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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vet. 66/B. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(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 megújulóenergia-közösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell  alkalmazni
azzal,  hogy a megújulóenergia-közösség ]megújulóenergia-közösség olyan 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  javát  szolgálja,  és  amelynek  tényleges  irányítását  azon  [tag]tagjai vagy
[tagok]részvényesei látják el,  [amelynek jogi személy tag esetén ]akik vagy amelyek  székhelye,
[vagy ]telephelye,  [természetes személy tag esetén ]lakhelye, [vagy ]tartózkodási helye abban a
járásban, vagy azzal határos járásban van, amelyben a megújulóenergia-közösség tulajdonában álló
[megújuló  energiaforrást  hasznosító  erőmű  üzemel.]és  általa  fejlesztett  megújulóenergia-
projektek találhatók. 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 alkalmazni kell.”

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

1. 

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.

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  nagyvállalkozás  vagy  annak  kapcsolt  vállalkozása.  Ezért
javasoljuk a második mondat beillesztését.
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