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Hogyan segítheti a fogyasztó 
a környezetkímélő energiatermelést? 
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Az USA-ban használt villamos energia 52%-át szénből, 20%-át nukleáris 

energiaforrásból, 16%-át földgázból, 7%-át vízenergiából, 3%-át kőolajból, és 
a fennmaradó 2%-át megújuló energiaforrásokból állítják elő. Az USA Környe-
zetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) szerint a 
villamosenergia-termelés felelős az USA-ban évente kibocsátott kén-dioxid 
kétharmadáért, a higany egyharmadáért, és a nitrogén-oxidok egynegyedéért. 
Ezenfelül a fosszilis energiaforrások lényegesen hozzájárulnak a finompor és 
a fő üvegházhatású gáz, a szén-dioxid kibocsátásához. 

Az aggódó polgárok és a megújuló forrásokra épülő energiaipar képvise-
lői hosszú éveken keresztül szorgalmasan érveltek a bőségesen rendelkezés-
re álló, megújuló hazai erőforrások fejlesztése mellett.  

Egy 1978-as szövetségi törvény a villamosenergia-szolgáltatóktól megkí-
vánja, hogy megújuló forrásból származó áramot vásároljanak; mind a szövet-
ség, mind az egyes államok pénzügyileg ösztönzik a megújuló forrásokra tá-
maszkodó elektromos projekteket. Újabban 13 állam megköveteli az energia-
szolgáltatóktól, hogy a villamos energia egy részét megújuló energiaforrásból 
állítsák elő; ez a rész 1,1%-tól (Arizona) 30%-ig (Maine) terjed. 16 állam pénz-
ügyi alapot hozott létre a megújuló energiaforrások hasznosításáért, az alap 
költségeit az áramfogyasztók fedezik. 

A sikerek ellenére, a vízerőműveket nem számítva, a megújuló energia-
forrásokból a teljes villamos energiának csak bő 2 %-a származik. 

Van választási lehetőségünk?  
Mint fogyasztók, a havonta befizetett díjakkal, akár felismerjük, akár nem, 

hallgatólagosan jóváhagyjuk az áram termelésének a módját. Felmerül a kér-
dés, valójában van-e választásunk? 

Igenis, van! Az elmúlt néhány évben új iparág alakult ki, ami lehetővé te-
szi, hogy a fogyasztók környezetkímélőbb energiaforrásokból előállított áramot 

 



vásároljanak. A „zöld energia” kifejezés egészben vagy részben megújítható 
energiaforrásból termelt villamos energiát jelöl; ilyen megújuló energiaforrás a 
szél, a napenergia, a geotermikus energia és a biomassza. A fogyasztóknak 
módjában van elhatározni, hogy energiaszükségletük egy részét vagy egészét 
zöld energiából fedezik.  

Ez nem jelenti azt, hogy 

téséhez. 

az egyes fogyasztókhoz külön-külön zöld ener-
giát vezetnek be. A megújuló energiaforrásból létrehozott áram hozzáadódik 
az összes fogyasztóhoz eljutó áramhoz. Ami a legfontosabb – minden meg-
újuló energiaforrásból termelt mennyiség hozzájárul a szennyezés 
csökken

Mi az előny? 
Sajnos az utolsó két évtized kutatómunkája és kereskedelmi fejlesztései 

ellenére a megújuló energiaforrások alkalmazása drágább, mint a hagyomá-
nyosoké. Természetesen az az ár, amit ma a villamos energiáért fizetünk, 
nem veszi megfelelően tekintetbe a fosszilis és nukleáris energiaforrások al-
kalmazásához kapcsolódó környezeti és egyéb károkat. Ezek a rejtett költsé-
gek mint a környezet rekultivációjára fordított állami kiadások és mint a tüdő 
és más légzőszervi megbetegedések kezelésére fordított megnövekedett ki-
adások jelennek meg.  

Így a zöld energia a piacon valamivel drágább, azonban mind egészsé-
günk, mind a környezetünk számára előnyösebb. 

Más háztartási kiadásokkal összehasonlítva a zöld energia nem drága. A 
zöld energia többletköltsége 0,01 USD/kWh és 0,03 USD/kWh között van. Ha 
egy lakossági fogyasztó, akinek átlagos havi felhasználása 850 kWh, csak 
zöld energiát fogyaszt, és ennek többletköltsége 0,02 USD/kWh, akkor az át-
lagos havi többletköltsége 17 USD, ami megfelel két mozijegy árának. 

Hogyan vásárolhatunk zöld energiát? 
Az USA-ban a fogyasztók 40%-a közvetlenül a szolgáltatótól vásárolhat 

zöld energiát. 31 államban több mint 300 közmű „zöld díjszabást” ajánl fel vá-
sárlóinak, vagy ilyen díjszabást készül felajánlani. A zöld díjszabás a zöld 
energia eladására szolgáló külön tarifarendszer. A legtöbb esetben e progra-
mokat a kereskedelmi és ipari felhasználók, valamint lakossági fogyasztók is 
igénybe vehetik.  

Azokban az államokban, ahol a villamos energia piacát átszervezték 
(vagy versenypiaccá alakították) a kisfogyasztó számos, köztük esetleg zöld 
energiát kínáló, szolgáltató közül választhat. A villamos energia piaca közel 
egy tucat államban versenypiac, ezek közül több helyen aktívak a zöld energia 
marketingszakemberei. 

 



Ha a helyi szolgáltató nem kínál zöld energiát és versenypiac nincs, még 
ebben az esetben is vásárolható zöld energia a „megújulóenergia-
tanúsítványt” kínáló regionális vagy országos hatókörű társaságoktól. E tanú-
sítványok a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia ismertetője-
lei. Míg fizikailag az áramot a fejlesztés helyén, a regionális piacon adják el, a 
tanúsítványok bárhol eladhatók. 

A tanúsítvánnyal rendelkező termék előnye, hogy kiküszöböli az áram fi-
zikai házhozszállítását, csak a környezetvédelmi előnyöket szállítja házhoz; 
így segít a költségek alacsonyan tartásában. Az USA-ban mintegy tíz társaság 
foglalkozik megújulóenergia-tanúsítványok forgalomba hozatalával. 

A termékválasztékok összehasonlítása 
A közszolgáltatásban kevés zöldenergia-program működik (ha működik 

egyáltalán), ugyanakkor számos szolgáltató kínál különböző (nem zöld) ter-
mékeket. A versenypiacon számos zöldenergia-szolgáltató lehet, akik többféle 
terméket kínálnak. Azonban függetlenül a helyi szolgáltató kínálatától, számos 
megújulóenergia-tanúsítvánnyal rendelkező termék közül lehet választani, 
amelyek az egész ország területén megvásárolhatók. 

A zöld energia és a hagyományos termékek közötti választás megkönnyí-
tése érdekében 20 állam megköveteli a helyi ellátóktól, hogy közzétegyék az 
energiafejlesztéshez használt energiaforrásokat. Egyes államok, így Kalifornia 
csak a felhasznált üzemanyag megadását, más államok, így pl. Texas, a kör-
nyezeti következmények (légszennyező anyagok kibocsátása, nukleáris hulla-
dék) közzétételét is megkövetelik. A legtöbb állam egy szabványos tájékoztató 
nyomtatvány használatát követeli meg, amely lehetővé teszi, hogy a vevők 
összehasonlítsák a termékeket. 

Hogyan állapítható meg, hogy a termék valóban „zöld”? 
Mivel a vásárlók egyénileg képtelenek megállapítani, hogy a termék va-

lóban zöld-e, felmerül a kérdés, milyen biztosíték van arra, hogy az általuk fi-
zetett többletköltség valóban a megújuló energiatermelés növelését szolgálja. 

A hitelesítési programok segíthetnek a szolgáltatók állításainak igazolá-
sában. A Green-e a környezetkímélő termékek legfontosabb nemzeti hitelesítő 
programja a villamos energia versenypiacán. A program irányítója a San Fran-
cisco-i székhelyű Center for Resource Solution (CRS) környezetvédelmi 
szervezet. Ahhoz, hogy a zöld energia jogosult legyen a Green-e tanúsítvány-
ra, a fejlesztéséhez szükséges energiának legalább fele olyan megújuló forrá-
sokból kell, hogy származzon, mint szél, nap, geotermikus energia, biomasz-
sza, vagy kisméretű vízerőmű. A terméknek tartalmaznia kell újonnan haszno-
sított megújuló energiaforrásokat is. 

 



A tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatók-
nak tudatniuk kell a vásárlókkal az energia 
forrását és bele kell egyezniük egy évenkénti 
harmadik fél által történő ellenőrzésbe állításaik 
igazolása céljából. A Green-e kicsiben és nagy-
ban árusít zöld energiát Kaliforniában, Connec-
ticutban, New Jerseyben, Pennsylvániában és 
Texasban.  

 
 

1. ábra A CRS által 
kiadott Green-e címke 

Ugyancsak a CRS irányítja a nemzeti Zöld 
Árhitelesítési Programot (Green Pricing Accre-
ditation Program) a szolgáltatók által felkínált 
zöldenergia-programok számára. A program 
célja, hogy a vevők felismerjék a legkedvezőbb 
ajánlatokat. A közművek zöldenergia-
programjai hitelesíthetők, ha teljesítik a 

megújulóforrás-tartalomra, árra, marketingtevékenységre és információszol-
gáltatásra vonatkozó szigorú előírásokat. A hitelesített közműveket minden 
évben ellenőrzik, az ellenőrzés során igazolni kell a zöld energiaszolgáltatást. 
A hitelesített közművek használhatják a Green-e címkét. A CRS a közelmúlt-
ban hitelesítési programot indított a megújulóenergia-tanúsítványok elnyerésé-
re. A Renew 2000 hitelesítési program a Csendes-óceán észak-nyugati part-
vidékén vehető igénybe; a zöld energiatermékek a program keretében hitele-
síthetők, ha a feltételeknek eleget tesznek. A feltételek kidolgozását regionális 
szövetség végezte, amely a környezetvédő csoportokból, a szolgáltató köz-
művekből és a hatóságok képviselőiből állt. 

Egy másik lehetőség a különböző elektromos termékek környezeti hatá-
sainak elbírálására a világhálón elérhető, a környezetvédő csoportok szövet-
sége által létrehozott informatikai eszköz – a Power Scorecard (Energia Ver-
senytábla). A Power Scorecard az elektromos termékeket egy skála szerint 
osztályozza két szempont alapján: a levegőben, talajban és vízben okozott 
szennyezés és az újonnan kifejlesztett, megújuló forrásokból származó ener-
gia mennyisége alapján. A Power Scorecard jelenleg Pennsylvaniában és 
New Jerseyben forgalmazott termékekről nyújt felvilágosítást. 

A további előnyök 
A zöld energia értékesítésének sikere azon múlik, hogy a szolgáltatók és 

a marketingszakemberek az egyéni fogyasztókat ráveszik-e többletár fizetésé-
re az olyan termékekért, amelyek a teljes közösségnek hasznosak. Ez azt je-
lenti, hogy ha egy fogyasztó választásának megfelelően többet fizet a zöld 
energiáért, a tisztább levegő előnyeiből a szomszédja akkor is részesül, ha ő 
nem fizeti a zöld energia többletköltségét. 

Ez utóbbi probléma kezelése érdekében a szolgáltatók és a marketing-
szakemberek további előnyöket (pl. szolgáltatásokat és árcsökkentéseket) 

 



próbáltak nyújtani a zöld energia vásárlóinak. Az üzleti/vállalati fogyasztók el-
ismerése hirdetések vagy hírlevelek formájában történhet.  Egyes programok 
keretében napelemrendszereket szereltek fel állami iskolákban, ez az iskolák 
számára „ingyen” villamosságot és a diákok számára oktatási lehetőséget 
biztosít. Néhány közmű állandó árakat biztosít a zöld energia vásárlóinak, így 
megvédi őket az üzemanyagárak ingadozása következtében fellépő energia-
ár-ingadozásoktól.   

Az iskolai napelemprogramokon kívül támogatják a helyi kis rendszerek 
fejlesztését is. Így pl. Washington államban Chelan megyében a helyi szolgál-
tató a fogyasztók adományainak felhasználásával támogat egy projektet, 
amelynek keretében szél- és naperőműveket kapcsolnak be a hálózatba. A 
Bonneville-i Környezetvédelmi Alapítvány kis nap- és szélerőművek kifejlesz-
tését támogatja. Texasban a Green Mountain Energy Company vásárlói azon 
felül, hogy 100%-ban szélenergiából nyert villamos energiát vásárolnak, havi 
5 USD tagsági díj ellenében támogathatják a naperőművek létrehozását. 

A változtatás lehetősége 
Felmerül a kérdés, a zöld energia vásárlása eredményezi-e a megújuló 

energiaforrások felhasználásának fokozottabb fejlesztését? Bár ez az iparág 
csak most alakul, a Megújuló Energia Nemzeti Laboratóriuma (National 
Renewable Energy Laboratory) adatai szerint jelenleg több, mint 400 000 fo-
gyasztó vásárol zöld energiát. Az általuk létrehozott piaci igény több, mint 
1000 MW megújuló energiaforrásra épülő kapacitás tervszerű létrehozásához 
vezetett (a meglévő kapacitás 17 000 MW). 

Reménykeltő tendencia, hogy a városok, az állami és szövetségi hivata-
lok, a kis és nagy társaságok egyre nagyobb számban kötelezik el magukat 
zöld energia vásárlására. Maryland állam 2001-ben 6%-os zöldenergia-
fogyasztást tűzött ki célul, újabban ezt 20%-ra kívánja növelni. Pennsylvániá-
ban és a környező államokban több, mint 140 MW kapacitású szélerőmű épí-
tése folyik egy sor nagyfogyasztó, köztük magánvállalkozók, állami szervek, 
főiskolák és egyetemek igényeinek kielégítésére.  A vállalt kötelezettségek 
következményeként a szolgáltatók által biztosított zöld energia egyharmadát 
nem lakossági fogyasztók vásárolják. 

Bár a közérdeknek megfelelő állami és szövetségi döntések lesznek a 
megújuló energiaforrások fejlesztésének legfontosabb mozgatói, egyre világo-
sabbá válik, hogy az egyéni fogyasztók is képesek befolyásolni a villamos 
energia termelésének módját. 

Együttes vásárlások – a tiszta energia stratégiája 
Számos szervezet szövetséget hozott létre zöld energia vásárlása céljá-

ból. Az áramellátók, egyébként azonos feltételek mellett, szívesen veszik a 
nagyobb csoportokat, mert ez a lebonyolítási költségeket csökkenti. A vásár-

 



lóközösségek nagyobb vásárlóerejüket felhasználva kedvezőbb árakat, a 
szolgáltatások különböző kombinációit vagy jobb szolgáltatásokat tudnak el-
érni. A zöld energiát vásárló szervezetek között helyhatóságok, állami és szö-
vetségi szervek, üzleti vállalkozások és vallási közösségek vannak. 

A városok zöld energia vásárlására szövetkeznek 
Számos helyhatóság vásárol zöld energiát a hivatalai részére, vagy lehe-

tővé teszi, hogy a lakói vásároljanak zöld energiát.  Amikor az illinoisi árampi-
ac versenypiaccá vált, Chicago város és 47 helyi kormányzati szerv helyi szö-
vetséget (Local Government Power Alliance) hozott létre a villamos energia 
árának csökkentése és a tiszta energiaforrások iránti bizalom növelése érde-
kében. A csoport, amelynek tagjai közt van Chicago városa, igényli az árak 
csökkentését a csoport tagjai számára, valamint azt, hogy 2005-ben a termelt 
áram 20%-át azaz 80 MW-ot megújuló energiaforrásokból állítsanak elő. A 
megkötött egyezmény alapján a ComEd kezdetben az igényelt energia 10%-
át, 5 év elteltével 20%-át fogja megújuló forrásokból előállítani.  

Ohióban és Massachusettsben a törvényhozás lehetővé teszi, hogy a he-
lyi kormány szerezze be a lakosság áramszükségletét. A lakosok azonban 
más áramszolgáltatót is választhatnak.  Lehetőség van arra, hogy a városok a 
lakosaik nevében, azok beleegyezésével vásároljanak energiát, így akár zöld 
energiát is. 

Az Észak-kelet-Ohiói Közös Energiatanács (Northeast Ohio Public 
Energy Council – NOPEC), amely közel száz közigazgatási helységet egyesít, 
célul tűzte ki, hogy lakói számára olcsóbb villamos energiát biztosítson. A 
2001. év elején megkötött szerződés értelmében a résztvevő városok 400 000 
lakosa, hacsak nem dönt az egyesülésből való kilépés mellett, 98%-ban föld-
gázból, 2%-ban megújuló energiaforrásokból előállított áramot kap. A résztve-
vők a villanyszámla áramfejlesztést fedező hányadából 6–8%-ot takarítanak 
meg.  A szerződés alapján a fogyasztók megtakarítása 6 év alatt elérheti a 12 
millió dollárt. Hasonló szerződések alapján Ohio számos más településének 
lakói előtt nyílik meg a lehetőség, hogy részben megújuló energiaforrásból 
nyert villamos energiát vásároljanak. 2002 márciusában az AMPO egyesülés 
a Green Mountain Energy áramfejlesztő céggel olyan szerződést kötött, amely 
lehetővé teszi, hogy négy város lakosai 98%-ban földgázból és 2%-ban meg-
újuló energiaforrásokból előállított áramot vásároljanak. 

Massachusettsben 1997-ben a Cape Light Compact egyesülést azért 
hozták létre, hogy áramellátási szerződést kössön a résztvevő 21 város lako-
sai és vállalkozásai részére a Cape Cod félszigeten és Martha’s Vineyardban. 
Az év elején bejelentették a Compact egyesülés és a Mirant Corporation 
megállapodását, ennek értelmében 45 000, a Compacthoz tartozó, vásárló 
számára biztosítják a zöld energia vásárlásának lehetőségét és az alapszol-
gáltatást. A szerződés előreláthatóan közel 2 millió dolláros megtakarítást je-

 



lent a fogyasztók számára a 2002. évben. A megállapodás szerint az egyes 
fogyasztók külön szerződést köthetnek a Miranttal, amelynek értelmében fo-
gyasztásuk 50 vagy 100%-át megújuló energiaforrásokból származó árammal 
fedezhetik, és így támogathatják megújuló energiaforrásokkal működő áram-
fejlesztők létrehozását a környéken. 

A hatóságok felhasználják vásárlóerejüket 
A legnagyobb áramvásárlók, az állami és szövetségi hatóságok kedvező 

helyzetüknél fogva képesek igényeiket összesítve tiszta áramot vásárolni. 
Mind a szövetségi, mind az egyes állami hatóságok rendelkeznek beszerzési 
hivatalokkal; e hivatalok fel vannak készülve a versenyeztetésre a villamos 
energia vásárlása során. 

Sok állami és szövetségi hivatal részére történő vásárlás során az áram 
továbbításának költségei csökkenthetők, kedvezőbb árakat lehet kialkudni és 
tisztább forrásokból származó áramot lehet vásárolni.  Növekvő számú állami 
szerv használja fel vásárlóerejét zöld energia biztosítására.  Egyes esetekben 
a hatósági vásárlások kezdeményezték a zöld energia megjelenését a regio-
nális piacokon.   

Az államok követik a példát 
Pennsylvánia volt az első zöld energiát vásárló állam 1999-ben. Jelenleg 

Pennsylvánia a harmadik szerződést kötötte zöld energia vásárlására – ez évi 
50 millió kWh, ami az állami szervek fogyasztásának 5%-a. Az áramot szél-
erőművek, a szemétlerakókon keletkező gázok, vízerőművek és napenergia 
felhasználásával állítják elő. 

A szomszédos New Jerseyben számos állami szerv és egyetem energia-
szükséglete 12%-át megújuló forrásból nyert energiából fedezi. Az állam jelen-
leg összesen 113 millió kWh zöld energiát vásárol a Green Mountain Energy-
től 200 állami szerv számára, köztük szerepelnek állami hivatalok, 11 állami 
egyetem, az NJ Transit, a New York-i és New Jersey-i kikötői hatóság. 

Az utóbbi időben több más állam, köztük Illinois, Maryland, New York és 
Tennessee követte a példát. Maryland kormányzója 2001 márciusában végre-
hajtási utasítást adott ki, amely szerint az állami szervek energiafogyasztásá-
nak legalább 6%-át megújuló energiaforrásokból kell előállítani. 

Az állami szerveket kötelezték, hogy 2005-re áramszükségletük 10%-át, 
2010-re pedig 20%-át megújuló energiaforrásokból előállított árammal fedez-
zék. Az utasítás az állami létesítményekre és olyan félig független szerveze-
tekre vonatkozik, mint a New Yorki Állami Egyetem és a közlekedési hatóság 
(Metropolitan Transportation Authority); felhívja az állami szervek figyelmét az 
energiatakarékossági intézkedésekre, az energiatakarékos termékek vásárlá-
sára és a ’zöld’ épületekre vonatkozó szabványok betartására. 

 



A szövetségi irodák támogatják 
a zöld piacokat 

A szövetségi kormány szintén vásárol zöld energiát a különböző szerve-
zetei részére. 2002. áprilisában a kormány, vásárló szervezetén keresztül, 
24 millió kWh zöld energiát vásárolt. A zöld energia vásárlása 230 000 USD 
többletet igényel, ez kevesebb, mint 1cent/kWh.  A DOE (USA Energiaügyi 
Minisztériuma) a zöld energia vásárlása következtében fellépő többletköltsé-
get ellensúlyozni tudta a versenypiacon realizált megtakarításokkal. 

A beszerző hivatal szerződést kötött 8 Pennsylvániában lévő állami in-
tézmény ellátására zöld energiával.  Az új szerződés alapján összesen évi 
3,7 millió kWh zöld energiát fognak vásárolni. 

A szövetségi szervek a szabályozott árampiaccal rendelkező államokban 
szintén vásárolnak csoportosan zöld energiát. A legtöbb szervezet a helyi 
szolgáltatoktól a zöld díjszabás alapján vásárol áramot. A zöld energia maga-
sabb árának kompenzálása érdekében energiatakarékossági projekteket va-
lósítanak meg. 

Az üzleti együttműködés 
Az üzleti társulások, mint a kereskedelmi kamarák, az egyetemek, a 

technológiai tanácsok és farmirodák, valamint a kiskereskedők, élelmiszerke-
reskedők és gyártók szövetségei elsők között léptek fel közösen, amikor az 
árampiac felszabadult.  Azonban többségük nem a zöld energia vételére, ha-
nem tagjai elektromos számláinak csökkentésére törekedett. 

A legismertebb üzleti egyesülés, amely a zöld energia használatára töre-
kedett, a Zöld Energia Piacfejlesztési Csoport (Green Power Market 
Development Group – GPMDG), 10 nagy részvénytársaság és a Világ Erőfor-
rások Intézetének (World Resources Institute) együttműködésén alapszik, cél-
juk a zöldenergia-piac létrehozása. A résztvevők: Alcoa Inc., Cargill Dow, 
Delphi Corporation, DuPont, General Motors, IBM, Interface, Johnson & 
Johnson, Kinko’s és Pitney Bowes.  A csoport célja 1000 MW-os új, árban ver-
senyképes zöldenergia-piac létrehozása 2010-re.   

A vallási szervezetek társulásokat hoznak létre 
A vallási szervezetek egyesületeket hoznak létre, amelyek az egyházi 

rendeltetésű épületek és a magánháztartások részére együttesen vásárolnak 
zöld energiát. A tevékenységük azon a meggyőződésen alapszik, hogy fele-
lősséggel tartoznak minden isteni alkotásért, így a környezetért is.  E csopor-
tok közül számosan aggódnak a globális felmelegedés és a levegő minősége 
miatt. Az episzkopális egyház különösen aktív, bár számos ilyen csoport több 
felekezetet fog össze.   

 



Egy San Franciscó-i közhasznú társaság az episzkopális egyházzal kö-
zösen fáradozik a vallásos hit és a környezeti felelősség összekapcsolásán.  
E cél érdekében több programot kezdeményeztek, egy ilyen program kereté-
ben az episzkopális egyház templomai együtt vásárolnak megújuló forrásból 
származó energiát, egy másik program keretében elősegítik az energiatakaré-
kosságot és Kaliforniában 8000 gyülekezet épületének tetejére napelemeket 
szerelnek fel.  A jelenlegi kaliforniai energiaválságot megelőzően több mint 70 
templom vállalt kötelezettséget zöld energia vásárlására. 

Bár e programok Kalifornia területére összpontosultak, a csoport erőfe-
szítéseket tett hasonló programok megvalósítására más államokban is. Új 
Angliában a Massachusetts Interfaith Power and Light egyesület javasolja tag-
jainak napenergiából előállított villamos energia vásárlását e-tanúsítványokkal 
(Sun Power Electric’s Green e-certified) ellátott termékek formájában.  A tagok 
és az egyházközségek megújulóenergia-tanúsítványok vásárlásával támogat-
hatják a szélerőművek fejlesztését is. 

New Jerseyben a Partnerek a Környezet Minőségéért (Partners for 
Environmental Quality – PEQ) szervezet 50 különböző felekezetű egyházköz-
ség képviseletében támogatja a Green-e tanúsítvánnyal rendelkező zöld 
energia használatát. A PEQ szerződést kötött a Green Mountain Energy cég-
gel (az egyetlen zöldenergia-szolgáltatóval New Jerseyben), hogy az minden 
zöld energiát fogyasztó háztartás után 20 USD-t fizet az egyházközségeknek. 
Jelenleg egy tucat egyházközség és 200 egyéni fogyasztó rendelt zöld ener-
giát. 

A zöld energia piacának növekedése 
A csoportos rendelés növeli a zöld energia iránti igényt. A csoportok elő-

segíthetik a zöld energiához való hozzájutást, csökkenthetik az árakat, és 
részvételre buzdíthatják tagjaikat.  

Egyes esetekben ezek a csoportok segítettek a zöld energia regionális 
piacának megteremtésében. Ahogy a tiszta energia piaca növekszik, az 
együttes vásárlások továbbra is fontos eszközei lesznek a zöld energiához 
való hozzáférésnek és a fogyasztói ár csökkentésének.  

 
(Schultz György) 
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