp-content/uploads/STEP-

IN_LIST_D1.2_LL-global-methodology-and-implementation-guidelines_FV-

Rev-19.11.2019.pdf 

A projekt keretein belül megjelent további publikációkat pedig a következő 

honlapon talál: https://www.step-in-project.eu/publications/ 

 

 

https://www.elosztoprojekt.hu/wp-content/uploads/2019/12/energiaszegenysegkonf_stepin.pptx.pdf
https://www.elosztoprojekt.hu/wp-content/uploads/2019/12/energiaszegenysegkonf_stepin.pptx.pdf
https://www.step-in-project.eu/
https://www.linkedin.com/in/step-in-project-246709175/
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7. Melléklet 
ELTE TTK Energiaföldrajzi Kutatócsapatának mintakérdőíve (Készítette: Dr. Munkácsy Béla, 

Harmat Ádám, Csontos Csaba, Soha Tamás; 2020) 
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Gáz- és áramfogyasztási táblázatok 

Év Nap Hónap 
Napok 
száma 

Gáz - fogyasztás 

Mérőóraállás 
Fogyasztás 

[m3] 
Fogyasztás 

[kWh] 
Költség  

A 
számlázott 

napok 
száma 

Napi 
fogyasztás 

[m3] 

Napi 
fogyasztás 

[kWh] 

Napi 
költség 

2018. 

  január 31                 

  február 28                 

  március 31                 

  április 30                 

  május 31                 

  június 30                 

  július 31                 

  augusztus 31                 

  szeptember 30                 

  október 31                 

  november 30                 

  december 31                 

2019. 

  január 31                 

  február 28                 

  március 31                 

  április 30                 

  május 31                 

  június 30                 

  július 31                 

  augusztus 31                 

  szeptember 30                 

  október 31                 

  november 30                 

  december 31                 

2020. 

  január 31                 

  február 28                 

  március 31                 

  április 30                 

  május 31                 

  június 30                 

  július 31                 

  augusztus 31                 

  szeptember 30                 

  október 31                 

  november 30                 

  december 31                 

Forrás: Otthoni energiamegtakarítási útmutató, „ASSIST 2GETHER” 
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Év Nap Hónap 
Napok 
száma 

Áram - fogyasztás 

Mérőóraállás 
Fogyasztás 

[kWh] 
Költség  

A 
számlázott 

napok 
száma 

Napi 
fogyasztás 

[kWh] 

Napi 
költség 

2018. 

  január 31             

  február 28             

  március 31             

  április 30             

  május 31             

  június 30             

  július 31             

  augusztus 31             

  szeptember 30             

  október 31             

  november 30             

  december 31             

2019. 

  január 31             

  február 28             

  március 31             

  április 30             

  május 31             

  június 30             

  július 31             

  augusztus 31             

  szeptember 30             

  október 31             

  november 30             

  december 31             

2020. 

  január 31             

  február 28             

  március 31             

  április 30             

  május 31             

  június 30             

  július 31             

  augusztus 31             

  szeptember 30             

  október 31             

  november 30             

  december 31             

Forrás: Otthoni energiamegtakarítási útmutató, „ASSIST 2GETHER” 
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Állásajánlat sablon – ökotanácsadó 
 

ÁLLÁSAJÁNLAT - ÖKOTANÁCSADÓ 

 

Alapvető követelmények: 

1) a helyi önkormányzati munkavállalókra vonatkozó törvényben meghatározott követelményeknek 

való megfelelés, 

2) felsőfokú végzettség, 

3) legalább 1 éves munkatapasztalat hasonló pozícióban, 

4) a környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok ismerete. 

További elvárások: 

1) a területen való munkatapasztalattal rendelkezők előnyt élveznek, 

2) Microsoft Office programok használatában való jártasság, 

3) képes csapatban dolgozni. 

A pozícióban elvégzendő feladatok terjedelme: 

1) fűtőberendezések cseréjére, megújuló energia rendszerek telepítésére vonatkozó támogatásokra 

benyújtott pályázatok elfogadása, 

2) támogatói szerződések elkészítése, a pályázatok végelszámolása, 

3) együttműködés a rendvédelmi szervekkel a környezetvédelemhez kapcsolódó ügyekben, 

4) Az Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság program frissítése és az ahhoz kapcsolódó jelentéskészítés, 

5) megújuló energia rendszerek telepítéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinálása a településen  

6) adatbázisok adatokkal való feltöltése, pl. lakásfűtés nyilvántartási adatbázis, az üvegházhatású 

gázok és egyéb anyagok kibocsátásának országos adatbázisa, 

7) levelezés, beleértve a fent említett feladatokra vonatkozó nyilvános információk biztosítását, 

8) a települési projektek végrehajtási időszaka alatt ellenőrzések végrehajtása a 

kedvezményezetteknél, 

9) helyszíni vizsgálatok lebonyolítása, különösen a levegőminőség védelme területén, 

Munkavégzési és fizetési feltételek: 

1) munkaidő: teljes munkaidős foglalkoztatás, 

2) a bér megállapítására a releváns minisztériumi irányelvek, valamint az önkormányzati hivatal 

munkavállalóinak bérére vonatkozó szabályozásokkal összhangban kerül megállapításra, 

3) a bér havi alapon kerül kifizetésre, 
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4) napi 4 órát meghaladó számítógépes munka, 

5) hathónapos próbaidőszak formalitásainak teljesítését követően lehetőség van határozatlan idejű 

munkaszerződés megkötésére. 

A szükséges hivatalos okmányok: 

1) a jelentkező e-mail címét tartalmazó önéletrajz, 

2) a végzettséget igazoló okmányok fénymásolata, 

3) a munkatapasztalatot igazoló okmányok fénymásolata, 

4) erkölcsi bizonyítvány, 

5) a jelentkező nyilatkozata a teljes jogi- és cselekvőképességéről, 

6) a végzettségeket és képességeket igazoló további okmányok, 

7) rokkantságot igazoló dokumentum fénymásolata - ha alkalmazandó. 

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a jelentkező hozzájárulását az adatainak a munkaerő-felvételi 

eljárás céljából történő kezeléséhez.  

A szükséges jelentkezési dokumentumok benyújtásának határideje: 202X. xxx 31.: 

- személyesen az Önkormányzati hivatalban 

- levélben az Önkormányzati hivatal postai címére küldve, megjegyzésként jelezve: „Jelentkezés 

ökotanácsadói állásra". 

A jelentkezőket a hivatalos követelményeknek való megfelelésükről, ill. az állásinterjú időpontjáról az 

önéletrajzban megadott e-mail címre küldött értesítésben tájékoztatjuk. 
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Megfizethető energiahatékonysági 
intézkedésekkel az energiaszegénység ellen 

Az EnPover Önkormányzatok Eszköztára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköztár, a Német Szövetségi Környezeti, Természetvédelmi és Nukleáris 
Biztonsági Minisztérium (BMU) Európai Klímavédelmi Kezdeményezése (European 
Climate Initiative, EUKI) (szerződésszám: 81247746) által támogatott EnPover 
Municipalities című projekt keretében: a PNEC, a DUH és az Energiaklub  szakmai 
gondozásában jött létre. 
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