
A közösségi energia olyan fenntartható energiatermelő vagy energia-megtakarító beruházás, amelyet helyi lakosok
 egy csoportja, esetleg az önkormányzat valósít meg, saját tulajdonban és kezelésben. Így a helyi közösség dönt minden 

fontos kérdésben, helyben tartva a munkahelyeket és a bevételeket, s élvezve az energiatermelés összes előnyét.
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1HELYBEN MUNKA-
HELYEKET TEREMT 

A beruházás tervezése, kivitelezése | 
Működtetés| Beszállítás | Karbantartás

2FELPEZSDÍTI A HELYI 
GAZDASÁGOT

Bevételbővülés a helyi közösség 
számára | Új munkalehetőségek | Új 

befektetők, vállalkozások bevonzása

INNOVÁCIÓRA SERKENT

Korszerű technológiák alkalmazása | 
Szemléletváltás | Újszerű válaszok 

a helyi adottságokra

4HOZZÁJÁRUL 
A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSHEZ

Közös cél, erősödő társadalmi kapcsolatok | 
Növekvő kohézió | Együttműködés-élmény | 

Sikerek közös megélése

5 NÖVELI AZ ÖNRENDELKEZÉST, 
FOKOZZA A HELYI KONTROLLT

Döntések befolyásolásának élménye | Ténylegesen 
megtapasztalt önrendelkezés | Decentralizált, sok kis 

erőművel működő energiarendszer

6 CSÖKKENTI A KÜLSŐ 
ENERGIAFÜGGŐSÉGET 

Kiszolgáltatottság mérséklése | Nagyobb önellátás | 
Az árakat a tulajdonosok, azaz a közösség alakítja

TUDATOSABB ENERGIA-
FELHASZNÁLÁSRA ÖSZTÖNÖZ

Helyi értékek, erőforrások felismerése | 
Egyéni fogyasztási minták módosítása | 
Átgondoltabb mindennapi életvitel

PÉLDÁT MUTAT 

Máshol is követhető modell, minta| 
Erősödő helyi identitás | 
Médiamegjelenések

TÁMOGATJA A ZÖLD 
TECHNOLÓGIÁKAT

Új, alternatív, barátságos megoldások 
elterjedése | A lakosok személyes 
tapasztalatot szerezhetnek

FELLENDÍTHETI 
A TURIZMUST

Környezettudatos turisták megjelenése | 
A település kutatók, szakemberek és politikusok 
tanulmányutjainak célpontjává válhat
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DÁN BRAVÚR
Az ország áramtermelésének 
kétötödét már ma is szélturbinák 
állítják elő, s ezek háromnegyede 
helyi közösségek tulajdonában van.

NÉMET SIKERTÖRTÉNET
A németországi napelemek és 
szélturbinák kétharmada magán-
emberek, gazdák és közösségek 
kezében van, így ők a megújuló-
energia-forradalom nyertesei.

MAGYAR LEHETŐSÉGEK
A technológiai lehetőségek adottak 
ahhoz, hogy 2030-ra a felhasznált áram 
egyharmada megújuló forrásokból 
származzon. Ebben nagy szerep 
juthatna a közösségi megoldásoknak.

66 %

TÁRSASHÁZI KÖZÖS FEJLESZTÉS
Egy társasház lakói speciális hitelt vesznek 
fel. Felújítják belőle az épület hőszigetelését 
és fűtési rendszerét, napelemeket, esetleg 
napkollektorokat vásárolnak a tetőre. 
A fűtésszámla jelentős részét 
megtakaríthatják, melyből a törlesztő-
részleteket is fedezni tudják.

HELYI ENERGIASZÖVETKEZET   
Egy kisváros lakosai és a helyi 
önkormányzat együtt létrehoznak egy 
energiaszövetkezetet. A szövetkezet 
közösen felépít egy naperőművet, 
s gondoskodik a működtetéséről. 
Az energiatermelés bevételeiből 
az alapítók közösen részesülnek.

TELEPÜLÉSKÖZI ÖSSZEFOGÁS
Néhány szomszédos kistelepülés össze-
fog és épít egy biomassza tüzelésű 
kiserőművet. Ebben a környék mező- 
és erdőgazdasági hulladékaival áramot 
és hőt termelnek. A megtermelt energiát 
felhasználják vagy értékesítik, a hő árát 
ráadásul maguk határozhatják meg.
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A KÖZÖSSÉGI ENERGIA

Készült az Energiaklub megbízásából. Támogatta:


