
 

A közösségi energia hazai lehetőségei az új 
szabályozás küszöbén 

2021. május 31. hétfő - online fórumnap 

2021. május 18-án elfogadta a Magyar Országgyűlés a Villamosenergia törvény (VET) módosítását, amely 
fontos lépés a megújulóenergia-közösségek hazai jogba való átültetésének 2021. június 30-i határidejéhez 
közeledve. Ezzel párhuzamosan zajlik az EU-s források hazai felhasználásáról szóló tervek készítése, 
ezekben többször találkozhatunk a kedvezményezettek között az energiaközösségekkel. Mindezek különös 
aktualitást adnak a Magyar Természetvédők Szövetsége két részből álló szakmai fórumának: 

1) A délelőtti DÖNTÉSHOZÓI FÓRUM résztvevői minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok, megújuló 
energia üzleti szövetségek és kkv-k, energiaszolgáltatók, leendő megújuló energia termelő-fogyasztó 
egyének és közösségek. 

2) A délutáni KÖZÖSSÉGI SZAKMAI MŰHELY elsősorban a leendő megújuló energia termelő-fogyasztó 
egyéneknek és közösségeknek, önkormányzatoknak, civileknek szól, a továbblépésüket elősegítendő. 

 

PROGRAMTERVEZET 

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

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

10:10-10:30 A megújulóenergia-közösségek működésének magyarországi szabályozása 
Alföldy-Boruss Márk - főosztályvezető, ITM (megerősített előadó) 

10:30-10:45 A megújulóenergia-közösségek definíciós kérdései a hazai átültetés során 
dr. Gajdics Ágnes – jogász, EMLA (Környezeti Management és Jog Egyesület) 

10:45-11:05 A hazai megújulóenergia-közösségek előtt álló akadályok és lehetőségek c. értékelő 
tanulmány bemutatása 
Fabók Márton - Szolidáris Gazdaság Központ, Energia munkacsoport 

11:05-11:20 A termelő-fogyasztók és az energiaközösségek várható EU-s finanszírozási 
lehetőségei civil szemmel 
Kovács Bence – közösségi energia programvezető, MTVSZ  

11:20-11:50 Kérdések, válaszok 

11:50-12:00 Zárszó, összefoglaló: Éger Ákos, MTVSZ 

 

12:00-13:00 EBÉDSZÜNET 

  



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

13:00-13:10  Köszöntő, technikai információk – Botár Alexa, MTVSZ 

13:10-13:20 Ismerkedés, kiscsoportos bemutatkozás 

13:20-13:40  Az MTVSZ közösségi energia programja, eredményeink és terveink 

Kovács Bence, közösségi energia programvezető, MTVSZ 

13:40-13:50  Közösségi energia projekt előkészítése EUCF (European City Facility) forrásból – 

Göd Város pályázatának bemutatása 

 Baranyák Zoltán – energetikus, Wattmanager Kft. 

13:50-14:05  Kérdések, hozzászólások 

14:05-14:35  Moderált, párhuzamos kiscsoportos beszélgetések a közösségi energia helyi 

megvalósíthatóságának gyakorlati lehetőségeiről: 

1) Szabályozói homokozó - jogi, szabályozói kihívások, javaslatok 

2) Lakossági energiaközösségek - társasházak, szomszédsági csoportok, civil központok 

3) Energiaközösségek önkormányzatok, illetve kkv-k részvételével - ki, mit tud hozzáadni? 

14:35-14:50 Beszámolók 5-5 percben a kiscsoportos beszélgetésekről 

14:50-15:00  Zárszó, összefoglaló – Kovács Bence, MTVSZ 

Az online fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a következő 
linken keresztül lehet megtenni május 30-ig: https://forms.gle/8JnB7xMGLZ7Y2YRg8 

A regisztráció elfogadásáról email visszajelzést küldünk az online részvételre szóló linkekkel. 

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 European Climate Foundation támogatja. Tartalma kizárólag a szervezők 
felelőssége, nem tekinthető a támogatók álláspontjának. 


