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1) Bevezetés – élő példák a jövőre nézve 

Az emelkedő energiaárak, az éghajlatváltozás és a társadalmi-gazdasági kihívások 
időszakában az EU valamennyi régiójának módot kell találnia arra, hogy biztosítsa a stabil, 
biztonságos és minden polgár számára megfizethető energiaellátást, egyidejűleg pedig 
tiszteletben tartsa a környezetvédelmi és fenntarthatósági kritériumokat. 

A különböző intelligens energiarendszereket és az intelligens energiahálózatokra vonatkozó 
kezdeményezéseket áttekintve láthatjuk, hogy máris sok gyakorlati megoldás létezik. Egyes 
régióknak sikerült energiavásárlóból energiaszolgáltatóvá válniuk, nagy hangsúlyt helyezve a 
megújuló energiaforrásokra, ezáltal pedig a fenntartható energiatermelés olyan modelljét 
kínálva, amely egyszerre teszi lehetővé az energiaárak stabilizálását és a nyereségességet.  

Az ausztriai Güssing például az egykori szegény, perifériára szorult régióból vált a 
fenntarthatóság mintaképévé azáltal, hogy teljes energiaszükségletét képes kielégíteni helyi 
megújuló forrásokból, így például helyi biomasszából, naperőművekből és fotovillamos 
energiából. A térségben működő erőművek „társadalmi-gazdasági hatásai vitathatatlanok”, és 
azok elegendő pluszenergiát termelnek haszon realizálásához, amelyet vissza lehet forgatni a 
megújuló energiaforrások (RES) finanszírozásába1. 

Az intelligens energiahálózatokba való beruházással a szigetek és a vidéki, illetve ritkán lakott 
területek is új utakat találtak arra, hogy fokozatosan függetlenedjenek a külső 
energiaellátástól. Azok a régiók, amelyeknek sikerül intelligens tárolási megoldásokkal 
ötvözniük a megújuló energiaforrásokat, nemcsak a fosszilis tüzelőanyagok behozatalától 
való nagyfokú függőségüket csökkentik ezzel, hanem az energiaellátás biztonságát is 
garantálhatják polgáraik számára. 

Ilyen innovációra és átalakulásra láthatunk példát Madeirán (Portugália) 2, El Hieróban 
(Spanyolország), Hostětínben (Csehország) és Ikarián (Görögország)3, ezen példák pedig azt 
bizonyítják, hogy az energiahálózatok átalakítása és a fosszilis tüzelőanyagok felváltása a 
helyi megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával biztonságos, megfizethető és 

                                               
1 Osztrák Területrendezési Intézet (Österreichisches Institut für Raumplanung/ÖIR) Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának felkérésére: INFRASTRUKTÚRA A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKHOZ: A HELYI ÉS 
REGIONÁLIS FEJLŐDÉS EGYIK TÉNYEZŐJE, 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, 41. oldal.
2 Osztrák Területrendezési Intézet (Österreichisches Institut für Raumplanung/ÖIR) Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának felkérésére: INFRASTRUKTÚRA A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKHOZ:  A HELYI ÉS 
REGIONÁLIS FEJLŐDÉS EGYIK TÉNYEZŐJE, 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, 50. oldal.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Ikaria sziget (lásd: JRS Tudományos és szakpolitikai jelentések. Intelligens energiahálózati projektek 
Európában: Tanulságok és aktuális fejlemények. 2012-es frissítés, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, 58. oldal)
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működőképes megoldás. 

A holisztikus megközelítés révén más ágazatokat – például a közlekedést és a fűtő-, illetve 
hűtőrendszereket – is össze lehet kapcsolni, ezáltal pedig erős szinergiák jönnek létre, és 
csökken a CO2-kibocsátás. Ez történt Dániában1 is, ahol a termelés csúcsidőszakaiban 
előállított villamos energia intelligens infrastruktúra segítségével való tárolása lehetővé teszi a 
helyben megtermelt energia helyi fogyasztását. 

A Regenerative Model Region Harz nevű projekt Németország egyik hátrányos helyzetű 
régiójában valósul meg, ahol az előbbiekben felsorolt elemek mindegyike jelen van: az 
energiatermelés és -elosztás elsősorban a megújuló energiaforrásokon, a kutatási és fejlesztési 
tevékenységeken, az energiatároláson, a fogyasztáson és az energiatakarékosságon alapul 
(ideértve az intelligens fogyasztásmérőket, a csúcsidőszak kialakítását, a szigetelést, az e-
közlekedést) – csak hogy újabb konkrét példát mutassunk a bevált módszereket megtestesítő 
mintarégióra.2

Az intelligens energiarendszerű régiókban ráadásul a helyi közösségek és polgárok egyaránt a 
termeléshez hozzájáruló fogyasztókká válhatnak azáltal, hogy részben a saját 
energiaszükségleteik kielégítésére termelnek, részben pedig eladják az energiát a hálózatnak, 
és a többi szereplővel együtt virtuális erőműveket üzemeltetnek. Sok élenjáró 
kezdeményezésből lehet tanulni: vannak olyan polgári csoportosulások, amelyek már ma is 
jelentős részben tulajdonosai például napelemeknek, sőt, helyenként polgári egyesületekbe is 
tömörülnek3. Ez nemcsak a helyben előállított megújuló energia hálózatba való bevonását 
teszi lehetővé, hanem a jövő energiatermelésében és -fogyasztásában való aktív polgári 
részvételt is. 

2) Az intelligens energiahálózatok meghatározó szerepe

A mai energiahálózatok átalakítását többek között az a törekvés ösztönzi, hogy jobban be 
lehessen vonni a változatos energiaforrásokat (például a szél- vagy napenergiát). Ezeket csak 
akkor lehet teljes mértékben kihasználni, ha egy rugalmas – intelligens – hálózat 
ellensúlyozza az energiakínálat és -kereslet változásait, valamint intelligens tárolási és 
elosztási rendszert garantál. Ehhez egyszerre kell nagyban, uniós szinten, illetve kicsiben, 
háztartási, helyi és regionális szinten gondolkodni. A tengeri szélerőműparkok például 
jelentős mennyiségű energiát termelnek az energiafogyasztó ipartól távol, és potenciálisan 

                                               
1 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate (Megújuló energiaforrások, az 
éghajlat megmentéséhez szükséges folyamatos üzemű infrastruktúra). 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 
36. oldal.
2 Osztrák Területrendezési Intézet (Österreichisches Institut für Raumplanung/ÖIR) Bernd Schuh, Erich 
Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának felkérésére: Infrastruktúra a megújuló energiaforrásokhoz: a helyi és regionális fejlődés egyik 
tényezője, 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, 59. oldal. 
Vö. még REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Lásd például ezt a vidéki példát, ahol a nyilvános uszodára polgári kezdeményezésből szereltek napelemeket –
Eltville, Németország: http://www.buergersolar-eltville.de/
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több régiót is elláthatnak energiával nemzetközi szinten. A háztetőre szerelt napelemek 
kisfeszültségű energiát termelnek egy háztartás számára, a felhasználatlan pluszenergiát 
azonban be lehetne táplálni egy hálózatba, ám ehhez szükség van a kétirányú 
energiaáramlásra. Ahol kevés a napsütés vagy nincs olyan erős szél, a hálózat stabilizálásához 
pluszenergiát kell biztosítani (tárolt energiából vagy más rugalmas energiaforrásokból). A 
hagyományos energiaellátásról a változatosabb, decentralizált energiatermelésre való átállás 
elősegítéséhez meg kell vizsgálni a különböző szabályozási, jogalkotási és üzleti 
ösztönzőket1. 

Be kell ruházni a bármilyen hálózati feszültséghez illeszkedő villamosenergia-hálózatokba, 
valamint más megoldásokba is, így például a kapcsolt energiatermelésbe. A régiókra nézve 
nem alkalmazhatók egyenmegoldások. A legjobb megoldás ezért a régióspecifikus, helyi 
körülményeket figyelembe vevő megoldás. Ezáltal optimalizálni lehet a helyi 
energiatermelést és -fogyasztást. A beruházásokban ezért a hálózatok és a rugalmas források 
helyi hozzájárulására kell helyezni a hangsúlyt, köztük a tárolási lehetőségekre is.

3) Az intelligens energiahálózat nem pusztán egy intelligens fogyasztásmérő – átfogó, 
több ágazatra kiterjedő szemlélet kell 

A Bizottság intelligens energiahálózatokkal foglalkozó munkacsoportja az alábbi módon 
határozza meg az intelligens hálózatot: „Olyan villamosenergia-hálózat, amely 
költséghatékony módon integrálja a hálózathoz csatlakozó valamennyi felhasználó – termelő, 
fogyasztó vagy mindkettő egyszerre – magatartását és cselekményeit annak érdekében, hogy 
biztosítsák egy gazdaságilag hatékony, fenntartható, alacsony veszteséggel járó, magas 
színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és biztonságos villamosenergia-rendszer rendelkezésre 
állását”2.

Ebből a definícióból egyrészt az következik, hogy az intelligens hálózat újfajta, intelligensebb 
energiarendszert tesz lehetővé – ahol az energiát a termelés helyéhez közel állítják elő és 
hasznosítják, tehát nem szállítják nagyobb távolságokra, és ahol a termelői oldal és a 
fogyasztói oldal között lehetséges a kétirányú kommunikáció. 

Másrészt, mint azt már számos esettanulmány bizonyította, az intelligens hálózat 
megvalósítását átfogó regionális szakpolitikai kontextusba kell ágyazni, hogy a régió számára 
maximalizálni lehessen az előnyöket. 

Az energiaszektor számos más ágazathoz kapcsolódik, köztük a lakhatáshoz, a 
környezetvédelemhez, a társadalmi befogadáshoz, az építőiparhoz és a közlekedéshez. Ezért 
hasznos, ha a régióknak van egy regionális terve, amelyben az energia együtt szerepel az 
összes többi felsorolt ágazattal. E regionális tervezésben feltétlenül szükség van a polgárok 
                                               
1 Lásd: Sascha Müller-Kraenner és Susanne Langsdorf, a Heinrich-Böll-Stiftung részére: Eine Europäische 
Union für Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 
2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_e
rneuerbare_Energien_0.pdf, 25–27. oldal. 
2 Az intelligens hálózatok és intelligens fogyasztásmérők funkciói, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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bevonására és hozzájárulására is. A hálózati tervezés jelenlegi folyamatai nem kellően 
átláthatóak, ezért azokon javítani kell, továbbá a keresletet és a termelést kellő mértékben be 
kell emelni a tervezési folyamatba, és abba az elosztórendszer-üzemeltetőket és az intelligens 
hálózati technológia szolgáltatóit is be kell vonni. Az ilyen átfogó megközelítés növeli a 
szinergiát, és garantálja a hosszú távú hatást.  

Az intelligens energiahálózat azt jelenti, hogy csökken az előállítás, az átvitel és az elosztás 
során keletkező energiaveszteség. Az energiatakarékosság a termelési és az elosztási 
szakaszban keletkező energiaveszteség csökkentését jelenti. Az információs és 
kommunikációs technológiákkal (IKT) szintén együtt jár a végfelhasználók aktív bevonása 
annak érdekében, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek, és tudatos energiafogyasztóvá 
váljanak. A megtakarítások ennek megfelelően az egész hálózatban jelentkeznek, a 
végfelhasználók szintjén is, így maximális lehet a gazdasági és ökológiai előny, és 
biztonságosabb lesz az ellátás. Az IKT ágazatnak ezért meghatározó szerepe van az 
energiaszektor intelligensebbé tételében. Nem az elosztórendszer-üzemeltetők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, hanem az IKT ágazat rendelkezik azzal a technológiával, amely 
lehetővé teszi az információ kétirányú áramlását egy adott hálózatban. Mindezen hatások 
tovább erősíthetők, ha az energiatakarékosság valóban központi helyre kerül az intelligens 
hálózatokkal foglalkozó regionális tervezésben.

Ezért amikor az intelligens hálózatok fejlesztésének helyi és regionális következményeit 
vizsgáljuk, a tágabb képet is mérlegelnünk kell a regionális politika összefüggésében. 
Javasoljuk ezért az „intelligens energiarendszerek” kifejezés használatát. Az „intelligens 
energiarendszerbe” beletartoznak az intelligens hálózatok, az intelligens fogyasztásmérők, a 
megújuló energia termelésének növelése, az intelligens tárolási megoldások, az 
energiahatékonysági intézkedések, az intelligens hálózathoz közvetve kapcsolódó szektorok 
és a regionális energiaterven belüli egyéb kapcsolódó elemek. 

4) A regionális gazdaságon belül a helyi foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatások

Az átfogó intelligens energiarendszerek bővítésének és előmozdításának jelentős pozitív 
járulékos következményei vannak. A már említett előnyökön túl az intelligens 
energiarendszer a helyi, fenntartható munkahelyeket is támogathatja. Az építőipar az egyik 
olyan fő terület, ahol munkahelyek jönnek majd létre1, nemcsak az energetikai 
infrastruktúrába való közvetlen beruházások révén, hanem az energiahatékonysági 
intézkedésekbe és a felújításokba való beruházások miatt is, például a lakásiparban. Ez a 
hagyományos ágazatok átalakulásához fog vezetni, fellendíti a kkv-kat és a hagyományos 
szakmákon belül nagyobb keresletet teremt az új készségek iránt. Ezért be kell fektetni az új 
foglalkozásokhoz szükséges új készségekbe. Érintett még az IKT ágazat, a közlekedési 
ágazat, valamint a környezetbarát felszereléseket és szolgáltatásokat biztosító ágazatok is2, 
mivel ezek közvetlenül és közvetve is kapcsolódnak az intelligens energiarendszer 

                                               
1Vö. például: CEDEFOP. ILO: Készségek a környezetbarát munkahelyekért. Európai összefoglaló jelentés. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, 3. oldal.
2 Az UNEP, az ILO, az IOE és az ITUC „Környezetbarát munkahelyek: tisztességes munkakörülmények felé 
egy fenntartható, alacsony szénkibocsátású világban” című, zöld munkahelyekre irányuló 2008. évi 
kezdeményezése.
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bevezetéséhez. Az említett ágazatokban ugyancsak nagyszámú új munkahelyet lehetne 
létrehozni az intelligens energiarendszer regionális elgondolásainak megvalósítása 
következtében.

Az intelligens energiarendszer emellett a nagyobb energiahatékonyságnak köszönhetően a 
gazdaság egészében jelentős továbbgyűrűző hatást gyakorol majd a foglalkoztatásra, 
mégpedig a multiplikátor hatások révén, mivel garantálni tudja a stabil és biztonságos 
energiaellátást.

Az intelligens energiarendszeren túl ezért fontos kérdés, hogy a régiók miként tudják 
elősegíteni az intelligens energiarendszer bevezetéséhez kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
lehetőségeket, ami jól mutatja, hogy az intelligens energiarendszerekbe való állami 
beruházások miért döntő fontosságúak a helyi és regionális munkaerőpiac sikeréhez. 

5) Az intelligens energiarendszerek mint az energiademokrácia képviselői

A jelentés az intelligens hálózatok és a helyi megújuló energia termelésének és elosztásának 
demokratikus szempontjait is megvizsgálja. Hangsúlyozni fogja, hogy a fogyasztók és 
polgárok nem csupán energiafelhasználói és ezáltal potenciális energiamegtakarítói 
minőségükben fontosak, hanem az intelligens energiainfrastruktúra és -elosztás aktív 
szereplőiként is, mivel nekik kell learatniuk a korszerűsített rendszerek előnyeit. Az aktív 
részvétel nemcsak „érzelmi elkötelezettséget” alakít ki az ügy iránt, hanem a bevétel helyi 
szintjét is növelheti.
Az aktív részvétel továbbá növelné egyrészről a megújuló energiarendszerek, másrészről a 
másfajta energiafogyasztói magatartásra való átállás elfogadottságát is. Ebből következik, 
hogy a „partnerség elve” jegyében szükség van a teljes körű nyilvános részvételre, az előnyök 
megosztására és az átláthatóságra az egész tervezési folyamat során. A hosszú távú, 
fenntartható siker csak úgy garantálható, ha a végfelhasználók az intelligens energiarendszer 
kialakításának minden szakaszában részt vesznek. Az uniós szintű akadályok csökkentése 
érdekében az Európai Bizottságnak az egységes piacon belül nagyobb teret kell adnia a helyi 
szabályoknak.

6) Adatvédelem és a magánélet védelme

Az intelligens hálózatok és intelligens fogyasztásmérők csak úgy tudnak működni, ha a 
hálózatban sor kerül a felhasználói adatok cseréjére. A kutatások azt mutatják, hogy a 
polgárok aggódnak felhasználói adataik védelme miatt, amikor az új intelligens 
infrastruktúrában regisztrálják és felhasználják minden háztartás valós idejű villamosenergia-
felhasználásának információit. Az intelligens energiarendszerek bevezetésének jobb 
elfogadottsága érdekében feltétlenül szükség van arra, hogy a magánjellegű felhasználói 
adatok titkosak és biztonságosak maradjanak. A meglévő adatvédelmi jogszabályokat ezért 
nemzeti vagy uniós szinten ki kell igazítani. Támogatni kell a névtelenséget biztosító 
kifinomult eszközök kutatásába és fejlesztésébe való befektetést is. Továbbá arra vonatkozóan 
is világos iránymutatások kellenek, hogy ki felelős az adatgyűjtésért, a továbbításért és 
különösen az adatbiztonságért. 
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7) Az intelligens energiarendszerekhez szükséges keret

i. Finanszírozás 
Ez a rész a különböző finanszírozási lehetőségeket vázolja fel annak érdekében, hogy 
megoldást keressen arra a nehéz kérdésre, hogy ki fizeti meg az intelligens hálózatokhoz 
szükséges infrastrukturális fejlesztéseket. Megvizsgálja a pénzügyi eszközöket és a vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az EBB és más európai finanszírozó intézmények szerepét. Külön 
figyelmet szentel olyan európai alapok szerepének is, mint az európai strukturális és 
beruházási alapok, különösen az ERFA, a Kohéziós Alap és az EMVA. A 2014–2020 közötti 
időszakra szóló támogatási lehetőségek ki fognak terjedni a megújuló forrásokból származó 
energia termelésébe és elosztásába, az energiahatékonyságba és a megújuló energia 
felhasználásába, valamint az intelligens energiagazdálkodásba és az intelligens elosztási, 
tárolási és átviteli rendszerekbe való beruházásokra is. Az ERFA keretében sor kerül majd 
egy minimális részarány megállapítására annak érdekében, hogy a régiók – gazdasági 
fejlettségük szintjétől függően – az ERFA-ból származó források legfeljebb 20%-át a fent 
említett beruházási prioritásokra összpontosítsák. Továbbá annak érdekében, hogy a 
projektfejlesztési és -irányítási (adminisztratív) kapacitás javításával elő lehessen segíteni a 
rendelkezésre álló összegek felhasználását, támogathatóvá válik a kapacitásfejlesztés, és 
hozzájárul majd az intelligens hálózatok fejlesztése terén nyíló lehetőségek kiaknázásához. 
Ezek serkenthetik a befektetéseket, a jelentés pedig a beruházások ösztönzőire összpontosít 
majd. Mivel a finanszírozási és döntéshozatali folyamatban számos területi szint vesz részt, a 
többszintű kormányzásnak fontos szerepe van a sikeres végrehajtásban.

ii. Állami támogatás és az egységes piac egyéb szabályai
A jelenlegi belső piaci politika némely ágazatokat szigorúan különválasztja egymástól azzal 
az indokkal, hogy ez fokozza a hatékonyabb versenyt. Ez akadályt jelenthet az intelligens 
energiarendszer előtt, és megnehezítheti a több ágazaton átívelő szemlélet kialakítását. Ezért e 
szakpolitikát újra kell értelmezni, és annak lehetőségeket kell nyitnia a regionális és helyi 
hatóságok előtt, amennyiben a támogatásokon és megtakarításokon több ágazat osztozik, egy 
intelligensebb és rugalmasabb keret biztosításával, amely végső soron az energiaszektorban és 
más ágazatokban is nagyobb megtakarításokat tesz lehetővé.  

iii. Interoperabilitás és nyílt szabványok
Az intelligens infrastruktúrához kulcsfontosságú az interoperabilitás, mivel a szabályozási 
bizonytalanság és az eltérő szabványok lelassítják az intelligens infrastruktúra terjedését. Az 
Európai Műszaki Szabványügyi Szervezettel is nagyobb együttműködésre van szükség. A 
hozzáadott érték elvész, ha az intelligens fogyasztásmérők más régiókban nem használhatók, 
illetve ha az intelligens hálózatok nem tudnak más országokkal kommunikálni. A bonyolult 
piaci feltételek és szabályozási keretek az intelligens energiarendszerek legfőbb akadályai. Az 
említett szempontoknak ugyancsak szerepelniük kell a beruházási modellek 
interoperabilitásában, az interoperabilitás elősegítéséhez pedig nyílt szabványokra van 
szükség.

8) Határokon átnyúló régiók és transznacionális hálózat

A jelentés megvizsgálja a régiók összekapcsolását és testvérrégióként való együttműködését, 
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az előnyök és ismeretek megosztását, valamint a régiók közötti együttműködést is a költség-
haszon elemzés szempontjából. A határ menti régiók esetében a leginkább környezetbarát és 
leggazdaságosabb módszert igen gyakran nem az országos együttműködés, hanem a 
szomszédaikkal való, nemzeti határokat átlépő együttműködés kínálja. Ösztönözni kell ezt a 
határokon átnyúló szemléletet. Az Unió szintjén is törekedni kell az ismeretek szélesebb körű 
megosztására, ezért támogatni kell a kapcsolatépítést és a bevált módszerek uniós szintű 
cseréjét valamennyi régió között. Az intelligens energiarendszerekkel rendelkező régiók 
transznacionális hálózatának létrehozása előrelépést jelentene e téren.


