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Absztrakt
Az éghajlatváltozás leginkább az emberi cselekedetek miatt történik, és nem a természetes
folyamatok miatt, ahogyan azt korábban gondoltuk. Manapság a tudósok és a politikai döntéshozók
tisztában vannak ezzel a problémával, és intézkedéseket hajtottak végre az éghajlatváltozás
mérséklése érdekében. A civil társadalom egy része elkezdett helyi szinten is azon dolgozni, hogy az
éghajlatváltozás mértékét csökkentse, helyben működtetett megújuló energiarendszerek telepítésével.
Ezek az úgynevezett energiaközösségek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő
energia átmenet egyik fontos elemét képezik. Magyarországra összpontosítva ez a szakdolgozat
feltárja, hogy milyen kormányzati politikákra van szükség az energiaközösségek megalakulásának és
növekedésének megkönnyítéséhez egy olyan országban, ahol ez új jelenség.
A kutatás szakirodalmi áttekintéssel és interjúkkal készült magyar szakemberekkel. Az interjúk
rámutattak néhány olyan hátráltató tényezőre, amelyek nemcsak lassítják, hanem akadályozzák is az
energiaközösségek magyarországi megalapítását. A legfontosabb szakpolitikai javaslatok közé
tartozik többek között: az EU-irányelvek magyarországi végrehajtásának szükségessége, a népesség
oktatása a megújuló energiaforrások és az energiaközösségek témáiban, a kormányzat
gondolkodásmódjának megváltoztatása az energiatermelés decentralizáltabbá tételéhez, valamint a
lakosság gondolkodásmódjának változására is szükség van, mely során nyitottabbá válnak a helyi
közösségi megoldások felé, ezáltal képesek lesznek energiaközösségek létrehozására. A
megkérdezett szakemberek által adott válaszok azért relevánsak, mert sokrétű háttérük ellenére az
politikai javaslataik visszhangoznak a magyar kormány által közzétett Nemzeti Energiastratégia
dokumentumában említett, fejlesztésre szoruló pontokkal. Ez a tanulmány igyekszik átfedni a
kormányzati célok és a jelenlegi valóság közötti távolságot, első magyar esettanulmányként, amely
az energiaközösségekre összpontosít.
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1. ÖSSZEFOGLALÓ
1.1.

Bevezető

Míg az világ kormányai azon vitáznak, melyik országnak kell viselnie a CO2-kibocsátás
költségeit, az egyének képesek csökkenteni saját CO2-kibocsátásukat, fenntartható energiatermelés
és -fogyasztás révén, alulról felfelé irányuló kezdeményezések létrehozásával. Az új technológiák
lehetővé teszik a polgárok számára, hogy megújuló energiát állítsanak elő saját maguk számára.
A fenntarthatósági törekvésekkel rendelkező hasonló gondolkodású emberek egyre több esetben
összegyűlnek és szövetségben cselekszenek, hogy nagyobb hatást érjenek el területi és CO 2
kibocsátás csökkentés szintjén is. Az ilyen energiaközösségeket olyan emberek alkotják, akik
ugyanazon a területen élnek, és szeretnék, ha saját megújuló energiaforrásuk (például napelemes
fotovoltaikus rendszer) generálna energiát a közösség számára (Dóci et al. 2015). Az
energiaközösségek saját kapacitásukat az egyéni fogyasztásnál nagyobb méretre telepítik, ami még
tovább csökkenti az árakat, könnyen elérhető energiát biztosítva ezzel a tagok számára.
Akkumulátorok használatával ez az energia későbbi felhasználás céljából tárolhatóvá válik (Good &
Mancarella, 2019).
Ezek az alulról felfelé irányuló kezdeményezések minden fél számára hasznosak. Az emberek
hajlandóak fellépni és a technológia is rendelkezésre áll annak megvalósításához. A közösség profitál
a tiszta levegőből, a megbízható energiából és szorosabb kötelék alakul ki a közösség tagjai között
(Gui & MacGill, 2018).

1.2.

A probléma bemutatása

Az Európai Parlament és az Európai Tanács megújuló energiáról szóló irányelve elmagyarázza,
hogy a megújuló energiával foglalkozó közösségek jogi személyekként léteznek, és a dokumentum
leírja azok célját és a társadalomra gyakorolt előnyeit. Számos ország azonban még mindig nem
ismeri el az energiaközösségeket egyedülálló jogi személyként. Ez a helyzet Magyarországon is, mely
a szakdolgozat középpontjában áll. Az energiaközösségek kialakításának koncepciója újszerű
Magyarországon, bár eddig volt néhány sikeres kezdeményezés és sok sikertelen kísérlet az
energiaközösségek életre hívására. Számos más európai országban azonban sok (akár több száz)
sikeres energiaközösség alakult ki (Agora Energiewende, 2015; Boon & Dieperink, 2014;
Caramizaru & Uihlein, 2020; Hicks & Ison, 2018; Jensen et al. 2018).
A szakdolgozat feltárja Magyarország energia átmenetének jelenlegi állapotát, függőségeit, az
ország jövőbeli haladási irányát és az energiaközösségek kiaknázatlan értékeiben rejlő lehetőségeket.
A magyar kormány az Új Nemzeti Energiastratégia c. dokumentumában kijelentette, hogy 2030-ig a
magyarországi 174 járás mindegyikének rendelkeznie kell legalább egy sikeresen működő
energiaközösséggel (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2020). Van azonban szakpolitikai
hiányosság, mivel a szándék egyértelmű, de ennek megvalósítására nincsenek bevezetett törvények
és szabályozások.

1.3.

Kutatási kérdések és célok

A dolgozat célja egy koherens szakpolitikai intézkedéscsomag (vagy javaslatcsomag)
kidolgozása, amelyek hozzájárulhatnak 174 energiaközösség létrejöttéhez 2030-ig. E célkitűzés
alapján a fő kutatási kérdés a következő:
Milyen kormányzati politikák tehetik lehetővé legalább egy sikeres energiaközösség
létrehozását Magyarország mind a 174 járásában 2030-ig?
A kutatás alkérdései az alábbiak:
1. Milyen a jelenlegi helyzet a magyar energia átmenetben általánosságban és az
energiaközösségekben kifejezetten?
2. Milyen ösztönző és akadályozó tényezők vannak a magyar energiaközösségek létrejöttében
és működésében?
3. Milyen mértékben bizonyulnak elégségesnek a jelenlegi kormányzati szabályozások az
energiaközösségek létrehozásának felgyorsításához és működésük megkönnyítéséhez?
4. Hogyan kell kinéznie egy olyan politikai javaslatcsomagnak, amely megkönnyítené az
energiaközösségek létrejöttét és működését Magyarországon?
A hangsúly a probléma szakpolitikai aspektusán van, mert ennek a problémának a megoldása az
első lépés a jobb társadalmi elfogadottság felé, amely később egy sokkal környezetközpontúbb
perspektívához vezet.

1.4.

A kutatás folyamata

A kutatás ismeretanyagát két csoportra lehet osztani. Az első csoportba magyar nyelvű
kormányzati dokumentumok tartoznak, ez az ország helyzetéhez és kilátásaihoz szolgál alapul, míg
az új információt a magyar megújuló energetikai szektorban dolgozó 11 szakember átadott tudása
képezi. Az első interjú után a további interjúk az előző személy által javasolt szakemberek
felkeresésével folytatódott. A kutatás végére az interjúalanyok olyan személyeket kezdtek javasolni,
akikkel már készült interjú, adott esetben olyan személyeket is, akik nem válaszoltak a megkeresésre.

1.5.

Összefoglalás

Mielőtt megválaszolom a fő kutatási kérdést megválaszolom az alkérdéseket mert ezeknek az
összessége választ ad a fő kérdésre is.
Az első alkérdés így hangzott: Milyen a jelenlegi helyzet a magyar energia átmenetben
általánosságban és az energiaközösségekben kifejezetten?
Ez a kérdés a Nemzeti Energiastratégiára (NES) és a magyar kormány által kitűzött számos célra
vonatkozik. Ezek a célok a fosszilis tüzelőanyagoktól való lassú, de folyamatos áttérésre
összpontosítanak a megújuló energiaforrások és az atomenergia magasabb aránya felé. Ezenkívül a
dokumentum hangsúlyozza, hogy Magyarországnak csökkentenie kell az importált gáztól és kőolajtól
való függőségét, amelyre a tervek szerint nagyobb megújuló energiaforrások arányával kerül sor az
energiaszerkezetben, több (főleg napenergia) kapacitás beépítésével. Magyarország 2030-ig 20% -os
megújuló energiaforrást tűz ki célul (2020-ban 13% -ot), és ezt a százalékot a jövőben lassan növeli.
Noha a dokumentum a közeljövőben nem tulajdonít nagy jelentőséget az energiaközösségeknek, a
dokumentum elismeri a fő akadályozó tényezőket, és elismeri, hogy mit kell tenni a lehető
leghamarabb a megújuló ágazat növekedésének és a közösségi kezdeményezéseknek is.
A második alkérdés így szólt: Milyen ösztönző és akadályozó tényezők vannak a magyar
energiaközösségek létrejöttében és működésében?

A válasz a 1. és a 2. táblázatban található. Az összes fő akadályozó tényező kategorizált áttekintését
a 1. táblázat mutatja. Az engedélyező tényezők a szakemberektől vett szakpolitikai ajánlásokkal
párosulva a 2. táblázatban láthatók, így összességében megválaszolják a fő kutatási kérdést is.
1. Táblázat: A jelenkori problémák öt kategóriába rendezve
Kultúra/
Társadalom

Szabályozás

Politika

Finanszírozás

Motiváció

Nincsenek
energiaközössége
k
Magyarországon

Nincsenek
működő
intézkedések,
melyek
elősegítenék az
energiaközössége
k létrejöttét

Rezsicsökkentés – a
lakosság kevesebbet
fizet a közművekért,
de a cégek többet
fizetnek az áramért

Az embereknek
nincs sok pénze
megújuló energia
beruházásokra

A magyar
embereknek
nincs tudomása
az
energiaközössége
kről

Valamilyen
társulási forma
szükséges ma,
hogy
energiaközössége
t alapíthassunk,
de egyik forma
sem megfelelő
ehhez a
tevékenységhez
Az energia
kereskedelem
engedélyhez
kötött, így nagyon
bonyolult
jogosultságot
szerezni
A kormány arra
ösztönzi az
embereket, hogy
annyi energiát
termeljenek
amennyit
elfogyasztanak és
ne többet
EU RED irányelvek
nincsenek
bevezetve
Magyarországon

A paksi atomerőmű
bővítése sokakban
nyugtalanságot
ébresztett az utóbbi
években

Nincs az
energiaközössége
k igényeihez
mérhető
megfelelő
kapacitásra kiírt
pályázat, csak 0,5
MW vagy több

Az állam szeretne a
fő energiagyártó
maradni

Nincs olyan bank,
amely
befektetéseket
tudna nyújtani
közösségi
projektekbe

A kormányt nem
motiválja semmi,
hogy egy
adminisztratív
ügyekben segítő
ügynökséget
hozzon létre, amely
az energia
közösségekért
működik
Rossz emlékek a
szövetkezetekről a
szocializmus
korából; az
emberek
szkeptikusak, nem
bíznak egymásban
annyira, hogy
szövetkezetet
alapítsanak
Nincs a lakosságnak
közösségi
szemlélete, nagyon
individualista
gondolkodásmódja
van az embereknek

Centralizált
energiatermelés,
csak állami
energiagyártó cégek
közül lehet választani

Nincsenek állami
támogatás, mely
előmozdíthatná a
közösségi
beruházásokat

Az emberek családi
házakra telepítenek
napelemeket és
nem társasházakra

Magas ÁFA (27%),
2nd
legalacsonyabb
lakossági áram ár
az EU-n belül

Semmi nem
motiválja az
energiaközösségek
terjedését

A harmadik alkérdés a következő volt: Milyen mértékben bizonyulnak elégségesnek a jelenlegi
kormányzati szabályozások az energiaközösségek létrehozásának felgyorsításához és működésük
megkönnyítéséhez?

Ha csak a fenti összeállított táblázatot tanulmányozzuk, az a szabályozási hiányosságok kemény
valóságát mutatja, amelyeket az energiaátmenet középpontjában dolgozó magyar emberek tárnak fel.
Ha megnézzük a kormány által kitűzött célokat, akkor egyértelmű, hogy részletes és alapos listát
mutat be, figyelembe véve minden szempontot, hogy Magyarország elmozduljon a fosszilis
tüzelőanyagok jelenlegi erős függésétől egy önellátóbb országrendszer felé. Ezek a célok azonban
pillanatnyilag csak a kormány kívánságlistáját jelentik, ezért a jelenlegi szabályozás nem elegendő
az energiaközösségek magyarországi megalapításának felgyorsításához.
A negyedik alkérdés pedig így hangzott: Hogyan kell kinéznie egy olyan politikai
javaslatcsomagnak, amely megkönnyítené az energiaközösségek létrejöttét és működését
Magyarországon?
A válasz megtalálható, ha az összes interjúalany állítását figyelembe vesszük. A jelenlegi
eredmények ellenére egy nagyobb reprezentatív mintából több interjúadatra lenne szükség az
eredmények állításainak megerősítéséhez. Bár az interjúalanyok mind eltérő háttérrel érkeznek, az
általuk adott válaszok relevánsak, mert a NES és az szakemberek szabályozási javaslatai között
jelentős átfedés van. Az interjúalanyok bíznak abban, hogy amint az általuk és a NES által említett
problémák megoldódnak, az energiaközösségek ösztönzők nélkül alakulnak majd ki, bár kezdetben
az ösztönzők fontos promóciós szerepet játszanak. Ezért a negyedik kérdésre adott válasz egy átfogó
szakpolitikai ajánlás, amelyet az magyar szakemberek válaszai alapján lettek értelmezve és
szintetizálva. A szakpolitikai ajánlások halmazát a 2. táblázat mutatja, miközben megválaszolja a fő
kutatási kérdést is.
A fő kutatási kérdésre immár választ adhatunk. A fő kutatási kérdésre a válasz a szakemberek
által javasolt szakpolitikai csomag. A fő javaslatok többek között a következők: a kormánynak végre
kell hajtania az EU Irányelveket Magyarországon, informálnia és tanítania kell a lakosságot a
megújuló energiaforrásokról és az energiaközösségekről, és szemléletváltásra van szükség
(decentralizáltabbá kell válnia az országnak energiatermelés téren). A kormányon kívül a lakosságnak
is tudatosabbá kell válnia a helyi közösségi szinten, hogy képes legyen a közeljövőben
energiaközösségek létrehozására. A 2. táblázat tömören szemlélteti a tényezőket, amelyek a fent
említett problémákra vonatkozó fő ajánlások és megoldások részét képezik.
2. Táblázat: A szabályozási ajánlások öt kategóriába rendezve
Kultúra/Társadalo
m

Szabályozás

Politika

Motiváció

Finanszírozás

A kormány és
társadalom részéről
szemléletbeli
változásra van
szükség, hogy
energiaközösségeket
hozhassunk létre
Egy
energiaközösségek
számára kedvező
ökoszisztéma
kidolgozása

Szabályozások
kormány általi
kidolgozása, mely
alapján az
energiaközössége
k működhetnek

Az energia
kereskedelem
megnyitása
(demokratizálása)

Az emberek
renoválni tudják
otthonaikat/ener
gia hatékonysági
fejlesztéseket
telepíthetnek

Egy külső
szervezet általi
megújuló
energiaforrás
telepítésekor a
befektetés
bizonyos %-ának
felajánlása helyi
lakók/tulajdonoso

Az
energiatermelés
decentralizálása
(több kisebb
megújuló
kapacitás
telepítése)

Háztartási méretű
kiserőművek, első
lépésnek jó, ki
kell bővíteni
társasházak felé is

Tájékoztatni kell az
embereket arról,
hogyan használják az
EU finanszírozási
opciókat saját
megújuló
beruházásaikhoz
A kormánynak
javasolt kölcsönökkel
bátorítania az
energiaközösségek
megalakulását a
kezdeti szakaszban

Az individualizmus
háttérbeszorítása, a
közösségi
gondolkodás
térnyerése

k számára, hogy
részesedhessenek
a befektetésben
A kormány
nyújtson
technikai
segítséget
azoknak akik
energiaközössége
t szeretnének
kezdeményezni

Az EU RED
irányelveinek
bevezetése
Magyarországon
mielőbb

A Paksi
atomerőmű
bővítésének
leállítása

A kormánynak
egy tanácsadói
irodát javasolt
létesítenie, hogy
segítse az
embereket
eligazítani az
energiaközössége
k alapításával járó
adminisztratív
ügyekben
Tudatosabbá kell
válni az
energiafogyasztás
terén

A megtermelt és
nem elhasznált
villamos energia
árának megnövelése,
hogy serkentse a
napelemes
telepítéseket

Oktatni kell a
társadalmat az
energiaközössége
kről

Adócsökkentés
napelem telepítők
részére

Egy Zöld Bank
megalapítása, mely
támogatja az
energiaközösségeket

Több pályázati kiírás
kisebb kapacitású
telepítésekhez

A tanulmány célja annak megértése volt, hogy mi akadályozza és mi segíti elő a magyar
energiaközösségek létrejöttét. A megújuló energiaforrások jelenlegi helyzetéről szóló szakirodalmi
áttekintés mellett 11 interjú segítette a téma feltárását. Ezen szakemberek egy része azon dolgozik,
hogy az energiaközösségeket megvalósíthatóvá tegye a magyarok számára azáltal, hogy javaslatokat
tesz a politikai döntéshozóknak, míg mások a megújuló energiaforrások szektorában dolgoznak, hogy
szilárd technológiai hátteret biztosítsanak az energiaközösségek számára, amikor már elkezdenek
kialakulni. Bár a kutatás egyik korlátja a megkérdezett felek száma, a jelen tanulmány eredményei
ígéretesek, mivel szakemberek által adott válaszok relevánsak. A megkérdezettek válaszai eltérő
hátterük ellenére jelentős átfedést mutat a NES és a saját politikai javaslatai között.

1.6.

Fő interjúkérdések

1. Hogyan kapcsolódik a munkája az energiaközösségekhez?
2. Úgy gondolja vannak még akadályok, amelyek visszatartják az energiaközösségek megjelenését
Magyarországon?
3. Mit gondol, mit tehet a kormány, hogy elősegítse az energiaközösségek kialakulását?
4. Mit gondol, mit tehetnek az állampolgárok egyéni szinten a magyarországi energiaátmenet
felgyorsítása érdekében?
5. Ha Ön egy napra Magyarország miniszterelnöke lenne, milyen szabályozást vezetne be a magyar
energiaközösségek érdekében?
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