
Az önkormányzatok

katalizátor szerepe a

fenntartható helyi gazdaság 

kialakításában



A Feladat!



Fenntartható térségi modellprogramok 
megalapozása a Nyugat-dunántúli 

régióban

•Zala Termálvölgye és a Szigetköz – Mosoni-sík térség

területén egy olyan kistérségi klímavédelmi és

fenntartható gazdaságfejlesztési modell

kezdeményezése, ahol az energia-megtakarításra és a

megújulókra való áttérés révén erősödik a kistérség

vásárlóereje, javul környezetminősége és a lakosság

életminősége, és az erősödő helyi bizalmi partnerségi

viszonyok között erősödik a helyi termékek és helyi

szolgáltatások szerepe is.



Sikeres közösségek a megújulók 

révén

• Güssing – Európai Centrum a megújuló 
energiáért (EEE) – Ausztria

– 100 %-ban önellátó megújulókkal

– mára 1100 munkahelyet teremtett egy 15 000 
fős kistérségben

• Bruck an der Leitha - Ausztria

– 100 %-ban önellátó, magas turisztikai hatás

• Wildpoldsried – Németország

– 321 %-ban „önellátó”, Európai ismertség



Hol kezdjük el?!



Célkitűzések 2020 év végére

EU

• 20% energia megtakarítás

• 20% megújulók aránya

• 20% ÜHG kibocsátás csökkentés

Nemzeti Reform Program

• 10% energia megtakarítás

• 14,65% megújulók aránya

• 10% ÜHG kibocsátás csökkentés



Energiafogyasztás jellemzők

(keszthelyi kistérség)
• 33 823 fogyasztó (ingatlan, 2007), ebből 

23 658 lakossági, 

10 165 ipari vagy intézményi 

Fosszilis erőforrásokból, kistérséget 

(országot) évente elhagyja:

• 60 207 000 kWh villamos energia (és ára)

• 39 360 000 m3 földgáz (és ára) (ebből 15 277 

000 m3 lakossági)



Energiahatékonyság

• EU célja – 2020-ra 20 %-kal csökkenteni 

az energiafogyasztás mértékét

• Villamos energia megtakarítás:
- 60 207 000 * 0,2 = 12 041 400 kWh/év * 40 Ft/kWh 

=481 656 000 Ft / év

• Földgáz megtakarítás:
- 39 360 000 * 0,2 = 7 872 000 m3 földgáz * 110 Ft/m3 

= 865 920 000 Ft/év

• Éves helyben tartott: 1,35 milliárd Ft/év!



Megújuló energiaforrások

• EU célja 2020-ra 20 % megújuló energia 

arány– Keszthelyi kistérség ~10 % ??

• Villamos energiaforráson belül
– 60 207 000 * 0,1 = 6 020 700 kWh/év * 40 Ft/kWh = 

240 082 800 Ft / év

• Földgáz fogyasztás helyett
– 39 360 000 * 0,1 = 3 936 000 m3 földgáz * 110 Ft/m3 

= 432 960 000 Ft/év

• Éves helyben tartott: 673 millió Ft/év!



Éves elérhető megtakarítások

• Pénzügyi megtakarítás évente

– Villamos energia 1 350 millió Ft

– Földgáz 673 millió Ft

– Üzemanyag (12000 autó*5 000 km/év*20 

%*25 Ft/km ) 300 millió Ft

Mindösszesen 2 323 millió Ft/év!

• + Jelentős CO2e megtakarítás – éves 

szinten 



Eredmények, hatások
• Fenntartható gazdaság kialakulása-> helyi 

fogyasztásba (irányítottan helyi élelmiszer, szolgáltatás), 

beruházásokba (helyi cégekkel, munkaerőbe) éves 

szinten megjelenő 2323 millió Ft tőke!

• Foglalkoztatásban 154 fő tartós 

munkahelyteremtése –> 15  millió Ft/fő 

foglalkoztatási potenciál

• Javuló környezet-állapot -> zöldülő gazdaság, 

csökkenő környezetterhelés, CO2 kibocsátás

• Vonzóbb arculat, fenntartható térség –

idegenforgalmi potenciál



Intézményi és szakmai 

háttér biztosítása



Feladatok - Szereplők

• Elkötelezett vezetés, erős 
elhatározás, világos célok

• Szakmai, szellemi háttér 
biztosítása, szakmai 
központ kialakítása

• Innováció – szellemi, 
technológiai

• Közösségi bizalomépítés

• Anyagi erőforrások 
koncentrálása

 Önkormányzatok, 
kormányzat

 Gazdasági- és 
önkormányzati 
szervezetek, egyének

 Egyetemek, oktatási, 
kutatási központok

 Civil szervezetek

 Vállalkozók, 
pénzintézetek, EU



Intézmények

• Energiahatékonyság 

fokozása ingatlan-

állományban

• Fűtési-hűtési rendszerek 

hatékonyság-növelése

• Közterületi energiaigény 

csökkentése, átállítása

• Min 50 %-os 

energiahatékonyság növelés

• 25 %-os megújuló energia 

arány

Szakmai és szélesebb 

értelemben vett közösségi 

szempontok mentén dönt.

Elsődleges terepe a 

demonstrálásnak, innovatív 

megoldások 

alkalmazásának és az 

egyes alkalmazható 

technológiák műszaki és 

gazdaságossági 

működőképessége 

demonstrálásának. 

Fontos a szerepe a 

közösségi 

felelősségvállalási 

szempontok minden 

szektorban való 

érvényesítésének.



Vállalkozások

• Energiahatékonyság 

fokozása ingatlan-

állományban, termelésben

• Fűtési-hűtési rendszerek 

hatékonyság-növelése

• Termelési energiaigény 

csökkentése, átállítása

• 25 %-os 

energiahatékonyság növelés

• 10 %-os megújuló energia 

arány

Józan gazdasági 

szempontok alapján, 

gyorsan dönt, 

hatékonyan lép. 

Érdekei mentén 

elsősorban anyagi 

megközelítés vezet 

eredményre.



Lakosság

• Energiahatékonyság 

fokozása ingatlan-

állományban

• Hmv alkalmazások és 

napelemek általánossá 

tétele

• Új építkezések alacsony 

energaigényű házakkal

• 30 %-os 

energiahatékonyság növelés

• 20 %-os megújuló energia 

arány

A lakosság megszólítása 

mind energiaigénye, 

mind minden más 

szektorban való jelenléte 

miatt kritikus. 

Érdekei mentén 

elsősorban anyagi 

megközelítés vezet 

eredményre.



Közösségi 

döntés + 

Szakmai 

támogatás + 

vállalkozói/

lakossági 

érdekeltség 

=

SIKER



2020 - ig tartó programozási 

időszakban felhasználható 

források

• 7480 milliárd forint uniós + hazai forrás 

• ebből 9% energiahatékonyságra

• 500 – 750 milliárd forint épületenergetikára



Változó energetikai előírások
- 2015. január 01-jétől minden EU támogatásból megvalósult ingatlan

felújítás és építés esetén a jelenleginél jóval szigorúbb hőátbocsátási

paramétereket határozmeg;

- 2018. december 31. után ezen követelmények minden új és felújítandó

engedélyköteles épület esetén alkalmazandók lesznek, a lakosság és a

vállalkozói szektor számára is;

- 2018. december 31. után minden új kormányzati épületnek „közel nulla”

energiaigényűnek kell lennie, amelynek energia igényének 25 %-át

megújuló energiaforrások biztosítják, amit „helyben” állít elő;

- 2020. december 31. után minden magyarországi új építésű épületnek

„közel nulla” energiaigényűnek kell lennie, amelynek energia

igényének 25 %-át megújuló energiaforrások biztosítják, amit

„helyben” állít elő



Köszönöm a figyelmüket!

Bauer Bori

Panenerg Nonprofit Kft.

Pannon Megújuló Energia Klaszter

bauer.barbara@bfh.hu


