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Immár 25 éve dolgozunk egy új szemléletmód elterjesztésén

Magyarországon.

Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a széles körű kommunikációnkkal célunk, 

hogy mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a

politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához. Szűkös

készleteink ésszerű felhasználása, a sokszínű helyi erőforrásokon alapuló

gazdaság, vagy az energiapazarló fogyasztási szokások megváltoztatása,

mind-mind része a megoldásoknak, melyet szervezetünk munkájával

támogat.

 

Sikeres projektjeinket, vagy éppen kapcsolódó kiadványainkat és

tanulmányainkat a tudományos igényesség, a közérthetőség és a gyakorlati

kérdések szem előtt tartása jellemzi. A részlehajlástól mentes, a köz

érdekét szem előtt tartó beállítottságunk mellett rugalmasan szintetizáljuk

a legújabb nemzetközi eredményeket is, a legmeghatározóbb európai

szervezetekkel és intézményekkel együttműködve. Tevékenységünk az

energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, az éghajlatvédelem, a

hagyományos energiahordozók és az energiapolitika területeire

összpontosul.

 

Az ENERGIAKLUB sokaknak partner, másoknak független és hiteles

információforrás, de van, aki a 25 év alatt, mint az elhibázott

energiapolitikai döntések kritikusát ismert meg bennünket. És hogy mit

jelent számunkra, e szervezet munkatársainak az ENERGIAKLUB? Tudást,

tapasztalatot, elkötelezettséget – és ami a talán a legfontosabb:

felelősséget.



TELEPÜLÉSEK

Szakmai támogatás önkormányzatok

számára KEHOP pályázatokhoz

2018-ban megnyílt a lehetőség a települési önkormányzatok számára, hogy EU-s vissza nem

térítendő támogatás segítségével helyi klímastratégiát dolgozzanak ki és széles körű

szemléletformáló kampányokat valósítsanak meg. Az Energiaklub több településnek is segített

a pályázat szakmai tartalmának összeállításában. Szeged   és Szabadegyháza    számára pedig

teljes körűen elkészítette a Megalapozó tanulmányt a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázathoz.

Szeged Szabadegyháza

2019-ben az Energiaklub szakmai közreműködésével Szeged MJV Önkormányzata pályázatot

nyert helyi klímastratégia elkészítésére és széleskörű szemléletformálás megvalósítására.

A projekt megvalósításában az Energiaklub feladata a már korábban elkészített Fenntartható

Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) átdolgozása városi klímastratégiává az elvárt módszertan

szerint: ÜHG leltár, sérülékenység-vizsgálat, jövőkép és célmeghatározás, intézkedések

kidolgozása, illeszkedés biztosításával a meglévő, releváns fejlesztési és megyei stratégiai

dokumentumokhoz.

https://climatedialogue.eu/


országos verseny megvalósítása a résztvevő önkormányzatok kiválasztása érdekében, két

kategóriában

résztvevő települések kiválasztása, bevonása (Sopronkövesd, Ajka, Szarvas, Budaörs,

Budapest 13. kerület, Miskolc, Budapest 2. kerület)

7 alkalmas képzési terv kidolgozása

részvétel az energia terv számolótábla és a projekt eredményeinek és jó gyakorlatainak

népszerűsítésére szolgáló eszközök kidolgozásában

A MULTIPLY projekt (Municipal peer-to-peer learning in integrating transport, land-use

planning and energy policy at district level) célja, hogy az egymástól tanulás modelljét

használva a résztvevő önkormányzatok egymástól tanulva fejlődjenek; és konkrét lépéseket

tegyenek az integrált városfejlesztés és az energiahatékonyság irányába.

2019. legjelentősebb eredményei: 

Nemzetközi partnereink:   DUH/Environmental Action Germany, Németország; Polish

Network Energy Cites (PNEC), Lengyelország; Climate Alliance Austria (CAA), Ausztria;

Legambiente, Olaszország; IVL - Swedish Environmental Research Institute, Svédország;

Posad, Hollandia
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MULTIPLY – Települések közösen a jövőért

Támogató: Deutsche Umwelthilfe E.V European Commission 

A projekt célja, hogy létrejöjjön egy gyakorlatorientált koncepció, ill. cselekvési terv

Budapest IX. kerülete számára a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megtervezése és

megvalósítása érdekében. Az eredmények megosztása és egy útmutató a többi hazai

önkormányzat számára szintén fontos eredménye lesz a projektnek. A koncepció, ill.

cselekvési terv elkészítését az Energiaklub szakemberei végzik, együttműködésben a többi

partnerszervezettel.

2019. legjelentősebb eredményei: 

• Szakmai workshop a IX. kerületben a kockázatok és sérülékenység feltérképezésére

• Tanulmányút Berlinben

• Interaktív adatgyűjtő és szemléletformáló oldal kifejlesztésének támogatása 

• Adaptációs helyzetelemzés kidolgozása

 

Klímaadaptáció Ferencvárosban

Támogató: Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium a Tanácsadói Támogatási                

                  Program (BHP) keretében.

A projekt fő célja, hogy a résztvevő önkormányzatok az

Energiaklub szakmai támogatásával, és egymástól tanulva

értékes tudás birtokában Energia Terveket készítsenek,

valamint egy hálózat részét alkossák hazai és nemzetközi

szinten is.

https://energiaklub.hu/projekt/multiply-telepulesek-kozosen-a-jovoert-4684
https://climatedialogue.eu/
https://energiaklub.hu/hirek/berlin-felett-az-eg-4706
https://energiaklub.hu/hirek/elindult-a-klima-panasz-weboldal-4715)
https://climatedialogue.eu/


A Treecheck projekt fő célja a kedvezőtlen éghajlati hatások csökkentése – különös

tekintettel a városi hősziget-hatásaira –, a zöldterületek fejlesztésével, minőségük és

hatékonyságuk növelésével. A projekt keretében részt veszünk a kiválasztott

önkormányzat (Budapest III. kerület, Óbuda) klímastratégiájának kidolgozásában,

többek között fiatalok (15-25 évesek) éghajlatváltozáshoz fűződő viszonyait és ötleteit

feltérképező workshopok megvalósításával.

közösségfejlesztési módszertani anyagok

kidolgozása a helyi klímakörök sikeres működése

érdekében;

ifjúság bevonása a helyi klímastratégia

kidolgozásába - 2 workshop a Kerék utcai Általános

Iskolában, egy egész napos tematikus workshop az

Alternatív Közgazdsági Gimnáziumban 

Treecheck - városi alkalmazkodás a

zöldfelületek segítségével

Megbízó: Ökotárs Alapítvány

ENES-CE

A 6 kelet-közép-európai ország 6 önkormányzata és 4 civil szervezete illetve

energiaügynöksége összefogott az INTERREG program támogatásával, hogy

településenként egy-egy energiaközösség kialakításával összefüggően segítsék

fenntartható energiaterveikben, energiastratégiáikban kitűzött céljaik elérését.

Magyarországon az Energiaklub és Zugló Önkormányzata tagja a projektnek.

A projekt kick-off meetingjére 2019. május végén került sor Forlí városában. A nyár és az

ősz folyamán az Energiaklub, mint a Work Package 1 vezetője, elkészítette az energia és

klíma akciótervekben történő lakossági bevonás összefoglaló módszertani anyagát, illetve

mintadokumentumokat szolgáltatott a partner önkormányzatok számára SECAP-juk

értékeléséhez, felülvizsgálatához, és az ehhez kapcsolódó szakértői interjúk

lebonyolításához. Októberben Budapesten, az Energiaklub irodájában került sor

nemzetközi projekttalálkozóra.

Támogató: Interreg Central Europe program a Magyar Állam társfinanszírozásával 

2019. legjelentősebb eredményei:

2019. legjelentősebb eredményei:

https://www.lifetreecheck.eu/en/About
https://climatedialogue.eu/


Az Energiaklub 2019-ben elkészítette Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét. 

Az Akcióterv célja, hogy 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok mennyisége 40%-kal

csökkenjen Zuglóban, melynek érdekében az Energiaklub helyzetértékelés és a

kibocsátásleltár elkészítése után intézkedésjavaslatokat fogalmazott meg az

önkormányzat számára. A terv célja továbbá, hogy Zugló növelje alkalmazkodási

képességét a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz.

Zuglóban a SECAP elkészítése kiegészült egy lakossági és nagyvállalati kutatással. 

A lakosság többek között egy szemléletformáló kampány keretében, illetve a helyi lapból

és különböző rendezvényeken informálódhat a SECAP-ról. Bővebben...

SECAP - Szabolcs-Szatmár

Bereg Megye települések 

2019-ben 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településnek – Tiszalök, Nyírbogát,

Vásárosnamény és Mátészalka –  készítettük el a Fenntartható Energia és Klíma

Akciótervét.

A települések energiafogyasztásának és CO2-emissziójának felmérése után egyaránt

megfogalmaztunk mitigációs intézkedéseket, melyek a CO2-emisszió 2030-ra történő 40%-

os csökkentését segítik települési szinten, illetve adaptációs intézkedéseket, melyek az

éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodást segítik majd ezeken a

településeken. Az így elkészített SECAP-ok segítségül szolgáltak a megyei SECAP

kidolgozásához is.

                                                                                               Megbízó: Carbonflow Kft.

ZUGLÓ SECAP

Az Energiaklub készítette el Kispest (Budapest XIX. kerület) Fenntartható Energia és Klíma

Akciótervét, melyben a kerület számára jelentős, 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentést célzó,

illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő intézkedésjavaslatokat

fogalmaztunk meg minden érintett szektorra kiterjedően.

                                                     A 2030-ra kitűzött célok elérése érdekében javas-

latokat fogalmaz meg az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások

hasznosítása kapcsán.Az Energiaklub által javasolt intézkedések azokat a beavatkozási

pontokat mutatják meg, amelyek révén Kispest csökkentheti energiafelhasználását és

üvegházgáz-kibocsátását, és lépéseket tehet a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

érdekében, elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó területekre fókuszálva.

A kispesti klímaadaptációs lakossági kutatás később a Covenant of Mayors jó gyakorlatok

listájában is megjelent

KISPEST SECAP

Az Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a kerület energetikai beruházásaihoz,

mely segíti a döntéshozók munkáját.

https://energiaklub.hu/projekt/az-energiaklub-kesziti-zuglo-fenntarthato-energia-es-klimaakciotervet-4655
https://climatedialogue.eu/
https://climatedialogue.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news/1819-citizens-in-budapest-s-district-kispest-co-created-the-local-adaptation-stragegy.html


Befejeződött a tréninganyagok kidolgozása és módszertani útmutatót készítettünk a

képzések sikeres lebonyolításához. 

Az Energiaklub szakmai támogatásával elkészült a 18. kerületi középületeinek részletes

felújítási ütemterve (2030-ig)     

Magyarul is publikáltuk a különböző finanszírozási formák közti eligazodást és

döntéshozatalt támogató anyagokat.     

Közreműködtünk a finanszírozási formák és az energiatanúsítványok hatékonyabb

használatát támogató szakmai állásfoglalás kidolgozásában.

Kidolgoztunk egy koncepciót az on-line tudástár interaktívvá tételéhez.

Az Energiaklub, mint az egyik szakmai munkacsomag vezetője, a korábbi tapasztalatainak és

szakértelmének  segítségével  irányítja  a  tematikus tréningek  módszertanának  és

tartalmának  kidolgozását  és  megvalósítását. Részt  veszünk  továbbá  a  legfontosabb projekt

eredmények, az online kalkulátor  és  a  különböző  módszertani  és  stratégiai anyagok

kidolgozásában is. A Magyarországra vonatkozó és adaptált eredmények kidolgozása, a hazai

szakmai tevékenységek koordinálása, a XVIII. kerületi pilot beruházás szakmai támogatása

szintén az Energiaklub feladata. Bejáratott kommunikációs csatornáinkat használva az összes

projekt eredményt el fogjuk juttatni a hazai szereplőkhöz és érdekeltekhez.

2019. legjelentősebb eredményei: 

Energiahatékony középületek 

Közép-Európában - eCentral projekt

Az eCentral  projekt  abban  támogatja  a  helyi  önkor-

mányzatokat, hogy meg tudják valósítani  és  ki  tudják

használni a Magyarországon 2019-ben életbe lépő, közel

nulla   energiaigényre   vonatkozó   épületenergetikai

előírásokat (nZEB).

Az eCentral projekt bebizonyítja, hogy a közel nulla

energiaigényű épületek megvalósítása elsősorban nem

kényszer, hanem az optimális üzemeltetés és költség-

hatékonyság feltétele. 

A projekt főbb eredményei:

on-line eszköz (nZEB kalkulátor) az optimális energiahatékonysági beruházások

kiválasztásához

újszerű finanszírozási lehetőségek felderítése, kipróbálása és népszerűsítése

képzések és szakmai segítségnyújtás közel nulla energiaigényű középületek megvalósítása

érdekében

stratégiák a középületek hatékony és eredményes felújítására pilot projektek:

megvalósított nZEB felújítások (köztük a XVIII. kerületi Vackor óvoda felújítása).

Támogató: REGEA Interreg Central Europe program a

Nemzetgazdasági Minisztérium társfinanszírozásával

Vackor Óvoda 



HI - SMART 

Oktatási csomag a Közel Nulla Energiaigényű Épületek 

(nZEB) és okosépületek tervezéséhez

Az Energiaklub a HI-SMART projekt nemzetközi partnerségének vezetője és a korábbi

pályázati anyag társfejlesztője, így kiemelt figyelmet fordít a projekt szakmai és

kommunikációs előrehaladására.

A HI-SMART projekt fő célja, hogy olyan innovatív tananyagot hozzon létre a magyar, a

szlovák és a német felsőoktatásban tanuló diákok és szakemberek számára, ami

támogatást nyújt a Közel Nulla Energiaigényű Épületek (nZEB) tervezéséhez, építéséhez és

üzemeltetéséhez.

A létrejövő multidiszciplináris tudásbázissal a jövő mérnökei és szakemberei korszerű

építészeti és épületgépészeti ismereteket szerezhetnek a fenntartható technológiákról. A

Közel Nulla Energiaigényű Épületek fejlesztésének elterjesztésével a projekt elősegíti az

Európai Unió vonatkozó direktívájának (EPBD) megvalósulását, amely előírja a

tagországoknak, hogy tegyék nemzeti jogrendszerük részévé, hogy új épület csak nZEB-

elvek mentén épülhet, valamint a felújítások során is ezeket a szempontokat kell

érvényesíteni.

A projektben az Energiaklub vezetésével magyar (Budapesti Műszaki Egyetem), német

(Technische Universitaet Kaiserslautern), valamint szlovák (Slovenska Technicka Univerzita

Bratislave) egyetemek fogtak össze, hogy a BSc-s és MSc-s diákok számára egész féléves

oktatási csomagot hozzanak létre.  Emellett pedig az érdeklődő szakmai szereplők számára

intenzív programot állítsanak össze.

Támogató: Az Európai Unio ERASMUS+ programja, Magyarországon

a Tempus Közalapítványon keresztül

2019. legjelentősebb eseményei

 A projekt kick-off meetingje (2019.10.30-31.) mellett lezajlott egy részletes monitoring

vizsgálat, mely során a partnerség az Energiaklub vezetésével tökéletesítette a projekttervet

a Tempus Közalapítvány javaslatainak megfelelően. Ez segíti a gördülékeny munkát és

együttműködést a partnerségen belül a projekt teljes időtartama alatt.

A kick-off meetingen a partnerség megállapodott a részletes ütemtervről, illetve a projekt

legfontosabb szakmai kimenetének számító egyetemi tananyag fejlesztésének részleteiről.

Ennek megfelelően a szakmai munka is megkezdődhetett november-december folyamán.



A RenoHUb hiánypótló kezdeményezésként egy mennyiségi és minőségi léptékváltást kíván

előidézni a lakóépület-korszerűsítések területén egy olyan egyablakos rendszert (ún. one-stop-

shop) bevezetve, amely szakmailag megbízható és teljes kőrű szolgáltatást nyújt a hazai

felújítóknak. A kezdetben egy online platformból és két irodából (“RenoHUb Információs

Pontok”) álló struktúra célja, hogy a lakossági szegmensben a családi házaknál és a

többlakásos épületeknél egyaránt ösztönözze az energiahatékonysági célú felújítást és az

integrált megújuló energiaforrások beépítését a magánfinanszírozás növekvő mértékű

kiaknázásával.  A projekt 2019. novemberében indult.

A projekt-konzorciumot az Energiaklub vezeti, 

és az Energiaklub mellett tagja még az AACM, 

a MEHI, az IMRO-DDKK, és az MCSTE. 

Bővebben... 

Támogató: Európai Unió Horizont 2020  kutatási és innovációs programja

ENERGIA

Projektvezető: Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” 

Projekt partnerek: Deutsche Umwelthilfe, Energiaklub

Támogató: a Német Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris

Biztonsági Minisztérium (BMU): Európai Éghajlati Kezdeményezése (EUKI)

RenoHUb

EnPover
A projekt célja, hogy az  önkormányzatokon keresztül az

energiaszegénység mérséklődjön  és az energiatudatosság fokozódjon  a

háztartási szektorban, alacsony költségű energiahatékonyság növelő

intézkedések segítségével.   Ehhez egy általános, de a helyi igényekre

szabható, gyakorlatban könnyen megvalósítható intézkedési csomagot

(eszköztárat) dolgoz ki. Ezen kívül létrehoz egy nemzetközi önkormányzati

szakemberekből álló hálózatot is, akik a legjobb ötleteket és már

gyakorlatban bevált tapasztalatokat megosztják egymással tanulmányutak

(műhelytalálkozók) és személyes találkozók során. A projekt

figyelemfelkeltő kommunikációs kampányok megszervezését és

végrehajtását is tervezi.

http://renohub-h2020.eu/
http://renohub-h2020.eu/


A QualDeEPC projekt célja az energetikai tanúsítványok minőségének és az EU-n belüli

összehangolásának javítása, valamint az energetikai tanúsítványok és a mélyfelújítás

közötti kapcsolat fejlesztése. A projekt az energetikai felmérések gyakorlati

kivitelezését, valamint az energetikai tanúsítványok kiállításának és tervezésének

javítását célozza meg: megvizsgálja a meglévő tanúsítási rendszereket, a bevált

gyakorlatokat, a hiányosságokat, valamint a fejlesztési prioritásokat, majd konkrét

javaslatokat fogalmaz meg, továbbá eszközöket fejleszt a kiterjesztett energetikai

tanúsításhoz. A projekt 2019. októberében indult.

A projektben 8 európai ország vesz részt: Németország (DENA, Wuppertal Institut, EPC),

Görögország (CRES), Bulgária (EAP), Lettország (Ekodomia), Magyarország (Energiaklub),

Belgium (FEDARENE), Spanyolország (Escan) és Svédország (CIT). 

Támogató: Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja

A visegrádi országokban az épületenergetikai korszerűsítés kiemelten fontos cél, mert az

épületállomány legnagyobb része 1990 előtt épült, a múlt század közepén uralkodó

klímaviszonyokra tervezték őket, miközben 90 százalékuk még 2050-ben is állni fog. 75

százalékuk rossz energiahatékonyságú, és a 40 évesnél idősebb épületek kétharmada

még soha nem volt felújítva. Az International Visegrad Fund támogatásával ezért

elkészült egy átfogó, négy országra kiterjedő kutatás, ami a kohéziós alapok

felhasználását vizsgálta az energiabiztonság érdekében, és javaslatokat fogalmazott meg

a hatékonyabb felhasználásukra.

Támogató: International Visegrad Fund

QualDeEPC

A kohéziós alapok hatékonyabb

felhasználása az energiahatékonysági

korszerűsítésekhez a V4 országokban

https://qualdeepc.eu/


JOINT PROJECT 

2018-2019

Továbbra is figyelemmel követtük a Paks II

beruházással kapcsolatos ügyeket.

Partnereinkkel közösen azon dolgoztunk, hogy

Paks II-vel szemben további jogi lépéseket

tudjunk meglépni. Mivel Magyarországon a

Baranya megyei régió jelenleg a

legveszélyeztetettebb nukleáris beruházások

szempontjából, így az ott zajló

környezetvédelmi eljárásokban az Energiaklub

ügyfélként vesz részt. 

Összefoglalókat készítettünk mind a Boda környékére tervezett nagy aktivitású radioaktív

hulladéktároló, mind a Mecsekben tervezett uránbánya kapcsán.  

Nemzetközi partnereinkre tekintettel az uránbánya elleni petíciónkat lefordítottuk és angol

nyelven is elérhetővé tettük. A petíció a Joint Project honlapján is meg lett osztva, így számos

más Európai támogatót is az ügy mellé tudtunk állítani. 

2019-2020

A projekt keretein belül szeptemberben zártkörű workshopot tartottunk kutatóknak-és

újságíróknak a World Nuclear Industry Status Report 2019 és a World Nuclear Waste Report

2019 kapcsán a Társadalomtudományi Kutatóközponttal közösen. Az esemény Mycle Schneider,

a World Nuclear Industry Status Report főszerkesztőjének részvételével zajlott. A projekt

keretein belül készül egy tanulmány is, a klímaváltozás hatásai az atomenergia iparra

témában, melynek magyar fejezetét kollégánk jegyzi. A kutatás első eredményeiről

októberben Bécsben tartottunk előadást, az előadás anyagai itt elérhetőek.

A Joint Project az osztrák Szövetségi

Fenntarthatósági és Idegenforgalmi

Minisztérium támogatásával valósul meg az

Energiaklubbal, immár 2003 óta.

Nuclear risk and public control

ANTINUKI

Támogató: Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism

https://energiaklub.hu/hirek/atomtemeto-a-mecsekben-4659
https://energiaklub.hu/hirek/uranbanya-a-mecseki-tajvedelmi-korzetben-4657
https://www.petitions.net/mecsek_hills_are_in_danger_stop_uranium_mining
http://www.joint-project.org/
https://www.global2000.at/news/nachlese-konferenz-climate-crisis-why-nuclear-not-helping#h1


A Heinrich Böll Stiftung meghívására kollégánk részt vett az első nukleáris hulladék

riport elkészítésében. (A riport ide kattintva érhető el.)

https://www.boell.de/sites/default/files/2019-11/World_Nuclear_Waste_Report_2019_Focus_Europe_0.pdf


URÁNBÁNYA? NEM KÖSZÖNJÜK!-

INFORMÁCIÓMEGOSZTÁS, KAPACITÁS-ÉS

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS DÉL-DUNÁNTÚLON 

A Pécs környéki uránbányászat újraindításának tervei, és a

paksi kiégett fűtőelemek számára tervezett bodai radioaktív

hulladéklerakó komoly környezeti kockázatokat jelentenek a

Mecsek térségében. Paks II építése és a jelenlegi paksi

atomerőművi blokkok üzemidő-hosszabbítása a tágabb régiót is

veszélyeztetik, egy esetleges súlyos katasztrófa esetén akár

egész megyéket is tartósan ki kellene telepíteni. A hivatalos

tájékoztatás a kockázatokról nem számol be teljeskörűen,

ezért az Energiaklub és helyi partnerei a tervezett nukleáris

beruházások árnyoldalaira hívták fel a figyelmet. 

A projekt keretein belül készültek az Atomcsapda 

blogbejegyzéseink.

Támogató: Grassroots Foundation

Uranium mine? No thanks! Sharing Information, Building Capacity and

Community in the affected towns and villages )

Helyi zöld civilek támogatása

együttműködésben német partnereinkkel

A 2018 májusában indult projekt célja az volt, hogy megerősítse a Dél-Dunántúli régió

civiljeinek támogatása   szoros együttműködésben német partnerünkkel, az urgewald civil

szervezettel. A kezdeményezés kulcsa a 2018-as német tanulmányút megszervezése

volt. Emellett azonban nagy hangsúlyt fektetünk a helyi aktivisták képzésére

is. A projekt 2019. május végéig tartott. 

A projekt legnagyobb sikere a korábbanaktív és közismert Zöfi-Pécs újraformálása volt. A

Zöfi így most már képes helyben megvalósítani a projekt céljait, és mozgósítani az

aktivistákat az nukleárisellenes gondolatok körül. 

A legfontosabb leckénk ebből a projektből az volt, hogy mivel a főváros és a vidék közötti

szakadék túlságosan nagy, budapesti székhelyű civil szervezetek soha nem lesznek képesek

beszélni a vidék nyelvén, így mindenképpen támogatni kell a helyi, civil

kezdeményezéseket.

Támogató: Bewegungstiftung

https://atomcsapda.blog.hu/
https://atomcsapda.blog.hu/
https://atomcsapda.blog.hu/


2018. november 14-én elindult a Tilos rádión

az Erőmű című kétheti, környezetvédelemmel

kapcsolatos rádióműsorunk. A műsorban olyan

környezetvédelmi témákat dolgozunk fel

mélyebben, amiről nem, vagy alig hallani más

médiumokban. A műsor korábbi adásai a Tilos

archívumában meghallgathatóak.

 

GETTING CLOSER – INFORMATION /

INTERACTION / INVOLVEMENT / INFLUENCE

Támogató: Open Society Institute

A projekt célja a modern kommunikációs módszerek és eszközök használatának a

bevezetése és alkalmazása, érthetőbb és hatékonyabb kommunikáció kialakítása volt az

Open Society Foundations támogatásával. A projekt lehetőséget biztosított az

Energiaklub célcsoportjának pontosabb meghatározására, személyesebb üzenetek

kialakítására és párbeszédek kezdeményezésére.

Tényfeltáró újságírókkal számos atomenergiát érintő témát dolgoztunk fel a projekt

keretein belül, melyek idáig nem láttak napvilágot. A célunk az volt, hogy olyan társadalmi

rétegekhez is eljussanak az atomenergiával kapcsolatos viták, problémák, akik idáig nem

olvastak a témában. 

Az Átlátszóval közös sikeres együttműködés mellett lehetőségünk nyílt együtt dolgozni a

napi.hu energetikai újságírójával, Szabó M. Istvánnal és a G7 internetes tényfeltáró portállal

is. Ez utóbbival egy podcastban is beszélgettünk az atomenergia hátulütőiről és arról, vajon

miért nincs Magyarországon aktív, működő anti-nukleáris mozgalom.

Nők és atom vonalon

tovább folytatta

munkáját a Paksi Riot

csapatunk, egy új taggal,

Katus Eszterrel, az

Átlátszó újságírójával

kiegészülve. 

A csapat célja, hogy tényfeltáró munkájával

felhívja a figyelmetaz atomenergia hátrányaira

és tájékoztasson olyan atomipari témákban,

melyek nem transzparensek általában.

A csapat tagjai 2019 novemberében Pécsett

tartottak beszélgetést arról, mit jelent nőként

részt venni az atomlobby elleni harcban.

A tagokkal készített interjút egy pécsi blog is,

melyet itt lehet elolvasni.

A projekt célkitűzései érdekében nagy

hangsúlyt fektettünk a közösségi

élményekre is, hogy programjainkon

keresztül minél több emberhez eljussanak

az atomenergiával kapcsolatos

információk. Szerveztünk filmvetítést

Pécsett, részt vettünk a Zöld Országos

Találkozón és szorosan együttműködve

Baranya megyei partnereinkkel,

megszerveztük a szeptemberi globális

klímahét eseményeit is.

https://tilos.hu/show/eromu/archive/2020/3
https://www.energiaklub.hu/files/project/Energiaklub_atlatszo_g7_cikkek_getting_closer.pdf
https://g7.hu/podcast/20191116/ha-nincs-vegleges-megoldas-az-atomhulladek-tarolasara-akkor-miert-pecs-hataraban-raknak-le/
https://www.facebook.com/paksiriot/
https://www.apollopecs.hu/kellemetlen-2/
https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/
http://pecs.zofi.hu/2019/09/globalis-klimahet-pecs-program.html


A Fridays for Future és az Extinction Rebellion

figyelemfelkeltő akcióinak köszönhetően 2019-ben

megnőtt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben

résztvevők száma. 

Bár ezeknek a mozgalmaknak a szerepe elkerülhetetlen

volt, megküzdenek a nagyobb nyilvánosság elérése

érdekében. Ezért a projekt célja az volt, hogy

szakértőket és ismereteket biztosítsunk azoknak a

fiataloknak, akik érdeklődnek az éghajlatváltozás elleni

küzdelem iránt, és érzékenyítsük őket ezekkel a

kérdésekkel kapcsolatban. 

A projekt keretein belül Budapesten, Szegeden, Pécsett

és Miskolcon tartottunk workshopokat, melyeken a

meghívott helyi klímaaktivisták mellett klímakutatók,

helyi környezetvédelemmel foglalkozó önkormányzati

dolgozók és a Másfél fok csapata vett részt. A

beszélgetéseket követően Dudás Gergely vezetésével

kommunikációs tanácsokat kaptak a résztvevő aktivisták.

KLÍMA

Local Climate Open Days

Támogató: European Climate Foundation

CLIMATE RECON2050 

Kapacitás-fejlesztés és tapasztalatcsere EU tagállamoknak 

a 2050-es klímastratégiák elkészítéséhez

A projekt célja, hogy segítsen a tagállamoknak a 2050-es klímastratégiák elkészítésében, illetve

továbbfejlesztésé-ben. Ezt úgy éri el, hogy workshopokat szervez az illetékes tisztviselőknek  és   

a   velük   együttműködő  gazdasági modellezőknek,  valamint  kisebb  tanulmányokat  készít 

egy-egy  szakmai  kérdésről. Az  Energiaklub  szakértői  a workshopok   megszervezésében    és    

lebonyolításában vesznek  részt.   2019-ben Koppenhágában zárult a projekt.

Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság EUKI programja 

https://masfelfok.hu/
https://climatedialogue.eu/


SZEMLÉLETFORMÁLÁS

ÉLJ FENNTARTHATÓAN!

Az Energiaklub a Zöld Forrás pályázat keretén belül szemléletformáló projekteteket valósít

meg klímavédelem, fenntarthatóság  és energia témában.

Az Energiaklub beszélgetéseket, filmvetítéseket, vitákat tartott a környezetvédelemről,

klímavédelemről, zöldenergia-felhasználásról és az energiatakarékosságról nyári

fesztiválokon és saját rendezvényeken. 

Támogató: Agrárminisztérium Zöld Forrás programja

KEHOP 5.4.1

Szemléletformálási

programok megvalósítása

Az  Energiaklub szakmai vezetésével valósulnak meg klíma és energiahatékonysággal

kapcsolatos szemléletformáló programok (workshopok, előadások, tanulmányi kirándulások ) 

az Egri Tankerület három általános iskolájában: Noszvajon, Tarnazsadányban és  Ostoroson

Megbízó: Egri Tankerületi Központ

ENERGIAOVI 

Minél inkább érezhetők az éghajlatváltozás hétköznapi életünket is

éríintő következményei, annál fontosabb a gyerekek szemlélet

formálása, ezért az Energiaklub ismeretterjesztő és módszertani

képzéseket tart klíma és energiatudatosság témában

óvodapedagógusoknak és a témához kapcsolódó oktatási segédanyagot 

(plakátokat) készít számukra. 

2019-ben kidolgozásra került a képzések módszertana, melyből kettő

megvalósításra is került két telepüésen: Szegeden és Karcagon.

https://climatedialogue.eu/
https://climatedialogue.eu/
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KÉPZÉS

ENERGIATUDATOS 

ÓVODÁKÉRT 

PROGRAM

A képzéseket Budapesten, Egerben,

Kaposváron  és Szolnokon tartottunk 

több mint  ötven óvodapedagógus

részvételével. A tréning mellé minden

résztvevő megkapta az Éghajlítás,

földindulás c. oktatási segédanyagot,

amelyek segítségével szemléletformáló

foglalkozásokat tartottak az óvodás

korosztály számára. A képzésen való

részvételért és a képzések

dokumentációjáért is kreditpont járt. 

A program elemeként a gyerekek

rajzversenyen mutathatták be a vízzel

és az energiahatékonysággal szerzett

tapasztalataikat, illetve az arányosan

legtöbb rajzot beküldött óvoda

elektromos vízmelegítőt nyert a

programot szervező cégtől.

Támogató:

 Ariston Thermo Kft.

2019 tavaszán immár negyedik

alkalommal került megrendezésre az

ARSITON Thermo Kft. és az

Energiaklub közös óvodapedagógus

képzése. Az egynapos tréningeken az

energia- és klímatudatosság állt a

fókuszban.



HIVATALOS

ADATOK

ELNÖKSÉG

Ámon Ada - elnök 

dr. Bart István - társelnök

Bakos Gábor

Deák András György

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Mészáros László

Nagy Andrea

Szomolányi Katalin

Orbán Gábor 

Fülöp Orsolya 

Koritár Zsuzsanna

Bogdány Szilvia 

Tegzesné Pej Zsófia 

Mátyás Eszter 

Magyar László 

Nemes-Jeles Barbara 

Stern Péter 

Lestál Zsuzsanna

Dávid Zsuzsa 

Zsolt Melinda 

Biró Viktória 

igazgató

szakmai igazgató (április-október fizetés nélküli )

szakmai igazgató

pénzügyi vezető

önkormányzati szakértő - projektvezető

atomenergia, energiapolitikai szakértő

megújuló energia szakértő

település- és energiagazdálkodás tervezés

kommunikáció

pályázati referens

irodavezető, pénzügyi asszisztens

partner kapcsolatok

projekt menedzser

MUNKATÁRSAK 2019-ben

HIVATALOS 

ADATOK


