
 

A közösségi energia hazai lehetőségei az új 

szabályozás küszöbén 
2020. november 27. péntek - online 

 

A kormány 2020. november 10-én terjesztette a Parlament elé a Villamosenergia törvény (VET) módosítását, 

amely 2021-től vezetné be az energiaközösségek fogalmát. Ugyanígy év végére várjuk az „Energiaközösségek 

kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása” című innovációs pályázat eredményét. Ezek 

különös aktualitást adnak a Magyar Természetvédők Szövetsége két részből álló szakmai fórumának: 

1) A DÖNTÉSHOZÓI FÓRUM résztvevői minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok, megújuló energia 

üzleti szövetségek és kkv-k, energiaszolgáltatók, leendő megújulóenergia termelő-fogyasztó egyének és 

közösségek. Az előadások végén az írásban feltett kérdésekre válaszolnak az előadók. 

 

2) A KÖZÖSSÉGI SZAKMAI MŰHELY elsősorban a leendő megújuló energia termelő-fogyasztó 

egyéneknek és közösségeknek, önkormányzatoknak, civileknek szól, a továbblépésüket elősegítendő. Az 

előadásokat követően a részt vevők maguk tehetik fel kérdéseiket, majd kiscsoportos beszélgetésekben 

kifejthetik véleményüket, javaslataikat is. 

 

 

PROGRAM 

10:00-12:00 DÉLELŐTT: DÖNTÉSHOZÓI FÓRUM – Zoom Webinar 

10:00-10:05 Köszöntő, technikai információk – Éger Ákos, ügyvezető elnök, MTVSZ 

10:05-10:25 A megújuló energia termelő-fogyasztó egyéneket és közösségeket érintő EU 

szabályozás hazai átültetése 

Alföldy-Boruss Márk, főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium  

10:25-10:45 Energiaközösségek a térségfejlesztés szolgálatában: példák Németországból 

André Krisztina, a Bündnis Bürgerenergie elnökségének tagja 

10:45-11:00 Kérdések, hozzászólások 

11:00-11:20 Energiaközösségek hazai létrehozásának jogi kihívásai és lehetséges megoldásai a 

vonatkozó EU irányelvek hazai átültetése során 

dr. Gajdics Ágnes, jogász, EMLA Egyesület 

11:20-11:40 Energiaközösségek létrejöttét támogató keretrendszer: nemzetközi példák, hazai 

javaslatok 

Kovács Bence, közösségi energia programvezető, Magyar Természetvédők 

Szövetsége 

11:40-11:55 Kérdések, válaszok 

11:55-12:00 Zárszó – Botár Alexa, éghajlat és energia csoportvezető, MTVSZ 

 

https://mtvsz.hu/


12:00-13:00 EBÉDSZÜNET 

13:00-15:45 DÉLUTÁN: KÖZÖSSÉGI SZAKMAI MŰHELY – Zoom Meeting 

13:00-13:05 Köszöntő, technikai információk – Botár Alexa, MTVSZ 

13:05-13:25 Energiaközösség kezdeményezések elősegítése hazánkban - A Közösségi Energia 

Szolgáltató létrehozása 

Fabók Márton, a Szolidáris Gazdaság Központ energia munkacsoportjának tagja 

13:25-13:45 A közösségi energia terjedését támogató műszaki, energetikai megoldások 

Baranyák Zoltán, energetikus, Wattmanager Kft. 

13:45-14:00 Az aggregátorok szerepe az energiaközösségek hálózati integrálásában 

dr. Makai Martina, független szakértő 

14:00-14:25 Energiaközösség a gyakorlatban: a horvát Zöld Energia Szövetkezet (ZEZ) 

tapasztalatai 

Hajdana Rukavina, ZEZ (szinkrontolmácsolással) 

14:25-14:40 Kérdések, hozzászólások 

14:40-15:10 Moderált kiscsoportos beszélgetések a közösségi energia helyi 

megvalósíthatóságának gyakorlati lehetőségeiről gazdasági, energetikai, 

közösségszervezési szempontból: 

1) Önkormányzati kezdeményezések: fogyasztóként, finanszírozóként, 

ingatlantulajdonosként, szociális feladatokat ellátóként. 

2) Társasházak, szomszédságok: megosztás, elszámolás telken, illetve trafókörön 

belül. 

3) Közösségi finanszírozási kezdeményezések:adományozás, befektetés, 

résztulajdon jegyzés, toborzás, döntéshozatal. 

4) Aggregálás, fogyasztói rugalmassági szolgáltatások  

15:10-15:30 Beszámolók 5-5 percben a kiscsoportos beszélgetésekről 

15:30-15:45 Zárszó, összefoglaló – Kovács Bence, MTVSZ 

Az online fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a következő 

linken keresztül lehet megtenni november 25-ig: https://forms.gle/C27i4MhmNEqF6gsi6 

 

A regisztráció elfogadásáról email visszajelzést küldünk az online részvételre szólólinkekkel. 

További információk: 

Kovács Bence, MTVSZ közösségi energia programvezető 

https://mtvsz.hu/kozossegi-energia, email: kozossegienergia@mtvsz.hu 

 

 

 

 

 

 

 
A rendezvényt a német Környezet- és Természetvédelmi és Atombiztonsági 

Szövetségi Minisztérium (BMU) Európai Klíma Kezdeményezése (EUKI) és a MagNet 

Bank Közösségi Adományozási Programja támogatta. Tartalma kizárólag a szervezők 

felelőssége, nem tekinthető a támogatók álláspontjának. 

https://forms.gle/C27i4MhmNEqF6gsi6
https://mtvsz.hu/kozossegi-energia
mailto:kozossegienergia@mtvsz.hu
https://www.euki.de/en/
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