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1) Az energiaunió terve és az európai 
energiaszabályozás fő irányai 
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Az energiaunió célkitűzései 
 
1) A rendelkezésre álló erőforrások közös kezelése, hálózatok 

összekapcsolása és az erők egyesítése a közösségen kívüli 
országokkal történő tárgyalások során. 
 

2) Az energiaforrások diverzifikációja – a keletről jövő energia 
leváltása, amennyiben annak ára más forrásokkal összevetve 
drágának bizonyul 
 

3) Az importfüggőség csökkentése 
 

4) Legyen az EU a világ elsőszámú megújuló-energia használója és 
a globális felmelegedés elleni küzdelem élharcosa 
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Klíma és energiacélok 2030-ig 
Az Európai Tanács 2014. október 23-án elfogadta a 2030-ig előretekintő fő 
célkitűzéseket 
 
1) 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 40%-kal csökkenteni kell az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az Unióban. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó ágazatok 43%-os, az azon kívüli 
ágazatok pedig 30%-os csökkentést fognak elérni. 
 

2) Az Unió célkitűzése az, hogy 2030-ra a területén felhasznált energia legalább 
27%-a megújuló energiaforrásokból származzon. Ez a célkitűzés kötelező 
érvényűvé válik uniós szinten. Teljesítése a tagállamok hozzájárulásával fog 
történni, amelyeket ezen uniós cél közös elérésének szükségessége határoz 
meg. Ez azonban nem gátolja a tagállamokat sem abban, hogy saját magukra 
nézve ambiciózusabb nemzeti célokat határozzanak meg… 
 

3) Az energiahatékonyság javításának irányadó uniós célkitűzése az aktuális 
kritériumok alapján 2030-ra előre jelzett energiafogyasztáshoz képest 27%. 
Ennek megvalósítására költséghatékony módon kerül sor, teljes mértékben 
tiszteletben tartva azt a szempontot, hogy az ETS-nek hatékonyan kell 
hozzájárulnia az átfogó éghajlat-változási célok megvalósításához. 
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Megújulóenergia-támogatások a világban 



The share of gross final energy consumption from renewable sources 
in the European Union increased from 8.7% in 2005 to 12.5% in 2010, 
and to 14.1% in 2012. 







Forrás: Ruggero  Schleicher-Tappeser, 2012 

Paradigmaváltás az energiarendszerekben – a smart grid 



10 

A technológiák közötti átrendeződés – csökkenő zsinórtermelés 
(baseload) igény 

2025-ben 1700, 
2035-ben 2700, 
2045-ben 3700 
óra „ingyen” 
áram lesz 
elérhető a 
német piacon a 
jelenlegi 
előrejelzések 
szerint. Ez 
lehetetlenné 
teszi a baseload 
technológiák 
piaci 
megtérülését. 

Csúcserőművek (főleg gáz) 

Csak megújulók 
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Az energiaunió politikai dimenziói: az EU-Oroszország 
viszonyrendszer. Nyilatkozatok az EU vezető politikusaitól 

„I want to keep our European energy market open to our 
neighbours. However, if the price for energy from the East becomes 
too expensive, either in commercial or in political terms, Europe 
should be able to switch very swiftly to other supply channels. We 
need to be able to reverse energy flows when necessary.” – Jean-
Claude Juncker 
 
“It is totally unacceptable [that Russia is using gas as a political 
weapon]. The time for a European Energy Union has clearly come.” 
– Maroš Šefčovič 
 
“Europe should confront Russia’s monopolistic position with a single 
European body charged with buying its gas.” – Donald Tusk 



12 

 a  Juncker és részben Tusk által kezdeményezett erős központú 
Energiaunió irányába fejlődik az európai intézményrendszer vagy 
más irányba? 

 Erősen átpolitizált az európai közbeszéd, jelentősek a 
véleménykülönbségek. 

 A Bizottság 2015. február 25-én nyilvánosságra hozza az 
energiaunió részletes programját. 

 Az Európai Tanács 2015. március 19-én tárgyalta a programot. A 
tárgyalás fókuszában az energiabiztonság és a gázszerződések 
átláthatósága állt. 
 

Kérdőjelek az energiaunió jövőjével kapcsolatban 
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"Magyar szempontból a legfontosabb az az energia ára. Nem minden 
ország van ezzel így. Ebben a szövegben, amit most elfogadtunk, és ami 
az energiaunió alapelveit rögzíti, abban az ár kellő súllyal szerepel. A 
második fontos dolog, hogy egy adott ország energiaforrásainak 
összetételét azt nemzeti hatáskörben kell tartani. Tehát senki nem 
mondhatja meg például Magyarországnak, hogy hány százalék legyen 
gáz, mennyi legyen nukleáris, mennyi legyen szén, és így tovább, 
hanem ezt mi dönthetjük el. Ez szintén garantálva van." 
 
A tervek szerint a tagországoknak minden külső szerződés megkötése 
előtt tájékoztatási kötelezettségük lesz az Unió felé, a pontos 
szabályozást a Bizottság dolgozza ki. Orbán Viktor azt mondta, 
Budapest számára az elfogadhatatlan lenne, ha előzetes 
jóváhagyáshoz kötnék a szerződések megkötését, illetve ha 
szabályoznák a különböző energiaforrások arányát.  
Forrás. Inforadio.hu, 2015. március 20. 

Magyar álláspont a brüsszeli csúcs után 
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A BIZOTTSÁG 984/2013/EU RENDELETE (2013. október 14.) a földgázszállító 
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és 
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről 
 
Részlet a Preambulumból: 
(2) Párhuzamos földgázszállító rendszereket kiépíteni a legtöbb esetben nem 
gazdaságos és nem hatékony. A földgázpiaci verseny feltétele éppen ezért az, hogy 
valamennyi rendszerhasználó átlátható és megkülönböztetésmentes módon férhessen 
hozzá a gázinfrastruktúrához. Az Unió nagy részén ugyanakkor a szállítási 
kapacitáshoz való egyenlő és átlátható hozzáférés hiánya továbbra is komoly 
akadályt állít a hatékony verseny útjába a nagykereskedelmi piacon. A tagállamonként 
eltérő nemzeti szabályozás ugyancsak gátolja a jól működő belső gázpiac létrejöttét. 
(3) Az Unió nagynyomású vezetékrendszerének nem kellően hatékony módon 
történő használata és a korlátozott hozzáférés következtében a piaci feltételek nem 
optimálisak. Az Unió nagynyomású gázvezeték-hálózatain a jelenleg korlátozottan 
rendelkezésre álló szállítókapacitások átláthatóbb, hatékony és 
megkülönböztetésmentes allokációs rendszerét kell kialakítani ahhoz, hogy a 
határokon átnyúló verseny tovább fejlődhessen… 
 
 

Az EU szabályozás aktuális iránya: gázpiaci hozzáférési 
szabályok egységesítése 
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REMIT végrehajtási részletszabályok: 
A BIZOTTSÁG 1348/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 
(2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról 
szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) 
bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról 
 
 Az Európai Energiaügynökség (ACER) felértékelődése 
 Transzparencia 
 Sztenderdek meghatározása 
 Szinte minden gazdasági szereplőre kiterjed, de indoklással további szegmensekre is 

kiterjeszthető az adatszolgáltatás . Pl. az ACER kérheti az alábbi szerződéseket is: 
a) csoporton belüli szerződések 
b) egy legfeljebb 10 MW kapacitású önálló termelési egység vagy legfeljebb 10 MW 

összesített kapacitású termelési egységek által előállított villamos energia fizikai 
átadására vonatkozó szerződések; 

c) egy legfeljebb 20 MW termelési kapacitású önálló földgáztermelő létesítmény által 
előállított földgáz fizikai átadására vonatkozó szerződések; 

d) a villamos energiával és földgázzal kapcsolatos kiegyensúlyozási szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések. 

Az EU szabályozás aktuális iránya: kereskedelmi szerződések 
átláthatóságának biztosítása (REMIT)  
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„Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a hazai energiaszabályozás 
több elemének az uniós szabályokkal való összeférhetetlensége miatt. Az Európai 
Bizottság az eljárás első lépcsőjeként pénteken hivatalos felszólító levelet küldött 
Budapestnek. 
 
A kötelezettségszegési eljárás előzményeként Brüsszel még 2013 augusztusában 
kezdett egyeztetést (úgynevezett előzetes eljárás keretében) a magyar hatóságokkal 
több szabályozási kérdésben, a hálózati tarifák szerkezetétől kezdve a szabályozó 
hatóság függetlenségén át az ausztriai Baumgartent Magyarországgal összekötő 
gázvezeték határkeresztező kapacitásainak – a Bizottság szerint – diszkriminatív 
elosztási gyakorlatáig. 
Mielőtt még bárki is félreértené: az eljárásnak nincs köze a hatósági 
árszabályozáshoz, így a rezsicsökkentéshez sem. A Bizottság figyelmét felkeltő témák 
esetében egytől-egyig olyan szabályozási kérdésekről van szó, amelyek kapcsán a 
2011 márciusában hatályba lépett harmadik energiapiaci liberalizációs csomag 
rendelkezései mérvadók.” 
 
Forrás: Bruxinfo.hu, Brüsszel, 2015. február 27. | Gyévai Zoltán 

A uniós versenyhatóság szerepe az integrációs folyamatok 
támogatásában. Egy hazánkat (is) érintő friss hír  
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2) Az árszabályozás és az energiaárak 
összefüggései európai kitekintésben 
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Árszabályozás lehetséges formái: 
1) Input 
2) Folyamat 
3) Output 
(kontrollálhatóság, tervezhetőség, regulátor általi 
megfigyelhetőség) 

 
Villamosenergia-árak összetevői: 
 
1) Áram (nagy)kereskedelmi ára 
2) Hálózati díjtételek (átvitel, elosztás, rendszerirányítás) 
3) Adók – ezen belül energiaadók és általános forgalmi adó 

 
2012-ben az energiaár átlagosan csupán a fogyasztói ár 43 
százalékát tette ki, míg a hálózati díjak átlagosan 32 százalékkal, a 
különböző adók 25 százalékkal részesedtek a teljes árból. 
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A lakossági szolgáltatások körében alkalmazott árszabályozási 
módszertanok Európában 

• A lakossági árszabályozás folyamatosan veszít népszerűségéből  a 
tagállamok körében; 

• A CEER 26 EU országot áttekintő 2012-es elemzése szerint a hatósági 
árszabályozást alkalmazó 14 tagállam közül 11 jelezte, hogy a szabályozott 
ár mechanizmusának kivezetését tervezi. 
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• Az árszabályozás ténye illetve  annak hiánya nem befolyásolta az átlagos lakossági 
energiadíj mértékét (r=-0,01); 

• A lakossági árszabályozást fenntartó országokban általában magasabbak az ipari 
energiadíjak és keresztfinanszírozásra utaló kapcsolat figyelhető meg a hálózati 
díjak átlagos mértéke tekintetében is; 

• Az egyes fogyasztói szegmensek közül az árszabályozást fenntartó országokban 
alacsonyabbak a legkisebb fogyasztású fogyasztói szegmens árai, míg a liberalizált 
piacokon a nagyfogyasztói szegmensbe tartozó fogyasztók által fizetendő díjak 
kisebbek (méretgazdaságosság / keresztfinanszírozás). 

  Átlagos 

háztartási 

energiadíj   

Átlagos 

ipari 

energiadíj 

Átlagos 

háztartási 

hálózati díj 

Átlagos 

ipari 

hálózati díj 

Árszabályozás van 

(1=igen/0=nem) 
r= -,001 r=0,148 r=-0,353 r=0,061 

Forrás: saját számítások az EUROSTAT, 2012. 2. félévi adatsor, CEER és HEPI alapján 

Az árszabályozás hatása az áramárak egyes komponenseire 
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• Az ÁFA százalékos mértéke, bár nem szektorális adó, jellemzően 
alacsonyabb azokban az országokban, ahol magasabbak az energia- és 
hálózati díjak; 

• Csupán két országban, Magyarországon és Bulgáriában nem fizettek 
energiaadót a háztartások a vizsgált időszakban. 
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0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

Ener_H1

Net_H1

Tax_H1

Ener_H2

Net_H2

Tax_H2

Ener_H3

Net_H3

Tax_H3

Ener_H4

Net_H4

Tax_H4

Ener_H5

Net_H5

Tax_H5

Van árszabályozás Nincs árszabályozás
Forrás: EUROSTAT 2012. 2. féléves adatsora

EUR/kWh

Az európai uniós átlagos lakossági áramárak egyes komponenseinek 
alakulása háztartási fogyasztói csoportonként, 2012. 2. félévében 

Tax=adók (beleértve az ÁFA-t); Net=hálózati díjak; Ener=energiaköltség 
Fogyasztási értékhatárok: H1<1000 kWh, H2: 1000-2500 kWh, H3: 2500-5000 kWh, H4: 
5000-15000 kWh, H5>15000 kWh 
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• A háztartási 
áramárban fizetett 
energiaadó mértéke 
pozitív irányú 
összefüggést mutat a 
megújulók 
elterjedésével; 

• Az ipari és lakossági 
energiadíjak közötti 
kapcsolat sokkal 
szorosabb, mint a 
hálózati díjak közötti – 
utóbbinál nagyobb a 
szabályozói 
beavatkozások hatása. 

További érdekes megfigyelések az áralakulás és az árszabályozás 
összefüggésrendszerében 
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Illusztráció a keresztfinanszírozásra: a rendszerhasználati díjak 
változása a magyar villamos energia szektorban 2010 és 2015 között 

Forrás: saját számítások a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján 

A  „kötelező” lakossági rezsicsökkentés  hatását a MEKH az ipari fogyasztók 
díjtételeinek emelésével ellensúlyozta. 

2010. 2013. 2015.

január1 november2 január2

0,672 0,910 0,889 0,238 35% 0,216 32%

2,176 2,613 2,562 0,438 20% 0,386 18%

4,158 5,479 5,368 1,321 32% 1,209 29%

6,150 8,210 8,094 2,060 34% 1,945 32%

13,889 12,233 11,919 -1,656 -12% -1,970 -14%

6,134 5,470 5,312 -0,665 -11% -0,822 -13%

12,566 13,473 13,023 0,906 7% 0,456 4%

7,967 7,691 7,509 -0,275 -3% -0,458 -6%
Forrás: MEKH

1: A 2009. október 30-án módosított Módszertani útmutató alapján figyelembe vett mennyiségi súlyokkal számítva.

2: A 2013. évi mennyiségi súlyokkal számítva.

Változás  

2010 január-

2013 

november 

(%)

Változás  

2010 január-

2015 januárr 

(%)

Nettó 

díjváltozás 

(Ft/kWh) 

2010 január-

2013 

november

Nettó 

díjváltozás 

(Ft/kWh) 

2010 január-

2015 január

Középfeszültségű csatlakozás

Közép/kisfeszültségű csatlakozás

Kisfeszültségű csatlakozás I. (profilos, egész napos)

Kisfeszültségű csatlakozás II. (profilos, vezérelt)

Kisfeszültségű csatlakozás III. (nem profilos)

Elosztás együttesen

Nagyfeszültségű csatlakozás

Nagy/középfeszültségű csatlakozás
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Sikeresebb-e a központilag vezérelt rezsicsökkentés, mint a piaci 
koordináció? A lakossági (H3) áramárak alakulása 2010-től a régióban 

Az öt közép-kelet európai ország közül Csehország és Szlovénia 
teljesen liberalizálta a lakossági piacot. Az öt ország közül a 
magyar árak csökkentek legnagyobb  mértékben, de nominálisan 
alig alacsonyabbak, mint a teljesen liberalizált cseh áramárak.  
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A lakossági és az ipari fogyasztói árak trendje eltérően alakult a 
régióban - átlagos ipari fogyasztói (I3) áramárak 2010-től*  

A régióban legkevesebbet egy cseh ipari fogyasztó fizet az 
áramért, de a magyar áraknál Szlovákiát leszámítva minden régiós 
ország árszintje alacsonyabb. A keresztfinanszírozás és a 
szektorális adók kizárólagosan az ipari fogyazstói szegmensre 
terhelése versenyképességi áldozattal jár, ami visszavetheti a 
hazai gazdaság teljesítményét. 

*500 MWh és 2000 MWh közötti fogyasztók. Az adatok a visszaigényelhető adókat (ÁFA) 
nem tartalmazzák. Forrás: EUROSTAT 
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A lakossági gázárak a régióban - átlagos lakossági gázárak 2010-től*  

A régióban Magyarországon következett be a legnagyobb mértékű 
lakossági gázárcsökkenés. 

*20-200 GJ közötti lakossági fogyasztók. Forrás: EUROSTAT 
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A lakossági és az ipari fogyasztói árak trendje eltérően alakult a 
régióban - átlagos ipari fogyasztói gázárak 2010-től*  

A régióban a magyar árak csupán a szlovén áraknál 
alacsonyabbak, ráadásul a legnagyobb mértékben növekedtek 
2010 óta. 

*10.000 és 1000.000 GJ közötti fogyasztók. Az adatok a visszaigényelhető adókat (ÁFA) nem 
tartalmazzák. Forrás: EUROSTAT 



32 Forrás: Morgan Stanley, Gazprom. Idézi: The Telegraph  

Ha az olcsóbb árak hátterében a kisebb orosz kitettség van, 
akkor mivel magyarázható, hogy a cseh és szlovák ipari 
gázárak alacsonyabbak a magyaroknál? 
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3) Néhány ábra a hazai árampiaci helyzetről 



Importszaldó havi bruttó részaránya 
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Bruttó villamosenergia-termelés  

Paks 
53,6% 

Mátra 
21,0% 

Budapest 
3,2% 

Oroszlány 
2,4% 

Gönyű 
2,4% 

Csepel 
1,5% 

többi 
nagyerőmű 

1,6% 

kiserőművek 
14,4% 

29,2 

TWh 

2014. év 

Negyed évszázada nem termeltünk ilyen kevés villamos energiát. 



55,0% 

22,3% 

18,6% 

4,1% 

15,0% 

7,1% 

10,8% 

0,4% 

66,7% 

Magyarország Németország 

       atom           megújulók          földgáz         szén         olaj és egyéb 

2030 

A villamosenergia-termelés összetétele   
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4) Magyarországi vállalati helyzetkép 
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A magyarországi energiakereskedők jellemző pénzügyi mutatóinak 
alakulása 2010-2013 
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A hazai irányítású vállalatok 2012-ben szignifikánsan jobb eredményt 
értek el, mint a külföldiek (α=0.05, r=.457, n=22), köszönhetően a 
„helyzetbe hozásnak” 

 

 
 2011 végétől 

megváltoznak a 
játékszabályok – 
hatósági ár 
bevezetése, veszteség 
az egyetemes 
szolgáltatáson 

 Különleges jogok és 
kivételek biztosítása 
az állami és „állam-
közeli” szereplőknek 
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A multinacionális cégek relatív gyorsan adaptálódtak a megváltozott 
környezeti feltételekhez – 2013 nagy vesztesei az állami és állam-
közeli cégek  

 Az E.ON és a GDF 
szignifikánsan 
növelte üzemi 
eredményét, míg 
az EDF és az RWE 
növelte a 
kifizetett 
osztalékot, 
anélkül, hogy 
romlott volna a 
profitabilitása. 
 
 
 
 
 


