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Cél 
• A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség projekt- és működési 

tapasztalatainak átadása Rácalmás Város Energiamenedzsment-
ügynökségének felállításához  

• DDRFÜ:  

• Alapítás: 1998.07.01. (1996: XXI TFT) 

• Tulajdonosok: Baranya Megyei Önkormányzat, Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna 
Megyei Önkormányzat  

• Alkalmazottak száma 2016: ~40 fő  

• Külkapcsolati Csoport: 4 fő 

• Irodák: Pécs, Kaposvár 

 



DDRFÜ 

• DDOP 2007-2013 Közreműködő Szervezete; 

• Fejlesztési igények felmérése, területi tervezés: 

Megyei Területfejlesztési Programok, Település-fejlesztési koncepciók, Integrált Területi 
Programok 

Szakterületi stratégiák (foglalkoztatás, energia, stb.) 

• Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) megvalósításának elősegítése;  

• A régió nemzetközi kapcsolatainak ápolása; 

• 2009-: Önkormányzatok támogatása energetikai tervezés terén 

• Cél: A megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése és a helyi 
önkormányzatok  energiahatékonyságának növelése 

 

 



Első lépések 

1. Önkormányzati gyakorlat megismerése (energiamenedzsment, 
energetikai tervezés);  

2. Energetikai lehetőségek feltérképezése: erőforrások és technológiák; 

3. Önkormányzati igények felmérése; 

4. Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése;  

5. Energiaügynökség feladatai, működése 

6. Üzleti terv 

 

Közben: Önkormányzatok támogatása 
nemzetközi projektek segítségével 



Önkormányzati helyzet megismerése 
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Önkormányzati helyzet megismerése 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

községek város megyeszékhely

1960 előt t 1960-1980 1980-2005 2005 után

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

községek város megyeszékhely

tégla betonpanel egyéb

Árnyékolás 



Önkormányzati helyzet megismerése 
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Önkormányzati helyzet megismerése 

Közvilágítás korszerűsítés 



Önkormányzati helyzet megismerése 

Éves energiafogyasztás 



Önkormányzati helyzet megismerése 

Szelektív hulladékgyűjtés 
 intézmények %-ában 

Termosztát 



Önkormányzati helyzet megismerése 

Szerves hulladék komposztálása Energiahatékonysági oktatásban részesültek aránya 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 

• Regionális Energiastratégia 

Egyes  megállapításai  alkalmazhatók  egy-egy  helyi  önkormányzatra  levetítve  is,  de  

semmiképpen  sem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  azokat  a  szinergiákat,  amelyek  

csak  regionális  szintű  tervezés  segítségével  érvényesíthetők.  Számos  erőforrás  

fellelhetőségi területe túllép  a  települések,  járások,  megyék  közigazgatási  határain,  

így  hasznosításuk  térségi  összefogást  igényel.  Figyelembe  kell  venni  emellett  a  

közös beruházásokból adódó költségmegosztási lehetőségeket is, amelyek rövidebb  

megtérülési  időket  eredményezhetnek.  Az  energiastratégia  hatékony  végrehajtása  

ezért  feltétlenül  szükségessé  teszi  a  területfejlesztési  feladatok  ellátásáért  felelős  

három dél-dunántúli megye fejlesztési elképzeléseinek összehangolását.  



Energetikai lehetőségek feltérképezése 

• Regionális Energiastratégia 

1. Vezetői összefoglaló 

2. Helyzetelemzés (földrajz, népesség, gazdaság, közlekedés, szabályozás, 
intézmények, energiatermelés- és elosztás) 

3. SWOT 

4. Energetikai célok  

5. Stratégiai lépések (energiahatéknyság, fosszilis, megújulók, pénzügyi források, 
regionális energiaügynökség, társadalmi kérdések, szemléletformálás, innovatív 
megoldások: okos hálózatok) 

6. Illeszkedés 

7. Gyakorlati példák 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 

 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 

 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 

 



Energetikai lehetőségek feltérképezése 



Önkormányzati igények felmérése 

A  feladatok  meghatározása  kapcsán  az  önkormányzatok  körében  
kérdőíves igényfelmérést  folytattunk.  2013  januárjában  „Dél-dunántúli  
önkormányzatok  regionális energiaügynökséggel szembeni elvárásainak 
felmérése” címmel küldtünk ki egy rövid, 15 kérdéses  kérdőívet  a  régió  
önkormányzatainak. A  címzett-listán  több  mint  200 önkormányzat  és  
körjegyzőség  szerepelt.  

 23 válasz érkezett a dél-dunántúli önkormányzatoktól. A kérdőívet 
általában (78%) a település polgármestere töltötte ki.  



Önkormányzati igények felmérése 



Önkormányzati igények felmérése 



Önkormányzati igények felmérése 

A 2012-es évben a helyi energiapolitika legfőbb forrását az  
önkormányzatok  saját  forrásai  jelentették,  a  válaszadók  30%-a  
nem  vett  igénybe  más forrást  (kölcsönök,  kötvények,  stb.).  A  
kérdőívet  kitöltő  önkormányzatok. 35%-a  jutott régiós vagy 
nemzeti támogatáshoz 
 
A megkérdezett önkormányzatok közül egy sem rendelkezik 
energetikai stratégiával vagy akciótervvel (!).  
 
A fenntartható energiagazdálkodás területén megvalósított 
tevékenységek a  jelenlegi  szűkös  anyagi  lehetőségek  mellett  az  
intézményi  energiahatékonysági projektek  megvalósítására  
korlátozódnak.  



Önkormányzati igények felmérése 



Önkormányzati igények felmérése 



Önkormányzati igények felmérése 



Önkormányzati igények felmérése 



Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 

• AZ ENERGIAÜGYNÖKSÉG FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE 

• Az  energiaügynökség  az  alábbi  célok  érdekében  jön  létre:  megújuló 
energiaforrások  hatékony  kiaknázását  segítő  regionális  
együttműködések  és szinergiák  kialakítása,  a  régió  energiafogyasztásának  
mérséklése  energia-hatékonysági eljárások bevezetésével, valamint ehhez 
kapcsolódóan a fogyasztók motiválása környezetbarát és energia-hatékony 
technológiák alkalmazására.  

 



Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 

Ennek  érdekében  az  alábbi  részcélok  elérésére  és  feladatok  megvalósítására 
törekszik:   

• kapcsolattartás  az  energiatermelő  és  energiaszolgáltató  szereplőkkel,  oktatási- és 
kutatóintézetekkel, érintett hatóságokkal;  

• környezetbarát  és  energiatakarékos  technológiák  ismertetése  mind  a  termelői mind 
fogyasztói oldal számára;   

• közintézmények  és  vállalkozások  támogatása  energiafogyasztásuk racionalizálásában,  ennek  
érdekében  megfelelő  pályázati-,  hitel-  és  kockázati tőkeforrások  felkutatása  és  a  források  
igénybevételéhez  szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése;  

• megújuló  energiaforrásoknak  a  régió  energiamixébe  történő  bevonásának elősegítése 
elemzések, szakmai vélemények kidolgozásával;  



Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 

• a  régió  energiaszükségletének  és  energiaelosztási  lehetőségeinek  összehangolásában való 
részvétel;  

• energetikai célú befektetések ösztönzése, elősegítése;  

• az  energetika  szektort  érintő  helyi,  regionális  és  nemzeti  szintű  döntéshozatal támogatása 
szakmai anyagok kidolgozásával, véleményezésével;  

• regionális energiastratégia frissítése;  

• szakmai workshopok, információs napok szervezése a termelők és a fogyasztók számára;  

• szaktanácsadás és képzések szervezése;  

• külföldi energia ügynökségek tapasztalatainak elemzése, jó gyakorlatok átvétele,  

• az  energiaügynökség  feladatait  támogató  közös  uniós  pályázatokban  és hálózatokban való 
részvétel.  



Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 

• Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft  

• Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (ENEREA) 

• Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ  

• ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

• Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány 

• Bükk-Térségi LEADER Egyesület  

• Dél-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 

• Feltételezhetően már nem működő szervezetek 



Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 





Piacelemzés – támogató szervezetek elemzése 

• A magyarországi energia ügynökségek jó gyakorlatai  

• Az energia ügynökség felállítása kapcsán alkalmazható cégformák elemzése  

•  Célok, feladatok, együttműködések 

•  Célcsoport elemzés  

•  Az energia ügynökség javasolt szervezeti felépítése  

• Eszközigény és alvállalkozói feladatok 

• Az energiaügynökség alapításához és működtetéséhez társítható finanszírozási 
források  

• Regionális energiaügynökség felállításával kapcsolatos nemzeti álláspont 



Energiaügynökség feladatai, működése 

• Szakpolitikai döntések előkészítése: háttértanulmányok, szakértői 
tevékenység 

• Tervezés és stratégiaalkotás: Fenntartható Energia Akcióterv 
(SEAP/SECAP) kidolgozása, energiastratégia kialakítása 

• Adatbázis építés/adatelemzés: pl. Magyarországon hiányos adatbázis 
megújulós rendszerekről 

• Önkormányzati energiamenedzsment: közintézmények, közvilágítás, 
önkormányzati gépjárműflotta energiafogyasztásának és –költségeinek 
áttekintése, energiaszerződések felülvizsgálata, fejlesztési tervek 
kidolgozása, zöldbeszerzések irányítása 

• Projekt-előkészítés, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, 
projektek összehangolása  

 



Energiaügynökség feladatai, működése 

• Közreműködés az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítási 
programjában – energetikai tanúsítás, épületenergetikai 
szolgáltatások; 

• Gyártóktól független, a helyi potenciáloknak és adottságoknak 
megfelelő technológiák ajánlása; 

• Üzleti tervezés és megtérülés számítás, finanszírozással kapcsolatos 
tanácsadás, 

• Mikrohitelezési tevékenység, feltöltődő alap létrehozása  

• Energiabeszerzési kör létrehozása 

• Képzés, szemléletformálás: célcsoport-orientált képzési anyagok 
összeállítása, mintaprojektek terjesztése 

• Szakmai rendezvények szervezése: konferenciák, workshopok, 
információs napok, szakkiállítások és vásárok 



Energiaügynökség feladatai, működése 

Energiaügynökség 

Megújuló energiatermelők 

Fogyasztók: 
lakossági, ipari, 
önkormányzati 



Üzleti terv 

Vezetői összefoglaló 
1. Az iparág bemutatása 
2. Az Energiaügynökség általános bemutatása 
3. Szolgáltatások bemutatása 
4. Marketing Terv 
5. Működési Terv 
6. Vezetőség és szervezeti felépítés 
7. Pénzügyi Terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 

Működési terv 
• Mely tevékenységekhez szükséges alvállalkozó bevonása? 

• Szolgáltatási terv teljesítmény 

• Szolgáltatások időigénye 

• Minőségbiztosítás, akkreditáció 

• Adatbiztonsági kérdések 

• Belső szabályzatok  



Üzleti terv 



Üzleti terv 



Üzleti terv 

VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

Nonprofit Kft 
 
Javadalmazási rendszer 
Munkaerő képzés 
Gyakornoki program 
 
Szükséges végzettség,  
Képesítés 
 
 
 



Üzleti terv 

PÉNZÜGYI TERV 
 

• Költségterv: 1+2 évre 
• Induló költségek, működési költségek 

 
• Bevételi terv 
• Finanszírozási források 

 
• Cash-flow terv 

 
 



Nemzetközi projektek 

  

 

Tervezési 
feladatok 

OP Projektek 
Pályázói 

megvalósítás 

Nemzetközi 
projektek 

DDRFÜ 
megvalósítás 

Technológia ajánlások és beszerzések, módszertan, külföldi 
partnerek 



Nemzetközi projektek 



Nemzetközi projektek 

• Nemzetközi projektek célja kettős: 

• Helyi szereplők (stakeholder) támogatása: 

• Külföldi jó gyakorlatok átültetése hazai gyakorlatba (MANERGY: szomszédos 
kistelepülések számára közös energetikai fejlesztések tervezése – pl. aprító),  

• Nemzetközi együttműködések elősegítése (I3SME: magyar gépipari cégek számára 
olaszországi partnerek biztosítása)  

• Visszacsatolás támogatáspolitikai szervezetek számára:  

• Ajánlások jogszabályalkotáshoz (pl. zöld közbeszerzési elvek) 

• Operatív programok véleményezése helyi célcsoportok visszajelzései és külföldi példák 
alapján  

 



Nemzetközi projektek 



Nemzetközi projektek 

oktatás 

mérés 

tervezés 



Nemzetközi projektek   



Gyakorlatban… 



Képzések 



Képzések 



Tervezés 

• A települések energetikai beruházásainak finanszírozásához igénybe vehető 
Európai Uniós források (hazai operatív programok, közvetlenül elérhető Uniós 
források, pénzügyi eszközök) esetében a támogatás feltétele, hogy a fejlesztés 
céljai összhangban legyenek a vonatkozó Uniós direktívák, közösségi és nemzeti 
stratégiák céljaival; 

• Egy térség erőforrás-potenciáljának hasznosítása során figyelembe kell venni az 
összes térségi szereplő hasznosítási szándékát (pl. beszállítási konfliktusok 
elkerülése, iparágak közti konfliktusok);  

• Beruházások méretgazdaságossági, logisztikai szempontjainak vizsgálata; 

• Figyelembe kell venni a tervezett beruházások által létrejövő negatív 
externáliákat  



Tervezés 



Tervezés 

A településszintű energetikai tervezés egyaránt fontos az önkormányzati 
költségvetés tehermentesítése és Magyarország klímavédelmi céljainak 
teljesítése érdekében.  

A folyamat támogatására Európai Bizottság ezért létrehozta a 
Polgármesterek Szövetségét (Covenant of Mayors, CoM), amelynek ma már 
közel 7200 tagja van Európa-szerte.  

A CoM tagjai azok a helyi önkormányzatok lehetnek, amelyek vállalják, hogy 
energetikai beruházásaik segítségével széndioxid kibocsátásukat 20%-kal 
csökkentik 2020-ig / 40%-kal 2030-ig. A tervezéshez a CoM módszertant is 
biztosít Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) ill. SECAP formájában.  



Tervezés 

 



Tervezés 

• SEAP 



Tervezés 

• SEAP 



Tervezés 

 



Tervezés 

• THE COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY 

• 2050 VISION: 

• keeping average global warming well below 2°C above pre-industrial levels,  

• preparing for the unavoidable adverse impacts of climate change;  

• Universal access to secure, sustainable and affordable energy; 

• WE COMMIT TO 

•  Reducing CO2 by at least 40% by 2030,  

• Increasing our resilience by adapting to the impacts of climate change;  

• Sharing our vision in the context of the Global Covenant of Mayors.  



Tervezés 

 

(1) Energiatakarékossági, 
energiahatékonysági lépések 

(2) Megújuló energiaforrások bevonása 

(3) Fosszilis energiatermelés 
hatékonyságának növelése, 

környezetterhelésének csökkentése 



Tervezés 

Intézkedés javaslatok: 

• Épület energiahatékonysági beruházások 

• Követelményértékek szigorítása helyi szinten (7/2006 TNM ill. 40/2012. (VIII. 13.) BM 

rendelethez képest); 

• Zöld közbeszerzés; 

• Önkormányzatok által létrehozott feltöltődő alap háztartások számára; 

• Intézmények érdekeltté tétele  a megtakarításokban (pl. 50-50% program); 

• Önkormányzati energiagazdálkodási rendszer, energetikus alkalmazása; 

• Energia beszerzés kedvezőbb feltételek mellett; 

• Szemléletformáló kampányok, oktatások, mintaprojektek, útmutatók; 

• Energiagazdálkodási képzés alkalmazottaknak, zöld iroda program; 

• Regionális és európai kezdeményezésekhez történő csatlakozás (CoM). 

 



Tervezés 
SECAP-hoz kapcsolódó támogatási források: 

 

•  IEE MLEI PDA (Mobilising Local Energy Investment - Project Development Assistance)  

•  Előkészítési költségek támogatására 

• Pl. épületállomány energiahatékonyságának növelése, közvilágítás, távhő rendszerek fejlesztése, 
városi közlekedés fejlesztése (kisebb üzemanyag-fogyasztású vagy megújuló energiaforrást 
hasznosító buszflotta); 

• Főként kisebb önkormányzatok számára; 

• 75%-os uniós támogatás; 

• A beruházás összértéke a támogatási összeg 15-szöröse kell, hogy legyen; 

• Konvergencia régiókban legalább 3 mió EUR értékű beruházás (előkészület: 200.000 EUR); 

• Feltétel: Fenntartható Energia Akcióterv, vagy hasonló tartalmú energia/klíma stratégia  rendelkezésre 
állása 

 



Tervezés 

 



Tervezés 

 

SzE 

KSH 

MKEH 



Alsómocsolád – okos mérés 

• 283 fő 

• 13 km2 

• Polgármester: 1990- 

 



Alsómocsolád – okos mérés 



Alsómocsolád – okos mérés 



Cél 



Cél 



Cél 



Cél 



Cél 



Paks – okos mérés 



Paks – okos mérés 

 



Előkészített projektek 

• E-mobilitás 

• SEAP végrehajtás 

• Zöld közbeszerzés 

• Okos mérés 



Összegzés… 



Borkovits Balázs 
borbalazs79@gmail.com 
Tel.: 30-4961880 
Skype: borkovits.balazs 
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