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Tisztelt Olvasó!

A Piaci Jelentés jelenlegi számában az előző 

negyedévi árampiaci folyamatok áttekinté-

se mellett négy rövid elemzést teszünk 

közzé. A korábbi kiadványainkhoz képest 

jelentős változás, hogy mostantól a magyar 

árampiac spot árainak alakulásáról is meg-

bízható információkkal tudunk szolgálni. 

A Magyar Villamosenergia-kereskedők 

Egyesülete lehetővé tette számunkra, 

hogy közöljük az egyesület – a tagok napi kereskedelmi piacon 

létrejött üzletkötései alapján készített – árindexét, a HEPI-t 

(Hungarian Energy Price Index). A hazai árampiacon jelenleg 

a HEPI nyújtja a legpontosabb információt a spot árak alakulásáról. 

Negyedéves gyorselemzésünket a HEPI mellett a ki e gyen lí tő e ner-

gia-árak bemutatásával bővítjük.

Első elemzésünk a villamos energia kiskereskedelmi árában bekö-

vetkezett 2008. évi jelentős áremelkedés okait kutatja. A második 

cikk a gazdasági visszaesés és a villamos energia iránti kereslet 

közötti kapcsolatot vizsgálja statisztikai módszerekkel. Míg előző 

számunkban a kérdést hazai adatokon, addig jelen számunkban 

öt, hazánkkal szomszédos ország (Ausztria, Szlovákia, Csehország, 

Horvátország és Románia) adatain vizsgáljuk. Műhelytanulmányok 

rovatunkban a hazai fapiacról a közelmúltban készült REKK-

tanulmány megdöbbentő eredményeit foglaljuk össze. Kiadvá-

nyunk végén pedig a 2009 júliusában elfogadott, az európai belső 

villamosenergia- és gázpiac jövőjét meghatározó új közösségi 

jogszabályok, az ún. harmadik szabályozási csomag legfontosabb 

intézkedéseit ismertetjük. 

Reméljük, mostani kiadványunkkal is sok hasznos információt 

tudunk nyújtani kedves olvasóinknak. Célunk a kiadvány szakmai 

színvonalának folyamatos emelése, ezért örömmel fogadjuk 

olvasóink Jelentéssel kapcsolatos véleményét.

Kaderják Péter, igazgató

Szerzők:

Kaderják Péter, Kiss András, 

Mezősi András, Paizs László, 

Szajkó Gabriella

Kiadja: REKK Consulting Kft.

A kiadvánnyal kapcsolatos további 

információk:
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E. rekkconsulting@gmail.com
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ÁRAMPIACI FOLYAMATOK

Az előző két negyedévhez hasonlóan továbbra 

is kivárás jellemzi az energiapiacokat. A nyersolaj, 

a szén és a határidős villamos energia tekinteté-

ben csak kisebb mozgások figyelhetők meg, je-

lentős változásokat nem tapasztalunk.

A hazai villamosenergia-piacon a harmadik 

negyedévben is folytatódott a kereslet visz-

szaesése, habár kisebb mértékben, mint az elő-

ző negyedévben. 2009 nyarán a teljes hazai fo-

gyasztás több mint 23%-a származott import-

ból, amely kiemelkedően soknak számít az el-

múlt évekhez viszonyítva. A magyar árakat ösz-

szevetve a régió többi országával azt tapasz-

taljuk, hogy mind a rövid távú áramár, mind pe-

dig a 2010-re szóló határidős árak jelentősen, 

10-15%-kal magasabbak a környező országok 

villamosenergia-áraihoz viszonyítva.

Nemzetközi ártrendek

2009 harmadik negyedévében kivárást láthatunk 

a nyersanyagpiacokon. A nyersolaj ára a negyed-

év elején 70 $/hordó alatt is volt, majd ezt köve-

tően egy viszonylag gyors csökkenést tapasztal-

hattunk július közepéig, amikor is elérte a harma-

dik negyedéves mélypontját. Ekkor egy kicsivel 

60 dollár alatt kereskedtek egy hordó nyersolaj-

jal, majd ezt követően emelkedésnek indult a ter-

mék ára, amely a harmadik negyedév végéig is-

mét 70 dollár körüli szintre emelkedett. A szén 

tonnájával a harmadik negyed-

év első felében 80-90 dollár 

körül kereskedtek, majd szep-

temberben egy gyorsabb – 

5-8 $/tonnás – visszaesést kö-

vetően 80 dollár körül stabili-

zálódott az árfolyama.

A német EEX tőzsdén keres-

kedett villamos energia zsinór- 

és csúcstermék árában kisebb 

változás kezdődött el 2009 

harmadik negyedévében. 

A zsinórtermék ára július elejé-

től augusztus közepéig 49–51 

euró között mozgott, majd et-

től kezdve enyhe csökkenés 

szemtanúi lehettünk, amely a 

mai napig is tart. Az augusztu-

si 51 ¤/MWh árról folyamatos 

csökkenéssel szeptember vé-

gére 47 euró alá esett a zsinór-

termék ára. Teljesen hasonló 

tendenciát figyelhetünk meg a 

csúcstermék árában is, amely 

esetében a negyedév végén 

66 euró alá csökkent az ár.

Az Európai Szennyezési Jog 

(EUA) ára 2009 harmadik ne-

gyedévében is a 12–16 eurós 

sávban mozgott, amely már 

2009. április közepétől jellem-

ző a szén-dioxid-kvóta árára. 

Ezen belül 2009. június vé-

géig inkább emelkedő tenden-

ciát figyelhetünk meg az árak 

alakulásában, majd ezt 

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2010-re szóló határidős ARA 

szén és a spot WTI nyersolaj árának alakulása 2008 utolsó 

három negyedévében és 2009 első félévében

2. ábra A 2010. évi határidős zsinór- és csúcstermék árának 

alakulása az EEX tőzsdén

1 ábra Az EEX-en kereskedett 2010-re szóló határidős ARA

forrás: EEX, EIA
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2 ábra A 2010 évi határidős zsinór- és csúcstermék árának
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követően egy gyenge csök-

kenést. A kereskedett meny-

nyiség az ECX-en nyáron lé-

nyegesen alacsonyabb volt 

az éves átlagos napi mennyi-

ségnél. A szén-dioxid-piacok-

kal kapcsolatos legfontosabb 

fejlemény az Európai Bíróság 

2009. szeptember 23-i dön-

tése volt. Az elsőfokú bírósá-

gi ítélet alapján az Európai Bi-

zottság nem járt el jogszerűen 

Lengyelországgal és 

Észtországgal szemben, 

amikor azok Nemzeti Kiosztá-

si Terveiben szereplő teljes ki-

bocsátási mennyiségét nem 

fogadta el, és jelentős csökkentésre kötelezte 

ezen országokat. Lengyelország esetében 75 mil-

lió tonnát, míg Észtország esetében 12 millió ton-

nát jelentett ez a csökkentés, amely együttesen a 

teljes európai kvótamennyiség 4%-át teszi ki. Az 

ügy jelentősége, hogy precedenst teremthet to-

vábbi hét kelet-közép-európai tagállam, köztük 

Magyarország esetében is, amely országok ügyé-

ben még nem zárult le a bírósági vizsgálat. Ha a 

szeptemberi döntés jogerőre emelkedik, az azzal 

fenyeget, hogy jelentős mennyiségű kvótakínálat 

alakul ki, így az EUA értéktelenné válik, ahogyan 

ez már megtörtént az első (2005–2007) kereske-

dési időszakban is. Az elsőfokú döntés ellen 2 hó-

napon belül lehet fellebbezni.

Hazai helyzetkép

2009 harmadik negyedévében a hazai, hő-

mérséklettel korrigált és a szezonális hatások-

tól megtisztított havi áramfogyasztás átlagosan 

6,5%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Míg júliusban és szep-

temberben a visszaesés mértéke meghaladta 

a 7,5%-ot, addig augusztusban ez az érték csak 

4,7% volt. Ugyanakkor ezen csökkenést érdemes 

összevetni az előző negyedévvel (április–június), 

amely során 10%-os átlagos csökkenést tapasz-

taltunk az előző évhez viszonyítva, így azt mond-

hatjuk, hogy a harmadik negyedévben lényege-

sen kisebb volt a visszaesés mértéke, mint 2009 

második negyed évében.

2009 harmadik negyedévében az import ará-

nya a hazai termeléshez viszonyítva meghaladta 

a 30%-ot, azaz a teljes hazai fogyasztás több mint 

23%-a importból került kielégítésre, ami az elmúlt 

évek adatai közül a legmagasabb. A hazai terme-

lés csökkenése elsősorban a gáztüzelésű 

3. ábra A 2009. decemberi szállítású CO2-kvóta árának 

alakulása, és az ECX-en kereskedett napi mennyiség 2008 

második félévében és 2009 első három negyedévében

erőműveknél figyelhető meg, ami a viszonylag 

magas gázárakkal és az alacsony villamosener-

gia-árral magyarázható.

A MAVIR Zrt. 2009 harmadik negyedéves havi 

határkeresztező kapacitásaukcióit vizsgálva azt 

a következtetést vonhatjuk le, hogy Magyaror-

szág 0,5-1,5 Ft/kWh-val drágább piac, mint a 

szlovák és az osztrák. A román határon lévő ka-

pacitásaukciók azt jelzik, hogy a két piac közti 

árkülönbség – amely az év elején még közel 

4 Ft/kWh volt a román piac javára – mára telje-

sen eltűnt. Horvát és szerb irányban az export- 

és importkapacitásokat megközelítőleg egy áron 

értékesítették, így elmondhatjuk, hogy ezen pia-

cokon a villamos energia ára megközelítőleg 

a magyar árral egyezik meg.

A határkeresztező kapacitás-árverések mellett 

fontos rövid távú árinformációkat kaphatunk 

a környező országok másnapi tőzsdei áraiból, 

illetve a Magyar Villamosenergia-kereskedők 

Egyesülete (MVKE) által közölt magyar árindex 

(HEPI – Hungarian Price Index) alapján. (A HEPI 

az MVKE-tagok másnapi tranzakcióinak önbeval-

lásos alapon szolgáltatott adatai alapján készül.) 

A következőkben az OPCOM, az EEX, a cseh TSO, 

az OTE által működtetett tőzsde és a magyar ár-

index másnapi áramárait hasonlítjuk össze, ami 

elsősorban a rövid távú tendenciák elemzésére 

nyújt lehetőséget. 2009 III. negyedévében a ré-

giós tőzsdéken az átlagos másnapi zsinórtermék 

ára 35–42 ¤/MWh között ingadozott, ami jelen-

tősen magasabb az előző negyedéveshez képest. 

Régiós összehasonlításban a nagyjából azonos 

árszínvonalú német és cseh árampiacok tekint-

hetők a legolcsóbbnak. Érdekes fejlemény, hogy 

ezen időszakban a román piac volt a legdrágább, 

3 ábra A 2009 decemberi szállítású CO kvóta árának

forrás: ECX
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6. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2009 III. negyedév

Az ábrán a kapacitások a meghirdetett kapacitásokat jelentik. A kapacitások csak abban az esetben nem keltek el teljes mértékben a vizsgált 

időszakban, ha egy adott áron túljegyzés alakult ki, mivel ilyenkor a rendszerirányító az eggyel magasabb árat tekinti aukciós árnak.
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5. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import 2008 III. negyedév 

és 2009 III. negyedév között

4. ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos időszakához 

képest 2009. június–szeptember hónapokban

a német piachoz viszonyítva 

megawattóránként átlagosan 

1,3 euróval. Ez azért is megle-

pő, mivel az év elején ezen a 

tőzsdén még 7–25 ¤/MWh-val 

olcsóbban kereskedtek, mint 

az EEX-en. A magyar árindex 

2009 első negyedévében kö-

zel azonos árszintet mutatott 

(kivétel ez alól az áprilisi román 

tőzsde átlagára) a régió meg-

határozó tőzsdéin kialakult 

árral. 2009 júliusától azonban 

jelentős drágulást tapasztal-

hattunk a magyar árakban. 

2009 nyarán 3-5 euróval drá-

gábbnak bizonyult a magyar 

piac, mint a régió többi orszá-

ga. Ez a különbség szeptem-

berre csökkent. Ekkor a 

magyar másnapi átlagárak 

megközelítőleg a románéval 

egyeztek meg, amelyek 

3 ¤/MWh-val drágábbak, 

mint a német és cseh árak.

A villamos energia nagyke-

reskedelmi árát a menetrendtől 

való eltérések rendezésének 

költségei, vagyis a ki e gyen-

lítőenergia-árak is befolyásol-

ják. A pozitív és negatív 

kiegyenlítő energia elszámoló 

árait a rendszerirányító a 

szabályozási piacon igénybe 

6 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2009 III negyedév

y p g y

MW Ft/kWh
Júl. 100 0,33
Aug. 100 1,17
Szept. 100 0,75

MW Ft/kWh
Júl. 50 0,06
Aug. 50 0,04
Szept. 50 0,02

MW Ft/kWh
Júl. 395 0,09
Aug. 400 0,12
Szept. 400 0,11 MW Ft/kWh

Júl. 395 0,05
Aug. - 0,00
Szept. 400 0,13

MW Ft/kWh
Júl. 145 0,18
Aug. 120 0,16
Szept. 175 0,15

MW Ft/kWh
Júl. 22 0,14
Aug. - 0,00
Szept. 75 0,06

W F /kWh

MW Ft/kWh
Júl. 50 0,05
Aug. 75 0,04
Szept. 100 0,06

MW Ft/kWh
Júl. 435 0,15
Aug. 450 0,00
Szept. 455 0,00

MW Ft/kWh
Júl. 655 0,52
Aug. 235 1,40
Szept. 845 0,47

MW Ft/kWh
Júl. 210 0,00
Aug. 190 0,00
Szept. 240 0,00

forrás: MAVIR Zrt. ÉS MEH

5 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import 2008 III negyedév

2008 III. n. év 2008 IV. n. év 2009 I. n. év 2009 II. n. év 2009 III. n. év

forrás: MAVIR Zrt.Hazai termelés Nettó import
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4 ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos időszakához
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forrás: MAVIR Zrt. és saját gyűjtéselőző év azonos hónap aktuális hónap
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vett fel- és leszabályozási 

szolgáltatások energiaköltségei 

alapján határozza meg. 

A kiegyenlítés pénzügyi költsé-

geit a kiegyenlítőenergia-árak 

és az elszámolási időszakra 

jellemző spot villamosener-

gia-ár viszonya határozza meg 

a mérlegkörök számára. Minél 

magasabb a pozitív kiegyenlítő 

energia ára a spot piaci árhoz 

képest, annál költségesebb 

a hiányt a kiegyenlítő energia-

piacról utólagosan beszerezni, 

illetve minél alacsonyabb a 

negatív kiegyenlítő energia 

ára a spot árhoz képest, annál 

nagyobb veszteséget jelent 

a többletet a rendszerirányító-

nak értékesíteni (a piaci 

értékesítés helyett). 

2009 harmadik negyed-

évében az órás villamosener-

gia-ár (HEPI) átlagos értéke 

10 Ft/kWh, a pozitív és a 

negatív kiegyenlítő energia 

elszámolóárak átlagértékei 

pedig 31,5, illetve 0,05 Ft/kWh 

voltak. A kiegyenlítőenergia-

árak és a piaci ár közötti széles 

spreadek miatt a kie gyenlítés

költségei a magyar áram-

piacon igen jelentősek. 

A 0 Ft/kWh közeli negatív

kiegyenlítőenergia-ár azt jelen-

ti, hogy a többletes pozíció kiegyenlítése minden 

kilowattóra után a piaci árnak megfelelő vesztesé-

get okoz. Ennél is jelentékenyebbek azonban 

a deficites pozíció költségei, hiszen a hiányzó 

villamos energiát a piaci ár háromszorosáért, 

azaz 200%-os felár mellett kell megvásárolni.

A jövő évi villamosenergia-
árak alakulása 
Magyar országon és a közép-
európai régióban

A prágai áramtőzsde (új nevén: Power Exchange 

Central Europe) 2009 márciusában megnyitotta 

magyar szekcióját, ahol havi, negyedéves és éves 

időtartamú határidős termékekkel lehet keresked-

ni. A legnagyobb forgalmú termék a 2010-es zsi-

nórszállítás, amelyre 2009 harmadik negyedévé-

ben közel 1000 GWh volumennek megfelelő 

kötés történt. Ez a mennyiség két és félszerese 

az előző negyedévinek.

Az alábbiakban a prágai tőzsde 2010-es cseh, 

szlovák és magyar zsinórszállításra vonatkozó 

és az EEX hasonló termékének jegyzési áraira 

támaszkodva elemezzük a magyar villamosener-

gia-árak alakulását.

2009 áprilisában a német, szlovák és cseh árak 

szinte teljesen megegyeztek, majd ezt követően 

a német piaci ár folyamatosan elszakadt a másik 

kettőtől, és kialakult a harmadik negyedévre 

jellemző 2 ¤/MWh-s különbség a német és a 

cseh, illetve szlovák piacok között. Hazánk – 

régiós összehasonlításban – egyértelműen a 

legdrágább. A 2010-re szóló magyar zsinóráram 

ára átlagosan 3,5-4 ¤/MWh-val a német piaci 

ár felett helyezkedik el. 

További árjelzés a jövő évre vonatkozóan 

a 2009. szeptember 23-án megtartott MVM 

7. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE tőzsde, illetve a 

magyar árindex (HEPI) másnapi zsinórtermék árainak 

összehasonlítása, 2009. április–szeptember

8. ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak 

alakulása 2009 III. negyedévében

7 ábra Az EEX az OPCOM az OTE tőzsde illetve a
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A kiadványban előforduló rövidítések:

ARA Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen

ECX European Carbon Exchange

CITL Community Independent Transaction Log

EEX European Energy Exchange

EIA Energy Information Administration

EUA  EU Allowance

EU ETS European Union Greenhouse Gas Emission Trading System

JPE Jelentős piaci erő

MEH Magyar Energia Hivatal

OFGEM Office of the Gas and Electricity Markets (UK)

PXE Power Exchange Central Europe 

ÜHG Üvegházhatású gázok

WTI West Texas Intermediate

virtuális kapacitás-árverés. 

Ennek keretében összesen 

250 MW-nyi (2,19 TWh) zsi-

nórterméket kínáltak eladásra, 

illetve kisebb mennyiségben 

(1,1 TWh) nem standard 

terméket is értékesítettek. 

A zsinórtermék esetében 

az árverés 13,82 Ft/kWh 

eladási árat eredményezett. 

Az aktuális jövő évi árfolyam-

várakozások, vagyis nagyjá-

ból 280 Ft/¤ árfolyam mellett 

ez 49,4 ¤/MWh-nak felel meg, 

ami pedig nagyjából meg-

egyezik a prágai tőzsde 

megfelelő termékének 

szeptemberi jegyzési áraival. 9. ábra A 2010-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió 

országaiban 2009 III. negyedévében 

9 ábra A 2010-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió
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10. ábra Felhasználóknak értékesített villamos energia 

mennyisége és hálózati díjtételek nélküli átlagára kötelező 

átvétellel és kötelező átvételtől megtisztítva

10 ábra Felhasználóknak értékesített villamos energia

forrás: MEH, REKK számítások
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Becsült átlagár
KÁT nélkül

Kiskereskedelmi
átlagár

ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

A villamos energia hazai 
kiskereskedelmének piaci 
fejleményei 2008–2009-ben

Jelen írás célja az elmúlt másfél-két év ma-

gyarországi kiskereskedelmi árampiacon meg-

figyelt áralakulási folyamatainak bemutatása 

és elemzése. Cikkünk a Magyar Energia Hivatal 

(MEH) honlapjáról letölthető adatokra támasz-

kodik. Vizsgálatainkat 2007 januárjától 2009 

júniusáig, az utolsó rendelkezésre álló felmérési 

időpontig végezzük.

Piacméret és árak

A kiskereskedelmi piac mére-

tének és átlagárainak havi szin-

tű alakulását a 10. ábra mutatja.

A felhasználóknak a szabad-

piacon értékesített havi villa-

mosenergia-mennyiségeket a 

szürke oszlopok jelölik. 2007-

ben, a teljes piacnyitás előtti 

időszakban ez 650–700 GWh 

között mozgott, ami a teljes 

fogyasztás 20 százalékát tet-

te ki. Jól látható, hogy a sza-

bályozott villamosenergia-ár-

ra nem jogosult fogyasztói kör 

2008. január 1-jei kiszélesítése 

hozzávetőlegesen meghárom-

szorozta a szabadpiac méretét: 2008-ban a havi 

szabadpiaci átlagfogyasztás 1900-2000 GWh 

körül alakult, ami a teljes fogyasztásnak mintegy 

58 százaléka. 2008 utolsó két hónapjától a piaci 

értékesítések erőteljes csökkenésnek indultak, és 

2009 elején az egy évvel korábbi adatoknál 12-13 

százalékkal alacsonyabb szinten stabilizálódtak. 

A piaci átlagárak a két és fél éves időszak alatt 

nagyjából folyamatosan emelkedtek. Különösen 

szembetűnő a 2008 eleji piacnyitással egy idő-

ben bekövetkezett, mintegy 8 Ft/kWh-s, azaz 

50 százalék körüli szabadpiaci áremelkedés. 

Természetesen felmerül, hogy az átlagos sza-

badpiaci áremelkedést nem kizárólag a 2007-es 

piaci árakhoz, hanem a piaci és a közüzemi árak 

1:2 arányú súlyozott átlagához indokolt viszonyí-

tani, hiszen a 2008-as piaci fogyasztás kétharma-

da az előző évben még hatósági árazás alá esett. 

A 10. ábrán látható, 2007-es havi áramárak 

fogyasztással súlyozott átlaga 13,67 Ft/kWh, míg 

ugyanebben az évben az átlagos közüzemi ener-

giaár 14,93 Ft/kWh volt. A 2008-as kiskereske-

delmi áremelkedés viszonyítási alapja tehát 

14,51 Ft/kWh, amelyhez képest a 2008-as átlag-

árak mintegy 7,75 Ft/kWh-val, azaz 53 százalék-

kal voltak magasabbak.

A szabadpiaci árak megugrását öt valószínű okra 

tudjuk visszavezetni: (1) a kötelező átvételi rend-

szer szabályozásában bekövetkezett változásokra, 

(2) a nagykereskedelmi árak emelkedésére, (3) a 

szabadpiaci fogyasztók profiljában bekövetkezett 

eltolódásra (ún. összetétel- vagy portfólióhatásra), 

(4) a fogyasztói informálatlanságra és tapasztalat-

lanságra, illetve (5) a piacnyitás körüli jogalkotói 

folyamat hiányosságaira. Az alábbiakban, a rendel-

kezésünkre álló adatok alapján, e tényezők hatását 

igyekszünk számszerűsíteni.

Kötelező átvétel

A kiskereskedelmi áremelkedés egyik egyértelmű 

oka a kötelező átvételi (KÁT) rendszer szabályo-

zásának változása. 2008 előtt a kötelező átvétel 

alá eső termelés ártámogatása, azaz a közüzemi 

szolgáltatók beszerzési ára és a kötelező átvéte-

li átlagár különbsége, a rendszerhasználati díjté-

telek egyike volt, így a kiskereskedelmi  villamos-

energia-árban nem tükröződött. 2008-tól 
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a kereskedőknek (és az egyetemes szolgáltatók-

nak) végfelhasználói piacrészesedéseikkel ará-

nyosan, a rendszerirányító által megállapított 

– szabályozott – átlagáron kell átvenniük a KÁT 

termelők által előállított villamos energiát, amit 

azután továbbértékesítenek fogyasztóiknak. 

Így tehát a kiskereskedelmi átlagárban 2008-

tól kezdve a „bekevert” KÁT termelés átlagára 

is tükröződik. A korábbi évekkel való összeha-

sonlíthatóság érdekében a 2008–2009-es ada-

tokat megtisztítottuk a KÁT hatásától, azaz ki-

számoltuk az 1 kWh fogyasztásra eső kötelező 

átvételi ártámogatás mértékét, és ezt kivontuk 

a megfigyelt kiskereskedelmi árakból, mintha 

azok továbbra is a rendszerhasználati díjak 

részét képeznék. A KÁT hatás nélküli becsült 

átlagárakat a 10. ábra piros görbéje mutatja.

A kötelező átvételi rendszer változásának érez-

hető hatása volt a kiskereskedelmi piac áraira. 

A nyers adatokon 2007-ről 2008-ra számított 

7,75 Ft/kWh-s áremelkedés tisztítás után 

6,56 Ft/kWh-s drágulásra mérséklődött, vagyis 

a kötelező átvétel teljes fogyasztásra vetített 

támogatásigénye mintegy 1,19 Ft/kWh volt 

2008-ban. Érdekes módon ez elmarad a korábbi, 

1,90 Ft/kWh szinten szabályozott rendszerhasz-

nálati KÁT díjelemtől, ami a 2008-ban egyébként 

is magas nagykereskedelmi áraknak volt köszön-

hető, hiszen így az inflációval növelt KÁT átvételi 

ár már kisebb mértékben volt magasabb 

a nagykereskedelmi árnál, kevesebb implicit 

támogatást jelentett.

2009-ben fordult a helyzet. Amint azt az előző 

számunkban megjelent cikkünkben taglaltuk, 

a kötelező átvételi és a nagykereskedelmi 

átlagár ellentétes irányba mozdult el. Ennek 

következtében az implicit támogatástartalom 

jelentősen megnőtt: számításaink szerint 2009 

első félévében a KÁT rendszer ártámogatása 

átlagosan 3,28 Ft/kWh-t tett ki a kiskeres ke-

delmi árakból.

Nagykereskedelmi áremelkedés

A 2008. januári kiskereskedelmi áremelkedés 

második kézenfekvő magyarázata a nagykeres-

kedelmi árak emelkedése. Mivel a kereskedők 

nagyrészt a naptári évvel egybeeső időtartamra 

kötnek szerződéseket fogyasztóikkal és azokat 

jellemzően nem indexálják a nagykereskedelmi 

árszinthez (például a német vagy osztrák 

tőzsdei árakhoz), hanem egész évre rögzítik, 

az évek közötti átlagos nagykereskedelmi ár-

emelkedés a decemberi és januári árak különb-

ségében fog markánsan tükröződni.

Az előző év utolsó negyedévében (a kiskeres-

kedelmi szerződéskötések tipikus időszakában) 

számításaink szerint 2007-re 59 ¤/MWh-s, míg 

2008-ra körülbelül 72–73 ¤/MWh-s nagykeres-

kedelmi áramárak mellett kötöttek szerződése-

ket a kereskedők fogyasztóikkal. A két időszak 

közül azonban az utóbbiban 4-5 százalékkal 

erősebb volt a forint az euróhoz képest, így fo-

rintban kifejezve a nagykereskedelmi áralakulás 

hozzávetőlegesen 3,17 Ft/kWh-s áremelkedést 

indokolhatott volna 2007-ről 2008-ra a kiskeres-

kedelmi piacon.

A piacbővülés összetételhatása

A kiskereskedelmi árak emelkedésének harma-

dik lehetséges oka a nagyarányú piacbővülésből 

fakadó összetételhatásban kereshető. Ezen 

érvelés szerint 2008 elején olyan kisebb 

fogyasztók kényszerültek ki a szabadpiacra, 

akiket – többek között eltérő fogyasztási profil-

juk miatt – átlagosan drágább villamos energiá-

val ellátni, mint a korábban kilépő nagyobb fel-

használókat, és ez tükröződik a piaci árak 

alakulásában.

Mivel az árváltozás alapjának nemcsak a sza-

badpiaci, hanem (kétszeres súllyal) a némiképp 

magasabb 2007-es közüzemi árakat is tekintet-

tük, a számított 7,75 Ft/kWh-s árkülönbség elvi-

leg mindkét évben ugyanazon – vagy legalább-

is nagyon hasonló – aggregált fogyasztási profil-

ra vonatkozik. Emiatt a profilváltozásra hivatko-

zó érvelés nem állja meg a helyét.

Összevetésképpen megvizsgáltuk azt is, 

hozzávetőlegesen mekkora költségkülönbséggel 

járna a 2007-es, illetve a 2008-as szabadpiaci 

fogyasztási profil kielégítése a német áramtőzsde 

órás árai mellett. Elemzésünk során arra az ered-

ményre jutottunk, hogy a profilváltozás önmagá-

ban legfeljebb 0,79 Ft/kWh-val indokolhat maga-

sabb villamosenergia-árat a 2008-as kiskereske-

delmi szabadpiacon az egy évvel korábbihoz 

képest. Ebben az esetben természetesen 

az árváltozás alapjának nem a súlyozott 

14,51 Ft/kWh-t, hanem a tisztán szabadpiaci 

13,67 Ft/kWh-t kellene tekintenünk, amely majd-

nem pontosan annyival alacsonyabb a súlyozott át-

lagárnál, mint amennyit a profilváltozás indokolna.

Fogyasztói viselkedés

Az áremelkedés negyedik lehetséges magyará-

zatának a fogyasztói tájékozatlanságot és 

tapasztalatlanságot tartjuk. A szabadpiacra nem 

önszántukból kikerülő felhasználók valószínűleg 

2
E

N
E

R
G

IA
P

IA
C

I 
E

L
E

M
Z

É
S

E
K



9

2009. 4. szám

JELENTÉS AZ ENERGIAPIACOKRÓL

kevés információval és elhatá-

rozottsággal rendelkeztek 

ahhoz, hogy megversenyez-

tessék a kereskedőket, így 

automatikusan elfogadták, 

hogy továbbra is a korábbi 

közüzemi szolgáltatójuk lássa 

el őket – immár szabadpiaci 

ár mellett. Az áremelés ilyen 

körülmények között racionális 

vállalati viselkedést tükröz 

a szolgáltató részéről.

Jogalkotói kudarc

Az áremelkedés ötödik, po-

tenciálisan szintén fontos oka a piacnyitás lebo-

nyolításával kapcsolatos jogalkotói kudarc volt. 

A piacszabályozási háttér olyannyira nem ké-

szült el időben, hogy 2008 januárjában szabad-

piaci fogyasztók tömege használt úgy villamos 

energiát, hogy érvényes ellátási szerződés hiá-

nyában nem tudta, mennyibe fog ez neki kerülni. 

Ebben a szituációban természetesen az alterna-

tív szolgáltatók versenyeztetésének lehetősége 

sem életszerű feltételezés, ami csak súlyosbítja 

a szolgáltatóváltási költségek árfelhajtó hatását.

A megvizsgált öt tényező közül az első három 

valós költséghatást tükröz (vagyis egy hatéko-

nyan működő kiskereskedelmi piacon is áremel-

kedést okoz), míg az utolsó kettő olyan 

piacműködési hiányosságokra hívja fel a figyel-

met, amelyek nagy valószínűséggel csökkentik 

a verseny hatékonyságát és indokolatlanul 

növelik a kiskereskedelmi árrést. 

Összevetésképpen a 11. ábrán bemutatjuk 

a szabadpiaci kiskereskedelmi árrés havi szin-

tű alakulását 2007-től 2009 közepéig. Az ada-

tok itt is megerősítik eddigi elemzéseinket: a kis-

kereskedők árrése valóban jelentősen (mintegy 

4,47 Ft/kWh-val) megnőtt 2007-ről 2008-ra. 

Ez az érték nagyságrendileg közel van ahhoz 

a becsléshez (3,39 Ft/kWh), amelyet a kötelező 

átvétel, a nagykereskedelmi árak és a profilválto-

zás árhatásainak leválasztásával kaptunk.

Összefoglalva az áremelkedési tényezők vizs-

gálatát, e rövid elemzés alapján úgy látjuk, hogy 

mind a piacnyitáskor elkövetett jogalkotásbe-

li hibák, mind az ettől nem teljesen független fo-

gyasztói informálatlanság és inaktivitás legalább 

annyira fontos szerepet játszottak a ténylegesen 

bekövetkezett kiskereskedelmi áremelkedésben, 

mint a nagykereskedelmi piacon bekövetkezett 

villamosenergia-drágulás vagy a szabadpiaci 

profilváltozás hatásai. Az elkövetkező évek 

érdekes fejleménye lesz, hogy e viszonylag gyen-

ge kezdés után hatékonyabb verseny alakul-e 

majd ki a magyar kiskereskedelmi árampiacon.

A gazdasági válság hatása 
a közép-európai régió 
villamosenergia-fogyasztására

A tavalyi év második felében a kelet-közép-euró-

pai országokat, köztük hazánkat is elérte a gazda-

sági válság, amely az ipari termelés és foglalkoz-

tatás jelentős visszaesését eredményezte. 

Előző számunkban megvizsgáltuk, milyen hatással 

jártak ezek a fejlemények a magyarországi 

villamosenergia-fogyasztásra. A régiós áramke-

reskedelem intenzitását tekintve mindenképpen 

indokoltnak látjuk, hogy vizsgálatainkat a környe-

ző országokra is kiterjesszük, pontosabb képet 

adva így az árampiaci fejleményekről.

A gazdasági ingadozások egyik jól használ-

ható indikátora az ipari termelési index havi 

szintű alakulása, amelyet hazánkon kívül öt 

környező országra is bemutatunk a 12. áb-

rán. Az idősorok a munkanapok számával ki-

igazított indexeket tartalmazzák, forrásként 

az Eurostat adatbázisa szolgált. A viszonyítási 

pont (100) minden ország esetében a 2005-ös 

átlagos havi ipari termelés mértéke. A hosz-

szabb távú összevethetőség érdekében az 

adatokat 2006 januárjától az utolsó elérhető 

időpontig, 2009 júliusáig ábrázoltuk.

A 12. ábrán viszonyításképpen vastagon kiemel-

tük a magyar ipari termelési mutatót. Az index 

szezonalitását is figyelembe véve úgy tűnik, hogy 

a környékbeli országokban a magyarországival 
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11. ábra Kiskereskedelmi villamosenergia-értékesítés átlagos 

árrése abszolút mértékben és a nagykereskedelmi beszerzési 

ár százalékában
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Az ipari termelés alakulásának jellemzése után 

térjünk át a villamosenergia-fogyasztás bemuta-

tására! A 13. ábrán a napi fogyasztási adatok fel-

használásával szezonálisan és a hőmérsékleti ha-

tásokkal kiigazított havi villamosenergia-fogyasz-

tás százalékos változását látjuk, az előző év 

azonos hónapjához képest. A kiigazítás során 

– az előző számunkban bemutatott fejlett szoft-

verek helyett – ezúttal egyszerű regressziós 

módszert használtunk, ezért eredményeink 

mindenképpen első közelítésként értelmezen-

dők. A becslés folyamán a napi fogyasztási ada-

tok megfigyelhető tényezőkhöz (hónap, hét napja, 

főváros napi átlaghőmérséklete, havi ipari terme-

lési index) történő illesztésére törekedtünk, majd 

a szezonális és hőmérsékleti adatok hatását ki-

szűrtük a fogyasztási adatsorból. Így a 13. ábrán 

látható fejleményeket, különösen a 2008 szep-

tembere óta bekövetkezett fogyasztás-vissza-

esést, a gazdasági növekedés, 

illetve recesszió – valamint az 

egyéb, tévesen vagy egyálta-

lán nem mért tényezők – hatá-

sának tudhatjuk be.

Az ábra adatai azt mutatják, 

hogy villamosenergia-fogyasz-

tás szempontjából a mélypont 

a legtöbb környező országban 

2009 áprilisában következett 

be, az előző évhez viszonyított 

7–14 százalékos visszaesés mel-

lett. A legsúlyosabban érintett 

áramszektor a cseh és a szlovák 

volt, de ebben a hónapban a 

romániai fogyasztáscsökkenés 

is elérte a 12 százalékot. 

Az azóta megfigyelhető adatok 

tanúsága szerint a visszaesés 

lassulóban van, ami egybevág 

az ipari termelési index alaku-

lásának irányával. Az eredeti 

trendhez való gyors visszatérés 

azonban egyelőre nem 

látszik valószínűnek: ez év 

közepén a környező országok 

többségének szezonális kiiga-

zítás utáni villamosenergia-fo-

gyasztása még mindig csak 

a három évvel ezelőtti szint 

95-97 százaléka körül mozgott.
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12. ábra Ipari termelési index alakulása (2005 = 100)

13. ábra Szezonálisan és hőmérséklettel kiigazított havi 

villamosenergia-fogyasztás százalékos változása az előző év 

azonos hónapjához képest

12 ábra Ipari termelési index alakulása (2005 = 100)
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nagyjából egy időben, a tavalyi év közepén 

kezdődött a gazdasági lassulás, majd visszaesés. 

A 2005-ös bázisévhez képest viszont ezek az 

országok egyrészt erőteljesebb növekedést pro-

dukáltak a recesszió előtt, másrészt gazdaságaik 

ellenállóbbnak tűnnek a válsággal szemben, 

azaz a tavalyi utolsó negyedéves zuhanás óta 

is dinamikusabb teljesítményt nyújtanak, mint 

a magyar gazdaság.

Az ábrázolt öt környező országból két csopor-

tot képezhetünk az ipari visszaesés mértéke 

alapján. Az előző év ugyanazon hónapjához vi-

szonyított növekedési adatok azt mutatják, hogy 

Csehországban és Szlovákiában (Magyarország-

hoz hasonlóan) a mélypont 25 százalék körüli ipari 

kibocsátás-csökkenéssel járt, míg Ausztria, 

Horvátország és Románia a legrosszabb hóna-

pokban sem esett 15 százaléknál jobban 

az egy évvel korábbi állapothoz képest.
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Fától az erdőt… 

A REKK átfogó kutatást végzett 

a magyar biomassza-piac elem-

zése és a magyarországi 

biomassza-kínálat energetikai 

potenciáljának becslése 

céljából.1 A kutatás mindvégig 

az adott szakhatóság adataira 

támaszkodott, tehát az erdésze-

ti biomassza tekintetében 

a Mezőgazdasági Szakigazgatá-

si Hivatal Erdészeti Igazgatóság 

(MGSZH) által vezetett Orszá-

gos Erdőállomány Adattár ada-

taira, az energiaültetvények 

tekintetében pedig a Mezőgaz-

dasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH) adataira.

A kutatás során folyamatosan konzultáltunk 

a szakhatóságokkal és erdészeti szakemberekkel, 

eredményeinket opponáltattuk. A kutatást össze-

foglaló műhelytanulmányunkat a REKK honlapján 

2009 szeptemberében tettük közzé. Habár ered-

ményeink nagy vitát váltottak ki, azokra semmilyen 

szakmai cáfolatot nem kaptunk. 

A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy az általunk 

feltárt szabályozási hiányosságok napirendre kerül-

nek az új erdőtörvény végrehajtási rendeleteinek 

folyamatban levő kialakítása során.

Sokkal több fa fogy, mint amennyi 
a hivatalos adat

Magyarország erdei élőfakészletének és fapiacának 

mérlegeit forrás és felhasználás oldalon is összeál-

lítottuk. Forrás oldalon azt láttuk, hogy a magyar-

országi erdőterületek kiterjedése (2 millió hektár) 

és az erdőket alkotó erdei élőfakészlet (350 millió 

köbméter) folyamatosan növekszik, ezért nő a faál-

lomány éves folyó növedéke is (13 millió köbméter), 

melynek kétharmada keletkezik faanyag-termelési 

rendeltetésű erdőkben (9 millió köbméter).

A rendelkezésünkre bocsátott országos erdő-

adattári alapadatok (élőfakészlet, éves folyó növe-

dék) vizsgálata során azonban arra a következte-

tésre jutottunk, hogy az MGSZH által hivatalosan 

közölt fakitermelési adatok nem megbízhatók. 

MŰHELYTANULMÁNYOK

14. ábra Az MGSZH által nyilvántartott fakitermelési adat és 

az általunk becsült fakitermelési adat (REKK) alakulása, millió 

bruttó m3, 1990–2007

14 áb A MGSZH ált l il á t t tt f kit lé i d t é
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Becsült összes 
kitermelés: REKK

Összes kitermelés
tényadat: MGSZH

Különbség:
REKK - MGSZH

Az adattári nyilvántartáson átvezetett fakiterme-

lési adat évente 6,5-7 millió köbméter, de elemzé-

sünk során mára már ennek kb. az 50%-át elérő, 

évi 3-3,5 millió köbméter további, illegális fakiter-

melést becsültünk. A hivatalos és az MGSZH alap-

adatokból általunk számított illegális fakitermelés 

együtt eléri az évi 10 millió köbmétert, ami ugyan 

kevesebb, mint a teljes hazai erdőállomány éves 

folyónövedéke, de az utóbbi tíz évben meghaladja 

a faanyag-termelési rendeltetésű erdők 9 millió 

köbméteres éves növedékét. 

A kérdés mindenképp további elemzést igényel, 

hiszen az erdők megújuló képességét veszélyeztető 

illegális kitermelés megkérdőjelezi az erdei fa, mint 

megújuló erőforrás környezetvédelmi értékét.

A fapiacok felhasználás oldalán is elkészítettük 

az országos mérleget a KSH, illetve a FAO 

(az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerveze-

te) adatai alapján. A hazai fapiac keresleti olda-

lát egyértelműen dominálja a tűzifa célú felhasz-

nálás: az összes hazai fafelhasználás közel 80%-a 

tűzifa. Fontos, hogy a tűzifa-piacon belül meg-

határozó a háztartások fogyasztása, amely a hi-

vatalos adatok szerint a teljes tűzifa-felhaszná-

lás 71%-át teszi ki. Annak ellenére, hogy az utóbbi 

években a fapiacon megjelent a villamos erőmű-

vek fafelhasználása, az nem haladja meg a teljes 

hazai fafelhasználás 22%-át.

1  A kutatás a Bakonyi Erőmű Zrt. megbízásából jött létre.
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Ezek után elkészítettük a hazai fapiac teljes 

mérlegét. A fapiaci mérleg forrás oldalát a hazai 

fakitermelés és a fa külkereskedelmi mérlegegyen-

leg (nettó import) összegéből számítottuk ki. 

A számítást kétféle fakitermelési adattal végeztük 

el, az MGSZH hivatalos fakitermelési adatával és 

az MGSZH adatokból általunk számított (REKK) 

fakitermelési adattal, amely már tartalmazza a 

hivatalos Erdőállomány Adattár megkerülésével 

kitermelt mennyiséget is. A 15. ábra a felhasználá-

si oldalon is megerősíti, amit a forrás oldali mérleg 

összeállításánál megállapítottunk: a hatósági nyil-

vántartásokban szereplő fakitermelési adat jelentő-

sen elmarad a valós kitermeléstől, a hazai felhasz-

nálás sokkal több, mint a hivatalos fakitermelés 

és a nettó import összege. Számításaink szerint 

a hazai fafelhasználásban a 90-es évek közepe óta 

évi mintegy 2–4 millió köbméter fa jelenik meg a 

hivatalos adat-nyilvántartási utak megkerülésével. 

Ez a volumenű illegális eredetű fa a hivatalos 

forrásadatoknak (MGSZH kitermelés plusz net-

tó import) több mint 50-60%-át teszi ki, vagyis 

becslésünk szerint a hazai éves fafelhasználásnak 

legalább az egyharmada illegális fakitermelésből 

származik. Tehát a hazai fapiac volumene nem 

a hivatalosan ismert 6 millió köbméter, hanem 

9-10 millió köbméter körül jár.

Hová kerül ez a famennyiség? Kutatásunk alap-

ján arra a következtetésre jutottunk, hogy első-

sorban a háztartásokhoz, feltehetőleg nagyrészt 

számla nélküli értékesítés formájában. A KSH Ház-

tartás-statisztika alapján elvégzett óvatos becs-

lésünk szerint a lakosság tűzifa-fogyasztása sok-

kal magasabb, közel négyszerese annak, mint amit 

a hivatalos országos energiamérleg közöl (Ener-

gia Központ, EK). 2007-re például az EK 0,9 millió 

tonna lakossági tűzifa-felhasz-

nálást közöl, miközben a KSH 

Háztartás-statisztikai mérései 

alapján mi 3,5 millió tonnát 

becsültünk. Mivel a tűzifa kife-

jezetten az alacsony jövedelmű 

háztartások energiahordozója, 

ezért feltételezhető, hogy 

a hivatalos és a becsült adat 

különbsége a piaci áraknál 

valamivel olcsóbban értéke-

sített illegális fakitermelésből 

származik. A villamos erőmű-

veknél a számla nélküli tűzifa-

vásárlás természetesen nem 

jöhet szóba, sőt, az erőművek 

erőfeszítéseket tesznek arra, 

hogy az általuk vásárolt tűzifa 

eredetére vonatkozóan hiteles dokumentumokat 

kapjanak. Ezért megvizsgáltuk az erdei fa eredet-

igazolásának hazai rendszerét.

A fa hazai eredetigazolása nem működik

A mai magyar gyakorlatban a szállítólevelet és a 

vágástervi határozatot használják eredetigazolásra. 

Sajnos erre mindkét dokumentum alkalmatlan.

A gyakorlatban a szállítólevél kitöltését, részletes-

ségét és hitelességét nem ellenőrzi senki, és rende-

zetlen, hogy a kitermelés során keletkező hatósági 

dokumentum alapján mennyi szállítólevél állítható 

ki. Mivel így a szállítóleveleken szereplő mennyiség 

meghaladhatja a hatóság által hitelesített kitermelt 

mennyiséget, ezért a szállítólevél nem tekinthető 

hiteles eredetigazolásnak. 

A vágástervi határozat alkalmatlansága abból 

fakad, hogy az a kitermelést megelőzően kelet-

kezik, tehát korábban annál, minthogy a kitermelt 

mennyiséget és a határozatban foglaltak betartását 

a hatósági erdőfelügyelő hitelesítette volna. Ezért 

a vágástervi határozat még nem tartalmazza a 

kitermelt fa mennyiségét, csak az erdőrészlet és az 

erdőgazdálkodó azonosítását. Egy ilyen határozat-

tal sajnos a gyakorlatban tetszőleges mennyiségű 

fa „eredete igazolható”. A vágást jóváhagyó hatósá-

gi határozat szintén alkalmatlannak bizonyult az 

erdészeti eredetigazolásra.

A jelenlegi magyar gyakorlat tehát sem a fa 

eredetigazolását, sem az erdőgazdálkodás fenn-

tarthatóságának igazolását nem teszi lehető-

vé. Emiatt a MEH által felügyelt hatósági áras 

megújulóenergia-átvételi rendszer az ellenőrizet-

len fa felhasználását is támogatja. Az EU szabályo-

zásainak változása abba az irányba mutat, 

hogy ez így nem folytatható sokáig: a megújuló 

15. ábra A hazai fapiac hivatalos, és a becsült, illegális 

kitermeléssel növelt forrás oldalának, valamint felhasználási 

oldalának alakulása, millió m3, 1993–2006

15 ábra A hazai fapiac hivatalos és a becsült illegális
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REKK fakitermelés
becslés plusz nettó import

Összes tűzifa plusz nem-
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fakitermelési adat plusz 
nettó import
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villamosenergia-oldalon megjelenő (guarantees 

of origin, forgalmazható zöld bizonyítványok) és 

az erdészeti, természetvédelmi oldalon megjelenő 

(PEFC, FLEGT, FSC) eredetigazolási és minőség-

tanúsítási igények miatt a mai magyar gyakorlatot 

már a közeljövőben át kell alakítani. 

Kevés, de ígéretes fás szárú 
energiaültetvények

A tanulmány készítésekor mindösszesen mintegy 

1500 hektáron tartottak nyilván fás szárú energia-

ültetvényeket, és az összes engedélyezett terület 

sem érte el a 2700 hektárt. A támogatási igények 

alapján arra lehet következtetni, hogy néhány éven 

belül összesen mintegy 6-7 ezer hektár energiaül-

tetvény termelése jelenik meg a piacon, ennek há-

romnegyede fás szárú ültetvény lesz. Ezek az ül-

tetvények két aktívan szerződő nagyerőmű (Pécs, 

Szakoly) földrajzi régiójában jönnek létre. 

Az ültetvények faapríték-termelése tehát rövid 

távon éppen csak eléri, vagy alig haladja majd 

meg az évi 100 ezer tonnát. Ez a mennyiség 

(kb. 150 ezer köbméter) elenyésző az erdei fakiter-

melésre vonatkozó évi 6-7 millió köbméteres 

hivatalos adathoz képest.

Számításaink szerint azonban a fás szárú ültetvé-

nyek nagyon jó gazdasági kilátásokkal rendelkez-

nek. A fás szárú energiaültetvények gazdaságos és 

gyorsan megtérülő beruházásnak tekinthetők, még 

állami támogatás nélkül is 2–5 év alatt megtérülnek. 

Hektáronkénti fedezetük minden várakozás szerint 

meghaladja a gabonafélékkel (búza, kukorica) elér-

hető átlagos fedezeteket, és eléri az olajosnövények 

(napraforgó, repce) átlagos fedezetét, esetleg még 

annál is magasabb fedezetet biztosít. Ezért a körül-

mények változatlansága esetén várható a fás szárú 

energiaültetvények terjedése Magyarországon.
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A harmadik energiacsomagról

2009. július 13-án jelent meg az európai belső 

villamosenergia- és gázpiac jövőjét meghatározó, 

öt jogszabályból álló szabályozási csomag, amelyet 

együttesen a harmadik energiacsomagnak nevez-

nek. Az energetikát érintő uniós törekvések prioritá-

sa az 1996–2006 közötti időszakban az integrált 

uniós belső villamosenergia- és gázpiac megterem-

tése volt. A nemrégiben leköszönt Parlament utol-

só jogalkotási aktusai közé tartozott az ezen piacok 

működési feltételeinek szabályozására vonatkozó 

rendeletek és irányelvek módosítása. A csomag 

az alábbi elemeket tartalmazza: 

•  Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK 

rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók 

Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról

•  Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK 

rendelete (2009. július 13.) a villamos energia ha-

tárokon keresztül történő kereskedelme esetén 

alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről 

és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről

•  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK 

rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító 

hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és 

az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről

•  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK 

irányelve (2009. július 13.) a villamos energia bel-

ső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 

2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK 

irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

A szabályozási csomag több kérdésben jelent majd 

jól érzékelhető változást az eddigiekhez képest.

ACER

Létrejön az Energiaszabályozók Együttműködé-

si Ügynöksége (egyfajta európai energiaszabályozó 

hatóság előképe, nevének angol rövidítése: ACER), 

amely az EU által finanszírozott közösségi testület-

ként fog működni. Elsődleges célja az lesz, hogy 

megfelelő keretet biztosítson a nemzeti energiasza-

bályozó hatóságok együttműködéséhez, elsősor-

ban a határkeresztező tranzakciókat érintő ügyek-

AKTUALITÁSOK

ben. E területen, azaz több tagország nemzeti 

regulátorát érintő határkeresztező rendszerössze-

kötővel kapcsolatos vitákban saját döntési hatáskö-

re lesz. Ezen túlmenően keretjellegű (nem kötelező 

érvényű) iránymutatásokat bocsát majd ki az Átvi-

teli Rendszerirányítók Európai Hálózatai (ENTSO-E 

és ENTSO-G) által kidolgozandó európai hálózati 

szabályzatokkal kapcsolatban. Továbbá véleménye-

zési és javaslattételi joga lesz a regionális piacinteg-

rációt, az európai energiapiacok fejlődését megha-

tározó legfontosabb kérdésekben. Az ACER szék-

helyéért Bukarest, Ljubljana és Pozsony versenyez.

ENTSO

Mindkét iparágban létrejön az európai átvite-

li társaságokat tömörítő szervezet, az ENTSO-E 

és az ENTSO-G. Az ENTSO-E 2007. július 1-jén 

már megalakult: 34 ország 42 TSO-ját tömörí-

ti és 6 korábbi TSO szervezetet olvasztottak bele: 

ETSO, UCTE, Nordel, BALTSO, UKTSOA, ATSOI. 

Az ENTSO-k fő feladata egy egységes európai há-

lózati szabályzat kialakítása, valamint egy gördü-

lő 10 éves, ugyancsak európai szintű hálózatterve-

zési rendszer meghonosítása lesz. A leendő háló-

zati szabályzat tartalma egyelőre tisztázatlan, de 

abban egyetértés van, hogy a határkeresztező for-

galomra vonatkozó egységes szabályokat min-

denképpen tartalmaznia kell majd. Az ENTSO-k 

az ACER és az Európai Bizottság felügyelete alatt 

működnek. A hálózati szabályzatokat az ACER 

javaslatára a Bizottság teheti majd kötelezővé.

Unbundling

A harmadik csomag előkészítésének legnagyobb vi-

tája a hálózati rendszerirányító társaságok leválasz-

tásáról szólt. A vita kompromisszummal zárult, így 

az egyértelmű megoldás helyett az irányelvek há-

rom lehetőséget adnak a tagállamoknak az átvite-

li rendszerirányítás tulajdonosi és irányítási szerkeze-

tének kialakítására. E három modell a teljes tulajdo-

nosi elválasztás, a független rendszerirányítás (ISO), 

illetve a független átviteli rendszerüzemeltetés (ITO) 

modelljei. Kiemeljük, hogy állami tulajdonlás esetén 

tulajdonosi elválasztásnak minősül, ha a rendszer-

irányító vállalat és a termelést/kereskedelmet végző 

energiaipari vállalkozások felett eltérő államigazga-

tási szervek gyakorolják a tulajdonosi jogokat. 

Az ISO modellben a hálózati eszközök az integ-

rált vállalatnál maradnak, csak a rendszerirányítás 
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függetlenségét kell garantálni 

(ez a modell a MAVIR esetében 

2002 és 2006 között valósult 

meg Magyarországon). 

Az ITO rendelkezik a hálózati 

eszközökkel, és az integrált vál-

lalat része maradhat. Ugyanak-

kor nagyon szigorú feltételek tel-

jesítését követelik meg az irány-

elvek annak érdekében, hogy az 

ITO működésének függetlensé-

gét garantálják. A teljesség igé-

nye nélkül e feltételek tartalmaz-

zák az informatika és a könyv-

vizsgálat különválasztását, a tel-

jes pénzügyi függetlenséget az 

anyavállalattól, ún. megfelelé-

si program megvalósítását, rész-

letes személyi összeférhetetlenségi feltételek teljesí-

tését. A szabályozó hatóság nagyon szigorú felügye-

leti jogosítványokat kap az ITO és az anyacég pénz-

ügyi kapcsolatainak ellenőrzésére. Például energia-

hivatali jóváhagyásra van szükség minden, az ITO 

és az anyavállalat közötti kereskedelmi és pénzügyi 

megállapodáshoz. Az anyavállalatnak az ITO be-

ruházási tevékenységére lényegében nincs hatása, 

mindezek következtében az ITO meglehetősen koc-

kázatos befektetéssé válhat a tulajdonosa számára.

Az 1. táblázat a kontinentális új EU-tagállamok 

rendszerirányító vállalatainak leválasztási jellemző-

it foglalja össze. Mint látható, Lengyelország és Ro-

mánia mindkét szektorban következetes tulajdono-

si leválasztást hajtott végre. A legkevésbé szigorú 

szétválasztás Bulgáriát, Észtországot és Lettorszá-

got jellemzi. Megjegyezzük, hogy a hazai gáz TSO, 

a Földgázszállító Zrt. (FGSZ) leválasztásának meg-

ítélése ellentmondásos, hiszen tulajdonosa, a MOL, 

az FGSZ mellett versenyző gázipari tevékenységek-

ben, így gázkitermelésben és -kereskedelemben is 

érdekelt. A harmadik csomag megjelenését követő 

hazai megnyilatkozások arra utalnak, hogy az álta-

luk tulajdonolt rendszerirányító társaságokkal 

16. ábra Tényleges és hőmérséklet-korrigált fogyasztás

2005. január–2009. április, GWh/hónap

16 ábra Tényleges és hőmérséklet korrigált fogyasztás
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BG 0% CZ 1% 

EE 7% 

HU 53% 

LT 29% 

LV 27% 

PL 52% 

RO 37% 

SK 12% 

Ország Áram TSO Gáz TSO

Bulgária jogi funkcionális

Csehország tulajdonosi jogi

Észtország jogi jogi

Lettország jogi jogi

Lengyelország tulajdonosi tulajdonosi

Litvánia tulajdonosi számviteli

Magyarország jogi tulajdonosi

Románia tulajdonosi tulajdonosi

Szlovákia tulajdonosi funkcionális

Szlovénia tulajdonosi jogi

forrás: DG TREN 

1. táblázat A TSO-k leválasztásának módja a kontinentális új tagállamokban

kapcsolatban mind az MVM, mind a MOL az ITO 

modell megvalósítását részesíti előnyben.

A tulajdonosi szétválasztás mellett említett 

gyakori érv, hogy az ily módon működő TSO-nak 

nincs ellenérdekeltsége a szűkös összekötő ha-

tárkapacitások létesítésében, ezért jellemzően 

nagyobb beruházási aktivitás jellemzi viselkedé-

sét. Mindez jótékony hatással van az energiapiaci 

integrációra és a verseny élénkítésére.

Az átviteli rendszerirányító társaságok 2008. 

évre vonatkozó pénzügyi jelentései alapján vizs-

gáltuk, hogy tetten érhető-e ez a tendencia a ré-

giós EU-tagállamok esetén. A 16. ábra arra utal, 

hogy a gáziparban – lehetőségükhöz mérten – 

valóban a tulajdonosilag leválasztott TSO-k foly-

tatták a legaktívabb beruházási tevékenységet. 

A villamosenergia-szektorban az átviteli társasá-

goknál nem találtunk ilyen egyértelmű tendenciát.



A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti 
szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles 

körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és 
szén-dioxid-piacok területén 2004 óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak 

vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.

A REKK fő tevékenységei:

Kutatás

Fő kutatási területünk a kelet-
közép- és a délkelet-európai 
régió:

• regionális villamosenergia- 
és gázármodellezés

• CO2-kvótakiosztás 
és -kereskedelem

• megújuló erőforrások 
támogatása és piacai

• ellátásbiztonság

• piaci belépési és 
kereskedelmi korlátok

• szolgáltatóváltás

Tanácsadás

• ár-előrejelzés és 
országtanulmányok
a beruházási döntések 
előkészítéséhez

• nagyfogyasztói tanácsadás 
az energiastratégia 
kialakításához a liberalizált 
piacon

• árszabályozási tanácsadás 
a szabályozó hatóságok és 
az energiaszolgáltató cégek 
részére

• konzultáció és tanácsadás 
rendszerirányítók részére, az 
új piaci kihívások kezelésére

Oktatás

Képzési programjaink:

• nyári egyetem

• szabályozói kurzusok 

• tréningek és e-learning 
kurzusok az alábbi témákban:

 ▪ árszabályozás

 ▪ villamosenergia-piacok

 ▪ piacmonitoring

 ▪ gázpiacok

• alkalmi, vállalati képzések 
egyedi igények alapján

Szabályozó
hatóságok

MEH, GVH, KVVM,
GKM, FVM

Energiacégek és 
nagyfogyasztók

Mavir, E.ON, MOL, MVM, 
ELMŰ, Főgáz, Alcoa, DRV

Nemzetközi
szervezetek

DG TREN, USAID, ERRA, 
CEER, NARUC

A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális 
környezet fi gyelembevétele nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió országainak 
piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan fi gyeljük. A régiós áramárak előrejelzésére 

15 országra kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk.

A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi 
tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok 

sajátosságait fi gyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.
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1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.   T. (+36 1) 482 7070   F. (+36 1) 482 7037   E. rekk@uni-corvinus.hu   www.rekk.eu




