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A Magyar Természetvédők Szövetsége módosító javaslatai a T/15998. számú 

törvényjavaslathoz 

 

 

 

 

 

A Törvényjavaslat 9.§-ához 

 

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 és értékesít. 

A megújulóenergiaközösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal, hogy a megújulóenergia-közösség tényleges irányítását azon tag vagy tagok látják el, 

amelynek jogi személy tag esetén székhelye vagy telephelye, természetes személy tag esetén 

lakhelye vagy tartózkodási helye abban a járásban, vagy azzal határos járásban van, amelyben 

a megújulóenergiaközösség tulajdonában álló megújuló energiaforrást hasznosító erőmű 

üzemel.” 

 

Javaslatunk:  

„(1a) A megújulóenergia-közösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy a megújulóenergia-közösség olyan energiaközösség nyitott és önkéntes 

részvételen alapuló jogi személy, amelynek elsődleges célja nem profit termelése, hanem az, 

hogy környezeti, gazdasági, szociális-közösségi szempontból részvényesei, tagjai, illetve 

működési területének környéke javát szolgálja, és amelynek tényleges irányítását azon tag 

vagy tagok látják el, akik vagy amelyek székhelye, telephelye, lakhelye, tartózkodási helye 

abban a járásban, vagy azzal határos járásban van, amelyben a megújulóenergia-közösség 

tulajdonában álló megújuló energiaforrást hasznosító erőmű üzemel. amely megújuló 

energiaforrásból termel villamos energiát, ilyen villamos energiát fogyaszt, tárol és értékesít. 

A megújulóenergia-közösség tagja nem lehet az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU 

Irányelvének 3. cikk (4) bekezdése szerinti nagyvállalkozás vagy annak kapcsolt vállalkozása. 

A megújulóenergia-közösségre, amennyiben tevékenységét villamos energia terén fejti ki,  az 

energiaközösségre vonatkozó szabályokat is kell alkalmazni. azzal, hogy a megújulóenergia-

közösség tényleges irányítását azon tag vagy tagok látják el, amelynek jogi személy tag esetén 

székhelye vagy telephelye, természetes személy tag esetén lakhelye vagy tartózkodási helye 

abban a járásban, vagy azzal határos járásban van, amelyben a megújulóenergia-közösség 

vagy annak tagjainak tulajdonában álló megújuló energiaforrást hasznosító erőmű üzemel.” 

 

 

Indoklás 

A törvényjavaslati rendelkezés első mondatának első fordulata ugyanezen bekezdésen belül 

ismétlődik, ezért a jelölt mondatrész törlését javasoljuk. 

A jelenlegi definíció-javaslat csak a villamosenergia területén létrehozandó megújulóenergia-

közösségekre vonatkozik ellentétben a RED II követelményeivel. Ha pedig a VET. az 

energiaközösség altípusaként határozza meg a megújulóenergia.közösségeket, akkor ezen 

koncepció alkalmazásának későbbi kiterjesztése nehezebb lenne pl. a hőtermelés 

vonatkozásában. 
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A megújulóenergia-közösség tényleges irányításának jogát azok a tagok gyakorolhatják, akik 

vagy amelyek a megújulóenergia projekt közelében találhatók, ezért ez a kritérium a koncepció 

lényeges elemét jelenti. 

 

Annak érdekében, hogy a megújulóenergia-közösségek és nekik szánt támogatások valóban a 

helyi, lakossági kezdeményezéseket és a helyi környezeti, szociális érdekeket szolgálják, a 

RED II célkitűzéseivel és fogalmi rendszerével összhangban javasoljuk, hogy a 

megújulóenergia-közösségnek ne lehessen tagja nagyvállalkozás1 vagy annak kapcsolt 

vállalkozása. Ezért javasoljuk a második mondat beillesztését. 

 

 

*** 

A Törvényjavaslat 11. §-ával kapcsolatban kiegészítő javaslatunk: 

 

A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 14. ponttal egészül ki: 

(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:) 

14. annak érdekében, hogy a megújulóenergia-közösségekre a költségeknek 

megfelelő hálózati díjszabás és releváns költségek, illetékek és adók 

vonatkozzanak, biztosítva, hogy ezek a közösségek megfelelő, méltányos és 

kiegyensúlyozott módon vehessék ki részüket a rendszer általános költségeinek 

megosztásából, az elosztott energiaforrásokra vonatkozóan átlátható költség-

haszon elemzést készít és tesz közzé a honlapján 2021. december 31-ig; 

 

Indokolás 

 

A VET 159. § (3) bekezdésének e ponttal való kiegészítését a RED II 22(4)(d) cikkének való 

megfelelés érdekében javasoljuk rögzíteni. E számítás alapján lehet a helyben megosztott 

villamosenergia rendszerhasználati díjait arányos, csökkentett mértékben meghatározni. 

 
1 3. cikk (4) Nagyvállalkozások az olyan vállalkozások, amelyek a mérlegfordulónapjukon a következő három 

kritérium közül legalább kettőnek a határértékét túllépik: 
a) mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR; 
b) nettó árbevétel: 40 000 000 EUR; 
c) az üzleti évben foglalkoztatottak átlagos létszáma: 250. 
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