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SHAREs ismertető 
Az Európai Unió “Tiszta energia minden európainak” csomagja előkészíti az utat az energiaforradalom előtt, 

mivel a fogyasztókat helyezi a zöld átmenet folyamatának vezető szerepébe. Az energiaközösségek 

egyedülálló lehetőséget kínálnak a fogyasztók számára, hogy kritikus tömeget alkotva megújulóenergia-

termelőkké váljanak, javítsák az energiahatékonyságot, tárolják a hő- és villamosenergiát, energiát 

tápláljanak vissza a hálózatba, és keresleti rugalmasságukat felkínálják a piacnak. A termelő-fogyasztóvá 

válás jelenlegi követelményei azonban azzal a kockázattal járnak, hogy egy kétsebességes energetikai világ 

alakul ki: az egyik oldalon azok állnak, akiknek megvan a tudásuk és a lehetőségük, hogy termelővé váljanak; 

a másik oldalon pedig azok, akiknek nincsenek meg az erőforrásaik, a know-how-juk, az képzettségük vagy 

az idejük ahhoz, hogy részt vegyenek az energiaközösségek által kínált új lehetőségekben és kihasználják 

azok előnyeit. Ez aláássa a mindenki számára tiszta energiát biztosító Európai Unió gondolatát. 

Ezért egyértelműen szükség van a helyi hősök (azaz az energiaközösség alapításában, illetve a közös 

tevékenységek kialakításában potenciálisan érdekeltek) támogatására energiaközösségük létrehozásában; 

és arra, hogy képessé váljanak a fogyasztók motiválására és közvetlen megszólítására, beleértve azokat is, 

akik még nem érdeklődnek az energia témaköre iránt, vagy egyszerűen nem ismerik az energiaközösségek 

fogalmát. 

Ez különösen fontos azokban az országokban, ahol még nem alakultak ki energiaközösségek. Azonban még 

azokban az országokban is, ahol már léteznek energiaközösségek, még mindig nagy lehetőségek vannak az 

energiaközösségek működési feltételeinek bővítésében, fejlesztésében. A SHAREs konzorciumban osztrák, 

bolgár, horvát, grúz, német és magyar partnerek vesznek részt. 

  



 

 
 

 

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és 
innovációs programja a 101033722 számú támogatási 
szerződés keretében támogatta 

 

 

 
| 2 

 

 

 A SHAREs a fogyasztók által kezdeményezett közös cselekvések széles skáláját támogatja. 

A SHAREs célja, hogy a közös tevékenységek széles skáláját fedje le, hozzájárulva az energiahatékonyság 

növeléséhez, az energiagazdálkodás optimalizálásához és a megújuló energiaforrások részarányának 

bővítéséhez. Így a SHAREs-ben az energiaközösségek kifejezés a fogyasztók által és a fogyasztókért végzett 

közös tevékenységek minden formájára vonatkozik, például szövetkezetekre, közös beszerzési 

csoportokra vagy más, a fogyasztók által irányított kollektív tevékenységekre. Azokban az országokban, 

amelyek már teljeskörűen átültették az energiaközösségekre vonatkozó európai jogszabályokat, a hangsúly 

a megújulóenergia-közösségeken van. 

A SHAREs támogatja a meglévő (úttörő), az induló (kísérletező) és a lehetséges energiaközösségeket 

 

 
 

 

Az úttörők egy mentorprogramon keresztül adják át első kézből szerzett tapasztalataikat a feltörekvő 

energiaközösségeknek; ez biztosítja, hogy erős hálózat épüljön ki. Emellett az úttörőket a projektben 

kifejlesztett anyagok is támogatják. 

A 6 partnerországban legalább 20 formálódó energiaközösség (kísérletezők) közvetlen támogatásban 

részesül az energiaközösségek, közös tevékenységek létrehozásában. Visszajelzéseik révén a projektben 

kifejlesztett anyagokat tesztelik és finomítják. A kísérleti projektek a tágabb értelemben vett 

energiaközösségek különböző formáira terjednek ki, beleértve egy Ausztria és Magyarország közötti, 

határon átnyúló energiaközösség létrehozására irányuló kísérletet is. 

A potenciális közösségek kulcsfontosságúak a SHAREs sikeréhez, a partnerországokban és uniós szinten 

különböző multiplikátorokon keresztül közelítik meg őket. A partnerek erős nemzeti hálózatai és európai 

kapcsolatrendszere biztosítja, hogy a SHAREs Tudástár elérje az energiaközösségüket megalapítani 

szándékozó helyi hősöket. 
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Hogyan támogatja a SHAREs az energiaközösségeket és a közös tevékenységeket? 

A SHAREs egy országspecifikus platform - Tudástér - létrehozásával támogatja a helyi hősöket 

energiaközösségük létrehozásában, mely többek közt az alábbiakat kínálja: 

 Országspecifikus információs eszköztár, amely biztosítja a helyi hősök számára az 

energiaközösségek létrehozásához szükséges technikai és logisztikai felkészültséget (jogszabályi 

keretek, szerződésminták, műszaki és informatikai megoldások, üzleti modellek stb.); 

 Egy személyre szabható kommunikációs kampány építőkövei, amely lehetővé teszi a helyi hősök 

számára, hogy hatékonyan népszerűsítsék energiaközösségüket vagy közös tevékenységüket a 

számukra legfontosabb fogyasztói csoportok körében. 

Ahelyett, hogy a semmiből indulna ki, a SHAREs már meglévő kezdeményezések, projekteredmények, nyílt 

forráskódú megoldások, adatszabványok és nemzeti, valamint európai eszközök legjavát használja fel, és 

gyűjti össze egyetlen portálon. Ahol lehetséges, a SHAREs a meglévő platformokra és kezdeményezésekre 

épít.  

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának biztosítása érdekében a SHAREs rendszeres párbeszédet 

kíván folytatni az érintett politikai döntéshozókkal. 

A SHAREs Tudástér a meglévő programok tudásanyagát és eszköztárát ötvözi a fejlett energiaközösségek és 

a politikai döntéshozók tapasztalataival. Miután 6 európai ország legalább 20 energiaközösségében 

tesztelték és pontosították, a SHAREs Tudástér Európa-szerte elérhetővé válik az érdeklődők számára. 

HONLAP: https://shares-project.eu/, https://cordis.europa.eu/project/id/101033722 

A SHAREs-t az Ausztriai Energiaügynökség koordinálja, magyarországi partnerei a Magyar Természetvédők 

Szövetsége és a Reflex Egyesület. 
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