ÉLELMISZER – ÉS ENERGIAKÖZÖSSÉGI JÓ PÉLDÁK
Gödölye Szociális Szövetkezet (Gödöllő)
A Gödölye Szociális Szövetkezet 2010 májusában került bejegyzésre, 15 alapító taggal. Bár a
szervezet újonnan alakult, az alapítószemélyek együttműködése és a hozzájuk kapcsolódó
közösség már több évtizedes múltra tekint vissza. A szóban forgó közösség az immár 20 éve
működő Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a 21 éve működő Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda és a 10 éve alapított Szadai
Waldorf Óvoda családjainak köre.
Az oktatási intézmények fenntartója a Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület és a Szadai
Meseház Kulturális Alapítvány. Az óvodákba, iskolába járó gyermekek és szüleik egy kb. 250
családot magába foglaló közösséget alkotnak. Ez a közösség az állami iskolákban általánosan
jellemzőnél szorosabb kapcsolatban van, amelynek egyik alapja, hogy a közösségi terek,
osztálytermek kialakításában, tisztán tartásában, felújításában, a különböző ünnepek (Szent
Mihály, Szent Márton, Adventi Bazár, Pünkösdi Bazár, Nyárünnep) szervezésében a szülők,
családok önkéntes munkájukkal aktívan részt vesznek.
Az oktatási intézményekhez és fenntartóikhoz kapcsolódó értékrend alapja a társadalmi
szolidaritás, a jog előtti egyenlőség és a szellemi szabadság. Ennek megfelelően az oktatási
intézmények és a közösség is felvállalja hátrányos helyzetű gyermekek és családok
integrálását, befogadását. A közösség tagjainak egy csoportja 2 évvel ezelőtt alternatív
gyermekétkeztetési lehetőséget szervezett az iskola szomszédságában működő étteremmel
együttműködésben, amely nagyon sikeresnek bizonyult, azonban külső okok miatt (az étterem
elköltözött) csak egy évig üzemelt.
Egy másik hasonló szülői kezdeményezés volt bioélelmiszer házhoz szállítási rendszer
kialakítása és működtetése a püspökhatvani Varga Ökogazdaság termékeire alapozva. A
gazdaság egy szállodaépítési beruházás következtében csődbe ment, így a kereskedelmi
rendszer megszűnt, bár igény volt és van rá jelenleg is.
A szociális szövetkezet létrehozásával a közösség a korábbi kezdeményezéseket önálló
gazdálkodású szervezet keretében kívánja újjáéleszteni, valamint további, helyi igényekre
alapozott tevékenységeket beindítani. A szövetkezet felvállalja a helyi közösségben az
oktatástól független gazdasági tevékenység végzését, egyrészt a résztvevő családok
szükségleteinek kielégítése, valamint a közösség tagjai számára történő munkahely-teremtés
céljából. A szövetkezet kiterjedt helyi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Alapító tagja a
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktumnak, valamint aktív tagja a Gödöllői Helyi
Élelmiszer Tanácsnak (G7), amelynek tagjai helyi termelők, kereskedők, fogyasztókat
képviselő, illetve környezetvédő civil szervezetek, egyetemi kutatók és éttermek. A
kezdeményezés a Gödöllő környéki egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának,
kereskedelmének és fogyasztásának serkentését, az egészséges életmód megismertetését tűzte
ki célul.
Bővebb információ: https://amikonyhank.wordpress.com/

Kiskosár vásárlói közösség (Esztergom)
Egy 2011-ben szerveződött helyi termék fesztiválon kezdődött a történet, amikor is mind a
termelők, mind a vásárlók részéről megfogalmazódott az igény egy helyi termék piacra
(Esztergom városában nem működik helyi piac). Feliratkoztak a termelők és a vásárlók, és
elkezdték ”összeszervezni” magukat. Mivel ez a kezdeményezés informális volt, ezért az
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület adta hozzá a nevét. A szervezést (megrendelések
begyűjtése, összesítése, továbbítása termelők felé, a velük való kapcsolattartást, a helyszín
biztosítását, rendezését) önkéntesek végzik.
A kiskosár közösség azon túl, hogy egy jól működő közösség által támogatott mezőgazdasági
kezdeményezés, abban más, mint a többi, hogy nincs saját formális kerete. Az tehát, hogy egy
már jól működő menedzsment tapasztalatokkal rendelkező szervezet biztosítja egy
informálisan, önkéntesen működő kezdeményezés hátterét - legalábbis az első intenzív
fejlődési szakaszban - mindenképp jó gyakorlat lehet. Az is érdekes megoldás, hogy a
kezdeményezés arra törekszik, hogy ne kelljen csomagolással, pénzkezeléssel foglalkozniuk,
így csökkentve az önkéntes munkaerő igényét.
Bővebb információ: https://www.facebook.com/kiskosarbevasarlokozosseg
Nyíregyházi Kosár Közösség
A Nyíregyházi Kosár bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, mely a helyi gazdaság
megerősítésén, sőt újraélesztésén dolgozik. Valódi helyi terméket előállító termelőket fogad
soraiba, valamint olyan vevőket, akik a fenntarthatóságot szem előtt tartva igyekeznek
fogyasztani. Hiszik, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a
helyi gazdaság erősödését és a valódi munkahelyek létrejöttét. Minden helyben maradó forint
előbb-utóbb visszatér, és a helyi gazdaság körforgásában gazdagítja a közösséget.
A közösség elkötelezett a környezettudatos módon előállított és egészséges élelmiszerek
mellett, ezért a Kosár működése során az ilyen termékeket részesíti előnyben.
Közösséget szerveznek, ez adja kezdeményezésünk lelkét, a közösségünk tagjai a vásárlók, a
termelők és a rendszer működését biztosító lelkes önkéntesek.
Olyan termelőket várunk, akik vállalják, hogy nyitott gazdálkodást folytatnak, azaz
érdeklődés esetén fogadják közösségünk tagjait és bemutatják termelési folyamataikat. Olyan
vevőket várunk, akik tudatosan vásárolnak és felelősséget éreznek a helyi gazdaság iránt.
Kik és milyen szervezet van a civil összefogás mögött?
A bevásárló közösség megalkotása egy baráti kör beszélgetéseiből született meg, akik azon
gondolkodtak, hogy hogyan lehetne a helyi gazdaságot, a helyben élő emberek
életkörülményeit a gazdasági válság okozta recesszióban valamelyest segíteni. Kerestünk egy
olyan dolgot, mely mentén össze tudunk fogni, közösséget alkotva együtt tudunk dolgozni.
Így születet meg az a gondolat, hogy az élelmiszer kérdés az, ami mindannyiunkat napi
szinten érint, és ezáltal motivál. Nyíregyháza és a körötte lévő tanyavilág, mely még nem
veszett el teljesen, melyben még ott rejlik az a potenciál, mely a város élelmiszer
önrendelkezését akár egészében megoldhatja. Az a pénz, amit ez a 116.000 lélekszámú város
élelmiszerre költ, ha napi 1000 Ft-ot számolunk fejenként, az bizony nem csekély összeg. Ha

ennek a pénznek csak egy rész, de egyre növekvő része a helyi gazdaságba áramlik, és nem a
multinacionális cégek kasszájába-ami kimegy nemhogy a városunkból, de még az országból
is-, akkor jelentőset tehetünk önmagunk megélhetéséért. Úgy a valódi munkahelyek
teremtése, illetve a helyi gazdaságba áramló pénz forgása által, ami növeli a fizetőképes
lakosok számát más helyi vállalkozók tevékenységeinek számára is. Azt a projekt ötlet
csomagunkat, melynek a bevásárló közösség létrehozása is része, mely az előbb említett
problémát közösségi szinten kezeli, az Európai Unió által civilek számára szervezett projekt
ötleteket tartalmazó pályázatában is benyújtottunk. Ennek a hazai nyertesei a mi csapatuk lett.
2013. februárjában Brüsszelben is bemutatkoztunk, ahol szintén elismerték a kulturális,
gazdasági, szociális jelentőségét a kezdeményezésünknek. Ezért több alakalommal
szerveztünk olyan találkozókat, ahol un. Kulturális Kreatív identitású emberek hozzánk
hasonló módon keresik a másképp megoldásokat az élet bármely területén. Hogy a mai
gazdasági és jogi világban törvényesek és képviselhetők lehessünk, létrehoztuk a Helyben a
Jövőnk Egyesületet. A szervezet mindenféle politikai érdekektől és viszonyoktól mentes, és
ezt a jövőben is meg kívánja tartani. Működésében az alulról jövő civil szerveződést
képviseli.
Kik lehetnek a tagok?
Bárki lehet tag! – vevőként, akik elfogadja a belépési nyilatkozatban megfogalmazott
értékrendet és vásárlói magatartásában képviselni kívánja azt. – termelőként szintén szükséges
egy regisztráció, a belépési nyilatkozat elfogadása, mely a termelői magatartást részletezi.
Majd személyes kapcsolat alapján megbizonyosodunk a gazdaság termelési módjáról és
szükség szerint segítünk a honlapon biztosított profiljának kialakításban.
A közösség működését egy webáruház segíti, ahol a Kosár termelők termékei közül
vásárolhatnak a vevők. Az előrendeléseket minden szerdán 23:00 óráig kell megejteni. A
rendszer a rendeléseket eljuttatja a termelőkhöz, akik a pénteki átadási napra elhozzák a
rendelt termékeket. Önkénteseink pénteken vevőnként névre szóló ládikát állítanak össze a
rendelések alapján, melyet a vevők délután átvehetnek.
A Nyíregyházi Kosár Közösség 2013 májusa óta sikeresen működik, példát adva számos más
település hasonló kezdeményezése számára.
Jövőképünk szerint néhány éven belül Nyíregyháza és környéke lakosai jelentős részben helyi
termékeket fogyasztanak majd, ami élénkebb helyi gazdaságot, könnyebb megélhetést és
derűsebb kilátásokat hoz mindannyiunk számára.
Mitől lesz működőképes a kezdeményezés?
A kezdeményezés sikere rajtunk múlik, és ebben mindenki számít, aki a közösség tagja. A mi
felelősségteljes jelenlétünkkel lesz valóban működőképes a kezdeményezés. Akár termelőként
vagy vevőként vagyunk ebben jelen. Szükség van a segítő észrevételekre, az átmeneti
problémák türelmes elfogadására, mert egy új dolgot hozunk létre. Olyat, mely teljesen
szembe megy azzal az embertelen világgal, melynek szenvedői vagyunk. Egy más értékeket
valló közösség viszont csak általunk tud megvalósulni. Élvezzük ennek az alkotásnak a
folyamatát és a közös sikerét! Legyünk tudatában annak, hogy a bevásárló közösség
működtetésével is részesei vagyunk egy új kultúra létrejöttének!

Szatyor Bolt
A vásárlói közösség számukra egy laza, kötöttségek nélküli csoportot jelent, aminek tagjai
véleményeikkel, javaslataikkal alakíthatják az áruk kínálatát, visszajelzést adhatnak a
termékekről a termelőknek és a szervezőknek. A Szatyorboltban egyáltalán nem jelent gondot
egy termék cseréje, ha bármi kifogás volt vele, és lehetőség van arra is, hogy a vásárló a
pozitív elismerését is kifejezze.
Hosszú távon egy olyan vásárlási forma kialakításán dolgoznak, ahol a vásárló, a termelő és
a szervező ugyanazt szeretné: egészséges, fenntartható életet, termelést és fogyasztást. Ahol
elsősorban nem a pénz alapú nyereség növelése az irányadó, hanem az elégedett termelőkért,
vásárlókért és nem utolsó sorban egy kevésbé terhelt környezetért dolgozik mindenki. Nem
céljuk, hogy a vásárlók minél többet fogyasszanak, vásároljanak, olyat is akár, ami felesleges,
hanem azt szeretnék, hogy mindenki épp annyit vásároljon, amennyire szüksége van. Céljuk,
hogy aki a Szatyorból vásárol tisztában legyen azzal, hogy az adott a terméket ki és hogyan
termelte meg és tudja, hogy mindenki, aki a magok elvetésétől a szatyor összerakásáig része a
folyamatnak, szívesen csinálta azt és örömmel teszi, amit tesz a vásárlókért és saját magáért.
A közösség, a közös értékeken alapuló emberi kapcsolódás nagyon fontos számukra. Erre
a Szatyor kezdeményezés civil oldala nyújtja a legtöbb lehetőséget. A Szatyor Egyesület
munkája és célkitűzései ezek kialakításán és gondozásán alapulnak. Az egyesületi tagság
bárki számára (akár vásárló, akár termelő, vagy szimplán érdeklődő) nyitott.
Elvek:
1. Közvetlenül a termelőtől szerzik be a termékeket, tudják, hogy kitől vásárolnak. Így
lehetőségük van megismerni, megérteni, hogy a termelő hogyan termeszti, készíti az
élelmiszert.
2. Idény zöldségeket és gyümölcsöket árulnak, lehetőleg azoknak is a szabadföldi változatát.
3. Lehetőség szerint helyi termelőkkel vannak kapcsolatban, a friss áruk tekintetében
mindenképpen (zöldség, gyümölcs, tejtermék, pékáru), így a szállítás költsége, illetve a
környezetre gyakorolt káros hatása lényegesen csökken.
4. A csomagolást próbálják a lehető legszükségesebb szintre csökkenteni. Törekszenek rá,
hogy a legtöbb termék csomagolása újra használható, vagy visszaváltható legyen.
5. Nem egy 'mindig minden van' bolt, mert ez a működés rengeteg élelmiszerhulladékot
eredményez.
6. A tárolásnál a legkevesebb energiát használják, hiszen hetente frissen érkezett termékeket
kínálnak.
7. A kiszállításnál törekszenek a hatékonyságra, a belső kerületekben bringával szállítjuk a
megrendeléseket.
8. Képzéseket, bemutatókat, gyakorlati műhelymunkákat szerveznek, amelyek
lehetőséget adnak, hogy jobban megismerjék az élelmiszer termesztés, előállítás folyamatait,
tanuljanak a vegyszermentes tartósításról, kenyérsütésről, gyümölcsaszalásról. Így annak,
akinek ideje és lehetősége van, otthoni körülmények között is képes lesz előállítani
élelmiszereinek nagy részét.
Bővebb információ: www.szatyorbolt.hu

Fafűtésű biomassza kiserőmű Szentendrén
1994-ben Szentendrén a Katonai Főiskola az Erdőgazdaság egy új, fahulladék elégetésére
alapozott fűtőművet hozott létre két új (2 MW + 4 MW teljesítményű) kazán beépítésével.
Ezzel kiváltotta a korábbi, rossz hatásfokú, gázalapú távfűtést és gazdaságosabbá,
környezetkímélőbbé és korszerűvé tette a hőszolgáltatást. A fűtőmű évente köze 80.000 GJ
hőenergiát ad át a felhasználónak. Ez a fűtőmű az első volt Magyarországon, amely
kommunális szolgáltatást lát el piaci alapon.
2004-ben az Erdőgazdaság továbbfejlesztette a szentendrei biomassza-alapú hőszolgáltatást és
erőművé fejlesztette a létesítményt egy nagyobb teljesítményű kazán (5 MW), valamint egy –
az elektromos áram előállítását biztosító – turbina és egy generátor (1,3 MW) beépítésével.
A felszabadult kazánt (2 MW) a csobánkai kiképző bázisra telepítette át a Társaság, hogy
kiváltsa az ottani gazdaságtalan olajtüzelésű kazánt. A fejlesztéssel a Magyar Honvédség és
az Erdőgazdaság is jelentős költségcsökkentést ért el amellett, hogy a beruházás során
környezetkímélő, megújuló energiaforrást alkalmazott, jelentősen csökkentve így a környezet
terhelését.

Napelemes rendszer telepítése a gödöllői Rendőrkapitányság épületén
A projekt célja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gödöllői rendőrkapitányság épületén
napenergia alapú - fotovoltaikus - rendszer kiépítése. Céljuk az intézmény villamos energia
igényének részleges kiváltása volt, megújuló energiaforrás alkalmazásával, közvetlen céljuk
az intézmény számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely az
intézmény működési költségeit jelentősen csökkenti, versenyképességét feltétlenül tovább
erősíti. A fejlesztéssel létrehozott rendszer kizárólag saját energiaellátásra termel, a vételezés
továbbra is hálózatra csatlakozással történik. Összesen 80 darab AS-5M Amerisolar 250W
típusú, összesen 20 kWp teljesítményű napelem kerül beépítésre. Ennek hatására éves szinten
828414Ft megtakarítás realizálható a csökkenő energiafelhasználás révén. A projekt 2014-ben
valósult meg, több mint 18 millió forint támogatás felhasználásával.

Napelemes rendszer telepítése a pomázi Művelődési Ház épületén
A projekt célja Pomáz Város Önkormányzatának Művelődési Ház épületén napenergia alapú fotovoltaikus - rendszer kiépítése volt. A 2014-es megvalósulása során az intézmény villamos
energia igényének részleges kiváltása volt a cél, megújuló energiaforrás alkalmazásával. A
projekt közvetlen célja az intézmény számára költséghatékony működési környezet
megteremtése, mely az intézmény működési költségeit jelentősen csökkenti,
versenyképességét feltétlenül tovább erősíti. A fejlesztéssel létrehozott rendszer kizárólag
saját energiaellátásra termel, a vételezés továbbra is hálózatra csatlakozással történik.
Összesen 52 darab AS-5M Amerisolar 250W típusú, összesen 13 kWp teljesítményű napelem
kerül beépítésre. Ennek hatására éves szinten 717283 Ft megtakarítás realizálható a csökkenő
energiafelhasználás révén. A KMOP projekt több mint 13 millió forintos támogatással
valósult meg

Energia-hatékonyság fokozása Szigetszentmiklós Város intézményeiben, az épületek
hőtechnikai adottságának javítása által
A 2010. és 2013. között megvalósult KEOP projektben elsőként az épületekben található
legtöbb külső levegővel érintkező nyílászáró cseréjére került sor, a régi nyílászárók helyére,
modern műanyagtokos építőipari műszaki engedéllyel ellátott nyílászárók kerültek beépítésre.
A projektben a következő intézmények vettek részt, és az alábbi tevékenységek valósultak
meg: Bíró Lajos Általános Iskola - Az intézmény nyílászáróinak részleges cseréje történt meg,
valamint az iskola sportcsarnokának valamennyi nyílászáróját cserélték.
A József Attila Általános Iskolában korábban a "Szemünk fénye programban megvalósításra
került a fűtéskorszerűsítési program, Ennek keretein belül korszerűsítésre kerültek a
hőközponti berendezések és szerelvények, illetve a hőközponton kívüli berendezésekként a
radiátorok. Jelen pályázatban kicserélésre kerültek az épület nyílászárói is.
Kardos István Általános és Szakközépiskola szintén részt vett korábban a "Szemünk fénye
programban, melyben megvalósításra került a fűtéskorszerűsítési program, melynek keretein
belül lecserélésre került a kazán és egy Unical álló kondenzációs modulkazán beépítése
történt meg. Itt szintén az épület nyílászárói kerültek kicserélésre
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház valamennyi nyílászáróinak cseréje megtörtént.
A Szakorvosi Rendelőben nyílászárók cseréje történt. A projekt több mint 105 millió forint
támogatással valósult meg.

Veresegyházi geotermikus közmű kiterjesztése új termálkút fúrásával
Veresegyházon 1987-ben fúrták meg az első termálkutat, ami azóta is alapjául szolgál a
településen működő termálfürdőnek, illetve az 1993-tól folyamatosan kiépülő geotermikus
energiahasznosító rendszernek. Elsőként a Fabriczius József Általános Iskolát láttak el
termálvízfűtéssel, majd 1997-ben a Művelődési Ház es Zeneiskola, 2000-2001-ben pedig a
Mézesvölgyi Általános Iskola következett. Az önkormányzat 2005-ben sikeresen pályázott a
KIOP energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése programra, es a következő két évben egy
új termálkút fúrásával megvalósította az azóta is működő veresegyházi geotermikus
közművet. Ezzel az akkoriban létező valamennyi önkormányzati közintézményt geotermikus
fűtéssel látták el. A budapesti agglomerációhoz tartozó Veresegyház lélekszáma gyorsan
emelkedik, ezért szükséges a közintézmény-hálózat folyamatos es gyors ütemű fejlesztése. A
geotermikus közmű 2007-es üzembe helyezése óta megépült mar egy új bölcsőde egy új
óvoda, egy új szociális otthon, elkészült a Fabriczius Iskola bővítése, es építési engedéllyel
rendelkezik több más közintézmény, mint például a Kistérségi Központ, vagy a Református
Iskola. Az új építésű közintézmények hőellátásához viszont a meglevő termálkút kapacitása
elégtelen volt, ami fölvetette egy új termelő termálkút megfúrásának szükségességét. A 2006ban lefúrt es 2007. óta működő visszasajtoló kút egyértelműen bebizonyította, hogy a
jelenlegi legnagyobb térfogatáramnak (100 m3/h) akar 2-3-szorosat is képes elnyelni. E
kedvező körülményt felhasználva Veresegyház Önkormányzata új termálkút fúrását hajtotta
végre 2010. és 2013. között több 385 millió forint támogatással.

Dunakeszi, Tallér és Nyárfa utcai távhőkörzetek kazánházi és távhőhálózati
korszerűsítése
A Dunakeszi Közüzemi Kft. biztosítja Dunakeszi város távhőellátását. A városban a lakosság
jelentős része az otthonában vagy a munkahelyén igénybe veszi a távhőszolgáltatást, mely a
legkörnyezetkímélőbb és a legbiztonságosabb a városi fűtési módok között. A városban a
hőszolgáltatást jelenleg két önálló hőforrással ellátott rendszer alkotja, a Tallér utcai és a
Nyárfa utcai kazánházak. Mindkét kazánházról ellátott rendszer korábban direkt kiépítésű
volt, közvetlen használati melegvíz szolgáltatással. A Tallér utcai távhőhálózaton a 2004-es
korszerűsítést követően az épületekben korszerű, változó térfogatáramú primer hőközpontok
kerültek kiépítésre, a használati melegvíz készítés pedig helyileg a fogyasztási helyen, a
hőközpontban történik. Dunakeszi Közüzemi Kft. a hőtermelés racionalizálását, a két
különálló távhőrendszer összekötését, a kazánok korszerűsítését irányozta elő. A két
távhőrendszer összekötése a Nyárfa utcai jelenleg direktben ellátott hőközpontok átalakítását
is szükségessé teszi. A korszerűsítés csökkenti a primer energiafelhasználást és természetesen
a környezeti terhelés mérséklését is segíti, miután a kisebb hőfelhasználás kevesebb
tüzelőanyag elégetésével párosul. A projekt eredményeként nemzetgazdasági szinten 7 622
GJ/év primer energiahordozó takarítható meg, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig
évente 436 t-val csökken. A beruházás megvalósítására 2012. és 2014. között került sor, közel
160 millió forint támogatás segítségével.
Zöldben a Pilisben – avagy megújuló energiával kombinált energiahatékonysági
beruházás Pilisborosjenőn
Az önkormányzat által végrehajtott projekt keretében a település általános iskolájának és
óvodájának energetikai korszerűsítése (15 cm EPS hőszigetelés, nyílászáró csere, LED
világítás, új kondenzációs gázkazán, helyi szabályozók) valósult meg. Emellett az
intézményekben megújuló energia (napelem, napkollektor) hasznosításával energiafogyasztás
csökkenést értek el, mely nem csak környezeti szempontból előnyös, de az intézmények
gazdasági működtetése és fenntarthatósága szempontjából is. A projekt 2014-ben kezdődött,
és 2015 tavaszán zárult le és több mint 75 millió forint támogatással valósult meg.
Újszilvás Általános iskola, óvoda és Faluház energetikai korszerűsítése megújuló
energiával
A KMOP projekt célja egy korszerű, a jelenlegi technológiai lehetőségek mellett magas
hatásfokú, közcélú villamosenergia-hálózatra termelő napelemes rendszerek létesítése volt,
mely a közfeladatot ellátó önkormányzati intézményekben valósult meg. A rendszer legfőbb
paraméterei: beépített teljesítménye a három épületre együttesen 124,6 kW, éves
villamosenergia-termelése mintegy 125.000 kWh, az éves ÜHG-megtakarítás 116,97
t/CO2ekv. A projekt során a Széchenyi István Általános Iskolára összesen 204 db
monokristályos napelem, beépített teljesítménye: 49,98 kWp, a Kerekerdő Óvodára 165 db
monokristályos napelem, beépített teljesítménye: 40,4 kWp, a Művelődési Házra 140 db
monokristályos napelem, beépített teljesítménye: 34,4 kWp lesz felszerelve. A rendszerek
háztartási kiserőműnek minősülnek és az áramszolgáltatóval kötött csatlakozási szerződés
alapján a közcélú kisfeszültségű hálózatra termelnek villamos energiát. A projekt több mint
99 millió forint támogatást kapott, 2013. és 2014. között valósult meg.

Az önkormányzat számára kiemelt szempont, hogy a működési költségek számottevően ne
emelkedjenek, sőt lehetőség szerint alternatív energiaforrások bevonásával tovább
csökkenjenek. E projekttel olyan követendőpéldát kíván mutatni, melyhez hasonló
Magyarország más pontjain is felépíthető.
A telepített napelemek egyfajta nyilatkozatai az épületek tetején a megbízható zöld-energia
termelésnek, energiaszámla csökkentésnek és hatékony káros-anyagkibocsájtás
csökkentésének. Hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a község önkormányzatának éves
költségvetését a villamos energia kiadások kiváltásával évről évre tehermentesítse, mely
felszabaduló forrást az önkormányzat munkahelyteremtő beruházásokra és az intézmények
további fejlesztésére fordítja
400 kW-os, hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszer építése Újszilváson
Újszilváson épült meg hazánk legnagyobb naperőműve. A naperőmű évi teljesítménye
630.000 kWh. Már ma is geotermikus rendszer biztosította energiával fűtik a polgármesteri
hivatalt, az önkormányzat intézményeit, így az általános iskolát és a sportcsarnokot, a
művelődési házat, az óvodát és a könyvtárat. A KMOP projekt összköltsége több mint 600
millió forint.
Újszilvás külterületén 68 db forgatórendszerrel felszerelt állványt állítottak fel és ezeken 1632
darab napelemet telepítettek. A beruházás részét képezi továbbá az inverterek felszerelése,
egy transzformátorállomás, egy felügyeleti konténer kialakítása, 20 kV-os rácsatlakozó
földkábel kiépítése a transzformátor és a csatlakozási pont között, illetve 0,4 kV-os földkábel
csatorna- rendszer kiépítése a tartószerkezetek és a transzformátorállomás között. Az SMA
inverterek a napelem felöl érkező egyen feszültséget nagyon jó hatásfokkal alakítja át 240Vos 50 Hz váltakozó feszültséggé. A gyártó a napelemek 90 százalékos hatékonyságát 15 évre
garantálja és a már működő rendszerek üzemeltetésének tapasztalatai azt mutatják, hogy az
azt követő 15 évben ez a hatékonyság 80 százalékos.

Az legjobb európai minőségű inverterek kimeneti oldalán megjelenő 0,4 kV-os feszültség
szintű villamos energia földkábeleken keresztül jut el a helyszínen telepítendő 22/0,4kV-os
transzformátor állomásba.
A régióban a napsütése órák száma éves átlagban 2100-2300 óra. A naperőmű 400 kW
teljesítménye meghaladja a 600.000 kWh éves energiatermelési mennyiséget. A megtermelt
villamos energia egy helyben telepített transzformátor állomáson és csatlakozó hálózati
szakaszon keresztül a DÉMÁSZ Zrt. ceglédi al-állomásába jut.
Az elkészült naperőmű, amely biztosítja a település önkormányzatának és teljes
intézményeinek, valamint Újszilvás közvilágításának áramellátását és a korábban kiépített
geotermikus rendszer önmagában is jelentős eredmény. Ami mégis, a már említetteken túl,
kiemeltté teszi az új beruházást az a tény, miszerint sikerült megállapodni több felsőoktatási
intézménnyel – Szolnoki Főiskola, Szent István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem -, hogy
a naperőmű, a geotermikus rendszerrel együtt, a szakirányú képzéseik gyakorlati oktatási
bázisa lesz.
www.ujszilvas.hu

A XXI. századi falu: megújuló energiaforrásokon alapuló fejlesztések Nagypáliban
A kis Zala megyei falu, Nagypáli dinamikus fejlődésen ment keresztül az utóbbi 12 évben.
Míg más önkormányzat eladta tulajdonát, ők gyarapították a falu vagyonát és a megújuló
energia, valamint az agrárenergetikai területhasznosítás mellett tették le a voksukat. A
fejlesztéseknek köszönhetően az ezredfordulón mindössze 272 lakosú település napjainkra
több mint 500 főre duzzadt, 16 évvel csökkent az átlagéletkor, megháromszorozódott - azaz
45-re emelkedett - a vállalkozások száma és nagyjából 800 millió forinttal gyarapodott az
önkormányzat vagyonértéke. Mindemellett a község sikereit az elmúlt évben több hazai és

nemzetközi díjjal is jutalmazták, többek között a MUT Falutagozatának közreműködésével
zsűrizett Magyarországi Falumegújítási Díjat is elnyerték 2013-ban.

Napenergiával működő lámpák szegélyezik az utat a Nagypáliba vezető úton (forrás: HVG)
A település céljai
A település polgármestere, Köcse Tibor 1996-os megválasztásakor azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy Nagypáli egy energetikailag önellátó és gazdaságilag több lábon álló település
legyen, amely fejlettségében nem marad el a hasonló típusú nyugat-európai településektől. A
megújuló energiaforrások felhasználásával és a turizmus erősítésével egy fenntartható, vonzó
és élhető települést kívánt létrehozni. Mindezt oly módon, hogy közben a magyar falvak
hagyományait is megőrizze a település.
A célok elérése érdekében 2003-ban elindítottak egy komplex településfejlesztési koncepciót,
az úgynevezett Zöld Út Falufejlesztési Programot. A Program keretén belül több fejlesztési
irányt jelöltek ki, amelyek azóta is iránytűként szolgálnak a település számára:









megújuló energiák alkalmazása,
agrárenergetikai területhasznosítás,
energiatakarékosság,
turizmus,
helyi termék előállítás,
ökológiai állattartás,
közösségfejlesztés,
környezetvédelem.

Kapacitás- és szervezetfejlesztés
A polgármester felismerte, hogy a projektek megvalósításához elengedhetetlen a
szervezetfejlesztés és -átalakítás, ezért különböző profilú szervezeteket hozott létre. A Zöld út
Program elején az önkormányzat megalapította a Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft.t és a Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft.-t. Előbbi pályázatírással,

pályázatfigyeléssel, rendezvényszervezéssel, utóbbi a nemzetközi kapcsolatok kialakításával
és ápolásával, valamint a gazdasági együttműködés fellendítésével foglalkozik.
Mindemellett a település déli határában létrehoztak egy épületegyüttest, amely jelenleg 9
vállalatnak és szervezetnek nyújt otthont. Itt található többek közt a Megújuló
Energiaforrások Innovációs Ökocentruma is, amely egy nemzetközi tematikus út egyik
állomásaként számottevő turistát, érdeklődőt vonz. Szintén az épületegyüttesben található egy
Tourinform Iroda, valamint a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület székhelye is.

A Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma
Ingatlanfejlesztés és energiahatékony épületállomány
A polgármester a sikeres településfejlesztés fő tényezőjének a lakosságszám növelését
tartotta, ezért a gazdasági program alapja egy kertvárosi lakópark kialakításának gondolata
volt. Ennek érdekében az önkormányzat vásárolt egy 12,5 hektáros területet, amin a 2000-es
évek közepére 94 építési telket alakítottak ki. Az önkormányzat a telkeket nem egyesével,
hanem együtt értékesítette egy építőipari vállalatnak, amely megépítette a szükséges
közműhálózatot, majd sikeresen eladta a házhelyeket.
Ez az ingatlanfejlesztés jelentette a faluban végrehajtott fejlesztések alapját. Ugyanis az
ingatlanfejlesztésből és a lakótelep bővítéséből az önkormányzat meghúszszorozta a
befektetett pénzösszegét, az így nyert összeget pedig pályázati önrészekre, további
telekvásárlásokra és megtérülő beruházásokra fordította.
Az önkormányzat ügyel arra is, hogy az építkezéseknél energiatakarékos építési rendszereket
használjanak, többek között új típusú falazóelemeket. Ezek előnye, hogy gyors és tiszta
kivitelezést tesznek lehetővé, alacsony az építési és fenntartási költségük, szerkezetileg
masszívak, és növelik a szigetelés hatékonyságát is.

Megújuló Energiák
A gazdasági program másik fő elemét a megújuló energiák hasznosítása és az
energiatakarékosság jelenti. Az önkormányzat kiadásainak csökkentése érdekében elsődleges
célként fogalmazták meg a közösségi ház és a hozzá kapcsolódó épületek fűtésének
korszerűsítését, valamint a túlterhelt fűtési rendszer napkollektorokkal való tehermentesítését.
A központi kazánházban kialakított rendszer biztosítja a közösségi ház, az orvosi rendelő, az
önkormányzati irodahelyiség, a szolgálati lakás és a bérbe adott önkormányzati bolthelyiség
meleg víz és fűtés ellátását.
A projekt keretében a közösségi ház tetőszerkezetén 140 m2 nagyságban helyeztek el
napkollektorokat, valamint beszereltek egy ATMOS kazánt, amelyhez saját maguk által
gyártott faaprítékot használnak. A felhasznált fachips 90 százalékos hatásfokkal ég el, így a
kéményen távozó égéstermék mennyisége 45 százalékkal kedvezőbb, mint a korábbi
kazánoké. A beruházást követően 70 százalékos megtakarítást értek el a gázköltségek
tekintetében, továbbá az idén beszerelésre kerülő napelemeknek köszönhetően, várhatóan
NULLÁRA csökken az épületegyüttes külső forrásból származó villamos energia
felhasználása.
Az önkormányzat, a település központjában fekvő 4000 m2 parkosított területen, bemutató
jelleggel létrehozott egy Energia Parkot, amelyben helyet kapott egy napkövető rendszerrel
ellátott napraforgó alakú napelem telep, egy kisméretű meteorológiai állomás és egy
napelemes térvilágító rendszer, továbbá folyamatban van egy függőleges tengelyű
szélgenerátor tervezése.

Energia Park a település központjában
A közterületek és parkok megvilágítását mára már napelemmel működtetett, LED
technológiával ellátott lámpák végzik. Ezeknek köszönhetően 500 W helyett 40 W-ra
csökkent a szabadtéri lámpák energia igénye. Emellett a beltéri terek (templom,
önkormányzati épületek) égőit is LED-es izzókra cserélték, amivel szintén töredékére
redukálódott a felhasznált villamos energia mennyisége.

A falu vezetői a lakosságot is próbálják az energiatudatos életmódra ösztönözni, ezért egy
energiaudvart - fotovoltaikus napelem telepet - építettek a lakópark északi határában. Ennek
alapját 12 darab, napkövető rendszerrel ellátott napelem jelenti, amelyek összteljesítménye 17
kW (további 33 kW-tal bővíthető). Egy ilyen rendszer előnye, hogy a napelemeket nem a
háztetőn telepítik, ezáltal azok jobban szellőznek, könnyebben takaríthatók és élettartamuk is
megnő. A rendszerhez csatlakozott helyi lakosok innen nyerhetnek energiát, de a programba
társulhatnak önkormányzatok és befektetők is.

Energiaudvar a lakópark északi végénél
Az önkormányzat által elért sikerek arra ösztönzik a helyi lakosokat is, hogy egyre nagyobb
mértékben használjanak megújuló energiákat is. Ezért a település utcáit járva, feltűnően sok
napelem és napkollektor figyelhető meg a háztetőkön.
A polgármester nemcsak a lakosság körében, hanem nemzetközi szinten is szeretné
népszerűsíteni az energetikai fejlesztéseket, ezért a lakópark szélén megépítették a Megújuló
Energiaforrások Innovációs Ökocentrumát. Az Ökocentrum célja, hogy promóciós
központként szolgáljon, mintaprojekteken, tréningeken és gyakorlati tanácsadásokon keresztül
bemutassa, hogy milyen eredményeket lehet elérni a különböző technológiák alkalmazásával,
valamint a megvalósítás módját is ismertesse. A centrum 2007-re épült meg a MagyarországAusztria INTERREG III. program keretében. A fejlesztés költségigénye 173 millió forint volt,
amelyhez az Európai Unió 90 százalékos támogatást biztosított. Az épület energia
szükségletét 80 százalékban megújuló energia biztosítja, többek közt 140 m2 napkollektor,
egy bemutató jellegű 1,5 kW teljesítményű szélgenerátor és egy 1,4 kW teljesítményű
napelem rendszer.

Közösségfejlesztés
A polgármester bevallása szerint az egyik leglényegesebb eleme a közösségfejlesztésnek a
kommunikáció, ez segíthet abban, hogy a lakosok magukénak érezzék és azonosulni tudjanak
a településsel és az ottani fejlesztésekkel. Ennek érdekében az önkormányzat folyamatosan

tájékoztatja és kikéri a helyi lakosok véleményét minden kérdéses esetnél, emellett segít nekik
szélgenerátorokra, napelemekre és napkollektorokra is pályázni. Továbbá a falu vezetőinek
sikerült meggyőznie a település polgárait, hogy az üresen álló földjeiket, ne hagyják
szabadon, inkább telepítsenek rá az önkormányzat által felajánlott energiafűzt, amiből később
ők is profitálhatnak.

A falu szíve, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Nagypáliban (kép: Kelemen Gergő)
Nagypáli fejlődése jó példaként szolgálhat a hasonló településeknek, mert megmutatja,
hogyan kapcsolódhat össze a településfejlesztés és a megújuló energiaforrások kiaknázása.
http://mutmutato.blog.hu/2015/04/02/a_xxi_szazadi_falu_megujulo_energiaforrasokon_alapulo_fejleszt
esek_nagypaliban

Művelődési Ház és tornaterem villamos energia termelésének megvalósítása
fotovoltaikus rendszerrel Pitvaroson
A közel 40 millió forint KEOP támogatással megvalósult pályázat célja a Pitvaros Község
Önkormányzatának fenntartásában működő sportcsarnok oda-visza mérő órával ellátott
napelemekkel történő felszerelése volt. A sportcsarnok a község kulturális és sportéletének
egyik fő központja, az épület fenntartásának ily módon való csökkentése komoly terhet vett le
az önkormányzat válláról. A beépített típus: 128 db S-240 típusú 240 W teljesítményű
napelem. A megtermelt energiát az épület világítási és gépészeti rendszere használja fel.
Beépített teljesítmény: 30,72 kW, amely 35 362,5 kWh/év termel meg.
Pitvaros Község Önkormányzata 2011-ben a megvalósított fűtéskorszerűsítést követően
nyújtotta be a napelemes áramtermelő rendszer megvalósítására az alábbi pályázatot. Céluk az
volt, hogy hosszú távon csökkentsék a település költségeit és ezzel vegyük elejét a helyi adók
emelésének.

