
 

1. sz melléklet 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
Amely létrejött egyrészről  

Szentendre Város Önkormányzat  

cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  

cégjegyzék/PIR szám: 731290  

adószám: 15731292-2-13  

statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13  

képviseli: Fülöp Zsolt, polgármester  

 

másrészről a  

Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)  

cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/B 

adószám: 19014654-1-43 

képviseli: Éger Ákos, ügyvezető elnök 

a (továbbiakban együttműködő partnerek) között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 
 
1. Az együttműködés céljai 

Az együttműködő partnerek megállapodnak, hogy a hazai energiaközösségek elterjedésének 
mielőbbi és minél szélesebb körű előmozdítása érdekében közösen dolgoznak az alábbi célok 
elérése érdekében: 

1. az energiaközösségek létrehozásának műszaki-technológiai feltételeinek 
feltérképezése, 

2. az energiaközösség tagjai közötti allokációs (elszámolási) módszertan kidolgozása, 

3. az energiaközösségek létrehozásának gazdasági feltételeinek feltérképezése, az 
anyagi bázis megteremtésének lehetséges módozatainak és lehetséges üzleti 
modelljeinek kidolgozása, 

4. a közösségi szintű energiagazdálkodás kereteinek kialakítása és kidolgozása. 

 
2. Az együttműködés főbb területei a következők:  

 
1. A célokhoz kapcsolódó közös rendezvények, fórumok, konferenciák, képzések, 

műhelytalálkozók szervezése és lebonyolítása. 
 

2. A célokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek koordinációja, hírek 
egymással való megosztása nyílt vagy zárt kommunikációs csatornáikon. 

3. A célokhoz kapcsolódó közös pályázati lehetőségek felkutatása, közös pályázatokon 
való indulás. 

4. Energiaközösség alapításában való együttműködési lehetőségek feltárása, 
energetikai fejlesztések megvalósítása energiaközösségek keretében. 

5. Az energiaközösségekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása és javaslatok 
készítése a hazai energiaközösségeket érintő szabályozás javítása érdekében. 



 

 
 

3. Az együttműködés időtartama:  
 
Az együttműködő partnerek az együttműködésüket a 2022. november 16. - 2024. november 
15. közötti két éves időtartamra kötik. 
 
 

4. Kapcsolattartás az együttműködő partnerek között:  
 

1. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy az együttműködés során rendszeresen 
információt cserélnek egymással a lehetőségekről, tervekről és tapasztalatokról, rendszeresen 
értékelik együttműködésüket, továbbá kijelentik, hogy az együttműködésben a legjobb tudásuk 
szerint járnak el. 

2. Az együttműködő partnerek a következő kapcsolattartókat jelölik ki: 
 

 Szentendre Város Önkormányzat részéről: 
 Karas László, polgármesteri kabinetvezető,  

email: karas.laszlo@szentendre.hu 
 
  Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) részéről: 
  Szalkai-Lőrincz Ágnes, KESZ szakmai munkatárs 
    email: szalkai.lorincz.agnes@mtvsz.hu 
 
 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után írták 
alá. 
 
 
Kelt: Szentendre, 2022. november 16. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….  ………………………………………… 

Szentendre Város Önkormányzat  Magyar Természetvédők Szövetsége 

Fülöp Zsolt  Éger Ákos 

polgármester  ügyvezető elnök 
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