
Közösségi energia – miért, 
hogyan? 

Rövid bemutató,

2014. tavasz





Közösségi energia: 
környezeti igazságosság és 

energia demokrácia 

1. Lakosok bevonásával fut a program (pl. 
állampolgári ill. közösségi tulajdon)
2. Konkrét helyi és/vagy társadalmi előnyök2. Konkrét helyi és/vagy társadalmi előnyök
3. Demokratikus, szövetkezeti vagy más közösségi 
struktúra 
4. Energiahatékonyságon és/vagy megújuló 
energián alapuló beruházás
5. A környéken élők (is) részesülnek előnyeiből 
6. A profitból a tagok/közösség (is) részesül vagy 
más közösségi energiarendszerbe forgatják vissza



Közösségi Energia –
miért?

• A tiszta energia társadalmi támogatottsága
• 2. A tiszta energia növekvő pénzügyi 

támogatottsága 
• 3. Nagyobb tudatosság• 3. 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 KE példák





Hazai példák

• Zömében EU-s ill. norvég támogatású, 
önkormányzati koordinálású projektek ld. 
Mórahalom, Újszilvás, Parasznya stb.

• Pornóapáti falufűtőmű, bio brikett program
• Klasszikusabb: miskolci virtuális erőmű, vépi• Klasszikusabb: miskolci virtuális erőmű, vépi

szélerőmű
• EKA: nyíregyházi
szalmaház-építő szaki
csapat + közösség,
képzések



A Közösségi Energia projekt
www.communitypower.eu



Mi kell hozzá?• megújuló és közösségi 
energia célszámok
• támogatás- és 
hitelbiztosító intézmények, 
pl. nemzeti közösségi 
energiaügynökségek
• igazságos és megbízható 
támogatási rendszerek 
kialakítása a megújuló kialakítása a megújuló 
energiáknak 
• a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatásának 
átirányítása a megújuló 
energiákra
• a megújuló energiákat 
előnyben részesítő hálózati 
infrastruktúra és fejlesztés



Hazai jogi és pénzügyi 
elemzés:

• Ami hiányzik:
- Megújuló energia törvény, benne pl. 

egyablakos adminisztráció és hálózatra csatlakozás 
egyszerűsítés, KÁT-METÁR ill. támogatási rendszerek

- Rezsicsökkentés-alternatíva: átfogó energiahatékonysági 
program – 1,6 Mrd Ft-ból minden hazai lakás 
energiahatékonnyá tehető. Javaslat: EU + 
kvótabevételekből Energiahat. Alap, 100% támogatás a 
kritériumoknak megfelelő (indikált) projektekre, de a 
megtérülés ütemében 100%-ban visszatérítendő. (EIB 
garancia alappal csökkenthető a kockázat). Így az Alap 
újratöltődik.

- Energiatanúsítvány jobb nyomonkövetés, 2020 utáni 
építési kötelezettségek stb., több lakossági tanácsadás

- Intelligens hálózatok, innováció 



Hazai Közösségi Energia 
kampányterv, célszámok

• EMLA: állásfoglalás a hazai KE jogi helyzetéről és kezdeti 
javaslatok, majd elemzés jogszabályi változtatási és új 
szabályozási, intézkedési javaslatok – 2014 júl. Hazai döntéshozók 
felé érdekérvényesítés a jogi javaslatokról

• Finanszírozási javaslatcsomag készül döntéshozóknak, kapcsolódó 
útmutató kedvezményezetteknek KE-hoz és finanszírozáshoz; útmutató kedvezményezetteknek KE-hoz és finanszírozáshoz; 
műhelyképzések, hatásaként min. 2 beadott pályázat Mo-n KE-ra

• Szövetséges-hálózat építés: min. 30 szervezet csatlakozik
• Lakossági kampány: 2 országos konferencia, 6 régióban info napok 

és műhelyek, KE roadshow, össz. min. 1500 fő csatlakozik ill. KE-
segítő jogszabályi változásokat ér el a MTVSZ.

• Új KE kezdeményezés: min. 1 pilot projekt jellegű kezdeményezés 
alakul 2015 novemberig, projektterve kész

• Kiadványok, szóróanyagok, kiállítás, online info és akciók, 
sajtóbeszélgetések, honlap stb. folyamatos kommunikációs 
kampány 



…így lehet bekapcsolódni pl. 
szövetségesként:

• Hírt adunk esetenként felületeinken a programról
• Részt veszünk program eseményeken ill. előadást stb. biztosítunk a 

programnak egyes rendezvényeinken
• Részt veszünk a program érdekérvényesítő, döntéshozókat meggyőző 

munkájában (pl. közös nyílt levél aláírása)
• Aktívan bekapcsolódunk a program szövetséges-hálózata munkájába • Aktívan bekapcsolódunk a program szövetséges-hálózata munkájába 

(érdekérvényesítés; egy új közösségi energia és/vagy élelmiszer 
kezdeményezés/projekt/szövetkezet tervezésében, alakításában segítség 
vagy részvétel)

Egy vagy több is bevállalható, időben is változhat az együttműködés. 



Energiaszövetkezet – működési ötlet:

1. Megalakulás

2. A szövetkezők pénzt tesznek a szövetkezetbe egy általuk
eldöntött cél megvalósulása érdekében. Ez lehet egy-vagy több
beruházás. 

3. A beruházás eredményeként létrejött terméket értékesítik, 
amelynek során visszatérül az általuk betett forint összeg. 

4. A forintot lekötik és kamatoztatják. A forint bevétel arányában4. A forintot lekötik és kamatoztatják. A forint bevétel arányában
pénzhelyettesítőt bocsátanak ki, amit a szövetkezet tagjai
használnak szigorúan egymás között.

5. A szövetkezet kifelé folyamatosan értékesít forintért, vagy
devizáért. 

6. A szövetkezet termelési és fogyasztási szerkezetét előre meg kell
tervezni, hogy az zárt körben is működjön, a keresletet belső körből
lehessen kielégíteni. 

7. A fedezet kamatának felhasználásáról a szövetkezet dönt, 
célszerűen újabb beruházásokra fordítja, vagy megosztja a 
szövetkezet mint közösség, és az egyéni tagok között valamilyen
arányban. 



Köszönöm a figyelmet!
• http://www.mtvsz.hu/kozossegi_energia
• Kontakt: Botár Alexa, alexa@mtvsz.hu



A fennálló szerkezeteket az emberek rakják 
össze, annak megfelelően, hogy milyen célt 
akarunk elérni. Ha az a célunk, hogy nőjön a 
gazdaság, akkor a mai struktúra erre többé-
kevésbé, a válságoktól eltekintve, alkalmas. Ha 
az a célunk, hogy úgy nőjön a gazdaság, hogy az a célunk, hogy úgy nőjön a gazdaság, hogy 
hasznai igazságosan terüljenek szét a 
társadalomban, hogy a környezeti terhek 
csökkenjenek, akkor a mai szerkezet erre nem 
alkalmas. Alkalmassá kell tenni!


