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Mi a szolidáris gazdaság?

• Fókuszban az emberek és 
természeti környezet igényeinek 
kielégítése  (a gazdasági profit 
helyett)

• Gazdasági demokrácia -
szövetkezetiség

Fordulat 27. szám
Szolidáris gazdaság: 
Közösségi válaszok a 
klímaválságra

Összefoglaló Mérce cikk

http://fordulat.net/?q=huszonhetedik
https://merce.hu/2020/09/16/szolidaris-gazdasag-kozossegi-valaszok-a-klimavalsagra/


Szolidáris Gazdaság Központ (SZGK)

• Tevékenység
1. Kutatás, tanácsadás

2. Hálózatépítés

3. Modellprojektek létrehozása

4. Népszerűsítés

• Munkacsoportok
• Hálózat

• Lakhatás

• Energia

• Gondoskodás

• Élelmiszer

https://szolidarisgazdasagkozpont.hu/

https://szolidarisgazdasagkozpont.hu/


Közösségi energia Európában

https://www.rescoop.eu/network/map/



Mi kell egy energiaközösség létrehozásához?

1. Üzleti modell

2. Szabályozás

3. Finanszírozás

4. Szaktudás

5. Közösség

https://www.rescoop.eu/toolbox/community
-energy-a-practical-guide-to-reclaiming-
power 

https://www.rescoop.eu/toolbox/community-energy-a-practical-guide-to-reclaiming-power


1. Üzleti modell
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1. Üzleti modell - szövetkezeti alapelvek

Szövetkezeti alapelvek:
1. Önkéntes és nyitott tagság
2. Demokratikus tagi ellenőrzés
3. A tagok gazdasági részvétele
4. Autonómia és függetlenség
5. Oktatás, képzés és tájékoztatás
6. Szövetkezetek közötti együttműködés
7. Közösségi felelősség

Forrás: Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége 

Nem a gazdasági tevékenység, hanem a belső működésmód különbözteti 
meg az energiaszövetkezeteket az for-profit energiapiaci cégektől



2. Szabályozás

• EU Tiszta Energia Csomag (CEP)
• Energiaközösség jogi definíciója

• állampolgári energiaközösség (CEC)

• megújulóenergia-közösség (REC)

• Támogató keretrendszer: energiaközösségi forma tényleges 
előnyökkel feltöltése

• Hazai CEP implementáció
• Definíció szűkítése

• Szabályozásbeli előnyök helyett potenciális pályázati források

• További jogszabályi kihívások itthon:
• Szövetkezeti tagság nyilvános toborzása

• Közösségi finanszírozás

REScoop.eu & ClientEarth: Energy Communities under the Clean 

Energy Package - Transpostion Guidance Document. July 2020.

Forrás: REScoop

https://www.rescoop.eu/news-and-events/press/energy-communities-under-the-clean-energy-package


3. Finanszírozás

• Pénzügyi modell függ
• üzleti modelltől (pl. napelem-beruházás vs áramszolgáltatás)
• megvalósítási fázistól (pl. építés vs működtetés)

• Finanszírozási források – mi érhető el?
• Saját tőke
• EU/állami/önkormányzati források, pályázatok (pl. CARES Scotland)
• Hagyományos források (pl. hitel, tőkebefektetés)
• Szolidáris gazdasági és etikus források (pl. közösségi finanszírozás, szövetkezeti 

bank/alapok)

• Energiaközösségi finanszírozás kiépítése mint szolidáris gazdasági „ökoszisztéma” 
része
• Politikai-kulturális támogató közeg (pl. államszocialista „szövetkezetek” öröksége)
• Pénzügyi és menedzsment (pl. hitelbírálat)
• Szabályozás



4. Szaktudás

• Hogyan demokratizálható a szakértelem?

• Zen és az energetikai beruházások művészete

• Kollektív tanulási folyamat

• Kiépülő hazai energia tanácsadó központok
• Nemzeti Energetikusi Hálózat

• Civil és önkormányzati tanácsadó központok (pl. Zuglói 
Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda - ZETI, RenoHUb)



5. Közösség

• Mitől válik a közösségivé a közösségi 
energia?
• Közös tanulás

• Bizalomépítés

• Közösségi hasznok

• „Piaci” vs „civil” közösségi energia

• Szolidáris gazdaság építése

https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/kozos
segi_energia_mindenkinek_36oldalas.pdf

https://mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/kozossegi_energia_mindenkinek_36oldalas.pdf


Közösségi Energia Szolgáltató (KESZ)

• Cél: Közösségi energia inkubáció meglévő közösségekkel
• Mintaprojektek és partnerségek

• Szövetkezeti elven történő működés

• Kezdetben pályázati források, majd saját lábra állás
• 2020-3.1.4-ZFR-EKM Energiaközösségi mintaprojekt pályázat

• Szolidáris gazdasági ökoszisztéma együttműködésben 
(pl. szövetkezeti lakhatás)



Mit tervez adni a KESZ?

1. Üzleti modell: Napenergia-termelés saját fogyasztás csökkentésére 
(Háztartási méretű kiserőmű) + Energiamonitoring, tanácsadás

2. Szabályozás: Energiaközösség implementáció és támogató 
keretrendszer támogatása 

3. Finanszírozás: Közösségi befektetés (crowdinvestment)

4. Szaktudás: Műszaki, jogi és pénzügyi szakértelem kiépítése, 
tanácsadás

5. Közösség: Szervezés, népszerűsítés



KESZ pilot projekt – Kazán Közösségi Ház (Gólya)

• Kazán Közösségi Ház – Gólya
• 8 civil szervezet otthona

• 30 kWp napelem beruházás 
együttműködésben
• Ganz Szolgáltató magánhálózata

• Közösségi finanszírozási kampány

• Működési kísérlet és tanulás



Szeretnél többet megtudni?

marton.fabok[kukac]gmail.com

markus.benjamin[kukac]gmail.com 

info[kukac]szolidarisgazdasag.hu

https://szolidarisgazdasagkozpont.hu/

https://www.facebook.com/szolidarisgazdasagkozpont/

https://szolidarisgazdasagkozpont.hu/
https://www.facebook.com/szolidarisgazdasagkozpont/

