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2020. évi XLIV. Törvény a klímavédelemről: 
• 3. § (1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest.
• (2) Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó növekedése esetén a növekményt kizárólag

karbonsemleges energiaforrásból biztosítja.
• (3) Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig.
• (4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai kibocsátása,

valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.
• 4. § (1) A Kormány kidolgozza

• a) a bruttó végsőenergia-fogyasztásban 2030-ra legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarány eléréséhez szükséges 
intézkedéseket,

• b) a lakosság és a helyi közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké válásának támogatását,
• c) a hazai vállalkozások megújuló energia és energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programját,
• d) a kapcsolódó közpolitikai szabályozások (elsősorban közlekedés-, energia- és hulladékgazdálkodási politika, víz-, mező- és 

erdőgazdálkodási politika, területhasználati, terület- és településfejlesztési politika) módosítását a fenntarthatóság szempontjai 
alapján, valamint

• e) azokat a támogatási programokat, amelyek a klímavédelem technológiai szempontú megoldásainak ösztönzését szolgálják.

Nemzeti Energiastratégia 2030, Nemzeti Energia és Klímaterv:
• 2030-ra járásonként 1 energiaközösség jöjjön létre

Klíma- És Természetvédelmi Akcióterv:
• Tíz év alatt meghatszorozzuk a naperőművek kapacitását
• 2030-ra az előállított energia 90 százalékban széndioxid-mentes lesz



Jogszabályi környezet

I. Működési keretek
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Új fogalmak a VET 3. §-ban

5

3. * Aggregálás: az elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-
tárolók kombinálása, valamely villamosenergia-piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából;
3a. * Aggregátor: aggregálást végző piaci szereplő
17. * Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy
magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez;
17a. * Aktív felhasználó: olyan felhasználó, aki saját maga által termelt vagy tárolt villamos energiát a saját csatlakozási pontján
felhasználja vagy tárolja, a közcélú hálózatba betáplálja, vagy fogyasztásának vagy betáplálásának rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy
az nem minősül önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek;
17b. * Együttesen tevékenykedő aktív felhasználók: olyan felhasználók, akik közös csatlakozási ponton keresztül csatlakoznak a közcélú
hálózatra, és az általuk vagy az együttesen tevékenykedő csoport valamely aktív felhasználó tagja által termelt vagy tárolt villamos
energiát a közös csatlakozási ponton felhasználják, a közcélú hálózatra betáplálják, vagy fogyasztásuk vagy betáplálásuk rugalmasságát
felajánlják, úgy, hogy az nem minősül önálló foglalkozásuk vagy elsődleges gazdasági tevékenységük céljából kifejtett tevékenységnek;
17c. Termelő-fogyasztó: olyan aktív felhasználó, aki megújuló energiaforrásból saját fogyasztásra termel villamos energiát, vagy a 
saját maga által megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát tárol vagy értékesít;
17d. Együttesen eljáró termelő-fogyasztók: legalább két termelő-fogyasztó, akik a 17c. pontban meghatározott tevékenységüket 
ugyanazon épületben fejtik ki és megállapodnak arról, hogy e tekintetben együttesen járnak el.”

69a. * Villamosenergia-megosztás: aktív felhasználó vagy energiaközösség által termelt villamos energia közvetlenül más felhasználó 
vagy energiaközösség részére történő értékesítése vagy ellenérték nélküli átadása a közcélú hálózaton vagy magánvezetéken keresztül

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj6id38eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj7id38eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj21id38eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj22id38eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj23id38eb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj75id38eb


Energiaközösség – megújuló energiaközösség
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VET 66/B. § szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany
VET 66/C. § Hivatal az energiaközösségekről nyilvántartást vezet … 

A Vet. 66/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) 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.”
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Jogszabályi környezet

II. Integráció



Monitoring, lehetőség, felelősség
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Vet. 159. § (3)(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

„13. figyelemmel kíséri a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kereskedelmére és

megosztására irányuló, villamosenergia-kereskedelem esetén a termelő és a villamosenergia-kereskedő,

villamosenergiamegosztás esetén a termelő és az aktív felhasználó, energiaközösség vagy

megújulóenergia-közösség között létrejött szerződések elterjedését, és kétévente javaslatot tesz a miniszter

számára a szabályozási és adminisztratív akadályok felszámolására, amelyek a szerződések létrejöttét

indokolatlanul akadályozzák.”

69. § * Az elosztók az engedélyesekkel és érdekképviseletük útján a felhasználókkal és más

rendszerhasználókkal - az energiaközösségeket és az aggregátorokat is ideértve - egyeztetve kidolgozzák

az elosztói szabályzatot, amely meghatározza az elosztó hálózat működésére, az elosztói rugalmassági

szolgáltatások körére, valamint azok beszerzésére és igénybevételére, továbbá a keresletoldali

szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj445id38eb
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Támogatáspolitika



• Energetikai innovációs pályázatok

• 2 Mrd Ft keretösszeg

• Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt 
megvalósítása

• https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/energiakozossegek-
kialakitasat-mukodeset-tamogato-mintaprojekt-megvalositasa-2020-314-
zfr-ekm/palyazati-felhivas

• Modernizációs Alap

• KEHOP+
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TÁMOGATÁSPOLITIKA

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/energiakozossegek-kialakitasat-mukodeset-tamogato-mintaprojekt-megvalositasa-2020-314-zfr-ekm/palyazati-felhivas


Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


