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BEVEZETÉS

1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának RePowerEU terv – COM/2022/230 final

2 https://climact.com/en/opportunities-to-get-eu-industry-off-natural-gas-quickly/#:~:text=Natural%20gas%20
is%20mainly% 20used,needs%20(petrochemicals % 20 and %20fertilizers). 

3 A Nemzetközi Energia Ügynökség becslései szerint a szenet 2030-ra fokozatosan ki kell vonni az európai 
energiamixből, hogy 2050-re elérjük a nettó nullaértéket. Lásd: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 

Európa súlyos energiaválsággal néz szembe. Az Európai Bizottság azon 
célja, hogy gyorsan függetlenedjen az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól1 
még sürgetőbbé teszi az energiamegtakarításra és az alternatív, 
biztonságos és ideális esetben függetlenenergiaforrások használatára 
irányuló erőfeszítéseket. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem során tett 
uniós erőfeszítésekkel hösszhangban, valamint az energiahatékonysági 
és -tárolási beruházások érdekében az EU-ban működő erőmű portfólió 
átalakítását túlnyomórészt megújuló energiaforrásokkal – főként a szél- 
és napenergiából származókkal kell biztosítani. Különös figyelmet kell 
fordítani a fűtésiszektorra, amely az EU-ban a földgázfelhasználásának 
mintegy 35%-át teszi ki.2

A szénrégiók az energetikai átmenet frontvonalában helyezkednek el, és hatalmas 
változásokkal néznek szembe, mivel a gazdaság- és éghajlat-politika azzal jár, hogy 
2030-ra meg kell szüntetni a szén alapú villamos energia előállítást.3 Bár a jelenlegi 
válságban néhány régióban a szén iránti kereslet növekedése tapasztalható, ez az 
emelkedés csak rövid életű lehet. A szénégetésből származó megnövekedett kibocsátás 
növeli az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében meghatározott 
szén-dioxid-árat, és csökkenti a szén jövedelmezőségét a sokkal olcsóbb megújuló 
energiához képest. Azok a szénrégiók, amelyek már most a megújuló energiára való 
átmenetet, valamint az energiatakarékosságot és -tárolást szolgáló készségekbe és 
technológiákba való további beruházásokat helyezik előtérbe , el fogják kerülni az 
átmeneti időszak nélküli hirtelen, sokkszerű átalakulást negatív hatásait. Ezzel az előre 
tervezzéssel egy összehangoltabb, biztonságosabb és virágzóbb jövőt vizionáló úton 
indulhatnak el.

A szénről a megújuló energiára való igazságos átmenethez megfelelő irányítási 
megközelítésre van szükség. A szénről való átállássokkal többet jelent pusztán egyik 
technológiáról a másikra való áttérésnél: a közösségek társadalmi és kulturális 
identitását meg kell őrizni – és adott esetben újjá kell építeni. Míg a szennyező iparágak 
fokozatos megszüntetése által okozott munkahelyek elvesztésének pótlása fontos, ez 
csak egy része a teljes képnek. Az újonnan létrehozott munkahelyeknek tisztességesnek 
és elegendőnekkell lenniük, és közülük számosnak elérhetőnek kell lennie azok 
számára, akik korábban a fosszilis  iparhoz kapcsolódó munkahelyeken dolgoztak. 
Ebben a dokumentumban arra törekszünk, hogy hasznos információkat nyújtsunk a 
polgármestereknek és az önkormányzatoknak arról, hogy az önkormányzatok által 
megvalósítottmegújulóenergia-projektek – beleértve az energiaközösségeket is – 
központi szerepet játszhatnak Európa szénrégióinak igazságos átalakításában. 

Bár minden önkormányzati megújulóenergia-projekt egyedi lesz, a dokumentum 
bemutat néhány példát, valamint vázolja az helyi léptékűprojektek által biztosított 
lehetőségeket és potenciális előnyöket arra vonatkozóan, hogy megkönnyítsék az 
igazságos átmenetet az európai szénrégiókban. Az ismert akadályokat kiemelve 
ajánlásokat fogalmazunk meg a megújuló energiának az európai szénrégiókban 
végbemenő igazságos átmenetben rejlő lehetőségeivel kapcsolatban is. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2022:230:FIN&qid=1653033742483
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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MILYEN KONKRÉT KIHÍVÁSOKKAL SZEMBESÜLNEK 
A SZÉNRÉGIÓK AZ IGAZSÁGOS ÁTMENET 
BIZTOSÍTÁSA TEKINTETÉBEN?

5 A térkép azt mutatja, hogy mely régiók jogosultak az Európai Bizottság által javasolt az Igazságos Átmenet Alapból (IÁA) történő támogatásra, beleértve az EU szénrégióit is. Az 
eredeti térkép itt található: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf 

6 Klímasemlegességre való igazságos átmenet, 2020-as jelentés: A jelentés a szénről való átmenet négy európai régióról készült esettanulmány felülvizsgálatát foglalta össze. 
Elemezte a fókuszban lévő régiókat és az igazságos átmenet biztosításához kapcsolódó szükségleteiket, szemléltetve, hogy bár az egyes régiók különböznek egymástól, a 
szénről való igazságos átmenet biztosításához kapcsolódó kihívások feltűnően hasonlóak. 

7 Uniós széntermelő régiók: a foglalkoztatás, a gazdaság és a környezet fellendítése az igazságos átmenet révén WWF, 2021. április. A jelentés itt érhető el: https://wwfeu.
awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environment_through__just_transition_.pdf

Számos oka van annak, hogy a szénrégiók (lásd a következő oldalon5 található térképet) 
miért szembesülnek ilyen kihívásokkal a klímasemlegességre való igazságos átmenet 
biztosítása érdekében, de a régiók között számos hasonlóság is van.6 A szén gyakran 
a helyi gazdaság alapja, még akkor is, ha a szénipar relatív hatása a nemzeti GDP-re 
csekély. Ehhez hasonlóan az iparág jelentős munkaadónak számít, mind közvetlenül, 
mind pedig a kapcsolódó iparágakon keresztül – a bulgáriai Stara Zagorában a 
becslések szerint több mint 36 000 munkahely kapcsolódik a szénhez a régióban, 
amelynek teljes népessége körülbelül 330 000 fő7.

Egy másik közös vonás az, hogy amikor a szén eltűnik, egy régió teljes társadalmi 
szerkezete széteshet. A szénbányák és a szénerőművek gyakran alakítottak 
ki társadalmi megállapodást a helyi lakossággal. Míg a szén kitermelésével és 
felhasználásával kapcsolatos egészségügyi költségek legnagyobb részét a helyi lakosság 
viseli, a vállalat gyakran támogatta a közösséget helyi szolgáltatások nyújtásával és 
találkozóhelyek biztosításával. Amikor a szén elfogy, akkor ezek a szolgáltatások is 
megszűnnek, különösen akkor, ha az önkormányzat nem engedheti meg magának, 
hogy fenntartsa ezeket, miután elvesztette a szénkitermelésből származó bevételét.

Számos régióban a bányászok támogatott 
szénhez is jutottak. Az olcsó hő – és 
néha a villamos energia – rendelkezésre 
állása azzal járhat, hogy amint a szén 
megszűnik, nő az energiaszegénység; 
ezt a kockázatot tovább súlyosbítja, hogy 
a szénrégiókban gyakoriak a rosszul 
szigetelt otthonok.

Egyúttal számos régió jelentős 
talajszennyezéssel és egyéb, ehhez 
kapcsolódó problémákkal is szembesül. 
Ez nemcsak a korábbi felhasználásokhoz 
(például a mezőgazdasághoz) való 
visszatérést akadályozza meg, hanem 
csökkenti a régió vonzerejét is az új 
beruházások tekintetében.

Ezen fizikai és társadalmi kihívások 
együttesen demográfiai akadályokat 
jelentenek, ideértve az új és feltörekvő 
iparágak helyi szakképzett 
munkaerejének hiányát is. Az 
érzékelt és tényleges lehetőségek hiánya 
hozzájárulhat az „agyelszíváshoz”, 
amelynek során a fiatalok a 
dinamikusabb régiókban keresik a 
lehetőségeket, ez pedig a népesség 
elöregedéséhez és a helyi szolgáltatásokra 
nehezedő növekvő nyomáshoz vezet, 
és állandósítja a regió lemaradását, 
hanyatlását.

 A szénközösségek (gyakran) büszkék a 
regionális és nemzeti fejlődés érdekében 
tett hozzájárulásukra. Ünneplik a 
bányászati hagyományokat, és gyakran 
büszkék az energiaörökségükre. 
A szénbányászat hanyatlása mély 
kulturális veszteségérzetet 
is generálhat. Eközben a máshol 
bekövetkezett igazságtalan átmenetekkel 
kapcsolatos korábbi tapasztalat vagy 
szóbeszéd ellenállást okozhat a helyi 
lakosságban az átmenettel kapcsolatban.

A KLÍMASEMLEGESSÉGRE VALÓ ÁTÁLLÁS A 
TÁRSADALOM JAVÁT SZOLGÁLJA

4 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslései szerint a „zöld” átállás nettó kétmillió új munkahelyet teremt Európában, miközben az Európai Bizottság jelzi, hogy ez 
összességében pozitív hatással lesz az európai és a globális gazdaságra. Lásd még a fenti grafikont is. 

A fosszilis tüzelőanyagokról, például a szénről, a kőolajról és a 
földgázról történő átállás nem csak a globális átlag hőmérséklet-
emelkedés 1,5 ℃ -on tartásához járul hozzá, de a társadalom 
számára számos további hasznot is hajthat.. Az átállás nemcsak 
a levegőminőséget javítja, elkerülve az évente bekövetkező, 
idő előtti elhalálozások tízezreit és egyéb negatív egészségügyi 
hatásokat, hanem elhárítja az éghajlatváltozás legsúlyosabb 
hatásait is, amely a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőkre 
gyakorolja a legnagyobb hatást. Ezenkívül új munkahelyeket 
teremt.  A legtöbb prognózis alapján fenntartható, 
klímasemleges gazdaságban egyre több munkahely lesz.4

De nem minden csoport vagy régió fogja automatikusan élvezni 
az átállás minden előnyét. A szénrégiók és közösségeik a pozitív 
átállás előtt egyedi, de összetett akadályokkal szembesülnek, 
mivel ezen térségekgazdasági tevékenységei gyakran 
kapcsolódnak a szénbányászathoz vagy a szénalapú iparágakhoz 
ezért a „jólét” ezeken a helyeken szorosan összefonódott a 
szénnel. Így számos döntéshozó akár helyi vagy országos szinten 
igyekszik aktívan irányítani az átállást annak érdekében, hogy az  
itt élők ne legyenek az átállás vesztesei. Ezt nevezzük igazságos 
átmenetnek.

Munkahelyteremtéssel járó előnyök és hátrányok szektoronként
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McKinsey, 2020: A nulla kibocsátás felé vezető út, nettó 2,2 millió  munkahelyet teremthet az EU-ban 2030-ra

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annex_d_crs_2020_en.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environm
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/eu_coal_regions___boosting_employment__economy__environm
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost
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AZ IGAZSÁGOS ÁTMENET LEHETŐSÉGEI A 
SZÉNRÉGIÓKBAN

• Az „igazságos átmenethez” kapcsolódóan rendelkezésre állnak konkrét uniós és egyes esetekben akár nemzeti támogatások 
is , amelyeket  a települések helyimegújulóenergia-projektek megvalósításához használhatnak fel.

• A szénrégiók gyakran jelentős megújulóenergia-potenciállal rendelkeznek.
• A megújuló energia számos munkahelyet teremthet, és biztosítékot adhat az új gazdasági ökoszisztémák számára.
• A megújuló energia megfelelő megoldás lehet a szennyezett területek használatára. 
• A megújuló energia megoldásokat kínálhat az energiaszegénységre kezelésre. 

• Még akkor is, ha a megújulóenergia-potenciál alacsonyabb, az olyan önkormányzatok által irányított  energiaátmenet, 
amelyek a helyi polgárok szükségleteit helyezik előtérbe, előnyösek lehetnek az igazságos átmenet szempontjából pl.:
• az átmenet iránti felelősségvállalás megteremtésével és a társadalom szöveténekmegerősítésével

8 A partnerség elve és a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex (a Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete)

Ezen sajátos kihívásokat – és különösen 
a beruházási akadályok leküzdésének 
szükségességét – felismerve a nemzeti 
kormányok és az EU konkrét támogatási 
mechanizmusokat alakított ki. Az EU 
például létrehozott egy 17,5 milliárd euró 
fölött rendelkező Igazságos Átmenet 
Alapot (IÁA), amely célzott támogatást 
nyújt a szénről és más fosszilis 
tüzelőanyagokról való átállás társadalmi 
hatásainak kezelésére. Az Alap – és 
az igazságos átmenet mechanizmus 
keretébe tartozó testvérrendszerei, a 
megfelelő nemzeti és magánforrásokkal 
kombinálva – hatalmas lehetőséget 
kínálnak a tartós, klímasemleges 
gazdaságra való áttérésre. 

A pénzeszközöknek és a beruházásoknak 
azonban a megfelelő dolgokra kell 
irányulniuk – és szükség van a helyi 
közösségek bevonására ahhoz, hogy 
sikeresen azonosíthassák ezeket, és 
igazságos átmenetet valósíthassanak 
meg. Míg az IÁA a partnerség elvével 
összhangban az érdekelt felek bevonását 
írja elő,8 számos érintett– köztük a helyi 
lakosok – nem rendelkeznek elegendő 
idővel vagy tudással ahhoz, hogy ezt 
hatékonyan megtehessék. 

A tanulmányok rámutatnak arra, hogy számos szénrégióban 
hatalmas megújulóenergia-potenciál rejlik. A Joint Research 
Center (JRC) 2020. évi jelentése megállapította, hogy az EU 42 
szénrégiójának több mint felében a tiszta energiával kapcsolatos 
beruházások több munkahelyet képes létrehozni, mint amennyi 
a szénágazatban jelenleg van – 2050-re összesen 460 000 
munkahelyet.9 A jelentés megállapítja, hogy a szénrégiókban 
akár 821 GW-os szélerőmű-kapacitás is lehet, és további 
jelentések jelentős napenergia-potenciált állapítottak meg.10 

Az olyan megújuló energiaforrások, mint a szél- és a napenergia 
különös előnnyel járhatnak, mivel olyan szennyezett (például 
a felszíni szénbányászat által érintett) földterületeket 
használhatnak, amelyek a mezőgazdaságban vagy az 
ingatlanépítésben már nem feltétlenül használhatók. Az 
ilyen un. barnamezős területek más célokra hasznosíthatóak, 
mint például a szélenergia mezőgazdasági földterületen való 
telepítése, amely továbbra is nagy mértékben használható 
gazdálkodásra, vagy a lebegő fotovoltaikus modulok 
mesterséges tavakon való használata.

A megújulóenergia-beruházások ugyanakkor munkahelyeket 
teremtenek, megőrzik a régiók energetikai örökségét, és 
kihasználják a meglévő hálózati infrastruktúrát. Ahogy a 
múltban is, a megfizethető energia rendelkezésre állása az ipari 
befektetők számára is az egyik legfontosabb szempont, és a 
költségek drasztikus csökkenése miatt (lásd a bal oldali ábrát) 
a szél- és napenergia rendelkezésre állása egyértelmű területi 
előnyt jelent. Amint azt több közelmúltbeli beruházási döntés 
is bizonyítja, mint például a németországi Brandenburgban 
található Tesla „gigagyár”11 és a mikrochipek gyártása, valamint 

9 Tisztaenergia-technológiák KKK, 2020. évi jelentése https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117938 

10 JRC, 2019. „Villamosenergia-termelés fotovoltaikus napenergiával: mentőkötél az átmenetben részt vevő, európai szénrégiók számára” 

11 https://www.cleanenergywire.org/factsheets/teslas-berlin-gigafactory-will-accelerate-shift-electric-cars 

12 https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html 

az Intel által számos uniós tagállamban létrehozott új kutatási 
létesítmények12, a szél- és napenergia-termelés lehetősége több 
milliárd eurót érő konkrét beruházási döntéseket befolyásolt, 
mivel az ilyen termékek az új gazdasági ökoszisztémák 
lehetséges horgonyai.

Hasonló a helyzet, a helyi megújulóenergia-termeléssel is, 
hiszen a az energiaszegénységnek kitett lakossági fogyasztók és a 
kevésbé versenyképes helyi vállalkozókszámára igazi áldás lehet 
a saját maguk által megtermelt energia., 

Egyértelmű azonban, hogy nem minden régió részesülhet a 
nagy beruházások előnyeiből. A KKK jelentése megállapította, 
hogy bizonyos régiók csak „korlátozott dekarbonizációs 
potenciállal” rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a gazdasági 
diverzifikációt más iparágakra kell összpontosítani, például 
a fenntartható mezőgazdaságra, az idegenforgalomra vagy 
az informatikára, nem pedig a „tiszta energia” feltörekvő 
ágazataira. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megújuló 
energiába történő beruházások nem járhatnak előnyökkel ezen 
régiók számára. Éppen ellenkezőleg, ezek a régiók különösen 
nagy mértékben részesülhetnek az önkormányzatok által 
irányítottenergetikai átmenet előnyeiből, amely az energetikai 
átmenet végrehajtása során elsődleges prioritásként kezeli a 
helyi lakosokszükségleteit.

Ezt részletesebben a következő fejezet ismerteti, de az 
önkormányzatok által megvalósítottmegújulóenergia-
projektek előnyei – még ha kis léptékben is – többek között 
az energiaszegénység kezelésétől a készségek kiépítéséig és a 
társadalmi szerkezet megerősítéséig terjedhetnek.

Az új erőművekből származó villamos energia ára
A villamosenergia-árak az „energiatermelés teljes költségében” (LCOE) vannak kifejezve. Az LCOE 
magában foglalja az erőmű építési költségeit, valamint az erőmű élettartama alatt a tüzelőanyag 
és az üzemeltetés folyamatos költségeit.
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MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT A HELYI 
KÖZÖSSÉGEKNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI-
MEGÚJULÓENERGIA-PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA?

• Az önkormányzati tulajdonban lévő megújuló energiából származó bevételeket az önkormányzati szolgáltatások 
támogatására lehet fordítani, vagy fel lehet használni a helyi energiaszegénység csökkentésére.

• A nemzeti kormányokat ösztönözni kell arra, hogy a kedvező árszabályozáson túl más feltételeket is beemeljenek a 
megújuló energiára vonatkozó támogatási rendszerekbe/programokba, mint például a közösségi és helyi önkormányzati 
tulajdonjogot.

• A helyi szintűenergia-tervezés és a megújulóenergia-projektek tehát teljes mértékben kiaknázhatják a szén fokozatos 
kivonásából származó előnyöket, például:
•  A helyi levegőminőség javulása

• A helyi polgárok bevonása a döntéshozatali folyamatokba, az átmenet iránti felelősségvállalás megteremtése és a társadalmi 
összetartás megerősítéseEzzel szemben a hosszútávú  közvetettnegatív hatások elkerülése érdekében az önkormányzatoknak 
környezetvédelmi okokból nemcélszerű  új vízerőművekbe beruházniuk, és rendkívül óvatosan kell eljárniuk bizonyos 
biomasszára alapozottprojektek tekintetében is, mivel ezek a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest növelhetik a kibocsátást, és 
rendkívül káros hatásokkal lehetnek a levegőminőségre. 

13 Lásd a X. oldalon a jogi formákról szóló szakaszt. A megújulóenergia-közösségeket a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (RED II) 2. cikkének (16) bekezdése és 22. cikke 
határozza meg, de a tagállamok felelőssége, hogy ezeket a meghatározásokat átültessék a nemzeti jogba, és azokat a nemzeti körülményeknek megfelelően kidolgozzák. Egy 
önkormányzati irányításúmegújulóenergia-projektnek vagy megújulóenergia-közösségnek biztosítania kell, hogy minden érdeklődő ténylegesen részt vehessen a projektben, és 
részesülhessen annak előnyeiből, függetlenül attól, hogy képes-e előre finanszírozni a beruházási költségeket vagy a földterület tulajdonjogát.

14 A fatüzelés a szállóport(beleértve a PM 2,5-öt), szén-dioxidot, szén-monoxidot és más szennyező anyagokat bocsát ki, amelyek légzőszervi betegségekhez és idő előtti 
elhalálozásokat okozhatnak. Lásd például: „The health perspective of wood burning in the Western Balkans region” (A fatüzeléshezkapcsolódó egészségügyi perspektíva a 
Nyugat-Balkán térségében), HEAL, 2022. január. Elérhető itt: https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2022/01/Biomass_brief_EN.pdf

15 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719 

16 Más fenntartható megoldások is lehetségesek, például a termális napenergia (napkollektoros) projektek.

Az energiaátment során a döntéshozók eddig kevés figyelmet 
szenteltek annak a, hogy a helyi megújulósfejlesztések 
támogassák az igazságos átmenetet is. Ezt a szempontot 
gyakran figyelmen kívül hagyják, mivel legtöbbször az elvesztett 
munkahelyek pótlásának azonnali szükségességére helyezik 
a hangsúlyt a szén fokozatos kivonásával, nem pedig azokra 
a szélesebb körű elemekre, amelyekre az átfogó, igazságos 
átmenethez, valamint a fenntartható és diverzifikált gazdaság 
hosszú távú fejlődéséhez is szükség van. Azáltal azonban, hogy 
a szénrégiókban az energia jövőjét a helyiek kezébe adják, az 
önkormányzatok által megvalósított projektek– ideértve az 
energiaközösségeket is – biztosíthatják13, hogy a helyi előnyök 
álljanak az átmenet középpontjában. Ehhez kapcsolódóan 
mutatunk be alább néhány jó példát.

Mivel a szénégetés fokozatos megszüntetésével javul a levegő 
minősége, az önkormányzati szintűmegújulóenergia-tervezés 
védelmet nyújthat régi szénerőművek vagy fűtőrendszerek 
más (káros) tüzelőanyagokra történő áttérése ellen.. Ebben 
az összefüggésben a projekteknek különös figyelmet kell 
fordítaniuk a fa vagy más szilárd biomassza égetésének 
mellékhatásaira, amelyek a légkörbe kerülő részecskék 
miatt súlyos egészségügyi hatásokkal járnak,14 és a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz képest évtizedeken, sőt évszázadokon 
át növelhetik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását15. 
Ezért nem szabad támogatni a szénerőművek vagy a kapcsolt 
energiatermelő erőművek faégetésre való átalakítását; 
ehelyett a szél- és napenergiába, illetve a fűtési célú, közösségi 
léptékű hőszivattyúkba vagy geotermikus energiába történő 
beruházásokat kellene támogatni16, kombinálva a megoldást 
a meglévő vagy új távfűtési hálózatokkal és hőtárolással, 
mivel ezek sokkal jobb megoldások. Azzal, hogy a települések 
valóban maguk hozzák meg ezeket a döntéseket, és a tisztán 

gazdasági számításokkal szemben a helyi hatásokat helyezik 
előtérbe, az önkormányzatok biztosíthatják, hogy a lakosok 
valóban részesüljenek az energetikai átmenet előnyeiből, 
többek között a tisztább levegő révén. A nemzeti kormányok 
támogathatják ezeket az erőfeszítéseket azáltal, hogy a kedvező 
árszabályozáson túl egyéb feltételeket is beemelnek a megújuló 
energiára vonatkozó támogatási rendszerekbe/programokba, 
amelyek a tisztán gazdasági számításokkal szemben ösztönzik az 
önkormányzatok részvételét.

Ami az elosztási szempontokat illeti, az önkormányzati 
kézben lévőenergiatermelés biztosítani tudja, hogy az új 
villamosenergia- vagy hőtermelési formákból származó 
bevételek a régióban maradjanak, és azokat igazságosan 
osszák el a helyi lakosok között. A helybéliek például 
társtulajdonosokká válhatnak a megújulóenergia-
létesítményekben, például azáltal, hogy a rendelkezésre álló 
strukturális alapokból kompenzálják azon fogyasztók előzetes 
beruházási költségeit, akik önerőből nem tudják finanszírozni 
az előzetes beruházási költségeket. A helyimegújuló energiából 
származó bevételek egy része az önkormányzati költségvetésben 
is maradhat, és olyan közszolgáltatások fejlesztésére fordítható, 
mint a gyermekgondozás és a szabadidős tevékenységek, 
ezáltal növelve a régió vonzerejét és támogatva a társadalmi 
kohéziót. Fontos, hogy a lakosokatbe kell vonni a pénz 
elköltésének módjáról szóló döntéshozatali folyamatba, ezzel is 
maximalizálva az elérhető előnyöket. 

Ezen túlmenően az önkormányzati energiaprojektek új 
készségek fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak a régióban. Még 
ha kis léptékben is, de hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos megoldások bemutatásához és új tevékenységek 
ösztönzéséhez.

AZ ÖNKORMÁNYZATIMEGÚJULÓENERGIA-
PROJEKTEK TÍPUSAI

17 Az energiavásárlási megállapodások egy megújulóenergia-létesítmény (például szélturbinák vagy fotovoltaikus elemek) üzemeltetője és a villamos energia felhasználója 
(például egy gyár) közötti, hosszú távú vásárlási megállapodások. Jellemzően hosszabb időszakra (például több évre) állapítanak meg kiskereskedelmi árat, ami mindkét félnek 
biztonságot nyújt a villamos energia árával kapcsolatban. 

TETŐRE TELEPÍTETT FOTOVOLTAIKUS 
NAPENERGIA
Az önkormányzati épületeken

Az önkormányzatok kihasználhatják a meglévő középületek 
tetejét fotovoltaikus napenergiatermelésre. Ez a megoldás 
igen klasszikus példának számít, sok helyen alkalmazzák. 
Amennyiben az önkormányzat már rendelkezik épületekkel vagy 
szabad tetőfelületekkel, ez lehet a legegyszerűbb megoldás.

Az Európai Bizottságnak a „REPowerEU” keretében tett 
javaslatai tartalmaznak egy kötelezettséget a fotovoltaikus 
napenergia (napelem) vagy a termikus napenergia 
(napkollektor) beszerelésére valamennyi megfelelő köz- és 
kereskedelmi épület esetében 2028-ig (az új épületek esetében 
2027-ig). Ez általában hitelből finanszírozható, mivel a termelési 
potenciál jól ismert, és az ellentételezést gyakran fix áron 
garantálják. Ha nincs rögzített árú támogatási rendszer, az 
energiavásárlási megállapodások megoldást17 kínálhatnak az 
állandó bevételi források biztosítására a finanszírozási feltételek 
javítása érdekében.

Helyi vállalkozások és lakóépületek

A nem középületek tetejére telepített fotovoltaikus napenergia-
felhasználásának lehetőségei az adott országban vagy 
régióban rendelkezésre álló megújulóenergia-közösségekre 
vonatkozó jogszabályi környezettől függ. Ahol jogi akadályok 
állnak fenn – mint például több fogyasztó által használt 
épületben, ahol nem lehetséges, hogy a létesítmény egyetlen 

üzemeltető tulajdonában legyen –, az önkormányzatok az 
energiaszegénység csökkentése céljából a megújulóenergia-
közösségek fejlesztésének elősegítésére összpontosíthatnak, még 
akkor is, ha nem játszanak szerepet bennük. Lehetőség van arra 
is, hogy az önkormányzat a meglévő lakó- vagy kereskedelmi 
épületek tetejétvagy telkét a helyi lakosok vagy vállalkozások 
javát szolgáló, önkormányzat által koordinált, napenergiával 
kapcsolatos projektek kifejlesztésére vegye igénybe, vagy díj 
ellenében lízingelje.

 A középületek tetejére telepített fotovoltaikus napenergia-
felhasználásához hasonlóan a helyi vállalkozások is 
ösztönözhetőek arra, hogy kihasználják a kereskedelmi épületeik 
tetőfelületeinek fotovoltaikus potenciálját, jóval azelőtt, hogy 
az erre vonatkozó javasolt kötelezettség életbe lépne. Ehhez 
az önkormányzatok felhasználhatják a meglévő vállalkozási 
szövetségeket és társulásokat, többek között a telepítési utak 
összehangolására és a regionális hozzáadott érték ösztönzésére, 
például azáltal, hogy a telepítési szerződéseket helyi építőipari 
vállalkozásoknak adják (lásd fent). 

Végül pedig a lakóépületek tetőinek bevonása érdekében a 
helyi csoportokkal és szervezetekkel – például szomszédsági 
kezdeményezésekkel, szociális szövetkezetekkel vagy 
megbízható magánszemélyekkel – kialakított partnerségek 
megkönnyíthetik az egyes háztulajdonosokkal való 
együttműködést. A megújulóenergia-közösségeknek a 
megújulóenergia-irányelv 2. cikkének (16) bekezdésében és 22. 
cikkében meghatározott fejlesztése és könnyítése hozzájárulhat 
az egyes előzetes beruházási költségek csökkentéséhez (például 
az érdekelt polgárok közötti elosztásuk révén).
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SZÉLENERGIA ÉS NEM TETŐRE TELEPÍTETT 
FOTOVOLTAIKUS NAPENERGIA
A szélenergia önkormányzatok általi fejlesztésének modellje 
lehetne a szélenergia termelésrealkalmas földterületek 
összevonásának ösztönzése. Ez azt jelenti, hogy a haszonbérleti 
díjból származó jövedelem igazságosan oszlik meg a 
tulajdonosokközött, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, 
amikor a földtulajdonosok egymás ellen fordulnak a potenciális 
(vállalati) szélenergia-fejlesztőkkel kötendő haszonbérleti 
megállapodásokról folytatott tárgyalások során.18

A földterület szélenergia és lízingbevétel céljából történő 
összevonása révén az önkormányzatok így enyhíthetik a 
területrendezés, a projektfejlesztés vagy az engedélyezési 
eljárás során esetlegesen felmerülő konfliktusokat. A 
leginkább megfelelő területeken a földterületek összevonása 
és a megújulóenergia-projektek fejlesztése megújulóenergia-
közösség formájában is megvalósulhat, amely segíthet abban, 
hogy a bevételek nagyobb hányada maradjon a régióban.

A szénrégiók esetében a földterület csak a szénnel kapcsolatos 
tevékenységek befejezése után válhat elérhetővé. Ezek a 
helyszínek gyakran szennyezettek, vagy a fejlesztésük jelentős 
kihívást támaszt az önkormányzatok elé, de alkalmasak lehetnek 
megújulóenergia-projektekre is. A „Europe Beyond Coal” 
által végzett kutatás kimutatta, hogy Törökország külszíni 
szénbányáinak mintegy fele alkalmas arra, hogy napenergia-
létesítménnyé alakuljon át, potenciálisan 6,9 millió otthon 
számára elegendő energiát termelve. Ezen földterületekhez 
az önkormányzati megújulóenergia-projektek céljából való 
hozzáféréshez szükség lehet a nemzeti kormányokkal való 
együttműködésre (az állami tulajdonú földterületek esetében), 
vagy szükség lehet a földterület megvásárlására.

FŰTÉSI RENDSZEREK, TÁVHŐ HÁLÓZATOK
Az önkormányzati megújulós projektek tervezése során különös 
figyelmet kell fordítania a fűtésihálózatokra és a távfűtésre, 
különösen akkor, ha a szén fokozatos kivonása érinti a 
meglévő fűtési infrastruktúrát (mint például a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés vagy a fűtési célú, kedvezményes árú 
szén biztosítása). A folyamat első lépéseként helyi hőtérképeket 
(hőenergia tervet) kell kidolgozni, ami már most is kötelező 
Hollandia és Németország bizonyos önkormányzataiban19. 
Az önkormányzatok azonban anélkül is profitálhatnak az 

18 „A földbérlet-összevonási/szocializált földbérleti modellek már legalább két évtizede léteznek. Ezek felülről lefelé építkező, általában a fejlesztők által vezérelt gyakorlatok, 
amelyek során a fejlesztők méltányos bérleti díjmegosztási megállapodásokat javasolnak a földtulajdonosoknak. Ez ellentétben áll azzal a hagyományos modellel, amelyben a 
fejlesztők egy projektterület összes földbirtokosához fordulnak, de csak azokhoz, akiknek a parcelláit végül kiválasztják. Erre a hagyományos modellre úgy tekintenek, mint ami 
feszültséget teremt a szomszédok között, és sokan emiatt ellenzik a projekteket, és erre született meg válaszként az összevonási modell. A bérleti díj szétosztásának technikája 
az összevonási modellekben változó: egyesek koncentrikus gyűrűket használnak a turbinák végleges helyei körül: ebben a felállásban a legbelső gyűrűkben lévő parcellák 
tulajdonosai többet keresnek, mint azok, akik földterülete távolabb van. Mások a földtulajdonosok közötti tanácskozó folyamatokat alkalmaznak az elosztási szabályokról 
való megállapodáshoz. A földbérleti összevonási modellek akkor is oldhatják a feszültségeket, amikor kevesebb, erősebb turbinákkal működtetik a projekteket. Mivel egy 
olyan területen, ahol korábban turbinák üzemeltek, nem minden földtulajdonos tudja garantálni, hogy egy felújított projekt keretében is biztosítja a területet, a bérleti díjak 
összevonása eloszlathatja ezeket a félelmeket. A földtulajdonosok szélenergia-társaságai (LWEA) elsősorban alulról építkező modellek, amelynek keretében a földtulajdonosok 
proaktívan és önszervező módon dolgozták ki a szélerőforrás használatát. Ennek során a földtulajdonosok növelik az alkupozíciójukat, ezáltal „csökkentve a fejlesztők 
hatalmát”. (Wade & Ellis, 2022, 13. o., https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf) 

19 https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/ 

20 https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf 

21 A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (RED II) 2. cikkének (16) bekezdése és 22. cikke

22 Lásd pl. Radtke & Ohlhorst, 2021, Community Energy in Germany – Bowling Alone in Elite Clubs? https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X

23 Lásd a RESCoop „Transposition Tracker” (Átültetési nyomkövető) című kiadványát, amely nyomon követi az egyes uniós tagállamok előrehaladását a megújulóenergia-
közösség (REC) és a helyi energiaközösség (CEC) fogalommeghatározásainak a nemzeti jogba történő átültetése terén. Tudja meg, hogyan néz ki jogilag egy energiaközösség az 
országában. Elérhető itt: https://www.rescoop.eu/policy

ilyen tervek elkészítéséből, hogy erre köteleznék őket, és 
biztosíthatják, hogy az állami pénzügyi támogatást (az uniós 
finanszírozást is beleértve) ott használják fel, ahol az a helyi 
lakosok számára a legelőnyösebb, elkerülve ezáltal az olyan 
nem fenntartható ésmeg nem térülő eszközök beszerzését, mint 
például  új gázkazánok beszerzése olyan háztartásokban, ahol 
lehetséges a távhőhálózathoz való kapcsolódás is.20

JOGI FORMÁK
A nemzeti jogi kerettől függően az önkormányzati 
megújulóenergia-közösségek a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelvben (RED II) meghatározottak szerinti 
megújulóenergia-közösségek formáját ölthetik21, de ez 
nem kötelező. Más formában is megjelenhetnek, például a 
megújulóenergia-létesítmény önkormányzat általi közvetlen 
tulajdonlása (például hitelekből vagy uniós források 
felhasználásával), vagy az önkormányzat és a helyi föld- vagy 
épülettulajdonosok közötti laza koordináció. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy a hagyományos meghatározás 
szerinti energiaközösségek, amelyek gyakran nem foglalják 
magukban az önkormányzatok vagy a választott helyi/
regionális önkormányzatok bevonását, elosztási konfliktusokhoz 
is vezethetnek, mivel gyakran megkövetelik a tagoktól, 
hogy képesek legyenek előre finanszírozni a beruházási 
költségeket, és ezáltal társadalmi kirekesztéshez vezethetnek22. 
Egy önkormányzati megújulóenergia-projektnek vagy 
megújulóenergia-közösségnek ideális körülmények között 
biztosítania kell, hogy minden érdeklődő ténylegesen részt 
vehessen a projektben, és részesülhessen annak előnyeiből, 
függetlenül attól, hogy képes-e előre finanszírozni a beruházási 
költségeket vagy a földterület tulajdonjogát.

A megújulóenergia-közösségek pontos jogi meghatározása eltérő 
lesz. Egyes országokban a RED II fogalommeghatározásait 
átültették a nemzeti jogba, és ez megkönnyítheti az olyan 
energiaközösségek fejlődését, amelyekben az önkormányzatok 
hivatalosan együttműködnek a vállalkozásokkal, a polgárokkal 
és a polgári csoportokkal a megújuló energia előállításában, 
felhasználásában és az abból származó előnyök kiaknázásában, 
vagy pedig elősegítik ezt. Más esetekben előfordulhat, 
hogy az önkormányzatoknak egyenként kell beruházniuk a 
megújuló energiával kapcsolatos projektekbe. A RESCoop 
rengeteg információt biztosít az egyes uniós tagállamok 
fogalommeghatározásairól23.

https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3744/pdf
https://celsiuscity.eu/urban-thermal-energy-planning/
https://www.nweurope.eu/media/8106/20190826-_-wp-t3-_-d11-_-guide-to-heatmapping-_-final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095717872100103X
https://www.rescoop.eu/policy
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VEZÉRLÉSŰ 
MEGÚJULÓENERGIA-PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI

24 Lásd: https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf 

25 https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf  

Azon önkormányzatok számára, amelyek a fenti példák 
alapján megújulóenergia-projektet kívánnak létrehozni, 
több iránymutatás áll rendelkezésre a folyamat során. A 
Horizont 2020 a fogyasztói tulajdonjog támogatása a megújuló 
energiákban (SCORE) című projektje részletes útmutatást (lásd 
az alábbi ábrát) és tippeket tett közzé arra vonatkozóan, hogyan 
lehet bevonni az alacsony jövedelmű háztartásokat.24 

Míg a megújulóenergia-közösségek segíthetnek az egyes 
háztartások (lásd fent) szükséges előzetes beruházási 
költségeinek csökkentésében, bizonyos háztartások vagy az 
ilyen közösség potenciális tagjai esetében továbbra is szükség 

lehet arra, hogy teljes mértékben vállalják a hozzájárulásukat, 
például a megújulóenergia-létesítmények adományokkal vagy 
támogatásokkal (például uniós) történő finanszírozása révén, 
vagy az önkormányzati költségvetésen keresztül. Emellett az 
alacsony jövedelmű háztartások bevonását megkönnyítheti azon 
meglévő csoportok és kezdeményezések bevonása, amelyekkel 
bizalmi kapcsolatban állnak.

Ugyanez a kutatási konzorcium áttekintést nyújt a jogi helyzetről 
több tagállamban, például Csehországban, Németországban, 
Olaszországban, Bulgáriában és Lengyelországban.25 Az 
áttekintés az alábbi szövegdobozban található:

A MEGÚJULÓENERGIA-KÖZÖSSÉGEK JOGI HELYZETE 
BIZONYOS TAGÁLLAMOKBAN
• Csehország: A megújulóenergia-közösség fogalma még nem rendelkezik 

definícióval a nemzeti jogban (ez várhatóan 2023 elején változik meg az új 
energetikai törvénnyel).

• Németország: A megújulóenergia-közösségnek (amely termelő-
fogyasztóként működne26) még nincs definíciója, de a szövetkezetek 
energiaszolgáltatóknak minősülhetnek.

• Olaszország: Megújulóenergia-közösségek legfeljebb 200 kW 
teljesítményű létesítmények esetén lehetségesek.

• Bulgária: A megújulóenergia-közösség fogalma még nem rendelkezik 
definícióval a nemzeti jogban, és a termelő-fogyasztók számára még nem 
hoztak létre jogi keretet (az uniós jogsértési eljárás folyamatban van).

• Lengyelország: A megújulóenergia-közösség fogalma még nem rendelkezik 
definícióval a nemzeti jogban, de jelenleg tárgyalják a felülvizsgált 
tervezetet (állapot: 2022. december) 

Míg a megújulóenergia-közösségek definíciója a megújulóenergia-
közösségekről szóló irányelvben (RED II) található, a termelő-fogyasztóként 
vagy helyi energiaközösségként működő önálló háztartások számára egyéb jogi 
keretek is létezhetnek, amelyek definícióját az EU belső villamosenergia-piacról 
szóló irányelve tartalmazza. A megújuló energiára vonatkozó jogi keret és a 
támogatási rendszerek átfogó áttekintése az egyes uniós tagállamokra lebontva 
itt található: http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/.

A RESCOOP rendkívül hasznos áttekintést nyújt arról is, hogy a tagállamok hol 
tartanak a RED-ben található energiaközösségek meghatározásainak átültetési 
folyamatában: ezt a weboldalukon található „Transposition Tracker” (Átültetési 
nyomkövető) jelzi27.

26 A termelő-fogyasztó egyszerre 
energiatermelő/-szolgáltató és 
energiafogyasztó, és például csak 
többletenergiát ad el a piacon, miközben 
először saját fogyasztására termel villamos 
energiát és hőt.

27 Elérhető itt: https://www.rescoop.eu/policy

Forrás: SCORE-projekt

Lépések az önkormányzatok számára a megújuló energiaforrásokra vonatkozó, fogyasztói tulajdonú projekt 
„fogyasztói részvénytulajdonosi terv” (CSOP) formájában történő létrehozására.

Projekt és partnerek 
azonosítása
Partnerek azonosítása
Technológia 
elhatározása
Megfelelő földterület 
vagy épületek 
azonosítása
Finanszírozási 
lehetőségek keresése

Társtulajdonlás megszervezése

Csatornák keresése a 
polgárok eléréséhez
Tulajdonosi modell 
kidolgozása
Jogalany létrehozása

A projekt megvalósítása

Megújuló energiával működő 
létesítmény megtervezése és telepítése
A létesítmény karbantartása és a 
szervezet irányítása

https://www.climatealliance.org/fileadmin/Inhalte/4_Activities/Projects/SCORE/Guideline_for_Follower_Cities_final.pdf
https://www.score-h2020.eu/fileadmin/score/documents/D_5.4_RE_Prosumership_Policy_Recommendations.pdf
http://www.res-legal.eu/en/search-by-country/
https://www.rescoop.eu/policy
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MILYEN UNIÓS FINANSZÍROZÁS 
ÁLL RENDELKEZÉSRE A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
IRÁNYÍTOTT MEGÚJULÓENERGIA-
PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA?
Az uniós kohéziós politika keretében a régiók széles körű 
támogatásban részesülhetnek, amelyet a helyi önkormányzatok 
által irányított megújulóenergia-projektek támogatására lehetne 
felhasználni.

28 ERFA-rendelet: 

29 A közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) fogalmát az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet 31–34. cikke határozza meg (lásd a 32. lábjegyzetet). Ez 
egy alulról felfelé építkező helyi fejlesztési megközelítés, amelyben a helyi akciócsoportok feladata, hogy az EU 
strukturális és kohéziós alapjainak felhasználása érdekében helyi stratégiákat dolgozzanak ki.

30 A helyi akciócsoportoknak „köz- és magánérdekek képviselőiből [kell állnia], amelyekben nem egyetlen 
érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt”. Lásd a közös rendelkezésekről szóló rendelet 31. cikkét; „2021/1060 
(EU) rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, 
az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról”. 

31 A meghatározás és a térkép itt található: https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_policy_of_the_European_
Union#Less_developed_regions 

32 Lásd a közös rendelkezésekről szóló rendelet 32. cikkét.

33 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos 
Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 
határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló 2021/1060 (EU) rendelet 22. cikke (3) bekezdésének d) pontja

EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)28 támogathatja az infrastrukturális 
beruházásokat, amelyek magukban foglalhatják a megújuló energiával kapcsolatos 
projekteket is. A nemzeti ERFA-juttatások 8%-át fenntartható városfejlesztésre kellene 
elkölteni.

Míg a hagyományos ERFA-projektfinanszírozás túl nagy lehet az egyetlen 
önkormányzat által irányított megújulóenergia-projektekhez, a közösségvezérelt 
helyi fejlesztés (CLLD) lehetőséget29 kínál. Emellett a „helyi akciócsoportok” 
által a közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében kidolgozott projektek 10%-os 
társfinanszírozási előnyhöz30 juthatnak, ami azt jelenti, hogy akár 95%-os uniós 
támogatásban is részesülhetnek (a kevésbé fejlett régiók esetében31).

A CLLD nem megfelelő választás egyes projektek esetében, hanem közösségvezérelt 
helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásán keresztül valósul meg, amelyeket az irányító 
hatóságoknak kell támogatniuk32. Megjegyzendő, hogy a CLLD alkalmazásának 
lehetősége – és az ehhez kapcsolódó megnövekedett társfinanszírozási arányok – 
valamennyi kohéziós politikai alapra vonatkoznak, beleértve az Igazságos Átmeneti 
Alap és az Európai Szociális Alap+ által biztosított forrásokat is. A konkrét célkitűzések 
keretében a vonatkozó operatív programban részletezni kell az integrált területi 
beruházások, a közösségvezérelt helyi fejlesztés vagy más területi eszközök tervezett 
alkalmazását minden egyes megcélzott területre vonatkozóan.33
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EU IGAZSÁGOS ÁTMENET ALAP
Az EU Igazságos Átmenet Alapja (IÁA) az EU igazságos átmenet 
mechanizmusának első pillére34. Az Alap olyan projekteknek 
nyújt támogatást, amelyek a régiókat – és az itt élő embereket 
– támogatják, és amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek 
szembe a klímasemlegességre való átmenet tekintetében. Az 
IÁA a Párizsi Megállapodással összhangban 2050-ig foglalkozik 
az Unió 2030-ig teljesítendő energia- és éghajlat-politikai, 
valamint az Unió klímasemleges gazdaságára vonatkozó 
célkitűzéseihez vezető átmenet társadalmi, foglalkoztatási, 
gazdasági és környezeti hatásaival.

A támogatható tevékenységek közé tartoznak a megújuló 
energiába és az energiahatékonyságba történő beruházások. 
Az önkormányzatok által vezetett energiahatékonysági 
vagy megújulóenergia-rendszerek ezért az IÁA keretében 
is lehetségesek, feltéve, hogy olyan stratégia részét képezik, 
amely segít az átmenet társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági 
és/vagy környezeti hatásainak kezelésében – és például 
olyan intézkedéseket tartalmazhatnak, amelyek elősegítik az 
energiaszegénység csökkentését.

Ahhoz, hogy jogosult legyen IÁA-támogatásra, a régiónak 
rendelkeznie kell az Európai Bizottság által jóváhagyott „területi 
igazságos átmenet tervvel”. Ez a területi igazságos átmenet terv 
hozzáférést biztosít az igazságos átmenet mechanizmus másik 
két pilléréhez is.

A vissza nem térítendő támogatásokat a kevésbé fejlett régiók 
esetében 85%-os társfinanszírozási arány, az átmeneti régiók 
esetében 70%-os, a fejlettebb régiók esetében pedig 50%-os 
arány alapján biztosítják.

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról

35 Az Európai Beruházási Bank hiteleivel kapcsolatos információk itt találhatók: https://www.eib.org/en/projects/sectors/regional-development/index.htm#just-transition 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1229/EU rendelete (2021. július 14.) az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről

37 Az állami hitelkerettel kapcsolatos általános információk itt találhatók: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling<g id=”515”> %20the % 
20Public %20Sector%20Loan%20Facility% 20-% 20preparation,% 20application %20and%20assessment.pdf.További tudnivalók a pályázati felhívásban találhatók:
• Egyéni projektek (legalább 25 millió EUR): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-

standalone-projects
• Hitelstruktúrák (több projekt kombinációja, amelyek együttesen legalább 12,5 millió eurót tesznek ki): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes 

38 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/jtm

39 Ezen a weboldalon egy egyszerű felmérés kitöltésével hozzáférhet a támogatáshoz: https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en 

UNIÓS KÖZSZEKTOR-HITELEZÉSI ESZKÖZ
Az IÁA mellett az uniós igazságos átmenet mechanizmus 
lehetőséget kínál arra is, hogy a közigazgatási szervek, beleértve 
az önkormányzatokat, az Európai Beruházási Bank (EBB) által 
a közszektor-hitelezési eszközön35 keresztül nyújtott kölcsön 
mellett vissza nem térítendő támogatásban is részesüljenek36. A 
cél az, hogy a közszféra beruházásai bekerüljenek az igazságos 
átmenetbe, és ezért a támogatható kedvezményezettek 
közszektorbeli intézmények (amelyek magukban foglalhatják az 
önkormányzatokat is). Ez az igazságos átmenet mechanizmus 
harmadik pillére, amely kiegészíti a fent részletezett InvestEU 
pillért és az IÁA pillért.

Támogatható projektnek számítanak azok, amelyek a beruházási 
költségeik fedezésére nem termelnek elegendő bevételi forrást. 
Nem részesülhetnek más uniós programokból származó 
támogatásban, kivéve az előkészítésüket. A közszektorbeli 
intézmények azon projektjeinek, amelyek a kritériumok 
megfelelő hierarchiájával dekarbonizációs terveket fogadtak el, 
előnyt kell élvezniük.

A közszektor-hitelezési eszköz keretében történő támogatás 
biztosításához a támogatásban részesülő régiónak először 
rendelkeznie kell az Európai Bizottság által jóváhagyott területi 
igazságos átmenet tervvel. A közigazgatási szervnek ezt követően 
kölcsönt kell igényelnie az EBB-től, és ezt követően az Európai 
Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális 
Végrehajtó Ügynökség (CINEA) által kiegészítő támogatásként 
nyújtott kölcsön összegének legfeljebb 15%-át (vagy a kevésbé 
fejlett régiókban megvalósuló projektek esetében 25%-át) 
nyerheti el37. Mivel a megújulóenergia-projektek folyamatos 
bevételi forrással rendelkeznek, különösen alkalmasak lehetnek 
a kölcsön és a támogatás ilyen kombinációjára.

A többéves pályázati felhívásokat egyéni projektek és 
kerethitelrendszerek esetében egyaránt az uniós pályázati 
portálon38 teszik közzé. Kerethitelrendszerre van szükség azon 
projektek esetében, amelyek támogatása nem éri el a 25 millió 
eurót, és az EBB-kölcsön minimális értéke 12,5 millió euró. 
Amennyiben szükség van rá, elképzelhető a régióban lévő, 
hasonló projekteken dolgozó egyéb önkormányzatokkal történő 
együttműködés is.

Az InvestEU tanácsadó központ39 keretében tanácsadás is 
elérhető, ideértve az igazgatási kapacitással kapcsolatos 
tanácsadást is. 
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KÖVETKEZTETÉSEK

40 Az IÁA-támogatás az energetikai átmenetet, a földterületek hasznosításához való alkalmazkodást és a 
körforgásos gazdaságot is célozza (energetikai korszerűsítés, az energiatermelés erősítése az energiaközösségek, 
a megújuló energiaforrások, az e-mobilitás és az energiatároló rendszerek révén).

Az energiahatékonysági és energiatárolási megoldások bővítését kiegészítő, a megújuló 
energiába történő jelentős beruházások központi szerepet fognak játszani az orosz 
fosszilis tüzelőanyagoktól való gyors átállásban, és döntő szerepet fognak játszani az 
éghajlati válság leküzdésében. Az EU szénrégiói úttörő szerepet tölthetnek be és kell 
betölteniük ebben az átmenetben, fenntartható és társadalmilag igazságos módon 
megerősítve az Európai Uniót.

Az igazságos átmenetben rejlő potenciál teljes mértékű kiaknázása érdekében az 
önkormányzatoknak kell vezető szerepet játszaniuk a régiójukban történő átmenet 
során, kiemelt helyen kezelve a helyi közösség igényeit és szükségleteit. Ugyanakkor a 
megújulóenergia-projektek jelentős potenciált biztosítanak arra, hogy a szénrégiókban 
igazságos legyen az átmenet. Ezért az önkormányzatoknak proaktív szerepet kell 
játszaniuk a megújulóenergia-projektek kidolgozásában és koordinálásában. Ezek 
a projektek többek között helyi távfűtési hálózatok formájában vagy a nap- és a 
szélenergia kibővítését célzó projektekben valósulhatnak meg. 

Az önkormányzatok által vezetett megújulóenergia-projektek különleges előnye, hogy 
olyankor is képesek kiaknázni a megújuló energia előnyeit, ahol a kereskedelmi méretű 
létesítmények létrehozása nem életképes megoldás. Biztosíthatják továbbá a nagy- és 
kisléptékű megújulóenergia-projektekből származó előnyök igazságos elosztását, és 
beágyazhatják azokat szélesebb körű stratégiákba és helyi gazdasági ökoszisztémákba 
vagy értékláncokba.   

Az ilyen erőfeszítések támogatására számos uniós finanszírozási forrás áll 
rendelkezésre, például az Igazságos Átmenet Alap és a közszektor-hitelezési eszköz 
(az EU igazságos átmenet mechanizmusának harmadik pillére). De más finanszírozási 
források is rendelkezésre állhatnak az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kapott 
támogatások formájában vagy nemzeti finanszírozási forrásokból, mint például a görög 
Igazságos Átmenet Alap esetében, amely kifejezetten az energiaközösségeknek nyújt 
támogatást40.

https://www.eib.org/en/projects/sectors/regional-development/index.htm#just-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/jtp-may-2022/Unveiling%20the%20Public%20Sector%20Loan%20Facility%20-%20preparation,%20application%20and%20assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=JTM-2022-2025-PSLF;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-standalone-projects;callCode=JTM-2022-2025-PSLF;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/jtm-2022-2025-pslf-loan-schemes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/jtm
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
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