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Lakossági szemlélet-
formáló kampány

Kerékpáros 
közlekedés 
fejlesztése

Lakóépületek korszerűsítésének 
támogatása

Közvilágítás 
korszerűsítése

További információ: www.energiaklub.hu/onkormanyzatok

Néhány javaslat arra, miként nyílhat mód egy 
település szén-dioxid-kibocsátásának és 
energiaigényének mérséklésére, számba véve 
az egyes lehetőségek forrás- és időigényét, 
valamint kedvező hatásuk mértékét is.

Önkormányzati 
épületek energetikai 
felújítása

Tájékoztató 
iroda felállítása

Csekély

Az önkormányzat 
forrásaiból megoldható

Külső forrásbevonást 
igényel

FORRÁSIGÉNY

MEGVALÓSÍTÁS IDŐIGÉNYE

Néhány hét

Néhány hónap

Legalább egy év

HATÁS A TELEPÜLÉS 
EGÉSZÉRE 

Megújuló erőmű 
létesítése

Jelképes 

Érzékelhető 

Jelentős

i

MENJÜNK BELE 
A RÉSZLETEKBE
Mit, hogyan, milyen 
eszközökkel? Mit kell 
bontani, mit kell építeni – 
és milyen sorrendben? 
Kinek mi a feladata? És 
még egy apróság: honnan 
lesz rá pénz?

INDULJUNK EL A KÁLYHÁTÓL
Nézzünk szét, mi is van most! Miből 
mennyi fogy? Vannak-e energiafaló 
cégek, szektorok? Hol pazarolnak? 
És jól van ez így? 

EGYEDÜL 
EZ SEM MEGY
Kell egy csapat. 
Helybéliekből, vagy 
épp messzebb lakókból: 
olyanokból, akik hozzánk 
hasonlóan látják, ami 
van, és akiknek valóban 
fontos, mi lesz.

LÁSSUK BE, EZ ÍGY 
NEM TARTHATÓ
Bővebben: nem fenntartható… 
Először is erre kell ráeszmélni. 
Hogy így a város nem győzi majd 
energiával. Ide egy új – sőt 
megújuló – program kell.

LŐJÜK BE A CÉLOKAT
Nem csak úgy, általában, 
hanem konkrétan: hová 
is szeretnénk eljutni? 
Hol akarunk tartani 
holnap, jövőre, tíz év 
múlva? És semmi extrém 
– csak reálisan!
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NE CSINÁLJUNK 
BELŐLE TITKOT
Ez nem magánakció, 
a városlakókért van, 
s nem árt, ha tudnak 
is róla. Pláne, ha azt 
szeretnénk, hogy 
minél többen 
segítsenek. Márpedig 
azt szeretnénk!

OKÉ, DE KI LEGYEN 
A FELELŐS?
Hát igen, valakinek le 
is kell vezényelni 
a műsort. Talán 
a polgármester? Vagy 
a városi energetikus? 
Esetleg a civilek? 
Ha értenek hozzá, 
miért ne?

VÁGJUNK BELE, DE ÉSSZEL
Szép dolog a precíz stratégia, 
de meg is kell valósítani. Hát ne 
tétovázzunk, ám közben ne 
feledjük, honnan indultunk, 
s mit is szeretnénk valójában.

TARTSUK NYITVA 
A SZEMÜNKET
Legyen előttünk, 
mit vállaltunk, s legalább 
kétévente fussuk egy 
kört, hogy tényleg az 
történik-e. És ne féljünk 
átállítani ezt-azt, ha attól 
jobb lesz a vége.

Még egy kisvárosban sem lesz csak úgy magától áram a konnektorban, vagy meleg víz a zuhanyzóban. És ha van 
pazarlás – márpedig van –, akkor az sem szűnik meg varázsütésre. Kell valami, ami összerendezi ezt az egészet. 
Itt van például az önkormányzatok számára kitalált Fenntartható Energia Akcióprogram. Elsőre kicsit szigorúan 

hangzik, pedig érdemes vele megbarátkozni. Vegyük végig, hogy is megy ez.

CSINÁLJUNK FENNTARTHATÓ 
ENERGIA AKCIÓTERVET!
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GYŐZZÜK 
MEG, AKIT KELL
Olyan tervet tegyünk 
le az önkormányzat 
asztalára, amire csak 
bólintani lehet. De az is 
derüljön ki, kinél lehet 
reklamálni, ha mégsem 
működik.

Infografika:Készült az Energiaklub megbízásából. Támogatta:
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