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Közösségi energia

MTVSZ program:

1. szakasz:

2013-2016

Európai és hazai 

közösségi 

kezdeményezések 

népszerűsítése

Egyéni -> közösségi 

termelő-fogyasztók 

– ún. prosumer-ek

Mi a közösségi energia?



Megújuló energia szövetkezetek szövetsége:

https://RESCoop.eu

Ecopower.be: 23 alkalmazott, 

50ezer tag

- részjegyek

- megújuló áram értékesítés 

(szolgáltató)

Magyarországi tag még nincs

Románia: Új szövetkezet tagokat toboroz 

megújuló energia termelő cég 

megvásárlásához

Horvátország: Zöld Energia Szövetkezet (ZEZ)

• Krizevci (Kőrös) – önkormányzati épületeken 

naperőművek közösségi finanszírozással

https://rescoop.eu/
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SHAREs
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A megújuló energiára való sikeres átállás
hozzávalói:

A nap, a szél, ...

 Innovatív energetikai
megoldások

Emberek

Megújulóenergia-közösségek
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Honnan jön a gondolat?
EU irányelvekben megjelennek az energiaközösségek

Az Európai Unió “Tiszta energia minden európainak” csomagja előkészíti az utat az energiaforradalom előtt, 
mivel a fogyasztókat helyezi a zöld átmenetben vezető szerepbe.

Termelő-
fogyasztó

Lakossági 
részvétel

Közös 
tevékenységek

Közös beszerzési 
csoportok

Energia-
közösségek

…

„ A megújulóenergia-közösségek megerősítése a megújuló energia
előállítása, fogyasztása, tárolása és értékesítése terén szintén elősegíti a 
háztartások energiahatékonyságát, támogatja a megújuló energia
felhasználását, és egyúttal hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez az
energiafogyasztás csökkentése és az alacsonyabb ellátási díjak révén."“

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en






Egy közösségi 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 min. 

3-5% hasznot biztosít a közösségnek vagy az 

energiaszövetkezet tagjainak.

A haszon közösségbe visszaforgatására jó példa a 

közösségi alap létrehozása, amelyről a közösség 

dönt, hogy milyen további fejlesztésre fordítják.

Non-profit jelleg, de 

életképes kell legyen



Hazai példa: egyéni termelő-fogyasztó 

Háztartási méretű kiserőmű

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE, <50 kWp): társasházak, 

önkormányzati intézmények, kisvállalkozások

Ad-vesz mérő óra

éves szaldós elszámolás,

a többletet alacsony áron 

(~15Ft/kWh) veszik át

EU-s támogatás:

Önkormányzatoknak

Vállalkozásoknak

Kamatmentes hitel

Lakosságnak

RRF: 100%-os támogatás,

de már bruttó elszámolás



Hazai példa önkormányzati 

napenergiás erőműre (1 MW) 

Miskolc, Bogáncs utcai hulladéklerakón (barnamezős) 

1 MW kapacitású naperőmű.

Évi kb. 1000 t CO
2

kibocsátás csökkentés.

100%-os EU-s támogatás TOP-ból: kb. 770 millió Ft.

7 önkormányzati intézményt lát el árammal.

Fizetnek elosztói díjat a hálózatüzemeltetőnek külön 

megállapodás alapján – felhasználás nem a termelés 

helyén!

További 3-4 MW-nyi tervek...



Szocialisnaperomu.hu Tiszabő

Máltai Szeretetszolgálat non-profit kft-je üzemelteti.

Szakmai partner: E.ON Hungária

Államilag támogatásból létrejött naperőmű piaci alapon értékesíti az áramot.

A bevételből előrefizetős órákra feltölthető támogatást adnak kisgyermekes 

családoknak bérelhető infrapanellel egy gyerekszobát fűteni.



Megosztási kérdések tisztázatlanok

3. § 69a. Villamosenergia-megosztás: aktív felhasználó vagy 

energiaközösség által termelt villamos energia közvetlenül más 

felhasználó vagy energiaközösség részére történő értékesítése 

vagy ellenérték nélküli átadása a közcélú hálózaton vagy 

magánvezetéken keresztül; VET – Villamos energia törvény

Részletszabályok hiányoznak

RHD – rendszerhasználati díjak

használatarányos

csökkentéséért

küzdünk.



Önkormányzatok lehetőségei / 1

Maga is lehet termelő-fogyasztó / aktív felhasználó

Tagként részt vehet MEK vagy HE alapításában, 

működtetésében.

Tehát, termelhet, vásárolhat megújuló energiát és azt

tárolhatja,

eladhatja.

Lehet:

energiatermelő,

energia kereskedő,

energiaszolgáltató,

aggregátor,

hálózatüzemeltető.



Önkormányzatok lehetőségei / 2

Az önkormányzat – a településrendezési eszközök

alakítása révén - kulcsszerepet tölt be a megújuló 

energiaberuházások infrastruktúrájának alakításában.

Anyagilag támogathat közösségi kezdeményezéseket:

Pályázati formában

Ingatlan bérbeadásával, átadásával

A megtermelt energiával támogathat

energiaszegénységben élőket:

Közvetlenül energia eladásával

Közvetve ingatlanuk bérbevételével
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SHAREs
Új projekt az energiaközösségek fejlesztéséért

 Az Európai Bizottság Horizon 2020 programja
támogatja

 Időtartam:
2021. szeptember – 2024. augusztus

 10 partner 6 országból, magyar partnerek:

– Reflex Egyesület, Győr (Magyarországi 
Éghajlatvédelmi Szövetség irodája

– Magyar Természetvédők Szövetsége

 Koordinátor: Ausztriai Energiaügynökség
(Austrian Energy Agency)



További információ: Kovács Bence

Közösségi energia programvezető

Magyar Természetvédők Szövetsége

kozossegienergia@mtvsz.hu

www.mtvsz.hu/kozossegi_energia

https://www.facebook.com/kozossegienergia/

mailto:kozossegienergia@mtvsz.hu
http://www.mtvsz.hu/kozossegi_energia
https://www.facebook.com/kozossegienergia/

