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A rendezvény a szervezők felelőssége, nem feltétlen tükrözi az EU álláspontját. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős a rendezvényen 

elhangzott információkért. 







Rendszerszintű megoldásokra van szükség a biztonságos, 
fenntartható energia-ellátáshoz

- EU szinten: 2020, 2030 klíma-energia célok által vezérelt EU 
Alapok – a 2020-as (önkéntes) energiahatékonysági cél  
alulteljesítve, sok tagállamban a megújuló /RES/ támogatási 
rendszer felborult (ld. EU: RES támogatás kivezetése)

1. Klíma-energiapolitikai 
környezet

- EU-szerte megújuló energia törvények, keretek

- Mo: Nemzeti Energia Stratégia: energetikai struktúraváltás, 
eszközeként az átfogó energiahatékonyság, megújulóból 
áram és hő

- NÉS-2: megújuló energia helyi kihasználása
- DE: állami elkötelezettség hiányosságai, támogatási 

rendszer, engedélyezési folyamat, energiapolitika nem 
teremt kedvező környezetet  egyelőre



Egy hazai 
rendszerszintű 

kísérlet: Klímatörvény

• a teljes hazai fosszilis energiafelhasználás 
csökkentése (integrált közgazdasági 
eszközt kell kidogozni)

• hazai kibocsátás-csökkentési célszám 
2050-re (80% 1990-hez képest) és 2020-ra 
(40% 1990-hez képest). 2010-ben mínusz 
34%-on álltunk, tehát 6% csökkentés 34%-on álltunk, tehát 6% csökkentés 
maradt, mégis sokallta az ipar (pedig a nem-
ETS szektorra hárult volna)

• ökoszisztéma rekonstrukció, 
alkalmazkodás

• Nemzeti Éghajlatvédelmi Alap 
(visszatérülő 100%-os támogatás)

• „zöld piac”, K+F ösztönzés a szükséges 
szerkezetváltáshoz, lakossági tanácsadó 
szolgálat – szemléletformálás



Klímatörvény

Eredmények, 
Továbblépés

Együttműködés stratégiai partnerekkel (jogi-
szociális-közgazd szakértők, civilek, 
döntéshozók, progresszív üzleti szféra)

OGY határozat és folyamat 2009-2010

TOVÁBBLÉPÉS:
- A klímatörvény elveinek gyakorlatba 

ültetése, az energia rendszer-váltás 
elősegítése a közösségi energia 
programban:
www.communitypower.eu

- Nemzetközi együttműködés:
Resource Cap Coalition  www.ceeweb.org/rcc



„Hogyan érjük el az energiaellátás 
biztonságát, csökkentsük az 
energiaszegénységet és biztosítsuk 
hatékonyan az alacsony kibocsátású 
gazdaság felé az átmenetet, hogy közben a 
közösségek és a környezet szempontját is 
figyelembe vesszük?”

Német Energiewende –

2. Közösségi energia és 
energiaellátás – a német példa

Német Energiewende –
közösségek hajtják! Ld. ábra.

- RES törvény : RES hálózatba 
juttatása prioritás

- 1,5 millió lakos háztetőjén 
napelem, 44 közösségi közmű 
(önkorm. tulajdon)

- Schoenau: EWS szövetkezet: 
3500 tag, 150000 vásárló, 
önkormányzati tulajdonú 
hálózatok



A német áramhálózat 
‘intelligenssé’ tétele jól halad



A német áram ára fokozatosan 
csökkent (RES hatás)



3. Közösségi energia -
kritériumok

1. Energiatakarékoságon, -hatékonyságon vagy 
megújuló energián alapuló beruházás
2. Lakosok bevonásával fut a program (pl. állampolgári 
ill. közösségi tulajdon, működtetés)
2. Konkrét helyi és/vagy társadalmi előnyök
3. Demokratikus, szövetkezeti vagy más közösségi 
struktúra 
5. A környéken élők (is) részesülnek előnyeiből 
6. A profitból a tagok/közösség (is) részesül vagy más 
közösségi energiarendszerbe forgatják vissza



A közösségi energia előnyei

1. A tiszta energia társadalmi támogatottsága
2. A tiszta energia növekvő pénzügyi támogatottsága 
3. Nagyobb tudatosság3. Nagyobb tudatosság
4. Alacsonyabb kibocsátások
5. Az energiaszükséglet csökkentése
6. Anyagi előnyök a közösségek számára
7. Csökkenő energiaszegénység 
8. Erősebb közösségek
9. Olcsóbb energia mindenki számára



Nemzetközi példák
- energiatakarékossági 
és megújulós elem ált. 
együtt

- Brixton Solar, UK: energiaszegénységre válaszul; a projekt - Brixton Solar, UK: energiaszegénységre válaszul; a projekt 
„megtakarítás szerinti fizetési rendszer”-ben működik = a lakók bérleti 
díjuk részeként osztoznak a napelem-beruházás költségeinek 
visszafizetésében. 
- Brno, CZ: A lakások energiahatékonysági felújításához a pénzt a 
lakásszövetkezetek kölcsönözték, a jövőben a lakóktól befolyó 
megtakarítások ellenében.
- Spanyolo.: El Pomar három lakónegyedének lakossága beleegyezett, 
hogy 20 évig napelemek legyenek a tetőiken. Cserébe a lakók 
melegvizet kapnak és villanyszámlájukat a Katalán Lakásügynökség 
fedezi. 





Közösségi energia

2500 megújuló energia szövetkezet 16 európai országban
Ecopower.be: 23 alkalmazott, 50ezer tag
Brixton Solar: szövetkezet, bevétel 20%-a a közösségi 
energiahatékonysági /EE/  alapba megy – tagok döntenek, milyen 
EE-re fordítsák
Spanyol SOM energiaszövetkezet: 18ezer áram-szerződés 
Skócia: 2020-ra 500MW közösségi megújuló energia cél, mára 300 
MW. Helyi energiaügynökség - Local Energy Scotland konzorcium, MW. Helyi energiaügynökség - Local Energy Scotland konzorcium, 
mint projekt inkubátor tervezéstől-pályázáson át-megvalósításig: 
egyablakos community and renewable energy scheme (CARES)
rendszer http://www.localenergyscotland.org
Első lengyel energiaszövetkezet: tagja 2 ESCO, 4 önkormányzat, 15 
(0,5-1 MW) biogáz-erőmű egy autonóm hálózatban
Dánia: megújuló energia törvény: (25 m magasság feletti) 
szélerőmű-fejlesztés min. 20%-a helyi tulajdonú kell legyen, 4,5 km-
en belülieknek az első 50 részvény opciója
Ny-EU:közösségi energia mint módszer, eszköz sokszor szerepel a 
helyi energia akciótervekben (Local Energy Action Plan)



Európai példák tanulságai: Mi kell hozzá?

• megújuló és közösségi energia 

célszámok

• támogatás- és hitelbiztosító 
intézmények, pl. nemzeti 
közösségi energiaügynökségek 
(info, projektek, engedélyek)

• igazságos és megbízható 
támogatási rendszerek 

Fenntartható projektek: EE és 
RES együtt
Nem magában álló projekt, 
hanem átfogó közösségi 
fejlesztéspolitika része 
A finanszírozás mellett a 
közösségépítés szempontja 
Előkészítés támogatása a 
tervezés, működés mellett

támogatási rendszerek 
kialakítása a megújuló 
energiáknak – hálózati elérés 
normál áron, évekre garantált 
minimum ár 

• a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatásának átirányítása a 
megújuló energiákra

• a megújuló energiákat előnyben 
részesítő hálózati infrastruktúra 
és fejlesztés

Struktúra, koordináció 
fontossága 
Minél nehezebb helyzetű a 
célcsoport, annál több 
tanácsadás, koordináció (ld. 
Sok kis projekt vs. Klaszter, de 
lakásszövetkezetnél a vétójog…
EE-t nem tekintik asset-nek; 
hitel v. hitelgarancia hiánya

Min. 30% intenzitás, de 100% 
visszatérítendő még jobb



Köszönöm a figyelmet!

www.mtvsz.hu/kozossegi_energia


