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Három stagnáló év után 2017-ben ismét nő a 

globális kibocsátás 

Carbon Brief 



A megújuló energia adta a legtöbb új beépített 

kapacitást 

WEO, 2017 



Néhány hír 



Az Egyesült Államokban a fele már elfogyott 

REN21, 2017 



A megújulók aránya a globális végső 

energiafogyasztásban (2016) 

REN21, GSR 2017 



A megújuló energia aránya a globális 

villamosenergia termelésben (2016) 

IRENA, 2017 

REN21, GSR 2017 



Megújulók részaránya a hozzáadott villamosenergia 

kapacitásban 

IRENA, 2017 



Tiszta energia beruházások és kapacitás építések 

üteme (2004-2017) (milliárd USD) 



A szén veszít a beruházásokból, míg a megújulók 

és a hálózatok nyernek 

WEI, 2017 



A szél és napenergia költségeinek alakulása 

BNEF, 2017 



Lítium akkumulátor árak alakulása 

IRENA, 2017 



Munkahelyek száma  

REN21, GSR 2017 

O&G: <6M 

Szén: <7M 

 

EU: 1,2M 



• Összességében kevesebb forrás (-15%) 

• Több visszatérítendő támogatás > nagyobb 

verseny a vissza nem térítendő támogatásokért 

• Szigorúbb szabályok, konkrétabb mérhetőség 

 

 

 

A 2020 utáni EU-s források átalakulnak 

• Máshol is másolható, eladható projektek 

• Határokon átnyúló projektek, nemzetközi 

együttműködések 

 

 

 

 

2020 előtt 2020 után 



A pénzügyi források túlnyomó része kibocsátás-

csökkentésre irányul  



Az energetikai jellegű finanszírozások nőnek az EU-

ban 



Miért érdekes ez a régió? 

Budapest 

Még mindig van 

lignitbányászat 

Elvileg nagy a helyi 

megújuló potenciál 

Energiaszegénység 



Kik lehetnek az érintettek 

Erőmű 

Bányák 

Távhőtermelők 

Szolgáltatók 

Megújulók 

Ipari fogyasztók 

Önkormányzatok 

Városok 

Erdőgazdaságok 

Fejlesztési 

ügynökségek, 

szakmai 

szövetségek 



A 10 legnagyobb szolgáltató adja Európa villamosenergiatermelésének 

több, mint felét.  

Vajon kikerülhetők-e a nagy energiaszolgáltatók? 



…és elég sok kihívással állnak szemben 

Erőművek 
Átvitel 

TSO 
Keres-

kedelem Elosztás Fogyasztó 

•Csökkenő és változó 

kereslet 

•Kevés tapasztalat a 

megújulókban 

•Kevesebb termelés 

•Romló megtérülések 

•Alacsony energiaárak 

•Új levegőminőségi 

standard-ek 

•Rugalmasság 

 

•Tárolás kérdése 

 

•Fluktuáció 

 

•Decentralizált 

megújulók 

integrálása 

 

•Időjárásfüggő 

megújulók 

integrálása 

 

•Ellátásbiztonság 

 

•Túlkapacitás 

 

•Kevesebb 

villamosenergia 

termelés 

 

•Alacsonyabb árak 

 

•Virtuális Erőmű 

Program 

•Decentralizált 

megújulók 

 

•Helyi tárolás 

 

•Kevesebb 

villamosenergia-

terhelés 

 

•Tarifák 

 

•Fogyasztás és 

termelés is 

 

•Függetlenedés 

 

•Fosszilis források 

 

•Fogyasztói szokás és 

saját termelés 

összehangolása 

 

Szabályozás 

• Támogatás új projekteknek 

• Ellátásbiztonság 

•  Nem piaci akadályok 



Hogyan lehetne együttműködni? 

Kihívások 

• Kevesebb és változó 

igények 

• Új levegőminőségi 

szabályozások 

• Nincs megújulós 

tapasztalat 

• Alacsony energiaárak 

Célok  Stratégiák  

• Hálózat rugalmassága 

• Félreértelmezett árak 

• Fosszilis dominancia 

• Támogatáshiány 

• Fosszilis > megújuló 

• Coal phase-out 

• Rugalmas, igényekhez 

alkalmazkodás 

 

 

 

 

• Megújulók gyors 

terjedése 

• Fenntarthatóság 

• Több beruházás 

• Direkt tanácsadás 

• Kísérleti projektek 

• Közvélemény felmérés 

• Helyi kampány 

 

 

• Nem piaci akadályok 

• Fenntarthatósági 

kritériumok 

• Piaci felmérés 

• Szemléletformáló helyi 

kampány 

Fosszilis 

Megújuló 



Együttműködési lehetőségek 
• Tüzelőanyag-váltás 

• Tiszta energia iránti kereslet növelése (standard-ek) 

• Kampány 

• Közös kísérleti projektek 

• Fenntarthatósági kritériumok 

• Helyi felmérés  

• Hatásaik felmérése 

 
Megújulós 

standardek Tanácsadás Kísérleti projektek Kampányok 



A tájidegen növények a szántókon, fáskaszálókon és 

kaszálóréteken terjedtek el 

Bíró M., 2010 



A helyi energiagazdálkodás főleg földgáz alapú 
A helyi közintézmények a központban helyezkednek el 



1) Özönnövények letermelése 

2) Fás szárú energetikai célú ültetvények telepítése 

Integrált tájhasználat 

3) Extenzív legeltetés, kaszálás 



Az új helyi erőforrás stratégia elemei egymásra épülnek 



Piacra lépés segítése 

Kínálat 

Kereslet 

Kereslet-Kínálat 

Projektlista 

Lépések 

Fenntarthatóság 

Kokckázatok 



Felhasználható biomassza források 

Identfy Screen Assess Select Develop Construct Operate 

Technológia, alapanyagok, piac és 

fenntarthatóság összeillesztése  

 

• Elérhető alapanyagok, piac és elérhető 

technológia  

• Milyen hatással lesz a lakosságra, 

természetre? 



Szolgáltatókkal való együttműködés 

Megújulós standardek 

Energiamegtakarítási 

programok 

• Közös standard-ek 

• Közösségi energiamegtakarítási programok 

• Közösségi energia 

• Vállalatok értékelése 

• Közösségi bankkártya 

• Zöld tarifa 

Vállalatok értékelése 

Bankkártya 

Zöld tarifa Közösségi energia 



Közösségi Energiamegtakarítási Program (UK) 

 Földgáz és villamosenergia 

szolgáltatók kötelezően 

hajtottak végre végső 

energiafogyasztás-

csökkentést, előre 

meghatározott háztartási 

körben. 

 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06197  

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06197
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06197


E.On: közösségi projektek 

Az E.ON helyi közösségekkel 

működik együtt 1,067 háztartás, 300 

hotel és szolgáltatói egység 

ellátásában.  

• 25% és 44% CO2 megtakarítás 

• Energetikai célú kiadások csökkentése 

• Nincs földgáz-alapú 

tüzelőberendezésekkel kapcsolatos 

kiadás 
https://www.eonenergy.com/for-your-business/community-

energy/Community-energy-casestudies  

https://www.eonenergy.com/for-your-business/community-energy/Community-energy-casestudies
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„A Woolhope Woodheat egy közösségi 

együttműködés, amely biomassza tüzelésű 

kazánokat telepít nehezen fűthető épületekbe, 

ingyen, alacsonyabb energiadíjért. A biomassza 

alapanyagok helyből származnak.” 

Közösségi ESCO projektek 

http://woolhopewoodheat.org.uk/  

http://woolhopewoodheat.org.uk/
http://woolhopewoodheat.org.uk/


Lehetséges-e közösségi ESCO elindítása? 

Projektterület feltárása 

 

Technikai megvalósíthatóság 

 

Helyi hőigény feltérképezése 

 

Közösség bevonása (lehetséges 

fogyasztók) 

 

Piaci részesedés, növekedési 

lehetőség 

 

Jogi struktúra 



ESCO-k kihívásai 



Lehetséges források 

• Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

• Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló 

Együttműködési Program (ENI)   

• Duna Transznacionális Program   

• Interreg CENTRAL EUROPE   

• INTERREG EUROPE program   

• Visegrádi Alap 

• LIFE+ 

• Horizon2020   



Duna Delta 



Piacvesztés és éghajlatváltozás> visszaeső termelés > Nádasok 

Éghajlatváltozás, 
olcsóbb kínai 
nád 

Visszaeső 
nádgazdálkodás 

Nagyobb nádasok 

Kevés nyíltvíz 

Rosszabb minőségű 
nád 



Fosszilisek kiváltása 



Regionális Energiakoncepciók Bevezetése (CEP-REC) 

Borsod-Abaúj-Zemplén  

Mazowia 

Allgau 

Provincia di Torino Friuli-Venezia Giulia 

Savinjska 

Sudburgenland 

Zlin 

Trnava 

 
EU ERFA által finanszírozott 

nemzetközi projekt 

 

15 partner 

 

8 ország 9 régiójában 

 

Megyei energiakoncepciók 

kidolgozása 

 

HU: Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye (NFM partnerséggel) 

 

Megújulók terjesztése 

 

Akadályok 

 

Potenciális beruházók 

 

Középtávú fejlesztési tervek 

 



• Regionális együttműködések potenciáljának felmérése és 

felajánlása az EU-s kötelezettségvállalásba 

• Önkormányzatok és gazdasági fogyasztók bevonása 

• Közös Horizon2020, LIFE+, Interreg pályázat egy régiós 

projekt finanszírozására  

 

Lehetőségek helyben 

• Energiaigények (ágazatonként) 

• Régiós tárolási lehetőségek 

• Regionális együttműködések  



A célcsoportot meg kell határozni 



• Regionális együttműködések potenciáljának felmérése és 

felajánlása az EU-s kötelezettségvállalásba 

• Önkormányzatok és gazdasági fogyasztók bevonása 

• Közös Horizon2020, LIFE+, Interreg pályázat egy régiós 

projekt finanszírozására  

 

Lehetőségek helyben 

• Energiaigények (ágazatonként) 

• Régiós tárolási lehetőségek 

• Regionális együttműködések  



Köszönöm! 

Vaszkó Csaba 
vaszkocs@gmail.com;  
+36 30 586 6688 
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