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Hasznos háttéranyagaink energia témában 
 

1. Közösségi energia 
Európa-szerte egyre több közösség vág bele közös 
energiahatékonysági-, illetve megújuló energiás beruházásokba, hogy 
megtérülő módon saját maguk termeljék meg energiaszükségletüket és 
azt hatékonyan használják fel. Az energia önellátás Németországban 
már annyira elterjedt, hogy a működő 63 ezer MW megújuló energia 
kapacitás több mint fele nem nagyvállalatok, hanem magánszemélyek 
és közösségek kezében van. Ezért a Föld Barátai Európa – és magyar 
tagszervezete a Magyar Természetvédők Szövetsége – közösségi 
energiás projektet indított, hogy jogi, pénzügyi eszközökkel és 
társadalmi információs kampánnyal elősegítse minél több közösségi 
energiás kezdeményezés létrejöttét. 
 
a.  ’Élő szélkerék’ közösségi energia akció, Brüsszel, 2013. november 
7., és hasonló november eleji akciók Londonban és Skóciában, 
képekkel (ld. jobb oldali menüben): 
http://foeeurope.org/peoples-windmill-communities-centre-renewable-
future-071113 
 
b. A Föld Barátai Európa közösségi energia projektje weboldala: 

http://www.communitypower.eu/en/ 
 

2. Az energiarendszerek színe és visszája 
a. „Jó energia – rossz energia” nemzetközi Föld Barátai tanulmány 
Mi az alapvető probléma az energiarendszerünkkel? Miért késik az 
alacsony karbonintenzitású gazdaságba való átmenet? Áttekintés 
fejlődő és fejlett országokbeli kezdeményezésekről. 
A tanulmány és rövid összefoglalója angol nyelven letölthető: 
www.goodenergybadenergy.org  
 
b. 2013. október 11. és november 11. (a varsói ENSZ klímacsúcs) 
között szerte a világban számos kezdeményezést, szemléletformáló 
akciót szerveznek civilek a „Nem a fosszilis energiaforrásokra és igen a 
megújuló energiaforrásokra, az emberekért és a közösségekért” 
szlogen alatt. 
További információ: http://reclaimpower.net/ 
 
3. A varsói ENSZ klímacsúcs 
- Faragó Tibor, mint a Föld Barátai és az MTVSZ szakértője 
megfigyelőként részt vesz november 17-22 között a csúcson, blogunkon 
értékelést készít http://mtvsz.blog.hu/ 
- A nemzetközi Föld Barátai és a Föld Barátai Európa honlapján 
rendszeresen tudósít az eseményekről, kiküldött delegáltjai 
segítségével. 
- A lengyel civilek álláspontja itt olvasható: 
http://foeeurope.org/international-climate-talks-polish-perspective-
061013 
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4. Energia 2050 nemzetközi fotópályázat 
ld. 
http://www.mtvsz.hu/europa_energia_jovoje_a_kozossegek_kezeben_v
an 
 
Az MTVSZ és partnerei fotópályázatának legjobb képei a fotós és a kép 
címe feltüntetésével felhasználhatók: 

 
A nemzetközi és hazai nyertes fotók nagy felbontásban innen 
letölthetők: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B3qkqd49xQe0NXVSd1V2S3p
hQ0k&usp=sharing 
 
A nemzetközi, bolgár és magyar legjobb fotók (27 db): 
https://secure.flickr.com/photos/counter_balance/sets/72157636320695
605/ 
 
 
 
5. A Magyar Természetvédők Szövetsége 2013-as friss kiadványai 

a jövő energiamixéhez kapcsolódóan innen letölthetők: 
 

http://www.mtvsz.hu/dynamic//bw_megujuloenergia_tenyek.pdf 

http://www.mtvsz.hu/dynamic//bw_atom_tenyek.pdf 

http://www.mtvsz.hu/dynamic//bw_szen_tenyek.pdf 

http://www.mtvsz.hu/dynamic//bw_energiabiztonsag_tenyek.pdf 
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