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Energiaközösség 
fogalmak -EU

A villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2019/944 irányelv 
(IEMD)

(állam)polgári energiaközösség (ÁEK)

 jogi személy

 önkéntes és nyitott részvételen alapul, 

 ténylegesen azon tagok vagy részvényesek irányítják, 
akik, illetve amelyek természetes személyek, helyi 
hatóságok, ideértve az önkormányzatokat vagy a 
kisvállalkozásokat is;

 elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, 
hanem hogy tagjai vagy részvényesei vagy a 
működése alá tartozó helyi területek számára 
környezeti, gazdasági és szociális közösségi 
előnyöket biztosítson; és

 részt vehet energiatermelésben, beleértve a 
megújuló forrásokat, az energiaelosztásban, az 
energiaellátásban, az energiafogyasztásban, az 
aggregálásban, az energiatárolásban vagy az 
energiahatékonysági szolgáltatásokban, vagy az 
elektromos járművek feltöltésére irányuló 
szolgáltatásokban, vagy egyéb energetikai 
szolgáltatásokat nyújthat tagjai vagy részvényesei 
számára;

 átültetés határideje: 2020. december 31.

A megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló 
2018/2001/EU Irányelv (REDII) 

megújulóenergia-közösség (MEK)

 jogi személy

 nyitott és önkéntes részvételen alapul, önálló,

 ténylegesen azon tagjainak/részvényeseinek
irányítása alatt áll, akik a szóban forgó jogi személy
tulajdonában álló és általa fejlesztett
megújulóenergia-projektek közelében találhatók;

 részvényesei, illetve tagjai természetes személyek,
kkv-k vagy helyi hatóságok, ideértve az
önkormányzatokat is;

 elsődleges célja nem profit termelése, hanem az,
hogy környezeti, gazdasági, szociális-közösségi
szempontból részvényesei, tagjai, illetve működési
területének környéke javát szolgálja;

 átültetés határideje: 2021. június 30.



Energiaközösség 
fogalmak – Vet.

A villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2019/944 irányelv 
(IEMD)

Energiaközösség

 Szövetkezet vagy non-profit gazdasági társaság

 Elsődleges célja nem a profit hanem, hogy a tagjai 
számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában 
megjelölt működési területen környezeti, gazdasági 
és szociális közösségi előnyöket biztosítson ;

 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;

 irányítási jogot nem gyakorolhatnak benne olyan
társaságok, illetve azok kapcsolt vállalkozásai,
amelyek a villamosenergia, illetve gázellátás
területén tevékenykednek.

A megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló 
2018/2001/EU Irányelv (REDII) 

Megújulóenergia-közösség (MEK)

 Energiaközösség

 megújuló energiaforrásból termel villamos energiát,
ilyen villamos energiát fogyaszt, tárol vagy értékesít;

 tényleges irányítást azon tagok látják el,
akik/amelyek felhasználási helyeinek csatlakozási
pontjai a megújulóenergia-közösség tulajdonában
álló villamosenergia-tároló és erőmű csatlakozási
pontjaival ugyanazon nagy/középfeszültségű
transzformátorállomási körzetben helyezkednek el.



Átültetési 
kérdések

 Önálló jogszabály megalkotása a RED II átültetésére – korábbi tanulmányunk alapján

 Megújulóenergia-közösségként való működésre alkalmas jogi személy formájának megválasztása
 A Vet. fogalmi rendszerébe illesztés, illetve az energiaközösség fogalmához igazítás (altípus)

 Ptk. szerinti általános , jogi személyekre vonatkozó szabályok alkalmazása

 Tevékenységek köre
 energiaközösség: villamosenergia területén fejti ki a tevékenységét, s ezeket az IEMD specifikálja

 MEK:

 RED II alapján nem csak a villamos energia, de pl. a távfűtés terén is működhetnek – nem teljes az átültetés

 megújuló energiával kapcsolatos tevékenységet fejt ki, de ezeket a RED II nem konkretizálja – a Vet. felsorolja az egyes 
végezhető tevékenységeket, de pl. a villamosenergia megosztást nem sorolja fel, csak az értékesítés

 Tagság
 energiaközösség : bárki tag lehet

 MEK: természetes személyek, kis- és középvállalkozások, helyi önkormányzatok, azaz nagyvállalkozások nem lehetnek tagjai – RED 
II

 magyar jogszabály nem zárja ki

 Nagyvállalkozások tagságát

 egyszemélyes gazdasági társaság

 Tényleges irányítás biztosítása  (döntő befolyás a menedzsment működésére, a döntéshozatalra)
 energiaközösség: egyes vállalkozások nem rendelkezhetnek tényleges irányítási joggal, sem külön-külön, sem együttesen (kapcsolt 

vállalkozások kizárásának kérdése) - a természetes személy, kisvállalkozás és helyi önkormányzat  tagok tényleges irányítási jogát 
meg kell őrizni

 MEK: a projekt közelében élő/működő tagok, részvényesek (azaz földrajzi közelség meghatározása)

 Több lehetséges megoldás: közigazgatási alapon (járás) vagy műszaki alapon történő meghatározás

- Megújulóenergia-projekt: a megújulóenergia-közösség tulajdonában álló villamosenergia-tároló és erőmű

- „és” helyett „vagy”

- + elektromos töltőberendezések

- Határon átnyúló tevékenységek: RED II-ben opció – Mo. nem élt vele



Nyitott 
kérdések

 Villamosenergia-megosztást (ellenérték nélküli átadást), illetve a 
Vet. 66/B. § (1a) bek. által felsoroltakon kívüli tevékenységet 
végezhet-e a MEK

 Tényleges irányítás korlátozása mellett érvényesül-e az 
energiaközösségre vonatkozó előírás is

 Tényleges irányítási jogot a közelben levő tagok számára a 
létesítő okiratban kell biztosítani

 Irányításban való részvétel - csatlakozási pont 
 ingatlan bérlőjének részvétele

 MEK tulajdonában kell lennie villamosenergia tárolónak és
erőműnek is

 Jogszabályi feltételeknek való megfelelés, bejegyzés és ellenőrzés 
(tényleges irányítás, több tag stb.)

 Más energetikai területekre nézve mikor alakulhat MEK


