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Absztrakt 

A közösségek (így például lakóközösségek, tulajdonközösségek, szövetkezetek) energiagazdálkodásban be-
töltött szerepe korunkban rohamos gyorsasággal erősödik - legalábbis a nemzetközi színtéren. Noha ezen a 
területen a közösségi megoldások története csaknem 100 évre tekint vissza, vélhetően a centralizált ener-
giarendszer és a műszaki szemléletmód uralmából fakadóan a hazai szakmai közösség mindeddig meglehe-
tősen csekély aktivitást mutatott a téma feldolgozása, alaposabb megismerése terén. Az energiarendszer 
gyökeres átalakulása azonban egyre határozottabban irányítja figyelmünket a decentralizálás fontosságá-
ra, így a kisléptékű közösségi megoldásokra. Ezek legalább három területet érintenek, a) a megújuló ener-
giaforrások alkalmazásait; b) a decentralizált energiatárolást; c) a közösségi alapú energiahatékonysági 
beavatkozásokat. Jelen tanulmány a felsorolt három terület közül csak az energiatermelésre összpontosít, 
annak nemzetközi helyzetét vázolja fel és főként hazai állapotát és lehetőségeit mutatja be a terjedelmi 
korlátok szabta lehetőségek között. 

Bevezetés

Az energetikai korszakváltás napjait éljük. A kelet-közép-európai térségben - és különösen hazánkban 
- ennek még nem sok jelét látni, de egyes országokban, így Dániában, Portugáliában, Németország egyes 
tartományaiban ma már teljesen általánosnak tekinthető, hogy a villamosenergia-igényeket – az iparit 
és lakosságit egyaránt – napokon át akár 100%-ban megújuló forrásokból képesek fedezni. Ha ennek az 
irányváltásnak a motivációs tényezőit keressük, számos nyomós érvet találunk, többek között törekvést a 
környezetszennyezés tragikus mértékének visszafogására, kontinensünk energetikai kiszolgáltatottságának 
csökkentésére, valamint az ellátásbiztonság romlásának megállítására. Ugyanakkor ezek mellett egyre 
lényegesebb szempont az energiademokrácia megerősödése, vagyis a családi és közösségi szintű energia-
termelés térnyerése. Ez a hazánkban még új megközelítés abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy 
a “közösségi fogyasztók” - az eddigiekkel ellentétben - úgy használják az energiát, hogy immár tisztában 
vannak azzal, hogy az honnan származik, illetve azzal is, hogy az milyen környezeti hatásokkal jár (Klein, 
S. J. W.—Coffey, S. 2016). 

Mindent összevetve az energetikai átmenet kérdésköre igen sokrétű, amelynek műszaki, társadalmi, 
gazdasági, politikai és kulturális vetülete egyaránt van, és sürgető szükségszerűség a leegyszerűsített mű-
szaki problémamegoldásokon messze túlmutató komplex tervezési és megvalósítási lehetőségek alkalma-
zása és támogatása. Kutatásunk fő célja az, a) hogy megvilágítsuk a „közösségi energetikai megoldások” 
hazai és nemzetközi értelmezése közötti különbséget; b) hogy a nemzetközi helyzet és a jó gyakorlatok 
feltérképezésével képet alkossunk ezen megoldások pillanatnyi nemzetközi státuszáról helyzetéről és c) az 
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összegyűjtött tapasztalatok felhasználásával javaslatokat fogalmazzunk meg az ilyen jellegű fejlesztések 
hazai alkalmazásának lehetőségeiről. 

A nemzetközi fejlődési folyamatok fő irányai a közösségi energetikában

Németországban manapság a családi és közösségi befektetések fedezik az összes megújuló energiás 
fejlesztés költségének mintegy felét. A családi léptékű napelemes rendszerek száma nagyságrendileg  
1,5 millió (GermanSolarAssociation 2016), ami 4-6 millió “prozumer” (olyan fogyasztó, aki egyben energiát 
is termel) megjelenését jelenti az energiarendszerben. A családok az általuk termelt villamos energia 20-
40%-át fogyasztják el (Wirth, H. 2016), a többit a villamos hálózatba juttatják, illetve az utóbbi években 
egyre jelentősebb mértékben saját akkumulátorokban tárolják. Ennek a tendenciának az erősödését mu-
tatja, hogy a 2015-ben épített napelemes rendszerek 41%-a rendelkezett saját energiatárolási megoldással 
(Michel, J. 2016)! A közösségi tulajdonban lévő erőművek száma az országban megközelíti az ezret. Tehát 
megállapítható, hogy a közösségi energetikai megoldások nem csak a termelés, de az energiatárolás tekin-
tetében is szóba kerülhetnek - sőt, az energiahatékonyság javítása is elképzelhető közösségi alapon (Klein, 
S. J. W. 2016).

A közösségi szintű alkalmazások története az 1930-as évekig nyúlik vissza. Ekkor születtek az Amerikai 
Egyesült Államok vidéki térségeiben azok az energiaszövetkezetek, amelyek ezeknek a távoli területeknek 
az elektromos árammal való ellátásában kulcsszerepet játszottak. Európában csak jóval később erősödött 

1. ábra: Az európai megújuló energiás szövetkezetek taglétszáma 
(millió fő). 
Forrás: Harmat Á. szerkesztése a rescoop.eu adatai alapján

fel ez az irányzat, amely mára 
messze túlnőtt az USA-ban 
megszokott kereteken. Belgi-
umban 1991-ben jött létre egy 
jelentős szövetkezet, az Ecopo-
wer, amelynek jelenleg 40 000 
tagja van. Az Ecopower munká-
ja egész Európa szempontjából 
fontos, hiszen ez a szervezet 
koordinálja a REScoop, vagyis 
az európai megújuló energiás 
szövetkezetek 2011-ben alapí-
tott szövetségének tevékeny-
ségét. Ennek az európai szö-
vetségnek 1240 tagszervezete 
van, amelyek mindösszesen 
650 000 embert képviselnek 
szerte a kontinensen - de leg-
inkább annak északi és nyugati 
felében (1. ábra). Ahogyan az 
ábra igen látványosan érzékel-
teti, az energiaszövetkezetek a 
közép-kelet-európai térségben 
gyakorlatilag ismeretlen megol-
dásnak számítanak.
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A nemzetközi tapasztalatok szerint a közösségi projektek sikerességének kulcsa az alábbi pontokban fog-
lalható össze: 

támogató szabályozási környezet;

ütőképes szervezeti háttér;

korrekt, a projekt által érintett közösségeket is figyelembe vevő pénzügyi tervezés és fi-
nanszírozás;
az érintett közösségek véleményének figyelembe vétele, csoporton belüli bizalom, közös-
ségi összefogás, civil kurázsi. 

Szabályozási környezet

A helyi lakosság szerepvállalásának növelésére az egyik fontos eszköz a támogató szabályozási háttér. 
Ennek leghatékonyabb eszközei a gazdasági szabályozás témakörébe tartozó adózási könnyítések és be-
táplálási tarifák. Mindkettőre számos jó példát találhatunk Európában. Dániában például a megtermelt és 
értékesített áramra adómentességet élveznek azok a családok, amelyek saját lakóhelyükön vagy a szom-
szédos települések valamelyikén működő berendezéssel állítanak elő villamos energiát (Friends of the 
Earth 2014). 

Lengyelországban 2015-ben vezettek be kedvező betáplálási tarifát a kis teljesítményű szélturbinákkal 
termelt áramra - a 3 kW alatti berendezések esetében ez 0,17 Euro/kWh, a 3-10 kW közötti teljesítmény-
tartomány esetében 0,15 Euro/kW. Dániában - ugyanekkora szélgenerátorok esetében - ennél lényegesen 
jobb, 0,33 Euro/kWh tarifával számolhatnak a családi befektetők. Dániában a jogszabályi környezet ál-
talában is nagyon támogató a közösségi szélenergia területén, hiszen a 25 m-nél magasabb szélerőművek 
beruházásainál kötelezően előírja a legalább 20%-os helyi tulajdoni hányadot. 

•
•
•

•

2. ábra: Közösségi alapú napkollektoros hőenergia-termelés a dániai 
Hjortshøj ökofaluban. 
Forrás: Munkácsy B. felvétele.

A skót kormány is komoly célokat 
tűzött ki, így például azt, hogy 2020-
ra az országrész energiaigényének 
100%-át megújuló energiával fogja 
ellátni, és az ehhez szükséges kapa-
citásból legalább 500 MW kapacitás 
közösségi tulajdonban lesz. Ennek 
érdekében létrehozta a Közösség és 
Megújuló Energia Programot (Com-
munity and Renewable Energy-
Scheme - CARES), amely ingyenes 
szakmai és projektfinanszírozási tá-
mogatást biztosít. Ennél is lényege-
sebb, hogy a skót kormány 2014-ben 
20 millió, 2015-ben 21 millió, 2016-
ban 10 millió £-os pénzügyi alapot 
(Local Energy ChallengeFund) biz-
tosított a fejlesztésekre, melyek-
kel az első két évben 40 beruházás 
támogatása valósult meg. A projekt 
sikerességét jelzi, hogy a kitűzött 
500 MW-os közösségi energiás célt 
már 2015-re elérték, hiszen akkorra 
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Skóciában már 508 MW közösségi tulajdonú megújuló energia kapacitás állt üzemben, sőt további 609 MW 
tervezési vagy megvalósítási fázisban volt. Kiemelendő továbbá, hogy a hitelalap nem csak megújuló alapú 
energiatermelő egységek építését segíti, de olyan intézkedéseket is, amelyek előremozdítják a megújuló 
energiaforrások jobb integrálását az energiarendszerbe (Community Energy Scotland 2016). 

A szervezeti háttér fontosságáról

A projektek lehetnek teljes mértékben a közösség által tulajdonoltak, vagy egy közösség és egy befektető 
cég közös érdekeltségei. A szervezeti háttérnek különböző formái működnek Európa-szerte az alkalmazott 
jogi és pénzügyi eszközöktől függően. Mindegyikre igaz, hogy egy ütőképes háttérszervezet már a beruhá-
zás generálásánál aktív szerepet játszhat, ugyanakkor képesnek kell lennie az esetlegesen évekig elhúzódó 
folyamat menedzselésére. Tipikus példa erre a dán Middelgrunden Szél Szövetkezet, amely a koppenhágai 
kikötő térségében működő 40 MW-os rendszer 20 turbinájának éppen felét birtokolja. A csoportnak mint-
egy 8550 tagja van, akiknek 95%-a egészen csekély összeggel (500-3000 €) vett részt a finanszírozásban 
(Volund, P.—Hansen, J. 2000). A szervezeti háttér létrehozása 1996-ban kezdődött, és a kivitelezés 2000 
decemberében fejeződött be. Ez idő alatt számtalan szervezési, engedélyezési, finanszírozási akadályt 
kellett elhárítani, ami a lelkesedés mellett nyilvánvalóan komoly szakértelmet is követelt; ezt elsősorban 
az a Koppenhágai Környezet és Energia Iroda biztosította, amely az egész projekt kezdeményezője volt 
(Sørensen H. C.et al. 2002).

3. ábra: A felerészben közösségi tulajdonú 40 MW-os Middelgrunden 
szélfarm. 
Forrás: Kim Hansen felvétele. 

Egy másik példaértékű projekt 
működik a szintén dániai Sønderborg 
területén, ahol a helyi önkormányzat 
2007-ben eldöntötte, hogy 2029-re 
szén-dioxid semleges lesz. Ennek el-
érése érdekében elindították a Pro-
jectZERO programot, és megalapítot-
ták az ugyanezt a nevet viselő alapít-
ványt, amely megvalósításért felel. A 
szervezet, amelynek finanszírozását a 
Danfoss, a helyi közmű cég, a Nordea 
Bank alapítványa, illetve az önkor-
mányzat biztosítja, mára számos si-
keres projektet vitt véghez. Például a 
ZEROhome program keretében ingye-
nes energetikai tanácsadásokat bizto-
sított a háztartások számára, tovább-
képzéseket szervezett a kivitelezők 
részére, illetve segítettek a banki köl-
csönfelvétel területén is. A projektbe 
a háztartások 65%-a kapcsolódott be, 
és jelentős, néhol 45%-os energiameg-
takarítást értek el.

Németországban a közösségi alapon formálódó projektek esetében a szövetkezeti forma terjedése ne-
vezhető futótűzszerűnek. 2006-ban az energiaszövetkezetek száma még nem érte el a 100-at, 2015 elejére 
viszont már megközelítette az ezret. Nagyrészt ennek az aktivitásnak köszönhető, hogy az elmúlt években 
Németországban a különféle alternatív tulajdonosi csoportok négyszer annyi energiatermelő kapacitást 
telepítettek, mint a tőkés társaságok. Érdekes, hogy a gazdasági motiváció mellett (támogatott átvételi 
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árak) legalább ennyire fontos szempontként merült fel a magánszermélyek, polgárok környezet állapotáért 
való aktív tenniakarása (Kirchhoff, H.et al. 2016).

A példaértékű német energiaközösségek sokasága közül is kiemelkedik a 130 lakosú brandenburgi Feld-
heim, ahol már 1995-ben elindultak a beruházások. Első lépésben egy befektető a helyi mezőgazdasági 
szövetkezet földjén telepített négy kisebb szélerőművet, amit további 43 követett. Időközben biogázüze-
met és napelem farmot is telepítettek, ezeket viszont közösségi alapon. Az igazán nagy fordulatot mégis az 
jelentette, amikor 2008-ban a polgárok úgy döntöttek, hogy saját villamosenergia-rendszert hoznak létre 
(mikrogrid), ami 2010-re meg is valósult. Végeredményben elmondható, hogy ma a megtermelt villamos 
energia alig 1%-át hasznosítják helyben, a többit értékesítik. Napjainkban saját akkumulátoros energiatá-
roló-rendszer megépítésén dolgoznak, amely akár két teljesen napon keresztül képes fedezni a település 
villamosenergia-igényét (Bowen, A. 2015). 

Biztos szervezeti hátteret jelenthet, ha egy más célra szerveződött stabil közösség áll az energetikai 
projektek hátterében. Jellemzően ilyenek az úgynevezett ökoközösségek (ökofalvak), amelyek működési 
logikájának szerves része, hogy a csoport összefogásának erejével élve, egyfajta önellátásra berendez-
kedve igyekeznek például az élelmiszerigényeiket kielégíteni vagy saját energiaellátásukat biztosítani. 
Későbbi fázisban pedig akár többletet is termelve generálnak bevételt, anyagi bázist a közösség más irányú 
céljainak eléréhez (például egy saját autómegosztó [carsharing] rendszer működtetéséhez). A fent leírtak-
ra remek példa az Aarhus közelében található Hjortshøj ökofalu, ahol eredendően 105 háztartás hőigényé-
nek kielégítésére építettek ki egy példaszerűen diverz távfűtésrendszert, amelynek alapeleme az összesen  
245 kW teljesítményű apríték- és pellettüzelésű közösségi fűtőmű (70 m3 tüzelőanyag-tárolási és 8 m3 forró-
víz-tárolási kapacitással), amit közösségi alapon épített és működtetett napkollektoros rendszer egészít ki. 
A projekt leginkább innovatív eleme a biomassza-tüzeléssel összekapcsolt 35 kW-os Stirling-motoros koge-
neráció, ami később került a rendszerbe, ám a technológia éretlenségéből fakadó nehézségek miatt sajnos 
a mai napig nem működik rendeltetésszerűen. Más dániai közösségek, például Dyssekilde vagy Svanholm, 
az áramtermelés hagyományos módját választva saját szélerőműveket üzemeltetnek, így fedezik részben 
vagy egészben az áramigényeinket. A NordicFolkecenter, amely önmagát ugyancsak egyfajta ökoközös-
ségként határozza meg, kifejezetten energetikai irányultságú szerveződés. Kisugárzása igen határozottan 
érzékelhető az egész kistérségben, ahol mára az áramtermelés terén nem csupán teljes önellátásról, de 
jelentős áramexportról is beszélhetünk.  

Fontos azonban kiemelni, hogy - a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján egyaránt - a közösségi 
projektek igen gyakran csak egy, vagy jó esetben alig néhány tag elkötelezett munkájának eredményeként 
lesz sikeres, ami kockázatos a projekt hosszú távú fenntartása, működtetése szempontjából (Walker G. 
2008). 

Megfelelő finanszírozás

Az energetikai beruházásokra általában jellemző, hogy nagy a beruházási költség és viszonylag hosszabb a 
megtérülési idő, így kulcskérdés lehet a megfelelő pénzügyi finanszírozás, amely történhet a) szövetkezeti 
formában magántőke bevonásával; b) profitorientált pénzügyi vállalkozás segítségével; c) állami szervezet 
részvételével.

Ami a szövetkezeti formában működő projekteket illeti, jelenleg Európa 16 országában 2397 szervezet 
működik ebben a formában a legnagyobb szövetség, a REScoop szervezeti keretei között (REScoop 2016). 

A tipikus jó gyakorlatok közé tartozik például a skóciai Spirit of Lanarkshire Szélenergia Szövetkezet, 
amely egy 2,7 millió £-nyi (3,4 millió €) befektetéssel két szélerőműparkba is bevásárolta magát 2014-ben, 
ezáltal a tagok összesen 18 szélerőmű résztulajdonosaivá váltak. A tőkét a helyi közösség 607 tagjának 
bevonásával gyűjtötték össze,; a lakosoknak minimum 250 és legfeljebb 20 000 részvény vásárlására volt 
lehetőségük, amelyek egységnyi értéke 1 £ volt. A szélerőműveket üzemeltető szolgáltató a szerződés 
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megkötésekor legalább 6,5%-os éves hozamot garantált a helyi befektetőknek. A hozam ezzel szemben az 
első évben 9,92% volt, ám évről-évre változni fog az átlagos szélsebesség és az ebből fakadó kapacitásfak-
tor függvényében.

Igen gyakori megoldás, hogy egy Energetikai Szolgáltató Vállalat (ESCO) katalizálja a beruházást, majd 
a közösség a garantált energiaköltség-megtakarításból fizeti a költségeket. Az EPC (Energy Performance 
Contracting) nevű szerződés esetében az ESCO teljes mértékben vagy részlegesen vállalja a kivitelezési 
és műszaki kockázatokat, illetve szerződésben garantálja az energiaköltségek csökkenését. A különféle 
ESCO finanszírozások Magyarországon is jelen vannak, azonban a lebonyolításra vállalkozó 20-30 cégből a 
2008-as gazdasági válság után alig 5-6 maradt. A csökkenés hátterében a pénzügyi válság következtében 
kialakuló hitelképességi problémák állnak, a válság közben bedőlt projektekből fakadó bizonytalanság, 
az ellenható szabályozási környezet, valamint az energiapolitikai kiszámíthatatlanság vetette vissza az 
energiahatékonysági beruházásokat. A finanszírozási modell iránti bizalom visszaszerzésének, és a piac át-
láthatóbbá tételének érdekében létrejött az európai EPC Etikai Kódex, amelyet a Magyarországon működő 
ESCO cégek döntő többsége aláírt (Boza-Kiss B.—Vadovics K. 2015).

Az eddigi tapasztalatok alapján igen lényeges elemnek tűnik, hogy a közösség ne különböző, csupán 
a profittermelésben érdekelt befektetők csoportját jelentse, akik ráadásul nem is helyiek, hanem a helyi 
lakosság csoportját, amelyben az adott szervezet ténylegesen a kollektív érdekeket, a helyi lakókörnyezet 
minőségét, az elérhető szolgáltatások színvonalát egyaránt szem előtt tartja (Walker, G. 2008).

Az érintett közösségek projektformáló szerepe

A korábban már említett Middelgrunden szélfarm létrehozása a közösség összefogása szempontjából is fi-
gyelemre méltó és általános érvényű tapasztalatokkal szolgál. Alapelvként vették figyelembe, hogy a több 
éves folyamat minden lépésébe igen intenzíven vonták be az érdekelt feleket, és igyekeztek véleményüket 
minél inkább figyelembe venni a tervezés során, így a projekt végére lényegében szinte teljes egyetértés 
alakult ki a beruházás befogadása kapcsán – annak ellenénre, hogy a kiválasztott helyszín a főváros egyik 
leginkább frekventált területének látképét változtatta meg (Volund, P. 2000). 

A helyi civil közösségek projektformáló szerepe, ahogyan ez egy korábbi fejezetben már olvasható, 
az ökofalvak esetében is világosan látszik. A dán példák mellett számos más térségben is léteznek efféle 
közösségek, amelyek szervezett keretek között élnek, termelnek, érvényesítenek érdeket, - fokozottan 
figyelembe véve a környezeti szempontrendszert. Ennek eredményeként olyan energetikai megoldásokra 
törekednek, amelyek környezetkímélők. Erre példa az egyik legismertebb ökoközösség, a skóciai Find-
horn, 1989-ben telepítette az első 75 kW-os szélturbináját, amely - alig 5 esztendős pénzügyi megtérülést 
eredményezve - hosszú évekig 20%-ban fedezte a falu áramigényét. A kedvező szélklimatikus adottságokra 
alapozva később három használt 225 kW-os berendezést vásároltak Dániából, melyeket 2006-ban helyez-
tek üzembe. Ezzel a 750 kW összeteljesítményűszélerőműpark képes annyi villamos energia termelésére, 
amely éppen kétszeresen haladja meg a közösség igényeit, így jelentős mennyiségű áramot tudnak érté-
kesíteni, vagyis bevételre képesek szert tenni (ENERGY4ALL 2016). Ami ez esetben, mint projektformáló 
tényező megjelenik, az leginkább a közösség értékrendje, amely a megújuló energia iránti elkötelezett-
ségben (a szélerőmű-technológia korai alkalmazása) és az újrahasználat (használt berendezés vásárlásával 
erőforrásgazdálkodási előnyök) előnyben részesítésében érhető tetten.

Azonban arra is van példa, hogy véleményük figyelmen kívül hagyása miatt az emberek, a közösségek 
a megújuló energiás beruházás ellen fordulnak. Ilyenkor gyakran olyan szélsőséges nézetek erősödnek fel, 
amelyek eltúlozzák a megújuló energián alapuló fejlesztés kétségtelenül létező környezetegészségügyi 
vagy természetvédelmi hatásait, így hátráltatják akár évekkel a projekt befejezését, de arra is számos 
példa van, hogy a beruházás meg is hiúsul (Varjú V. 2012).

10. évfolyam 3. szám   2016. december 30. �

A közösségek által generált energetikai megoldások, 
mint a területfejlesztés eszközei



�

Az adott térségben élők, az ott 
tevékenykedő civil közösségek 
megnyerése tehát igen fontos 
előfeltétele a megújuló ener-
gián alapuló beruházások sike-
rének. A legbiztosabb módja a 
támogatás megszerzésének az, 
ha a helyben élők a beruhá-
zásból anyagi előnyt élveznek. 
Éppen ezért Skóciában például 
a kormány arra ösztönzi a be-
ruházókat, hogy ha a helyiek 
nem vesznek részt aktívan a 
beruházásban, akkor beépí-
tett megawattonként évente 
5000 £-tal (1,8 millió forintnyi 
összeggel) támogassák a helyi 
közösségeket. 

4. ábra: Közösségi tulajdonú biomassza-fűtőmű Dániában, Hjortshøj öko-
faluban. Forrás: Munkácsy B. felvétele.

Hazai szárnypróbálgatások a közösségi energia terén

Hazánkban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint az úgynevezett ház-
tartási méretű kiserőművek (50kW alatt) száma és összes beépített teljesítménye 2011 és 2015 közt látvá-
nyos és gyors növekedésnek indult. 2011-ben 3,17 MW, 2013-ban 32,1 MW, 2015-ben pedig 128,86 MW volt 
az összes beépített teljesítőképesség. 2015 végére ebben a kategóriában az összes beépített teljesítmény 
98,99%-át (127,57 MW) a napelemes rendszerek képviselték,a háztartási, illetve céges, intézményi szintű 
alkalmazások száma összesen 15 136 darab. Sajnos az említett statisztikában nincs konkrét adatsor arról, 
hogy ebből mennyi pontosan a háztartási, mennyi a céges/intézményi rendszer, illetve az sem derül ki, 
hogy van-e az előbbiekben bemutatott közösségi energiarendszer. 0,5 kW alatti rendszerek, amelyről jó 
eséllyel feltételezhető, hogy egyéni háztartási rendszerek, azonban 2015. végéig 7 492 kapott engedélyt 
(összesen 23,9 MW beépített teljesítménnyel). 

Az 50 kW feletti, de 0,5 MW alatti nem háztartási méretű kiserőművek terén is jelentős volt a növe-
kedés. 2011-ben 15,11 MW, 2013-ban 20 MW, 2015-ben 34,48 MW volt az összes beépített teljesítmény. 
2015. végére ezen a 34,48 MW-on 127 kiserőmű osztozott, amelyből kiemelendő az összesen 15,76 MW 
volt fotovoltaikus és 8,99 MW biogáz alapú rendszer. Sajnos ebben a kategóriában sincs információ sem a 
céges, sem az intézményi, sem az önkormányzati tulajdonlási adatokról és megoszlásról, vagy közösségi 
rendszerek esetleges meglétéről (MEKH 2016). Mindezekből azért az a fő következtetés levonható, hogy a 
bekerülési költségek rohamos csökkenése és a javuló megtérülési mutatók miatt a napelemes rendszerek 
mind a lakosság, mind a cégek és intézmények körében nemcsak környezetileg előnyösek és egyre ismer-
tebbek, hanem mítanak. Éppen ezért ezeknek köszönhető a szektor kiemelkedő bővülése, különösen 50 kW 
beépített teljesítmény alatt, ami kedvező jogszabályi környezetben nyilvánvalóan a „valóban közösségi” 
megoldásokra is kihatna.
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Ugyanakkor jelezni kell, hogy a korábban 
említett nemzetközi gyakorlattal ellen-
tétben Magyarországon jelenleg a “kö-
zösségi energia” kifejezésen leginkább 
a közösség által használt intézmények 
energetikai korszerűsítését, ezen belül is 
elsősorban napenergiás termelési kapa-
citás telepítését értjük - elsősorban EU-s 
forrásból, döntően az érintett közösség 
tényleges részvétele nélkül zajlott le. 
Több hazai önkormányzati megújuló ala-
pú beruházásnál tetten érhető, hogy egy 
elhivatott szereplőn, gyakran valamelyik 
helyi vezetőn múlik a fejlesztés előmoz-
dítása és megvalósítása.A jogi szabályozás 
buktatói és a szükséges ügyintézés nagy 
mennyisége miatt a leginkább elhivatott 
önkormányzatok sem tekintik potenciális 
befektetőknek, partnereknek sem a ma-
gánszemélyeket, sem a helyi vállalkozá-
sokat. 

5. ábra: A hazai nem engedélyköteles kiserőművek összes beépí-
tett teljesítményének változása 2011-2015 között (kW). 
Adatok forrása: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH 2016). 

A fentiek fő oka, hogy nemzetközi viszonylatban elterjedt szövetkezeti tulajdonlás terén kifejezet-
ten kedvezőtlen a hazai helyzet. Tisztán magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag megújuló energia 
termelésére létrejött szövetkezet mindeddig hazánkban nincs - 2011-ben ugyan létrejött az EMMET (Első 
Magyar Megújuló Energiatermelő Szociális Szövetkezet), de ötéves munkájuk ellenére máig nem jutottak 
el odáig, hogy létrehozzák az erőművüket. A szövetkezeti megoldások kudarcának oka, hogy - ha létre is 
jönnek efféle közösségek, energiaszövetkezetek - projektjeiket a hazai jogi szabályozás lényegében elle-
hetetleníti.

Pedig ami a lebonyolítást illeti: egy ténylegesen közösségi tulajdonú kiserőmű létrehozásához először 
legalább hét főből álló szövetkezetet, vagy más, jogi személyiséggel bíró gazdasági társaságot kell alapíta-
ni (maga a szövetkezet létrehozása nem különösebben bonyolult feladat, ha a legalább hét fős taglétszám 
megvan). A beruházás tervezésének és költségének meghatározása után elkezdődhet a tagtoborzás és a 
részjegy-árusítás. Miután megszerzik az összes szükséges engedélyt, a szövetkezeti tagok a részjegyek 
megvásárlásával megfinanszírozzák a beruházást. Felállítják az erőművüket egy olyan területen, amely 
egy helyrajzi számhoz tartozik, például az egyik tag 300-3000 m2-es telkén, vagy épületének tetején. Ezen 
a helyrajzi számon azonban több erőmű már nem létesülhet. Ez sok esetben visszaveti a vállalkozások szö-
vetkezeti csatlakozási kedvét, hiszen így ők már nem létesíthetnek saját rendszert a szövetkezeti erőmű 
mellé.

A háztartási léptékű (50 kW-ig) projektek hálózatra csatlakoztatása terén a villamosáram-szolgáltatókkal 
kell dűlőre jutni, és a folyamat az esetek többségében viszonylag gördülékeny. Az ennél nagyobb teljesítmény 
esetén (50-500 kW) az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes 
szolgáltatóval kell szerződést kötni, amely támogatott tarifával veszik át a villamos áramot.500 kW telje-
sítmény fölött azonban már egészen komolyak a fékek, hiszen ilyen fejlesztések esetében már “kiserőművi 
összevont engedélyt” kell kérni a MEKH-től (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal), amelyet 
például a szélerőművek esetében tíz éve nem adtak ki (hogy milyen érvrendszer alapján, az nem világos, 
hiszen komolyan vehető szakmai érvek nem támasztják alá a szélenergia-fejlesztések megakadályozását 
hazánkban). Pedig a közösségi projektek esetében - mint ahogyan ezt a külföldi példák sokasága igazolja 
- általában már ebben a léptékben, teljesítmény-tartományban kellene fejleszteni.
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A kiserőműben (hazánkban ez 50 MW alatti rendszerekre értendő) megtermelt áramot a Kötelező Át-
vételi Tarifa (várhatóan 2017 januárjától a METÁR - “megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított 
hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer”) alapján a szövetkezet a szolgáltatón keresztül elad-
ja az államnak, az 5%-os haszonkulcson pedig a tagok osztoznak a részjegyek arányában. Ez tehát egy olyan 
befektetési forma, melynek eredménye jövedelem formájában jelentkezik a részjegy-tulajdonosoknál. A 
kiserőmű tulajdonosa elvileg azonban dönthet úgy is, hogy annak a cégnek, intézménynek termel áramot, 
amelyen az erőművet létrehozzák. Így a vállalkozás és a tulajdonos által kötött szerződés szabályozza 
az áram átvételi árát. Ez átlagosan 10%-kal kedvezőbb a piaci árnál, ugyanis nem kell számolniuk az ún. 
rendszerhasználati díjjal. Jelenleg így toboroz befektetőket Magyarországon is a SunMoney, amely egy MLM 
alapú befektetési közösség. 

Fontos megemlíteni, hogy Magyarország jelentős részén lehetséges lenne a környező táj különböző 
forrásait is felhasználni a tradicionális  környezetgazdálkodásban. Ez lényegében visszetérés lehetne a 
száz évvel ezelőtti megközelítéshez, amely a helyi források sokrétű (élelmezés, nyersanyagtermelés, fel-
dolgozás és energia- előállítás) hasznosítását jelentette. Természetesen ma ezt modern formában, mai 
technológiával lehetne kialakítani. Ehhez adott település, településcsoport esetében fel kell mérni, hogy 
milyen táji adottságok alkalmasak az energia célú hasznosításra pl. mekkora a biomassza -kapacitás, illet-
ve azt is, hogy milyen jelenleg nem hasznosított területek (gyenge minőségű parlagok, meddőhányók, volt 
ipari területek stb.) vonhatók be ilyen formában az energiatermelésbe. A külföldön – pl. egyes, osztrák 
natúrparkokban – megvalósított fejlesztések ugyancsak azt igazolják, hogy érdemes nem csak nemcsak 
szűken az energiatermelésre összpontosítani, hanem azt összekapcsolni egyéb hasznosításokkal (helyi ter-
mékek előállítása, idegenforgalom, sőt természetvédelem). Ez növelné a hatékonyságot, egyben állandó 
fogyasztópiaca lehetne az ingadozó igényű helyi energiafelhasználásnak, másrészt a jövedelmezőséget is 
kedvezőbb tenné. 

Egy jellegzetes példa a fentiekre Altenberg an der Rax kisvároska Ausztriában, ahol az egész falu hő-
ellátását egy biomasszát hasznosító, alapvetően faaprítékot eltüzelő központi kazán biztosítja; a falu a 
demográfiai okok miatt felhagyott iskolaépületben egy ún. Naturlabort üzemeltet, amely alkalmat ad arra, 
hogy különböző diákcsoportok ott rendszeresen az erdei iskolákhoz hasonló rendszerben ismerkedjenek a 
térség természeti és társadalmi viszonyaival, és különféle környezetvédelmi projekteket bonyolíthassanak 
le; a falu határában pedig három különböző tematikájú (bányászati, vízhasznosítási és ökológiai), rendkívül 
sok ismeretet közlő, részben interaktív tanösvény található. De figyelemre méltó a korábbi polgármester 
által üzemeltetett mintagazdaság is, amely egyszerre folytat mezőgazdasági tevékenységet, nyújt turisz-
tikai szolgáltatásokat, kínál helyi termékeket és fejleszt energiatakarékos gazdasági gépeket, berendezé-
seket.

Nyilvánvaló, hogy a sok lábon álló közösségi rendszer kiépítése szükségessé tenné a megfelelő szerve-
zeti formák kialakítását, háztartások, önkormányzatok, vállalkozások, hivatalok stb. egymásra találását. 
Természetesen megfelelő koncepciókra, szakemberekre, tanácsadókra is szükség lenne, csakúgy, mint a 
megfelelő szabályozásra, mivel a jogszabályi környezet egyelőre a háztartások saját beruházásainak vagy 
az ipari létesítmények saját rendszerének kiépítését szorgalmazza és segíti elő. Az erőművekben történő 
tulajdonszerzést befektetésként kezelik, s ennek megfelelően adóztatják az ebből származó jövedelme-
ket.

A megvalósult hazai projektek - mint ahogyan korábban kiderült - nem tekinthetők a nemzetközi érte-
lemben vett valódi közösségi megoldásoknak és a területfejlesztés szempontjából is egyelőre legfeljebb 
települési léptékben értelmezhetők. Regionális léptékű tervezési elképzelésekre a Bükk térségében lát-
hatunk példát - elsősorban a LEADER gazdaságfejlesztési kezdeményezés keretében. Ennek eredeti célja 
egy olyan virtuális erőmű létrehozása volt, amely az érintett több mint 40 településen sok száz kisebb 
megújuló energián alapuló projekt együttműködésével jött volna létre (1 falu - 1 megawatt) (Vass L. et 
al. 2011). A kezdetben lendületesen fejlődő rendszer gyarapodása azonban - a kifejezetten a centralizált 
energetikai megoldásokat támogató hazai szabályozási környezetben - néhány év alatt megtorpant. Meg-
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valósult projektekről minden érintett településen be lehet ugyan számolni, de ez a falvanként átlagosan 
2-3 beruházás messze elmarad attól, hogy regionális léptékben jelentős összteljesítményről, vagy számot-
tevő megtermelt energiamennyiségről beszélhessünk. A közös rendszerbe integrálás terén még kevesebb 
eredmény mutatkozik, hiszen a megvalósult projektek egymástól elszigetelten működnek. A kivitelezés 
színvonala arra is ráirányította a figyelmet, hogy a telepítés során szükség lenne ahhoz értő szakemberek 
alkalmazására, így nem fordulhatnának elő olyan – sajnos létező – hibák, mint pl. napelemek észak felé 
tájolása; olyan műszaki tervezés, amelynek eredménye egy villamoshálózati csatlakozásra alkalmatlan 
szélgenerátor; illetve olyan elektromos töltőállomások felállítása, amelyek az elektromos autók számára 
nem közelíthetők meg vagy kifejezetten elzártak) stb.

Összességében megállapítható, hogy az EU által támogatott projektek forrásfelhasználásának haté-
konysága messze elmaradt a kívánatostól. A fentieket összegezve ennek okai az alábbiak: 

Túlzottan magas támogatásintenzitás, ami azt eredményezi, hogy a projektek haszonélve-
zőit a (mielőbbi) gazdasági megtérülés egyáltalán nem motiválja;
Decentralizációt akadályozó szabályozási környezet - a Korrupciókutató Központ tanulmá-
nya szerint ugyanis a decentralizált energetikai megoldások kisebb korrupciós lehetőséget 
rejtenek (Fazekas M.et al. 2014);
Műszaki szakemberek felkészültségének hiányosságai - műszaki felsőoktatásunk több évtize-
des lemaradása a megújuló energiahordozók alkalmazása terén;
A projektek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének hiányosságai. 

A közösségi energetikai megoldások területfejlesztési vonatkozásai

Energiarendszerünk decentralizálttá alakítása nem valósulhat meg a helyi közösségek bevonása nélkül, 
amelyek korunkban egyre inkább törekednek energetikailag részben vagy teljesen önellátóvá válni. A kö-
zösségi energetikai önellátásnak számos további pozitív hatása van, amelyek egy része lokálisan, másik 
része regionális, országos, vagy akár globális szinten jelentkezik.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulnak az adott térségben az energeti-
kai rendszer fejlődéséhez azáltal, hogy új kapacitásokat hoznak létre, így egyfelől javítják az energiabiz-
tonságot, másfelől energiát biztosíthatnak a szolgáltató és akár a termelő szektor számára is. Erre példa az 
Egyesült Királyságban 2011-ben átadott 5 MW-os napelemes rendszer, a Westmill Solar Park, amely mögött 
egy szövetkezet és annak 1650 tagja áll, és amely a jelzett teljesítménnyel a térség energiagazdálkodásá-
nak jelentős tényezőjévé vált. 

A megújulók esetében az energiaforrások általában helyi eredetűek, a helyi szereplőknek, gazdálko-
dóknak hoznak megtakarítást vagy profitot, ami így sokkal nagyobb arányban marad a közösség gazdasági 
körfolyamatok rendszerében, mint a külföldi eredetű energiaforrások esetében. A fenti jelenség tovagyű-
rűző gazdasági hatása igen jelentős mértékű is lehet, mint ahogyan az a burgenlandi Güssing (Németújvár) 
térségében az elmúlt években tapasztalható - igaz, ott nem kizárólagosan közösségi alapon folyt a meg-
újulós technológiák kapacitásfejlesztése. 

A megújulós alkalmazások a legtöbb esetben lényegesen több munkahelyet teremtenek a korábbi cent-
ralizált megoldásokhoz képest, vagyis pozitívan befolyásolják az adott térség foglalkoztatottságát (Németh 
K. et al. 2015;Sheikh N. J. et al. 2016). Ez különösen lényeges szempont lehet azokban a korábban intenzív 
bányászat által érintett térségekben, ahol nagyszámú munkavállaló számára kell új munkalehetőségeket 
teremteni, és hatalmas területek rekultivációját kell megoldani (mint pl. Alsó-Lausitzban Németország-
ban, vagy akár a magyarországi volt borsodi és nógrádi szénmedencékben). 

•

•

•

•
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A helyi lakosság érdekeltté válásával nő a megújuló energiaforrások externális hatásainak (így tájké-
pi hatásának) elfogadottsága. A NIMBY („Notinmybackyard”) effektus helyett a „Welcometomybackyard” 
megközelítés nyer teret, ami akár a helyi hivatali szervek engedélyezési hajlandóságát is pozitív irányba 
módosíthatja (Walker G. 2008). A helyi lakosok bevonásával megerősödik a helyi közösségben a részvételi 
szándék, nő a közösségbe integrálódás mértéke, a közösséghez tartozás pedig egyfajta plusz örömforrás 
az érintettek számára. A közösségi energiatermelés és felhasználás összetettségéből fakadóan a magasabb 
szintű, akár a gondolkodásmód megváltozását eredményező, ún. másodrendű tanuláson keresztül pedig 
a lakosok kognitív gondolkodása is fejlődik. Ha a közösség tagjai legalább nagy vonalakban ismerik az 
energiatermelés életciklusának különféle folyamatait, az a tapasztalatok szerint fokozza az energia- és 
környezettudatosságot, amelynek egyes kutatók szerint már globális hatása is megfigyelhető (Klein S. J. 
W. 2016). 

További előny, hogy az az „úttörő” közösségi energiaprojektek során olyan tapasztalati tudás halmozódik 
fel, amely - ha azzal jól gazdálkodunk - növelheti a későbbi projektötletek sikerességét.  A decentralizált 
villamosenergia-termeléssel és -tárolással a közösségek hozzájárulnak az egész villamosenergia-rendszer 
biztonságához (Hain J. J.et al. 2005). Szélesebb körű elterjedésük pedig az egész megújuló-energetikai 
iparágra is hatással van: csökkenhet a beruházási költség, új innovációk valósulhatnak meg. Ezek a jelen-
ségek katalizálhatják az energiapolitikában történő előremutató változásokat az energiademokrácia felé: 
új, kedvező jogszabályok, szabályozási eszközök, illetve támogatási források jelenhetnek meg.  Összes-
ségében olyan folyamatok jelennének meg a közösségi energetikai megoldások széles körű elterjedésével, 
amelyek növelik a társadalom jólétét.

Ajánlások, javaslatok a hazai szabályozási környezet okozta korlátok feloldására 

A jelenlegi jogszabályi környezet néhol áthatolhatatlan korlátokat jelent a közösségi energiás projektek 
megvalósításában. Valójában azzal a szabályozási filozófiával van elsődlegesen gond, amely a 20. századra 
jellemző centralizált energetikai rendszereket támogatja egy olyan 21. századi nemzetközi energetikai 
rendszerben, ahol ma már meghatározóan a decentralizált megoldások létrehozásán fáradoznak. Elég arra 
utalni, hogy Európai Unióban 2007 óta az újonnan telepített kapacitások nagyobb részét a legfeljebb né-
hány MW teljesítményű szélerőművek és napelemes rendszerek adják, az elmúlt két évben pedig ez az 
arány megközelíti a 80%-ot (EWEA 2016).

A változó körülmények között hazánkban is sürgető szükség volna a teljes szabályozási környezet ra-
dikális átalakítására. Igencsak beszédes egy 2008-as nemzetközi felmérés eredménye (Coenraads R.et 
al. 2008), amely szerint hazánkban átlagosan 40 különféle hatóság vesz részt az engedélyezésben, míg 
az európai átlag alig 4-5. Ugyanezen nemzetközi kutatási dokumentum az elutasított projektek arányát 
is meghatározza, amely hazánkban 97% - miközben ez az arány európai átlagban a 30%-hoz közeli érték. 
Mindenekelőtt tehát elkerülhetetlen a drákói szigorú hatósági engedélyezési eljárás egyszerűsítése, és a 
21. századi követelményekhez, környezetvédelmi és klímapolitikai célokhoz való igazítása.

Emellett legalább ennyire fontos az, hogy a megújuló energiaforrásokon alapuló projektek vonzereje 
javuljon. Ennek egyik legfajsúlyosabb területe a gazdasági szabályozási környezet, így például a megter-
melt villamos energia elszámolásának rendszere. Radikálisan nőne a kapacitás, ha a nemzetközi gyakorlat-
hoz igazodva, döntéshozóink a jelenleginél kedvezőbb átvételi árakat határoznának meg a megújuló ala-
pon termelt áram esetében - tekintettel az externális költségek okozta torz piaci helyzet korrigálására is. 

Kifejezetten a közösségi megoldások elősegítésére véleményünk szerint érdemes lenne megfontolni 
azt a lehetőséget, hogy ha valaki tulajdonrészt vagy részjegyet vásárol egy nagyobb teljesítményű szél-
turbinában vagy napelemes rendszerben, akkor a tulajdonrésze arányában megtermelt áramot át lehessen 
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vezetni az ő lakhelyének mérőórájára. A tulajdonrész utáni bevétel ugyanis jelenleg jövedelemnek számít, 
és az SZJA-törvény alapján adóköteles, és ezzel párhuzamosan a fogyasztó ÁFA-t is fizet a háztartásában 
elfogyasztott, s így megvásárolt villamos energia után. Amennyiben lehetőség lenne jóváírni a lakás mé-
rőóráján a máshol megtermelt áramot, az áramfogyasztás és -termelés kiegyenlítené egymást, így ennek 
ÁFA-bevételétől ugyan elesne az állam, de a keletkezett megtakarítást a tulajdonos más szolgáltatásokra, 
termékekre tudná költeni, élénkítve ezzel a gazdaságot. Egy ilyen szabályozás lehetővé tenné azt is, hogy 
kisebb közösségek, például társasházak lakói hozzanak létre kiserőműveket a panelházakon, és ne csak a 
közös használatú helyiségek (lépcsőházak, lift) áramellátását tudják biztosítani velük, hanem adott eset-
ben akár a lakók teljes áramellátását is.

A beavatkozási lehetőségek igen széles skálája áll tehát rendelkezésre, döntéshozóink felelőssége, 
hogy ezekkel mikor élnek. Nyilvánvaló, hogy a környezetszennyezés fokozódásával (például a radioaktív 
hulladékok súlyos környezeti kockázatai, vagy az üvegházhatású gázok fokozódó kibocsátása) a kis környe-
zeti terhelésű energetikai megoldásokra való átállás elkerülhetetlen. A nemzetközi folyamatok tükrében 
az is biztosan látszik, hogy a változás - ha tetszik, ha nem - be fog következni, mert a technológia rohamos 
fejlődésével és az árak zuhanásával (napelemek, szélerőművek, hőszivattyúk, akkumulátorok) a piaci vi-
szonyok is határozottan ebbe az irányba mutatnak. De nem feledkezhetünk meg a kutatók, a szakemberek 
felelősségéről sem. Hazánkban még mindig igen gyakori a szűklátókörű megközelítés, amely sok esetben 
szakmai tájékozatlansággal, a nemzetközi folyamatok ismeretének hiányával is párosul. Amíg az egyetemi 
képzésben a generalista nézőpont, a multidiszciplináris megközelítés a jelenlegi mértékben szorul háttér-
be, amíg a döntéshozók a környezetvédelemben a fejlődés gátját, a szövetkezetekben a szocializmus vis-
szaköszönő rémét látják - és nem egyfajta kitörési lehetőséget -, addig az energiagazdálkodás és különösen 
a közösségi energetikai megoldások téren is megmarad a több évtizedes lemaradásunk.
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