
3. sz. melléklet 
Energiaközösség definíciója 

 
Európai Uniós szabályozás 
 
Az „energiaközösség” (az EU 2019/944 számú EU irányelv1 angol változatában; „citizen energy 
community”, magyar fordításban „helyi energiaközösség” szerepel) olyan jogi személy: 

- amely önkéntes és nyitott részvételen alapul, és amelyet ténylegesen tagok vagy részvényesek 
irányítanak, akik természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok, ideértve az 
önkormányzatokat is; 

- amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy tagjai vagy 
részvényesei, vagy a működési területük számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi 
előnyöket biztosítson;  

- amely részt vehet energiatermelésben, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, 
energiaelosztásban, energiaellátásban, energiafogyasztásban, aggregálásban, 
energiatárolásban vagy az energiahatékonysági szolgáltatásokban, illetve az elektromos 
járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban, továbbá egyéb energetikai szolgáltatásokat 
is nyújthat tagjai vagy részvényesei számára. 

 
Hazai szabályozás 
 
Villamosenergia törvény (VET): 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról2 66/B.§  
 
„Az energiaközösség szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany, 
amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az 
energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális 
közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy 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.” 
 
Aggregálás az áramhálózatra, vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, 
villamosenergia-tárolók kombinálása árampiaci értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából. Aggregátor 
az e tevékenységet végző piaci szereplő. 
 
E tevékenységekhez az energiaközösségeknek engedélyre van szüksége. Nem végezhet viszont az 
energiaközösség átviteli rendszerirányítást, villamos energia elosztást, villamosenergia-kereskedelmet, 
egyetemes szolgáltatást és nem működtethet szervezett villamosenergia-piacot. Aktivitása nem 
nyúlhat át a határon. 
 
Az energiaközösségben történő részvétel nem érintheti hátrányosan a felhasználó e törvényben 
szabályozott megszerzett jogait és kötelezettségeit. Nem lehet az energiaközösség ügyvezetője, vagy 
ügyvezetésének tagja az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági 
tevékenységét a villamosenergia, vagy gázellátás területén fejti ki, vagy olyan jogi személyben 
rendelkezik egyedüli vagy többségi tulajdonnal, meghatározó befolyással, illetve olyan jogi személy 
vezető tisztségviselője vagy kapcsolt vállalkozása, amely főtevékenységét az említett területén fejti ki. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=hu  

2 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv


 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (VET) 3.§-ának kiegészítése: 
 

- „Termelő-fogyasztó: olyan aktív felhasználó, aki megújuló energiaforrásból saját fogyasztásra 
termel villamos energiát, vagy saját maga által megújuló energiaforrásból termelt villamos   
energiát   tárol   és   értékesít   úgy, hogy   az   jogi   személy   esetén   nem   minősül   önálló 
foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek.” 

- „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.” 

A VET 66/B.§-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:  

„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." 

 
 
 

 
 


