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Hazai törvényi meghatározások a VET-ben

Energiaközösség

„Az energiaközösség szövetkezet vagy nonprofit 

gazdasági társaság formában működő jogalany, 

amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi 

haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az 

energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési 

területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi 

előnyöket biztosítson azáltal, hogy villamosenergia 

termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági 

szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, 

aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti 

elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos 

töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül 

legalább az egyiket végzi.“

Megújulóenergia-közösség

“A megújulóenergia-közösségre az 

energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy a megújulóenergia-közösség 

olyan energiaközösség, amely megújuló 

energiaforrásból termel villamos energiát, ilyen 

villamos energiát fogyaszt, tárol vagy értékesít. A 

megújulóenergia-közösség tényleges irányítását azon 

tag vagy tagok látják el, amelyek felhasználási 

helyeinek csatlakozási pontjai a megújulóenergia-

közösség tulajdonában álló villamosenergia-tároló és 

erőmű csatlakozási pontjaival ugyanazon 

nagy/középfeszültségű transzformátorállomási 

körzetben helyezkednek el.”

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 66/B. § (1) és (1a)



Hazai akadályok és lehetőségek

MTVSZ-SZGK-EMLA (2021): Megújulóenergia-közösségek akadályai és lehetőségei 

Magyarországon: Értékelő tanulmány

Az értékelés öt dimenzióban vizsgálta az akadályokat és lehetőségeket:

1.Jogi-adminisztratív: definíciók, engedélyeztetés

2.Piaci és hálózati hozzáférési: versenysemlegesség, egyenlő hozzáférés biztosítása

3.Finanszírozási

4.Társadalmi-gazdasági: szövetkezetek negatív megítélése

5.Információs és képességbeli

https://www.mtvsz.hu/uploads/files/Megujuloenergia-kozossegek_Ertekelo_tanulmany_MTVSZ-SZGK-EMLA_final.pdf


Támogató keretrendszer / Enabling framework

“A tagállamok támogató keretet hoznak létre a megújulóenergia-közösségek fejlesztésének előmozdítására és megkönnyítésére. 
Ennek a keretnek biztosítania kell többek között azt, hogy:

a) megszűnjenek a megújulóenergia-közösségek előtt álló indokolatlan szabályozási és adminisztratív akadályok;
b) az energiát szolgáltató vagy aggregálást vagy más kereskedelmi energiaszolgáltatást biztosító megújulóenergia-közösségekre az e 

tevékenységekre vonatkozó rendelkezések vonatkozzanak;
c) az érintett elosztórendszer-üzemeltető együttműködjön a megújulóenergia-közösségekkel az azokon belüli energiaátadás elősegítése 

érdekében;
d) a megújulóenergia-közösségekre – többek között a bejegyzési és engedélyezési eljárás tekintetében – tisztességes, arányos és átlátható 

eljárások, továbbá a költségeknek megfelelő hálózati díjszabás és releváns költségek, illetékek és adók vonatkozzanak, biztosítva, hogy ezek 
a közösségek megfelelő, méltányos és kiegyensúlyozott módon vegyék ki a részüket a rendszer általános költségeinek megosztásából, 
összhangban az elosztott energiaforrásokra vonatkozóan az illetékes nemzeti hatóságok által kidolgozott átlátható költség-haszon elemzéssel;

e) a megújulóenergia-közösségek végső fogyasztóként, energiatermelőként, ellátóként, elosztórendszer-üzemeltetőként vagy más piaci 
szereplőként tevékenységeik, jogaik és kötelezettségeik tekintetében megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek;

f) valamennyi fogyasztó, így az alacsony jövedelmű vagy kiszolgáltatott háztartások is részt vehessenek megújulóenergia-közösségekben;
g) rendelkezésre álljanak a forráshoz jutás és az információhoz való hozzáférés megkönnyítését szolgáló eszközök;
h) az állami hatóságok szabályozási és kapacitásépítési támogatásban részesüljenek a megújulóenergia-közösségek támogatása és létrehozása 

során, valamint annak érdekében, hogy közvetlenül részt vehessenek ezekben a közösségekben;
i) olyan szabályok legyenek érvényben, amelyek biztosítják a megújulóenergia-közösségben részt vevő fogyasztókkal szembeni egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmódot.” (RED II, 22. cikk (4))



Támogató keretrendszer - Fő javaslataink

1. Jogi meghatározások megfelelőségének biztosítása

2. Nonprofit közösségi energia ügynökség létrehozása

3. (Villamos)energia megosztás kidolgozása és elősegítése

4. Uniós források integrálása és célzása  



3. Finanszírozási akadályok és lehetőségek

Piaci források

● Banki hitelezés nem energiaközösségekre szabva

● Közösségi finanszírozás kiforratlan és jogilag tisztázatlan

Állami és uniós források

● Induló energiaközösségi kezdeményezések támogatása

○ Energiaközösségi mintaprojekt pályázat (2020-3.1.4-ZFR-EKM)

○ Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program (2021-ÉMI-MA)

● Beruházási támogatások 

○ Számottevő forrás energiaközösségeknek (HET, OP-k)

○ Integrált szemléletre törekvés (KEHOP Plusz, TOP Plusz)

○ Megfelelő definíció hiánya visszaüthet

● Működési támogatások? (pl. METÁR kerékpársáv)

● Energiaközösség támogató ügynökség? (pl. skót CARES)

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/energiakozossegek-kialakitasat-mukodeset-tamogato-mintaprojekt-megvalositasa-2020-314-zfr-ekm/palyazati-felhivas
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/KDECK5.html


Energiaközösségek támogatásai (ETS)
Pályázati forrás 2020-3.1.4-ZFR-EKM 2021-ÉMI-MA

Forrás ETS R&D / K+F Modernisation fund

Keretösszeg
2mrd HUF / 5.5 m EUR

4mrd HUF / 11 m EUR 

Pályázat célja
K+F energiaközösségek 

létrehozására 
Energiaközösségek létrehozására

Pályázók köre

Önkormányzatok, kutató 

intézmények, civil szervezetek, 

szövetkezetek, stb. 

Önkormányzatok, kutató 

intézmények, civil szervezetek, 

szövetkezetek, stb. 

Nyertesek száma 7 ??? (6 hét a beadásra)

Támogatható tevékenységek
Kutatás, beruházás, kommunikáció, 

szervezés
Beruházások, eszközbeszerzések

Nem támogatott tevékenységek 3 éves működés
Szervezés, bejegyzés, 3 éves 

működés

Támogatás mértéke 50-100% 100%

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/energiakozossegek-kialakitasat-mukodeset-tamogato-mintaprojekt-megvalositasa-2020-314-zfr-ekm/palyazati-felhivas
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/KDECK5.html


Energiaközösségek támogatásai

https://www.cashawards.eu/


Következtetések

● Definíciós, szabályozási kérdések

● Lehetséges jogi formák túl korlátozóak

● Megosztás nincs részletesen szabályozva.

● Szabályozói homokozó

● túl későn indul, csak a MEKH hatáskörében lehetséges

● Nem egyenrangú felek közötti megegyezés szükséges hozzá (energia közösség és DSO)

● Konzorcium hoz létre új szervezetet -> két fordulós pályázat lenne célszerű

● 1. körben koncepcióval szervezésre, energiaközösség megalapítására

● 2. körben energiaközösségek beruházásaira


