
Helyi megújulóenergia-közösségek – új 

lehetőségek a lakosság, a KKV-k és az 

önkormányzatok számára

Kovács Bence

Magyar Természetvédők Szövetsége

Pilisborosjenő / 2019.10.07.



Közösségi energia

Mi a közösségi energia?

Nemzetközi példák

Új jogok az EU irányelvekben

Hazai helyzet

Önkormányzatok lehetőségei



Közösségi energia

MTVSZ program:

1. szakasz:

2013-2016

Európai és hazai 

közösségi 

kezdeményezések 

népszerűsítése

Egyéni és 

közösségi termelő-

fogyasztók – ún. 

prosumer-ek

Mi a közösségi energia?



2500 megújuló energia 

szövetkezet 16 európai 

országban

https://RESCoop.eu:

Megújuló energia 

szövetkezetek szövetsége 

benne: Ecopower.be: 23 

alkalmazott, 50ezer tag

- részjegyek

- megújuló áram értékesítés 

(szolgáltató)

https://RESCoop.eu/


Skócia: 2020-ra 500MW közösségi megújuló energia cél –

teljesítve 2015-ben! Új célok: 2020 → 1 GW; 2030 → 2 GW 

Edinburgh: Közösségi Napenergia Szövetkezet: 1,5 MW, 25 

tanácsi tulajdonú tetőn (£1,400,000)

400 lakos vett részjegyet és vált taggá, ők kapják az 

áramot. 5% profit, közösségi alapba megy



A bécsi Energy Wien rendszere



UK: Brixton Solar:

- ingyen áram az 

energiaszegénységben 

élő lakóknak, akiktől az 

önkormányzat  / 

szövetkezet  bérli a tetőt 

napelemeikhez 

- bevétel 20%-a a 

közösségi 

energiahatékonysági 

alapba megy, ebből 

lakóknak szigetelés



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 

helyi alap létrehozása, amelyről a közösség dönt, 

hogy milyen további fejlesztésre fordítják.



Energiaszövetkezet – tagi részjegyek után osztalék 

energiában.

Közösségi finanszírozás: crowdfunding, osztalék: 

voucherekben

Fogyasztói csoport – virtuális mikrohálózat

Kisebb állami támogatási rendszerű, skót CARES

EU források társfinanszírozása

(pl. gazdáknak kiserőmű stb.,)

ESCO-típusú/vegyes pl. áramszolgáltatót bevont bérlő 

rendszer ld. EnergieWien

Finanszírozási formák:



Tiszta Energia Minden Európainak



Energiabiztonság és

belső energiapiac

Néhány nagy helyett 

sok kisebb 

energiatermelő

államilag centralizált 

helyett decentralizált, 

határokon átívelő 

hálózat

nagy vezetékek 

helyett kisebb 

vezetékek regionális 

kompenzálási 

lehetőséggel.

Fentről elosztott 

helyett kétirányú 

elosztás

passzív fogyasztók 

helyett aktív

termelő-fogyasztók



Energia áramlás Magyarországon

Színkódok:

zöld: megújulók

pink: villamos 

energia

lila: más források

szürke: veszteség 

és kiáramlás

Megjegyzések:

1) Megújulók zöme 

biomassza

2) Jelentős olaj- és 

gázfüggőség, főleg 

Oroszországtól

3) Import áram 

vegyesen fosszilis 

és megújuló



EU-s és hazai célkitűzések



Megújuló EU-s megújuló 

energia irányelv – RED 2.*

* - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 Irányelve (2018. dec. 11.) a 

megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról



14. „termelő-fogyasztó”: olyan végső fogyasztó, aki, illetve 

amely meghatározott területen lévő saját ingatlanján vagy –

amennyiben a tagállamok engedélyezik – valamely más 

ingatlanon belül saját fogyasztásra megújuló villamos 

energiát termel és azt tárolhatja vagy értékesítheti, 

amennyiben – a nem háztartásnak minősülő termelő-

fogyasztók esetében – az említett tevékenységek nem a fő 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét jelentik;

15. „együttesen eljáró termelő-fogyasztók”: legalább két 

együttesen eljáró, a 14. pontnak megfelelő termelő-fogyasztó 

ugyanazon épületben vagy többlakásos lakóépületben

lévő csoportja;

Megújuló EU-s megújuló 

energia irányelv – RED 2.*

* - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 Irányelve (2018. dec. 11.) a 

megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról



Megújuló EU-s megújuló 

energia irányelv – RED 2.*

* - Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2018/2001 

Irányelve (2018. dec. 11.) a 

megújuló energiaforrásokból 

előállított energia 

használatának 

előmozdításáról

1)Részvételi jogosultság

2)Irányítás és demokratikus 

döntéshozatal

3)Nyílt és önkéntes részvétel

4)Alternatív cél a 

profittermelés helyett 



Megújuló EU-s megújuló 

energia irányelv – RED 2.*

* - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 Irányelve (2018. dec. 11.) a 

megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

Támogató keretrendszer:

Indokolatlan szabályozó és adminisztratív akadályok 

csökkentése.

Diszkriminációmentesség.

Méltányos, arányos és átlátszó engedélyezési és 

regisztrációs folyamatok.

Méltányos, arányos, átlátszó és költségtükröző hálózati és 

más díjak.

Pénzügyi és információs hozzáférés.

Hozzáférhetőség a védteleneknek, alacsony 

jövedelműeknek, bérlőknek.

Önkormányzatok és szövetkezetek közötti együttműködés.



Megújuló EU-s megújuló 

energia irányelv – RED 2.*

* - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 Irányelve (2018. dec. 11.) a 

megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

Jogharmonizáció lépései:

2019. dec. 31-ig elkészítendő Nemzeti Energia és 

Klímatervben (NEKT) szerepeltetni kell a termelő-

fogyasztókkal és a megújulóenergia-közösségekkel 

kapcsolatos intézkedéseket, melyek mentén megvalósul 

majd a jogharmonizáció.

2021. június 30-ig teljes jogharmonizáció végső 

határideje.

MTVSZ szerepe:

nemzetközi és hazai jó példák ismertetése

szakmai javaslatok készítése a magyar NEKT-hez

állampolgárok részvételre ösztönzése a véleményezésre



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...



Hazai példa: termelő-fogyasztó 

Háztartási kiserőmű 

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE, <50 kW): 

társasházak, önkormányzati intézmények, 

kisvállalkozások

Oda-vissza mérő óra

éves szaldós elszámolás,

a többletet alacsony áron 

(~15Ft/kWh) veszik át

EU-s támogatás:

Önkormányzatoknak

Vállalkozásoknak

Kamatmentes hitel

Lakosságnak



Hazai „kihívások” 

háztartási léptékben (50kW-ig) 

Egy ingatlanon/HRSZ-on csak egy HMKE-t 

engedélyeznek.

Társasháznál, ha nincs nagyobb közös áramfogyasztás, 

nem éri meg közösen beruházni.

Közös telephelyen sem éri meg, ha mindenkinek külön 

mérője van. → belső okosmérős elszámolás

Nem lehet adni, venni a megtermelt áramot

Szaldós elszámolás esetén a felesleget alacsonyabb áron 

veszik át (kb. 15 Ft+ÁFA)

Bármikor megemelhetik a 0 Ft-os elosztói 

teljesítménydíjat a 4 kW feletti új HMKE-knél.

„Túltermelés” adózása, támogatott hitel visszafizetés ???



Méret kérdések - fogyasztók

egy termelő-fogyasztó: 1 db odavissza pörgő 

villanyórával

egy máshol termelő fogyasztó: 2 villanyóra

egy társasház: 1 termelő, sok fogyasztó önálló 

villanyórával

megújulóenergia-közösség sok termelő és sok 

fogyasztó



Méret kérdések - termelés

0-50 kW Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) 

szaldós elszámolás – jelenleg alacsonyabb

átvételi árhoz (~15Ft/kW) indoklás szükséges

4 kW feletti rész után elosztói teljesítménydíj 

(„akció”: jelenleg 0 Ft)

30 kW felett lehet számításokkal alátámasztott 

díjakat felszámolni az új irányelv szerint. 

< 50 MW – kiserőmű: METÁR – árveréseken is meg 

kell tudni jelenniük diszkriminációtól mentesen a 

MEK-eknek.



Jogi: x km-en belül van telephelye, fogyasztója?

Műszaki: hálózaton belül egy körön?

Földrajzi: egy településen belül vagy szomszédos 

településen? 

Kihívások: fogalmak értelmezése

”… a tagok illetve részvényesek… 

megújulóenergia-projektek közelében találhatók.”



Elosztási kérdések

Termelő – fogyasztó P2P közvetlen kapcsolatban

Termelő – fogyasztó közvetett kapcsolatban 

(aggregátor)

Mérés?

Elszámolás?

Szerződések?



Villamosenergia Irányelv 

(2019/944/EU) 

Termelő-fogyasztó helyett aktív fogyasztó

Megújulóenergia-közösség helyett

Helyi energiaközösség

Nem csak megújuló termelés, lehet tárolás, elosztás

KKV-k is tagok lehetnek helyett kisvállalkozások 

lehetnek tagjai

Félévvel később született, de jogharmonizációt 

félévvel hamarabb el kell végezni!



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



Hogyan tovább?

Jogharmonizáció:

Támogató keretrendszer ismertetése a Nemzeti Energia 

és Klímatervben 2019. dec. 31-ig

Megújuló energia irányelv átültetése 2021. jún. 30-ig

Villamos energia irányelv átültetése 2020. dec. 31-ig

MTVSZ szerepe:

Új kiadvány kibővítése magyar

vonatkozású részekkel folyamatban.

Részvétel a jogharmonizációban:

közösségi és temészetvédelmi

érdekek képviselete

megújulóenergia-közösségi kezdeményezések szakmai 

támogatása: 2-3 minta üzleti terv készítése 2020 végéig.



További információ: Kovács Bence

energia program munkatárs

kovacs.bence@mtvsz.hu

www.mtvsz.hu/kozossegi_energia

mailto:kovacs.bence@mtvsz.hu
http://www.mtvsz.hu/kozossegi_energia

