
  

Közép- és kelet-európai közösségi energia útkereső fórum 

2021. december 14. kedd 10:00 – 12:00 - online rendezvény 

 

2021-ben az EU irányelvek átültetésével megszülettek Magyarországon is az első 

jogszabályok a megújulóenergia-közösségek működéséről, és elindultak az első kísérleti 

projektek, amelyek a Közép-Kelet-Európai régióban elsőként kapnak támogatást az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszeréből (ETS). Ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat osztjuk 

meg a hazai és a közép-kelet-európai régió érdeklődőivel. 

 

Először az Európai Közösségi Energia Koalíció tagjai által összeállított közösségi energia 

kézikönyvet ismertetjük, amely egy gyakorlati útmutató, hogyan lehet lépésről lépésre 

létrehozni egy energiaközösséget. A magyar nyelvű változat összeállítása is elkezdődött, 

ennek terve is bemutatásra kerül. 

 

Ezt követően az első hazai kezdeményezések osztják meg a támogatásokkal kapcsolatos 

tapasztalataikat, az ezekben rejlő lehetőségeket és kihívásokat. 

 

A harmadik részben két csoportban a résztvevők is kérdezhetnek, megoszthatják hazai és 

régiós tapasztalataikat, kiépíthetnek új kapcsolatokat. Ebben a részben nem lesz 

szinkrontolmácsolás, a hazai csoportban a beszélgetés magyarul, a régiósban angolul 

zajlik. 

 

Végül a kiscsoportos beszélgetések beszámolóval és a következő lépések 

megfogalmazásával zárul a rendezvény. 

 

Résztvevők: Közösségi energia iránt érdeklődő hazai közösségek, civil szervezetek, 

önkormányzatok, kisvállalkozások képviselői, valamint a közép-kelet-európai régióból a 

témában aktív szervezetek képviselői. 

 

PROGRAM / AGENDA 

 

10:00-10:30 KÖZÖSSÉGI ENERGIA KÉZIKÖNYV / COMMUNITY ENERGY 

HANDBOOK 

 

Köszöntő, technikai információk – Botár Alexa (MTVSZ) 

https://mtvsz.hu/


  

 

A kézikönyv bemutatása - Dimitris Tsekeris (FoE Europe), Sara Tachelet (REScoop.eu) 

A kézikönyv honosításának útiterve – Kovács Bence (MTVSZ) 

 

10:30-11:15  KÖZÖSSÉGI ENERGIA ÚTTÖRŐK ÉS TÁMOGATÁSOK 

MAGYARORSZÁGON 

Hazai pályázati források az energiaközösségek számára – Kovács Bence (MTVSZ) 

Hazai és nemzetközi együttműködési pályázatok első tapasztalatai: 

- Fabók Márton (KESZ – Közösségi Energia Szolgáltató) 

- Fucskó József (LENERG, Debrecen) 

 

 

11:15-11:45 ÚTKERESÉS MAGYARORSZÁGON ÉS A KKE RÉGIÓBAN – 

KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK 

1) Magyarországi közösségi energia kezdeményezések tapasztalatcseréje, 

együttműködési lehetőségek bemutatása; 

2) Támogatási lehetőségek tapasztalatcseréje, együttműködési lehetőségek 

bemutatása a közép-kelet-európai régióban (angolul, tolmácsolás nélkül) 

 

11:45-12:00 HOGYAN TOVÁBB 

Visszajelzések a kiscsoportos beszélgetésekről: Fabók Márton (KESZ) és Dimitris 

Tsekeris (FoEE) 

Záró gondolatok, következő lépések – Kovács Bence (MTVSZ) 

 

Az online fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a 

következő linken keresztül lehet megtenni december 13-ig: 

https://forms.gle/KkmT36CS4E3TnuiW8 

 

A rendezvényen angol-magyar illetve magyar-angol nyelvű szinkrontolmácsolást 

biztosítunk. 

A regisztráció elfogadásáról email visszajelzést küldünk az online részvételre szóló 

linkekkel. 

További információk: Kovács Bence, MTVSZ közösségi energia programvezető 

https://mtvsz.hu/kozossegi-energia , email: kozossegienergia@mtvsz.hu 

https://mtvsz.hu/
https://forms.gle/KkmT36CS4E3TnuiW8
https://mtvsz.hu/kozossegi-energia
mailto:kozossegienergia@mtvsz.hu


  

Hasznos linkek: 

A bemutásra kerülő Community Energy Handbook: 

https://friendsoftheearth.eu/publication/community-energy-guide/ 

A Közösségi Energia Szolgáltató / KESZ facebook oldala: 

https://www.facebook.com/kozossegienergia 

 

Támogatók: 
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