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Módosító javaslat
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
,,66/B. §
(1) Az energiaközösség egyesület. szövetkezet vagy non-profit gazdasági társaság formában
működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a profitszerzés, hanem hogy a tagjai számára,
vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és
szociális közösségi előnyöket [biztosít]biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás,
fogyasztás, elosztói rngalmassági szolgáltatás, energiahatékonysági szolgáltatás, egyéb energetikai
szolgáltatás nyújtása, [villamosenergia-megosztás]villamosenergiamegosztás, aggregálás, a közúti
közlekedésről

szóló

törvény

szerinti

elektromobilitás

szolgáltatás

nyújtása

és

elektromos

töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
,,(5) Az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági tevékenységét
a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
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A módosító javaslatban egy vagy több ( ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

[EK-rendeletek ]EK rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK rendelet) I. melléklete szerinti
villamosenergia, gázellátás területén fejti ki, vagy olyan jogi személyben rendelkezik egyedüli vagy
többségi tulajdonnal, meghatározó befolyással. illetve olyan jogi személy vezető tisztségviselője,
Sztv. szerinti kapcsolt vállalkozása. amely főtevékenységét az 1893/2006/EK rendelet I. melléklete
szerinti villamosenergia, gázellátás területén fejti ki, nem lehet az energiaközösség ügyvezetését
egyedül vagy - amennyiben az energiaközösség ügyvezetését több személyből álló testület látja el többségben ellátó tagja."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
.. (7) Tevékenységétől függetlenül. az energiaközösség döntéshozó szervében nem vehet részt
meghatározó befolyással közép-és nagyvállalat."

Indokolás
1-3.

Az energiaközösségek jogi formájának szövetkezetekre történő korlátozásával csak olyan
energiaközösségek jöhetnek létre, amelyekben a természetes személy tagok aránya legalább
80%-ot tesz ki, a természetes személy tagok vagyoni hozzájárulása legalább 2/3-os arányú,
továbbá tagokat nem lehet nyilvános felhívás alapján gyűjteni a a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján:
,,3:326. § [A szövetkezet tagságával kapcsolatos általános rendelkezések]
(1) A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám
húsz százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem
természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a
taglétszám negyedét.
(3) A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt
százalékát; a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja
meg a tőke harmadát.
(4) Nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni."
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Ez jelentősen akadályozná az energiaközösségek létrejöttét és a meglévő jogi személyek
energiaközösségként történő bejegyzését egyaránt, mivel mind az önkormányzatok, mind a kis
és középvállalkozások részvételét erősen korlátozná szavazati arány és vagyoni hozzájárulás
vonatkozásában egyaránt.
Az

Innovációs

es

Technológiai

Minisztérium

2020

tavaszán

hirdette

meg

az

,,,,Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása" című
innovációs pályázatot, az eredmény kihirdetését követően a módosított VET ellehetetlenítheti a
nyertes pályázatok elindítását, ha csak szövetkezeti formában jöhetnek létre energiaközösségek.
Társadalmi egyeztetésen van jelenleg is Magyarország 2021-2027 közötti uniós fejlesztési terve,
ezen belül Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Programban (ZIKOP) nevesítve is
szerepel célként az energiaközösségek létrejöttének támogatása. Ezért is fontos lenne, hogy
ezekhez a forrásokhoz minél többféle, a helyi környezeti, gazdasági és szociális közösségi
előnyöket biztosító közösségi energia szerveződés férhessen hozzá.
A jogi forma korlátozása továbbá ellentétes az átültetni tervezett (EU) 2019/944 irányelvvel is,
amelynek preambulumának (44) bekezdése szerint "a tagállamok számára lehetővé kell tenni

annak előírását, hogy a helyi energiaközösségek saját maguk választhassanak szervezeti formát,
például egyesület, szövetkezet, partnerség, nonprofit szervezet vagy kis- és középvállalkozások
formájában feltéve, hogy az adott szervezet - saját nevében eljárva - jogokat gyakorolhat és
kötelezettségekkel terhelhető."
Az energiaközösségek lehetséges tevékenységi körét az (EU) 2019/944 irányelv 2 cikk (ll)(c)
pontja határozza meg, ezek közül kettő kimaradt, ez kerül pótlásra.
Az (EU) 2019/944 irányelvben előírt, az iparági szereplők irányításban való részvételének
korlátozása a kapcsolt vállalkozásokkal és irányítási jogokkal kiegészítve lesz teljes.
A jelenlegi szövegtervezet nem biztosítja az Irányelv követelményét annak kapcsán, hogy a
tényleges irányítás magánszemélyek, önkormányzatok és kisvállalkozások kezében legyen. A
közép- és nagyvállalatokra vonatkozó korlátozás az (EU) 2019/944 irányelv 2 cikk (ll)(a)
pontjában írt feltétel átültetése.
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