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Zugló Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) 
közösségi bevonás, támogatás, megvalósítás

ENES-CE projekt főbb célkitűzései

Pályázatban vállalt tevékenységek, 2019:

1. Az SECAP végrehajtásának monitorozása, valamint újratervezése civilekkel, intézményekkel, 

szakértőkkel és egyéb érintettekkel

2.Pilot projektek megvalósítása

3. Energiahatékonysági célú energiaközösség létrehozása 

2020

Párhuzamosan folyt a Közösségi Klímastratégia bevonási folyamata. A jogszabályi feltételek még 

nem voltak adottak. Az energiahatékonyság mint téma kikerült az energiaközösség 

keretrendszeréből, majd a társasházi napelem beruházás támogatása lehetetlenült el...

2021

A cél a részvétel, a kisközösségi megoldások, helyi kezdeményezések megerősítése, 

a szemléletformálás lett.
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40 db  havonta mért intézmény, 2 energetikus, 5 

intézményi munkatárs, 6 intézmény (ZESZ, Hivatal, 

Cserepesház, ZKNP, Zuglói Sport, Zuglói Zrt.)

Szakpolitikai ajánlást tettük le a döntéshozók   

asztalára, amely a projekt folytatására valamint     

eredményeinek felhasználására tett javaslatot.

Egységes adatbázis, egységes módszer 

Energiahatékonysági beavatkozások priorizálása

Mérjünk együtt!
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- 3 civil szervezet működött közre,

- 70 látogató 1 hónap alatt, 

- nyomtatott verzió: 500 db (A2 méret, A5-re 

hajtogatva)

Szemléletformáló és helyi kezdeményezések ismertségét 

fokozó kommunikációs eszköz. Az online felület szabon 

szerkeszthető: bárki tehet javaslatot egy-egy új zöld pont 

hozzáadására.

Közösségi tudás megosztása

Ökolábnyom csökkentés

Zuglói ökotérkép

online: www.zugloiokoterkep.hu

offline: premier holnap!

http://www.zugloiokoterkep.hu
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- Fő partnerünk: Tudatos Vásárlók Egyesülete

- ÖkoKör Kamra program: 7 magánember indított 

ökokört, összesen 92 fő vett részt az öthetes ÖkoKör 

találkozókon. 

- Út a hosszú távú magatartásváltozás elérése felé 

(fenntartható étkezés és háztartás)

Magas érdeklődőszám mind az ÖkoKör 

programban, mind a további szemléletformáló 

kihívásokban (Klímabarát Konyhakaland, 

KomPosztolj!) 

Inspiráló kisközösségek, személyes 

tapasztalatátadás, közös élmény,

elkerült CO2 kibocsátás, ökolábnyom csökkentés

Zöldüljünk együtt! 



TAKING COOPERATION FORWARD 7

Fotó: fent: Balogh Róbert, ZIM, 

balra: MIZUglónk
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-AZTA Közösségi Kézműves és Barkácsműhely 

Bosnyák utca 7.

- a pályázat célja: közösségi kerékpármegosztó 

rendszer és közösségi kerékpártároló kialakítása, 

műhely szigetelése

Folyamatban van a beruházás

Inspiráló kisközösségek, személyes 

tapasztalatátadás, közös élmény,

Közösségi fenntartható mobilitási szolgáltatás, 

energiahatékonyság 

Energiaklub "Energiaközösségek kialakítását támogató 

mintaprojekt" mini pályázata
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ZUGLÓ ENERGIA AKCIÓCSOPORT létrehozása 

Minden olyan kezdeményezés, civil csoport, szervezet, vagy cég tag 

lehet, amely az Önkormányzatot támogatja a SECAP-ban meghatározott 

CO2 kibocsátás csökkentés elérésében.

Együttműködés:

- Együttműködési szándékról kell nyilatkozni

- A hálózatban lévő szervezetek, cégek egymást segítik, támogatják 

akcióik mentén

- Az Önkormányzat feladata a hálózat fenntartása, események, 

találkozók kezdeményezése

- Támogató egyesület kell aki rugalmasan tudja csatornázni a 

támogatásokat intézményeknek és civileknek is

Együttműködési megállapodás készült, a Zugló Értékeiért 

Egyesület mint „híd” megalakult, az akciócsoport 

működtetéséről szakpolitikai ajánlás készül a helyi 

döntéshozóknak

Hogyan lehet a közösségi erőforrásokat Zugló klímacéljainak 

megvalósítására használni ?

Fotó: Balogh Róbert, ZIM
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MIZUglónk:

www.mizuglonk.hu

www.facebook.com/mizuglonk

ENES-CE projekt:

https://www.interreg-central.eu

/Content.Node/ENES-CE.html

Köszönöm a figyelmet!

http://www.mizuglonk.hu
https://www.facebook.com/mizuglonk
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html

