
B 

  

HOW TO 
ALLEVIATE 

ENERGY POVERTY 
AT LOCAL LEVEL? 

Get inspired by Covenant of 
Mayors cities & regions! 
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HOGYAN ENYHÍTSÜK AZ 
ENERGIASZEGÉNYSÉGET 

HELYI SZINTEN? 

Merítsen ihletet a 
Polgármesterek Szövetségéhez 
csatlakozott városok és régiók 

példáiból! 



 

 

 

 
 

Signatories and Coordinators of the 

Covenant of Mayors for Climate & Energy 

are taking local action to mitigate climate 

change, adapt to its unavoidable conse- 

quences and provide their citizens with 

access to secure, sustainable and affor- 

dable energy. Transitioning to low-carbon 

and resilient cities can only happen with all 

citizens on board. 

How can local authorities 
engage in a social energy and 
climate transition? 

With regard to the energy transition, 

many Covenant of Mayors municipalities, 

provinces and regions are already taking 

action to reduce energy poverty and make 

sure that basic energy services such as 

lighting, heating and cooling, cooking, 

using appliances, and moving around, are 

accessible to all. 

Energy poverty can be defined as: 

“A situation where a household or an indivi- 

dual is unable to afford basic energy services 

(heating, cooling, lighting, mobility and 

power) to guarantee a decent standard of 

living due to a combination of low income, 

high energy expenditure and low energy 

efficiency of their homes” 

According to principle 20 of the European 

Pillar of Social Rights “everyone has the 

right to access essential services of good 

quality, including water, sanitation, energy, 

transport, financial services and digital 

communications.” Some elements around 

energy markets or building standards are 

determined at national or European level. 

However, as city authorities are the closest 

level of governance to citizens and have 

key competences on housing and trans- 

port, they are well-placed to inform and 

support vulnerable citizens. 

With regard to adaptation to climate 

change, cities can assess and map social 

vulnerability to climate-related events and 

identify and involve vulnerable groups for 

the design of fair adaptation policies at 

local and regional levels. 

In this leaflet, you will find energy poverty 

success stories from Covenant cities and 

regions. These examples are clustered in 

three sections: 

● Reducing energy bills 

through interventions on 

buildings 

● Promoting energy savings 

and cost-efficient 

behaviours 

● Protecting energy 

consumers through mediation 

services 

We hope that you will enjoy your journey 

through these impactful actions, and that 

these can serve as an inspiration for your 

sustainable energy and climate action plan! 

For more information on the definition of 

energy poverty, key figures and how to get 

started, please refer to our introductory 

leaflet on energy poverty: 

http://bit.ly/energy_poverty_info 
 

 

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének aláírói és koordinátorai 
helyi intézkedésekkel mérséklik az 
éghajlatváltozás hatásait, alkalmazkodnak 
annak következményeihez, valamint 
biztonságos, fenntartható és megfizethető 
energiával látják el a polgárainkat. 

Hogyan tudnak részt venni a helyi 
hatóságok egy társadalmi energia és 
klíma átállásban? 

Az energia átállás tekintetében 
számos Szövetséghez tartozó 
önkormányzat, provincia és régió már 
lépéseket tesz az energiaszegénység 
csökkentése és az alapvető energia-
szolgáltatások, többek között a világítás, 
fűtés és hűtés, főzés, eszközhasználat 
és mozgás lakosság számára történő 
biztosítása érdekében. 

”egy szituáció, amikor egy háztartás 
vagy egy személy nem képes 
finanszírozni az alap 
energiaszolgáltatásokat (fűtés, hűtés, 
világítás, mozgás és erő) az alapvető 
életszínvonal szintjén az alacsony 
jövedelem, magas energiakiadások és 
alacsony energiahatékonyság 
kombinációja miatt.” 

Az energiaszegénység meghatározható  
úgy , mint: 

A szociális jogok európai pillérének 20 
alapelve szerint ”mindenkinek joga van 
jó minőségű alapszolgáltatásokat 
igénybe venni, ideértve a vízellátást, a 
szennyvízelvezetést, az energiaellátást, 
valamint a közlekedési, a pénzügyi és a 
digitális távközlési szolgáltatásokat”. 

Az energiapiacokkal vagy az építési 
sztenderdekkel kapcsolatban néhány elem 
nemzeti vagy európai szinten kerül 
meghatározásra. Azonban, mivel a városi 
hatóságok a lakossághoz legközelebbi 
hatósági szervek, ezen felül 
kulcskompetenciákkal rendelkeznek 
lakhatás és közlekedés területén, ők azok, 
akik alkalmasak a sebezhető lakosok 
informálására és támogatására. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
tekintetében, a városok felbecsülik és 
feltérképezik a klímával kapcsolatos 
események társadalmi sérülékenységét, 
illetve bevonják a sérülékeny csoportokat a 
tisztességes irányelvek tervezésébe helyi 
és regionális szinten.  

Ezen szórólapban sikeres, az 
energiaszegénységet leküzdő, a 
Polgármesterek Szövetségéhez tartozó 
városok és régiók történeteit ismerhetik 
meg.  Ezen történetek három szekcióba 
tömöríthetőek:  

 Számlák csökkentése épületi 
beavatkozáson keresztül 

 Energiatakarékos és költséghatékony 
életmód népszerűsítése 

 Energiafogyasztók védelme 
közvetítőszolgáltatáson keresztül 

Reméljük Ön is élvezi majd ezen 
példák áttekintését, és inspirációul 
szolgálhatnak majd a jövőben! 
 
További információért a témában 
keresse bemutatkozó szórólapunkat az 
energiszegénységről: 
http://bit.ly/energy_poverty_info 

http://bit.ly/energy_poverty_info


 
 

 
 

Navarra tartomány, Spanyolország  

Energy renovations of residential buildings 
in deprived neighbourhoods 

 
 
 
 

 

Since 2014, the Navarra Region has undertaken an 
integral energy renovation of Txantrea, a deprived 
district of Pamplona, to improve the quality of life 
of residents and reduce their heating and hot 
water costs. The renovations consisted in the 
construction of new thermal envelopes for public and 
residential buildings constructed between the 50s 
and the 80s, the renewal of the old district heating 
systems, and the creation of a new district heating 
network using biomass. These activities have 
reduced the energy consumption by 70%. 
Households’ thermal comfort has significantly 
improved, including during summer as the new 
insulation system also functions as a protection 

against excess heat. Renovations were financed by 
the European Commission (Mobilising Local Energy 
Investments – Project Development Assistance) 
and the Government of Navarra under the Efidistrict 
project. When the project came to an end in 2018, 
NASUVINSA, the regional agency responsible for 
urban development and social housing got a €40 
million loan from the European Investment Bank to 
build 500 nearly zero-energy building (NZEB) 
housing units over the next three years. The regio- nal 
government contributes with a 25% subsidy of the 
value of the investment for any property developer 
that will be involved or commissioned. 

 

 

 
 

 

Porto Torres, Olaszország  

Fighting energy poverty with social 
photovoltaic panels 

 

 

The municipality of Porto Torres in Sardinia deve- 
loped an effective solution to face energy poverty by 
installing photovoltaic panels on the roofs of families 
in need. The city council has created a revolving 
fund of €250,000 for 2017, and the same amount is 
allocated for 2018. These resources are used to buy 
photovoltaic panels leased free of charge to families 
with financial difficulties for a 

maximum of 25 years. The families will consume part 
of the energy produced by the panels for free and the 
surplus is sold to the national electrical grid. These 
revenues are reinjected into the fund which allows 
new families to be included the following year. It has 
been calculated that in the next 25 years around 400 
families will benefit from this initiative. 

 

 
 

 

Covenant 
of Mayors 
Coordinator 
since 2018 

 

inhabitants 

 

Lakóépületek energiarendszerének felújítása 
hátrányos helyzetű városrészeken 

640 647 
lakos 

2018. óta 
Koordinátor 

2014 óta, Navarra tartomány belekezdett egy 
integrált energiarendszer felújításba Pamplona 
egy hátrányosabb helyzetű városrészében, 
Txantreában, a lakosság életszínvonalának 
javítása, illetve a fűtés és melegvíz költségének 
csökkentése céljából. A felújítás során három új 
termikus burkolatot húztak fel köz- és 
lakóépületeken, amik még az 50-es és 80-as 
évek között épültek, továbbá megtörtént a régi 
kerületi fűtőrendszer felújítása és a biomasszán 
alapuló új kerületi fűtőhálózat kiépítése. Ezeknek 
köszönhetően 70%-kal csökkent az 
energiafogyasztás. A háztartások hőérzete javult, 
ide értve a nyári időszakot is, 

 

600 apartments renovated during 2014-2017 

Average energy bills have been reduced 

by €560 / year / household 

500 NZEB housing units to be built in 
2018-2021 

Expected reduction of heating costs of 90% 

amikor a szigetelés védelemként játszik szerepet a 
beáramló hő ellen. A felújítást az Európai Bizottság 
(MLEI-PDA) és Navarra tartománya finanszírozta az 
Efidistrict projekt alatt. Amikor a projekt véget ért 
2018-ban, NASUVINSA, a városfejlesztésért és 
szociális lakásszolgáltatásért felelős regionális 
ügynökség kölcsönt kapott 40 millió eurós értékben az 
Európai Beruházási Banktól 500 közel nulla energia 
felhasználású (NZEB) lakóegység építésre az 
elkövetkező három évben. A regionális önkormányzat 
a beruházás értékének 25%-ával támogatja azon 
ingatlanfejlesztőket, akik részt vesznek vagy 
megbízást kapnak egy ilyen projektben. 

További információ: www.efidistrict.eu/en 

2014. és 2017. között 600 felújított apartman 

Általános energiaszámlák csökkenése: 650 
euró/év/háztartás 

500 NZEB lakóegység építése 2018-2021. 
között 

Fűtési kiadások remélt csökkenése 90% 

Harc az energiaszegénységgel közösségi 
fotovoltaikus panelek segítségével 

21% 

by 2020 
 

CO 

Signatory 
since 2011 

 

inhabitants 

 

lakos 
21%-kos 

csökkenés 
2020-ra 

2011. óta 
Aláíró 

 

5 million people affected by energy 
poverty in Italy today 

118,000 kWh/year of renewable solar 
energy generated 

€150 to €200 of savings per year 
for each family 

400 families will benefit from the policy in 
25 years 

A szardíniai Porto Torres önkormányzata 
kifejlesztett egy hatásos megoldást az 
energiaszegénységgel szemben; a rászoruló 
családok házainak tetejére fotovoltaikus elemeket 
telepített. A város létrehozott egy feltöltődő alapot 
250,000 euróval a 2017-es évre, és ugyanezen 
mennyiség van tervezve a 2018-as évre is. Ezen 
források fotovoltaikus panelek beszerzésére 
fordítandók, amiket térítésmentesen bérelhetnek 
nehéz pénzügyi helyzetben lévő családok maximum 
25 évre. 

A családok a panelek által termelt energia egy 
részét ingyenesen felhasználhatják, míg a 
többletenergia eladásra kerül a nemzeti 
energiavállalatnak. Ezek a bevételek visszatöltésre 
kerülnek az alapba, ami lehetőséget teremt arra, 
hogy a következő évben újabb családok 
kerülhessenek a programba. Kiszámolásra került, 
hogy a következő 25 évben körülbelül 400 család 
fog részesülni a kezdeményezésből. 

Több mint 5 millió embert érint ma az 
energiaszegénység Olaszországban 

Évente 118,000kWh a megtermelt 

megújuló napenergia  

Minden család évente 150 és 200 euró közötti 
összeget takarít meg 

25 éven belül 400 család részesülhet belőle 

További információ: Sean Christian 
Wheeler, sindaco@comune.porto-torres.ss.it 

További esettanulmányok építkezési 
beavatkozásokról: 

Porto, Portugália: http://bit.ly/PortoCoM 

Ghent, Belgium: http://bit.ly/cityGhentCoM 



  ENERGIATAKARÉKOS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY ÉLETMÓD NÉPSZERŰSÍTÉSE  
 
 

 

Brest Metropole, Franciaország  
  

Engaging with citizens from deprived 
neighbour- hoods to promote solutions to 
energy poverty 

Brest Metropole also engages with local partners 
(Energence, Compagnons bâtisseurs) and grassroot 
groups to organise activities such as DIY, repair cafés 
for energy appliances, quizzes or children’s games. 
These activities help establish links with inhabitants 
and, in a second step, invite them for an individual 
home energy visit where they are informed about 
energy saving behaviours and given more efficient 
appliances. An annual event called ‘Toit par toi’ also 
spreads messages on poor housing conditions and 
energy poverty. 

 

 

Since 2014, Brest Metropole has been working 
with people who spend more than 10% of their 
income on energy bills to help them reduce their 
energy expenses. Most of those citizens live in 
deprived neighbourhoods with a damaged public and 
private housing stock and high vacancy rates. With 
the Climate Active Neighbourhoods (CAN) project 
funded by Interreg North-West Europe, Brest 
Metropole is motivating inhabitants from four 
different neighbourhoods to become more 
aware of their energy consumption and reduce it. 

 

   vioural change of new generations towards 
  

Hasselt, Belgium  
  

Social fares for public transport 

climate change mitigation. Therefore, the city still 
invests in improving access to sustainable mobility for 
the most vulnerable citizens. At national scale 
Luxembourg provides a card to use all public 
transport in the country free of charge to people 
receiving financial assistance from their municipa- 
lity. Dunkirk, France, is the largest conurbation in 
Europe to offer free public transport to date. 

 

Since 2016, young people under 20 and citizens 
receiving public benefits including people on 
minimum wage, disabled people, people on social 
tarifs can ride public transport for free in Hasselt via a 
third-party payment scheme. Children under the age 
of six travel for free. Seniors are offered a yearly 
subscription for €50, and 50% of the subscription 
cost is refunded to students. The city had previously 
made buses free in 1997 and ridership had 
increased more than tenfold, reaching a maximum of 
4.6 million travellers in 2006. However, as 
meanwhile the cost of the free bus experiment had 
also almost quadrupled in ten years, ultima- tely it 
was not sustainable. Yet, Hasselt still believes that 
mobility is key to social inclusion, and beha- 

 

10,041 young people free subscriptions 

3,067 vulnerable people free subscriptions 

1,000 students refunded 50% subscription 

41% by 2030 

Signatory 
since 2008 

 

inhabitants 

 

20% 

by 2020 
 

 

inhabitants 

Signatory 
since 2009 

Elköteleződni a szegényebb városrészek lakosai 
mellet az energiaszegénység megoldásainak 

népszerűsítésével 

lakos 

Aláíró 
2009. óta 

2020-ig 

22% 

2014. óta együtt dolgozik a Brest Metropole városa 
az energiaszámlák csökkentésén azokkal az 
emberekkel, akik jövedelmük több mint 10%-át költik 
energiaszámláik kiegyenlítésére. Ezen lakosok 
többsége hátrányosabb helyzetű városrészeken él, 
sérült köz- és magánépületekben, magas 
kihasználatlansággal. A Klíma Aktív Szomszédság 
(CAN) projekttel, ami az észak-nyugat európai 
Interreg által van finanszírozva, Brest Metropole 
motiválja lakosait négy szomszédos városrészből, 
hogy minél jobban legyenek tisztában 
energiafogyasztásukkal és annak csökkentésével.  

Brest Metropole szintén együttműködik helyi 
partnerekkel (Energence, Compagnons bâtisseurs) 
és csoportokkal olyan programok szervezésében, 
mint DIY, kávézók energiaellátó készülékeinek 
javítása, gyermekeknek szóló játékos kvízek 
tervezése. Ezen tevékenységek segítik a lakosokkal 
való kapcsolatépítést, és ezen felül, felkérik őket 
egy egyéni otthoni energialátogatásra, ahol 
információt kapnak az energiatakarékos 
magatartásról és hatékonyabb eszközökről. A ’Toit 
par toi’ éves rendezvény szintén felhívja a figyelmet 
a rossz lakhatási körülményekre és az 
energiaszegénységre. 

 

150 energy visits to households between 
2016 and June 2018 

thanks to energy visits 

€138 saved/household/year 

(water + electricity) following energy visits 

118kg CO
2
eq saved/household/year 

thanks to energy visits and workshops 
50 t CO

2
eq saved overall in 2 years 

2016 és 2018 júniusa között 150 háztartási 
energialátogatás 

118 kg CO2 eq megtakarítás/háztartás/év az 
energialátogatásoknak köszönhetően 

138 euró megtakarítás/háztartás/év (víz és 
villany) az energialátogatásokat követően 

50 t CO2 eq megtakarítás 2 év alatt az 
energialátogatásoknak és a workshopoknak 
köszönhetően 

Társadalmi viteldíjak tömegközlekedésre 

41% 2020-ra 

Aláíró 

2008. óta lakos 

Hasselt városában, 2016. óta, 20 év alatti fiatal 
lakosok, a minimálbérből élők, mozgássérültek, és a 
szociális segélyekből élők ingyenesen utazhatnak 
tömegközlekedési eszközökön egy harmadik fél 
általi fizetési rendszerrel, mintegy szociális juttatás. 
A hat év alatti gyerekek ingyen utaznak. Az idősek 
előfizethetnek 50 euróért egy évre, melynek 50%-
átvisszatérítik a diákoknak. A város 1997-ben 
ingyenessé tette a buszos utazást, melynek 
hatására az utazók száma megtízszereződött, 
elérve a maximum utazószámot, 4,6 milliót 2006-
ban. Azonban az ingyenes buszos utazás költsége 
megnégyszereződött tíz év alatt, így végül nem volt 
fenntartható. Mindezek ellenére Hasselt városa még 
mindig hisz abban, hogy a közlekedés a kulcsa a 
társadalmi befogadásnak, és az új generáció 

magatartásváltozásának enyhítése felé. Ebből  

adódóan a város folytatja beruházásait a 
fenntartható mobilitáshoz való hozzáférés 
fejlesztésébe a legkiszolgáltatottabb lakosok 
számára. Nemzeti szinten Luxemburg minden 
tömegközlekedési eszközre érvényes ingyenes 
utazási kártyát biztosít azok számára, akik 
önkormányzatuktól pénzügyi támogatást kapnak. A 
franciaországi Dunkirk a legnagyobb agglomeráció 
Európában, mely jelenleg ingyenes 
tömegközlekedést biztosít. 

 

10 041 fiatal ingyenes előfizetése 

3 067 kiszolgáltatott személy ingyenes előfizetése 

1000 diák visszatérítette az 50%-kos előfizetést 

További információ: 

Hasselt: Anneliese Meynaerts, De Lijn, 
anneliese.meynaerts@delijn.be 
Luxembourg: http://bit.ly/Luxbus 
Dunkirk: http://bit.ly/Dunkirkbus 
További esettanulmányok: 

Les Mureaux, France: http://bit.ly/MureauxCoM 

South Tyneside, Ireland: http://bit.ly/TynesideCoM 

További információ: http://bit.ly/CANproject 

http://bit.ly/CANproject
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Bécs, Ausztria  

A mediator to support vulnerable consumers 

220,000 people are unable to keep their home 
warm enough in Austria, of which 99,000 live in 
Vienna. In 2011, in order to help those people, 
Austria’s largest energy provider Wien Energie 
created an ombudsman’s office. The office safe- 
guards the supply of energy to people in preca- 
rious living situations. It works in close cooperation 
with the city of Vienna and social institutions to find 
individual solutions such as cancellation of dunning 
costs and interest, or financial support. Those 
institutions provide specific criteria to define social 
hardships that help Wien Energie identify 
vulnerable groups and pass such cases on to the 
ombudsman’s office. The ombudsman can 

suspend reminders as well as prevent legal action 
and service interruptions to provide relief in the 
event of a crisis. The aim here is to give customers 
and social institutions some breathing space to work 
out a solution and take the appropriate steps. The 
model of the Wien Energie ombudsman office has 
been included in the national law on energy 
efficiency, to serve as a guideline for other energy 
supply companies. 

 

 

 

 
 

London, Egyesült Királyság  

A fuel poverty referral network and free energy 
advice service for Londoners 

 
and can compare all the suppliers and tariffs on the 
market. SHINE then checks customers are on the 
cheapest possible tariff with their supplier and finds out 
if a household could save money with another 
supplier. The network also assesses and refers them 
for electricity and water discounts or heating and 
insulation grants, and negotiates repayment plans or 
applications for assistance clearing debt. When 
applicable, SHINE proposes home visits where an 
‘energy doctor’ reviews energy bills, checks heating 
controls, contacts suppliers and fits energy efficient 
measures. The SHINE project started in the borough of 
Islington and in January 2017 it expanded to cover 
the whole of London, with funding from EDF Energy, 
and from the city of London. 

 

The Seasonal Health Intervention Network (SHINE) 
offers a dedicated helpline to help households 
reduce utility bills, tackle energy debt and ultimately 
stay well and warm. SHINE supports households of 
any tenure with an annual income below £16,190 
(around €18,400) or falling under a SHINE target 
group (children, senior, disability, specific health 
condition). The SHINE hub offers support to consu- 
mers in arrears with their gas or electricity supplier 

21% by 2020  

Signatory 
since 2012 

1.7 million 
inhabitants 

 

18,000 requests from social institutions 
received between 2011 and 2018 

12,500 households successfully helped 

290 coordination meetings between the 
Wien Energie ombudsman’s office and 
the city of Vienna 

 

A projekt elért közel 20 000 háztartást London 
egész területén keresztül. 

38% 

by 2020 
 

CO 

7.8 million 
inhabitants 

Signatory 
since 2009 

További információ: https://shine-london.org.uk 

További esettanulmányok: 
Newcastle, UK: 
http://bit.ly/NewcastleCoM 

Egy közvetítő a kiszolgáltatott fogyasztók 
védelmére 

1,7 millió  
lakos 

18 000 szociális intézményektől kapott 
felkérés 2011. és 2018. között 

Aláíró 

2012. óta 

21% 2020-ra 

Ausztriában 220 000 ember képtelen otthonát 
melegen tartani, ezek közül 99 000 él Bécsben. 
2011-ben, azért, hogy ezeket az embereket 
segíthessék, Wien Energie, Ausztria legnagyobb 
energiaszolgáltatója, létrehozott egy ombudsman 
irodát. Az iroda garantálja az energiaellátást a 
bizonytalan élethelyzetű személyek számára. 
Szoros együttműködésben van Bécs városával és a 
szociális intézményekkel, hogy olyan egyedi 
megoldásokat találhassanak, mint a felszólítási 
díjak és kamatok eltörlése, vagy pénzügyi 
támogatás. Ezek az intézmények specifikus 
kritériumokat biztosítanak a szociális kihívások 
definiálásához, amik segítik a Wien Energie-t a 
sérülékeny csoportok azonosításában és az ilyen 
ügyek ombudsmanhoz való továbbításában. 

Az ombudsman felfüggesztheti az emlékezetőket, 
és megelőzheti a jogi lépéseket és szolgáltatás-
megszakításokat, így biztosítva megkönnyebbülést 
egy krízishelyzetben. A cél az, hogy a fogyasztók 
és a szociális intézmények levegőhöz juthassanak 
addig, amíg kidolgoznak egy megoldást és 
megteszik a megfelelő lépéseket. A Wien Energie 
ombudsman irodájának modellje bevonásra került 
az energiahatékonyságról szóló törvény 
szövegébe, hogy iránymutatóként szolgálhasson 
más energiaszolgáltató vállalatok számára. 

12 500 sikeresen megsegített háztartás 

290 koordinációs meeting a Wien Energie 

ombudsman irodája és Bécs városa között 

További információ: 
Tobias Rieder, Wien Energie GmbH, 

tobias.rieder@wienenergie.at 

Üzemanyagszegénység-elhárító hálózat és 
ingyenes londoni lakossági energiaügyi 

tanácsadó szolgáltatás 

7,8 millió 

lakos 

Aláíró 

2009. óta 

38% 
2020-ra 

A Szezonális Egészségügyi Intervenciós Hálózat 
(SHINE) egy segélyvonalat tart fenn a háztartások 
rezsicsökkentése és energia-eladósodásának 
megakadályozására, illetve arra, hogy melegen 
tarthassák otthonukat. A SHINE támogatja a 
háztartásokat, birtokviszonyoktól függetlenül, ha az 
éves jövedelem 16,190 font alatti (kb. 18,400 euró) 
vagy a SHINE valamelyik célcsoportjába esik 
(gyermek, idős, mozgáskorlátozott, speciális 
egészségügyi kondíciójú). A SHINE központ 
tanácsokat nyújt a fogyasztók számára fizetési 
lemaradás esetén gáz- és villanyszolgáltatójuk 
felé, illetve össze tudják hasonlítani az összes 
szolgáltató piaci árait, a legköltséghatékonyabb 

kiválasztása érdekében. Az összehasonlítás után a 
SHINE megnézi, hogy a fogyasztó szolgáltatójánál 
a lehető legolcsóbb tarifán van-e, illetve megnézi, 
hogy egy másik szolgáltatóval elköteleződni 
olcsóbb lenne-e. A hálózat szintén értesíti a 
fogyasztókat víz és áram kedvezményekről, vagy 
fűtés és szigetelési támogatásról, illetve adósság-
visszatérítési terveket is készít. A SHINE háztartási 
látogatást is javasol, ahol egy „energia doktor” 
felülvizsgálja a számlákat, megvizsgálja a 
fűtőrendszert, felveszi a kapcsolatot a 
szolgáltatóval és energiatakarékos megoldásokat 
javasol. A SHINE projekt Inslington kerületéből 
indult, azonban 2017 januárjában már egész 
London területét lefedte, az EDF Energy és 
London városának finanszírozásából. 

https://shine-london.org.uk/
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Jelen híranyag francia, német, olasz és spanyol nyelven 
elérhető a Polgármesterek Szövetsége online könyvtárában.  

Tudjon meg többet az energiaszegénység problémájáról Európában! 

www.eumayors.eu > Support > Energy poverty 

 
The EU Covenant of Mayors Office is responsible for the 
overall coordination of the initiative in Europe. It is composed of 
networks of local and regional authorities: Energy Cities, Climate 
Alliance, CEMR, EUROCITIES, FEDARENE, & ICLEI Europe. 
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www.eumayors.eu Support  Energy Poverty  

Az EU Polgármesterek Szövetségének Irodája felelős a 
kezdeményezés általános koordinációjáért Európában. 
Helyi és regionális hatóságok hálózatára épül: Energia 
Városok, Klímaszövetség, CEMR, EUROCITIES, FEDARENE 
& ICLEI Európa. 

Polgármesterek Szövetségének Irodája 
63-67 rue d’Arlon, 1040 Brussels - Belgium 

press@eumayors.eu 

@eumayors 

www.eumayors.eu  
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