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Közösségi Energia –
példák, tanulságok



Közösségi Energia program –
nemzetközi példák

2500 megújuló energia szövetkezet 16 európai országban, ld. 
https://RESCoop.eu: Megújuló energia szövetkezetek szövetsége 
benne: Ecopower.be: 23 alkalmazott, 50ezer tag

UK: Brixton Solar: szövetkezet, bevétel 20%-a a közösségi 
energiahatékonysági /EE/  alapba megy – tagok döntenek, milyen 
EE-re fordítsák. A lakók bérleti díjuk részeként osztoznak a EE-re fordítsák. A lakók bérleti díjuk részeként osztoznak a 
napelem-beruházás költségeinek visszafizetésében. 

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.

- 2015-ben: 50 MW PV beruházás – ennek fele közösségi!
- SOM energiaszövetkezet: 18ezer áram-szerződés. Huerta

Solar Amigos de la Tierra I ,  20kW, 33.070 kWh/év, 102 tag (76 AdT), 
80.000€ (20e AdT)





Közösségi Energia program –
nemzetközi példák

Skócia: 2020-ra 500MW közösségi megújuló energia 
cél – teljesítve 2015-ben! 

Sikeréhez kellett a CARES rendszer:
- Helyi energiaügynökség - Local Energy Scotland 

konzorcium, mint projekt inkubátor tervezéstől-konzorcium, mint projekt inkubátor tervezéstől-
pályázáson át-megvalósításig: egyablakos 
community and renewable energy scheme (CARES)
rendszer http://www.localenergyscotland.org

- új projekt: Edinburgh Community Solar Co-operative, 
1,5 MW, 25 tanácsi tulajdonú tetőn (£1,400,000) –
részjegy tender. 5% profit, közösségi alapba megy 
(community benefit fund)



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 – de: szigorítási tervek

Közép-Kelet-Európa

Közösségi Energia program –
nemzetközi példák

Közép-Kelet-Európa
Első lengyel energiaszövetkezet: tagja 2 ESCO, 4 
önkormányzat, 15 (0,5-1 MW) biogáz-erőmű egy 
autonóm hálózatban
Brno, CZ: EE - lakásszövetkezetek kölcsönözték, a 
jövőben a lakóktól befolyó megtakarítások ellenében
Bankfigyelő copower elemzések ld. 
www.Bankwatch.org



A bécsi Energy Wien rendszere



Levont fő tanulságok, kihívások

Egy köz. energia kezdeményezés akkor életképes, HA:
- a közösséget az elejétől bevonják (a tervezésbe is)
- a pénzügyi-műszaki terv reális, 
- a beruházás (áram) illetve a megújuló energia átvételi ára min. 

4-5% hasznot biztosít a közösségnek vagy az 
energiaszövetkezet tagjainak.

- A haszon közösségbe visszaforgatására jó példa a helyi alap - A haszon közösségbe visszaforgatására jó példa a helyi alap 
létrehozása, amelyről a közösség dönt, hogy milyen további 
fejlesztésre fordítják.

Finanszírozási formák sokfélék:
- EU forrás (ld. KEHOP stb.,); kisebb állami támogatási 

rendszerű ld. skót CARES; ESCO-típusú/vegyes pl. 
áramszolgáltatót bevont bérlő rendszer ld. EnergieWien;  
lakásszövetkezeti v. energiaszövetkezet – tagi részjegyekből; 
közösségi finanszírozás: crowdfunding



Milyen, a közösségi energiát segítő 
szabályozási környezet kell? 

• megújuló és közösségi energia 

célszámok

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

• igazságos és megbízható 
támogatási rendszerek a 

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 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. 60% intenzitás, de 100% 
visszatérítendő még jobb



MTVSZ Közösségi Energia 
programja 
www.mtvsz.hu/kozossegi_energia

Jogi, pénzügyi elemzések; Érdekérvényesítés, véleményezés
Nemzetközi és hazai jó példák bemutatása 
Együttműködések, tanácsadás – ld. Újhartyán, Derekegyház, 
szalmabála-építészet, Wekerle?
Info közösségeknek, lakosságnak (kiállítás, kiadványok stb.)



Hazai önkormányzatok és 
napelemes rendszerek

Lakossági köz.e: előny: jól skálázható, szeml.formáló
hatás; hátrány: magas fajlagos ktg. Önkormányzat nem 
lehet sem hitelező, sem energiaszolgáltató. Ezért: 
szerelési képzések, szolár kataszter stb.
Naperőmű: K-NY tájolás megfontolandó, gazdasági 
optimum az 500 kWpoptimum az 500 kWp
a naperőművel termelt villamos energiáért kapható 
~32,14 Ft nettó támogatott ár: csak KÁT rendszerben (1-
1,5 éves procedúra) érhető el. METÁR: változások
50 kWp teljesítményig csak az ún. szaldós elszámolással 
lehet a ker. villany árát „visszanyerni” - ehhez min. éves 
fogyasztás = termelt áram. 
A fogyasztási helyek nem összevonhatók, csak a 
megtermelés helyén adódó fogyasztás váltható ki



Önkormányzati műhelyeink főbb 
tanulságai (ICLEI-COPOWER)

Kihívások: (EU-s) pályázati dömping & menetrend, 
utófinanszírozás, lock-in hatás
Akadályok: helyi szabályozás rugalmatlan, energia 
stratégia más prioritásai
Lehetőségek: helyi pénzhelyettesítők, 
közfoglalkoztatottak bevonása akár szociális 
szövetkezetben (önkormányzat tag). 71 millió nm háztető 
Mo-n napelemre/kollektorra alkalmas; KEHOP stb. új OP 
kiírások – akár közösségi energia előkészítésre
Javaslatok: energetikai fejlesztések integrálása helyi 
gazdaságba (ld. Pl. Puszta5ös); tervezés támogatása -
műszaki terv előkészítés; standard-berendezéslista,; Zöld 
bank – 100% visszatérülő alap?, helyi 
energiaügynökségek skót mintára?





Köszönöm a figyelmet!

www.mtvsz.hu/kozossegi_energia


