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W 201 8 tavaszán az ETS reform hatására az európai kibocsátási egységek (EUA) ára rövid idő al att
megnégyszereződött, jel enl eg 1 7-20 EUR/t körül al akul .

W Az áremel kedés val ószínűl eg nem tekinthető átmenetinek, mivel az európai gazdasági növekedéssel párhuzamosan
növekszik a kvóták iránti igény.

W A növekvő EUA ár jel entős hatást gyakorol a vi l l amosenergia-piacra is, hatására az európai áramtőzsdék is igen
jel entős drágul ással szembesül tek.

W A REKK ál tal végzett szimul ációk azt mutatják, hogy 1 eurós EUA áremel kedés 0,45 EUR/M Wh-val növel i meg a
hazai vi l l amos energia nagykereskedel mi árát.

W H a a kibocsátási egységek ára 30 EUR/t föl é növekszik, és tartósan ezen szint körül al akul , akkor az jel entősen
átrendezheti a hazai vi l l amos energia szektort: a M átrai Erőmű gazdaságos működtetése veszél ybe kerül , el l enben
a hazai gáztüzel ésű erőművek nagyobb kihasznál tsággal l ennének képesek üzemel ni .

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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A kibocsátási egységek árának alakulása

A 1 . ábra az EUA árának al akul ását szeml él teti az EU ETS in-
dul ásától 201 8 októberéig. M íg az el ső időszaki ár 2006 vé-
géig 20 EUR/tCO2eq körül vál tozott, 2009-et követően egy
erőtel jes csökkenés után többnyire 1 5 EUR körül ingadozott,
és a periódus vége fel é 7 EUR al á esett. 201 1 novembere és
201 8 márciusa között a kibocsátási egységek ára nem is
emel kedett 1 0 euró föl é, és a 3. időszakban gyakori vol t az 5
eurós árszint.

Az el ső, tanul ási periódusban (2005-2007) a kvóták kiosz-
tása ingyenesen történt a l étesítmények korábbi emissziója
al apján, mel yet a tagál l amok N emzeti Kiosztási Tervei
(N KT) határoztak meg, és főként a szabál yozásba bevont
l étesítmények saját beval l ásán al apul t. Az el ső kibocsátási
egységek csak 2008-ig vol tak érvényesek, vagyis nem vol t
l ehetőség ’bankol ásra’. Amikor 2006 ápri l is végére ismertté
vál tak az el ső, akkreditál t hitel esítők ál tal el l enőrzött kibo-
csátási értékek és kiderül t, hogy a kötel ezett vál l al ati kör
val ójában jel entős többl et-al l okációban részesül t, a kvótaár
esésnek indul t, és 2007 tavaszára gyakorl ati l ag nul l ára
csökkent. A 2008 decemberi határidős ügyl etek árai azon-
ban emel kedtek az időszak vége fel é, mivel a piaci szerep-
l ők a már a tényl eges emissziókon al apul ó, szűkösebb
kiosztásra számítottak a kiotói vál l al ásokra vonatkozó meg-
fel el ési időszakban.

A 2008 nyarától a gazdasági vál ság hatására az ár csökke-
nésnek indul t, mivel a kötel ezett vál l al atok gazdasági tel je-
sítményének erőtel jes visszaesése visszavetette a
keresl etet. A kínál ati többl etet tovább erősítette, hogy tag-
ál l amonként el térő mértékben (0-22%) a l étesítmények kio-
tói krediteket is fel használ hattak emissziójuk l efedésére.
201 1 közepétől a 1 5 eurós szint körül i EUA ár tovább esett,
amihez a hitel vál ság és az energiahatékonysági irányel v el -
fogadása 6 is hozzájárul t amel l ett, hogy az időszak végére
nyi l vánval óvá vál t a nagymértékű, kb. 2,1 mi l l iárdos EUA
többl et jel enl éte.

Az emisszió-kereskedelmi rendszer
reformjának szükségessége

Az Európai Unió üvegházgáz (ÜH G) emisszió kereskedel mi
rendszere (EU ETS) egy összkibocsátási l imiten (sapka) és
forgal mazható kibocsátási egységeken al apul ó, egységes
európai szabál yozási rendszer. A hatál ya al á tartozó, körül -
bel ül 1 1 000 energiatermel ő és ipari l étesítmény és 500 l é-
gitársaság kötel es az ál tal a kibocsátott, szabál yozás al á eső
üvegházgáz mennyiségének megfel el ő kibocsátási egysé-
get (EUA)1 beszerezni , és az éves emissziójának megfel el ő
egységgel az adott évet követő ápri l is végéig el számol ni .
Az ETS 201 6-ban 1 ,75 mrd tCO2eq

2 emissziót fedett l e, ami
az EU ÜH G kibocsátásának 40%-a, a vi l ág ÜH G kibocsátá-
sának pedig körül bel ül a 4%-a. A szabál yozás 2005. január-
jától működik az EU ETS I rányel v3 és kiegészítő
rendel kezések al apján. A rendszer el ső, tanul ási periódusát
(2005-2007) követő 2. szakasz a kiotói vál l al ások időszaká-
val esett egybe (2008-201 2), a jel enl egi , 3. periódus pedig
201 3-tól 2020-ig tart. A következő, 4. időszak (2021 -2030)
szabál yait l efektető irányel vet idén nyáron fogadta el a Bi-
zottság.4 Az el ső két periódusban a bevont l étesítmények
ingyenes kiosztással juthattak a kibocsátásuk l efedéséhez
szükséges kibocsátási egységekhez, ami nagymértékben
hozzájárul t ahhoz, hogy a tagál l amok és vál l al ataik bevon-
hatóak l egyenek egy európai szintű, üvegházhatású gázki-
bocsátások mérsékl ését megcél zó környezeti szabál yozói
rendszerbe. Az ezt követő időszakokban a karbonszivárgás
veszél yének kitett ipari l étesítmények részesül hetnek in-
gyenes al l okációban, az energiatermel ő vál l al atok árverésen
szerzik be a kibocsátási egységeket.

A szabál yozás ál tal él etre hívott piacon a 2. időszak végére
2,1 mi l l iárd tonnás többl et hal mozódott fel , főként a gazda-
sági vál ság következtében, amihez a kiotói megfel el és idő-
szakában bizonyos mértékig fel használ ható nemzetközi
kibocsátás-csökkentési kreditek használ ata is hozzájárul t
(2008 óta közel 1 ,5 mrd kibocsátási egységet szol gál tattak
be vagy vál tottak át EUA-ra). 5 A fel hal mozódott többl et ha-
tására jel entősen csökkent a kibocsátási
egységek ára, és fel merül t a szabál yozói
beavatkozás igénye, egyrészt azért, hogy a
piac ne omol jon össze az egységek el érték-
tel enedése következtében, másrészt, hogy
az emissziócsökkentési beruházások el ha-
l asztása ne sodorja veszél ybe az EU ambi-
ciózus kl íma- és energiapol itikai cél jait.

1 . ÁBRA AZ EURÓPAI KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK (EUA) ÁRÁNAK ALAKULÁSA, 2005 JANUÁR - 2018

OKTÓBER

Forrás: ICE határidős ügyletek, az árak adott év decemberi határidős szerződésekre vonatkoznak.

1 European Union Al lowance

2 Tonna szén-dioxid egyenérték – az egyes üvegházhatású

gázok globál is felmelegítési hatásának (Global Warming

Potential , GWP) megfelelő mennyisége 1 tonna szén-dioxid

felmelegítő hatásához viszonyítva (CO2 esetén a GWP =1).

3 2003/87/EK –es irányelv

4 (EU) 2018/410 irányelv

5 EEA(2017) Trends and projections in the EU ETS

6 2012/27/EU
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A 201 3 ápri l isában 2,75 eurós minimum szintet is el érő árat
a rendszer megerősítésére irányul ó - az aukciós mennyisé-
gek időbel i áthel yezésére vonatkozó – „backl oading” és a
201 5-ben l efektetett strukturál is reformintézkedések beje-
l entése némil eg megemel te ugyan, de tartós árnövekedést
nem eredményezett.7 Az intézkedések hatásának el maradá-
sa vezethetett oda, hogy az EU ETS 4. szakaszára vonatko-
zó szabál yok kidol gozása összefonódott a rendszer
reformjára irányul ó újabb, szigorúbb rendel kezésekkel , ami-
nek eredménye végül ez év tavaszán mutatkozott meg az
árak al akul ásában. A drámai vál tozás, mel ynek során a ko-
rábbi 5 eurós árszintről 1 9-21 euróra, vagyis négyszeresére
emel kedtek az árak, fel készül etl enül érte a piacot.

Mi határozza meg az EUA árát?

A kibocsátási egységek árát szűkösség esetén a kvóta iránti
keresl et és a kvótakínál at (sapka) határozza meg. Az ár –
ideál is esetben - a rendszerben résztvevő l étesítmények el -
hárítási határköl tségével egyezik meg, ami annak az utol só
tonna CO2 el kerül ésének köl tsége, amel y révén a kibocsátás
az emissziós sapka szintje al á csökken. A szakirodal om
al apján a keresl etet és a kínál atot meghatározó főbb ténye-
zők a következők.

A keresleti oldalon:

W Energiaforrások árának változása: Az árak al akul ása
rövid távon a termel ési portfol ióban résztvevő l étesít-
mények működési l ehetőségeit határozza meg,
hosszabb távon pedig technol ógiai vál tást eredmé-
nyezhet (pl . széntüzel ésről gáz- vagy biomasszatüze-
l ésre vagy fosszi l isről megújul óra). Az al acsonyabb
faj l agos kibocsátással járó technol ógiák csökkentik a
kibocsátási egységek iránti igényt, a szenes termel és
fel futása viszont növel i azt. A szakirodal mi források az
energiaforrások közül az ol aj és gáz ár esetében pozi-
tív, a szén esetében többnyire negatív összefüggést
tárnak fel az EUA árakkal (az ol aj esetében l eginkább a
gazdasági aktivitás vál tozásával összhangban). Az
újabb tanul mányok szerint azonban egyértel mű ok-
okozati összefüggést nehéz meghatározni a tényezők
között, ezért az EUA és az energiaforrások árai köl csö-
nös egymásra hatásának vizsgál atát, kointegrációs
el emzését tartják megfel el őnek. 8

W Gazdasági kilátások: A gazdasági ki l átások al apvetően
befol yásol ják a kibocsátási egységek iránti keresl etet
és az árat is. Fontos megjegyezni , hogy a gazdasági
tel jesítmény növekedésének árra gyakorol t hatását a
tevékenységek karbonintenzitásának vál tozása is befo-
l yásol ja, amiben – részben az EU ETS-nek köszönhető-
en – jel entős javul ás vol t tapasztal ható az el múl t
évtizedben. Az EU-ban megfigyel hető az ÜH G emisszió
és a gazdasági tel jesítmény trendjeinek szétvál ása.

W Bizonytalanság : Kiszámíthatóbb időszakokban kisebb
ár-vol ati l i tás és egyértel műbb ártrend figyel hető meg
az EUA piacon. Kevésbé kiszámítható, bizonytal an idő-
szakokban magasabb az ár vál tozékonysága és kevés-
bé egyértel mű az ártrend. 9 Az árszint kiszámíthatat-
l ansága negatívan hat az emissziócsökkentésre irányu-
l ó beruházási döntésekre.

W Egységek bankolhatósága: Bár jel entős szerepet ját-
szott a nagymértékű piaci többl et kial akul ásában, a
bankol ásnak köszönhető az a tény is, hogy a jel entős
föl ösl eggel jel l emezhető rendszerben 201 3 után nem
csökkent az ár nul l ára. A jövőben egyre szűkül ő sapka
miatt ugyanis a piaci szerepl ők jövőbel i áremel kedés-
re számítanak, így az ál tal uk birtokol t, korl átl an idő-
bel i fel használ hatósággal bíró kibocsátási egységek
opciós értéket hordoznak.

W Szabályozási változások és várható hatásuk: A sza-
bál yozásba bevont új szektorok (pl . l égi közl ekedés),
üvegház-hatású gázok (pl . N 2O, PFC), országok (pl . új
EU bel épők) és a piaci összekapcsol ás (pl . svájci ETS-
sel várhatóan 2020-tól ) növel ik a kibocsátási egysé-
gek iránti keresl etet.

W Egyéb, átfedő szabályozások: Az EU kl ímapol itikai
cél jait támogató egyéb szabál yozások és az azokat
kísérő támogatási mechanizmusok csökkentől eg hat-
nak az EUA keresl etére. I de tartozik többek között a
megújul óenergia-fel használ ást és energiahatékonysá-
got ösztönző szabál yozás, val amint az ipari kibocsá-
tásokra vonatkozó irányel v (I ED) és az abban
hivatkozott, nagy tüzel ő-berendezésekre vonatkozó
BAT referenciadokumentum (LCP BREF).1 0 Az utóbbi-
ban el őírt, szigorodó l evegőszennyezési határértékek-
nek val ó megfel el és magas köl tségei miatt kiszorul ó
szenes erőművek hel yét várhatóan tisztább technol ó-
giák veszik át, ami szintén csökkenti a kibocsátási
egységek iránti keresl etet.

.

7 176/2014/EK bizottsági rendelet és EU decision 2015/1814.

8 Hinterman et al . (2016) Price and Market Behavior in Phase I I of the EU ETS: A

Review of the Literature, Review of Environmental Economics and Pol icy, Vol 10. ,

I ssue 1 , 2016

9 Lutz et. al . 2013, ZEW DP No.13-001

10 2010/75/EU, amely előírja legjobb elérhető technikáknak megfelelő kibocsátási

határértékeket az aktuál is BAT ajánlások (BREF - legjobb elérhető technika

referenciadokumentum) alapján.
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A kínálati oldalon:

Az EUA kínál atát végeredményben az adminisztratív mó-
don meghatározott kibocsátási pl afon határozza meg. A pi-
acon fel hal mozódott EUA többl et miatt jel enl eg nem
biztosított a kínál at szűkössége, ami a jól működő rendszer
al apját jel entené. A többl et csökkentésére irányul ó intézke-
dések közül a 201 4-es és 201 5-ös, fent eml ített reformintéz-
kedések további szigorítása és a fel ül vizsgál t irányel v
(201 8/41 0/EU) szabál yai tekinthetők a l egfontosabbaknak.
A vál toztatások révén a következő kínál at-csökkentő intéz-
kedések l épnek él etbe:

W A l ineáris csökkentési tényező (a sapka éves szűkíté-
sének mértéke) 2021 -től kezdődően 1 ,74%-ról 2,2%
százal ékra növekszik.

W Piaci Stabi l i tási Tartal ék (M SR) kerül bevezetésre
201 9-től . A mechanizmus mennyiségi ol dal ról szabá-
l yozza az árat ol y módon, hogy a piaci többl et bizo-
nyos százal ékát (eredeti l eg 1 2%, amit az el ső 5 évre
vonatkozóan később 24%-ra emel tek) évente kivonja
az árverezett mennyiségből , egészen addig míg a pi-
aci többl et 833 mil l ió EUA fel ett van. 2023-tól kezdő-
dően törl ésre kerül az el őző évi árverezett mennyiség
föl ötti tartal ék.

W Backl oading: a 900 mil l ió tonna kibocsátási egység
átmeneti kivonásának terve annyiban vál tozott, hogy
a 201 4-201 6-os évek során kivont mennyiséget nem
árverezik a 3. időszak végén, hanem az M SR-be kerül .

A fel sorol t intézkedéseken kívül megeml íthető, hogy a kar-
bon-szivárgás (kibocsátás áthel yezés) el l eni intézkedések
fel ül vizsgál ata révén a jövőben cél zottabban történik az in-
gyenes al l okációban részesül ő vál l al ati kör és a kiosztás
al apjául szol gál ó iparági benchmarkok meghatározása is.
El mél eti l eg az ingyenes kiosztásnak nincs hatása a kibocsá-
tási egységek árára, és a segíti a vál l al atok beruházási dön-
téseit. H ogy a gyakorl atban is így van-e, az egy érdekes
kutatási kérdés.

Az EU emisszió-kereskedel mi rendszerében
201 0 óta 201 7-ben tapasztal ható újra
emissziónövekedés, a l égi közl ekedést nem
számítva a 201 6-os 1 750,63 M t értékről
1   753,86 M t -ra emel kedett a kibocsátás
(ami 0,1 8%-os növekedésnek fel el meg). A
többl et-keresl et i l yen módon val amel yest
csökkentette a piaci fel esl eget.1 1

Ahogy az árra ható tényezők áttekintéséből
kiderül t, a jövőbel i ár becsl ése igen komp-
l ikál t fel adat, főként a keresl etet befol yáso-
l ó vál tozókban megl évő nagyfokú
bizonytal anság miatt. A jövőbel i árra vo-
natkozó, el érhető becsl ések közül a Carbon
tracker 201 8 végére 1 5, 201 9-re 20, 2020-
21 -re 25-30, és 2030-ra 55 EUR/tCO2eq árat
jósol . A Reuters 8 el emző cég el őre jel zé-
sének átl agol ása al apján 201 9-ben 1 8,59,
2020-ban 20,76, 2021 -ben pedig 21 ,88

EUR/tCO2eq árszintet vár. A Bank of America M erri l l Lynch
szerint az EUA ára 201 9-re el érheti a 30 EUR/tCO2eq értéket.
Abban egyetértenek a szakértők, hogy amennyiben fel ível ő
gazdasági tevékenységgel párosul nak a reformok, a maga-
sabb árszint hosszabb távon fennmaradhat.

Az EUA áremelkedésének hatása a hazai villa-
mosenergia-piacra

A kibocsátási egységek ára jel entős hatással bír a nagyke-
reskedel mi áramárra is. A 201 8 tavasza óta tartó erőtel jes
EUA áremel kedés hatására mind a másnapi , mind a határ-
idős áramárak igen jel entős emel kedést produkál tak. Egyes
országokban az árnövekedés meghal adta a 1 5-20
EUR/M Wh-ás értéket is, ami 30-50 %-kos emel kedést je-
l ent. Az árrobbanás mögött döntő részben a kibocsátási
egységek ál l nak, ugyanakkor a gázárak ugrásszerű növeke-
désének hatása sem el hanyagol ható. A REKK ál tal kifej l esz-
tett Európai Árampiaci M odel l segítségével model l ezhetjük,
hogy kül önböző EUA árak mil yen hatással vannak a nagy-
kereskedel mi vi l l amosenergia-árra. A szimul áció során min-
den árat befol yásol ó tényezőt vál tozatl annak fel tétezünk,
kivéve a szén-dioxid kvóta árát, így l ehetőségünk nyíl ik arra,
hogy pusztán ezt az egy hatást önmagában értékel jük. A 2.
ábra megmutatja, hogy kül önböző EUA árak mel l ett mi l yen
nagykereskedel mi vi l l amosenergia-árak al akul nak ki ha-
zánkban és N émetországban. A szimul áció rámutat arra,
hogy M agyarországon 1 eurós EUA árnövekedés - a jel enl egi
tüzel őanyag-ár fel tétel ezések mel l ett – 0,46 EUR/M Wh-val
növel i meg a hazai nagykereskedel mi áram árát. A növeke-
dés a német piacon ennél is nagyobb, megawattóránként
mintegy 0,67 EUR.

Ahogyan korábban is rámutattunk, a szén-dioxid egységek
árának vál tozása máshogyan hat a gáztüzel ésű és a széntü-
zel ésű erőművek versenyképességére: a magasabb EUA ár
– a kisebb faj l agos CO2 kibocsátásnak köszönhetően – a
föl dgáz al apú termel őket versenyel őnybe hozza a szén-bá-
zisú termel éssel szemben. A jel enl egi 20 EUR/t-ás EUA ár-
szint közel ít ahhoz a tartományhoz, amel y során a M átrai

y = 0.4594x + 56.422
R² = 0.9956

y = 0.6684x + 45.045
R² = 0.9996
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2. ÁBRA KÜLÖNBÖZŐ EUA ÁRSZINTEK MELLETT A KIALAKULÓ NÉMET ÉS MAGYAR ZSINÓR

VILLAMOS ENERGIA ÁRA

Forrás: REKK model lezés1 1 EEA, Trends and projections in the EU ETS
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Erőmű versenyképessége jel entősen roml ik a gázosokhoz
képest, és a mostani körül mények között végzett szimul áci-
ók azt mutatják, hogy 25-30 eurós EUA ár esetében ha-
zánkban a l ignit al apú termel és csökkenne, a gázbázisú
termel és növekedne, míg a nettó import nem vál tozna je-
l entősen.

A fenti pél dából is l átható, hogy egy erőtel jes kínál at-ol dal i
beavatkozással jel entős hatást l ehet gyakorol ni az árampi-
acra is, és ez akár fel gyorsíthatja a szektor dekarbonizáció-
ját is, kül önösen, ha figyel embe vesszük a fent eml ített,
egyre szigorodó környezetvédel mi normákat, mel yekkel az
erőműveknek szembesül nie kel l . Ezek ugyanis kül önösen a
régebbi technol ógiájú, szénbázisú termel őknél okoznak
köl tségnövekedést. Ezen szabál yozások mindegyike a sze-
nes erőművek gyorsabb kivezetését indukál ja, amel y vi-
szont el vezethet a gáz al apú termel és gyors fel futásához.
Kérdés, hogy ez mil yen vál tozást jel ent az európai gázpia-
con, a megnövekedett keresl et mi l yen forrásból , és mil yen
áron l esz biztosítható.

3. ÁBRA A HAZAI SZÉN ÉS GÁZ ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS A NETTÓ IMPORT ALAKULÁSA

KÜLÖNBÖZŐ EUA ÁRSZINTEK MELLETT

Forrás: REKK model lezés
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Szerzők

Bartek-Lesi Mária a Gödöl l ői
Agrártudományi Egyetemen
1 993-ban végzett mezőgazdasá-
gi gépészmérnökként, majd a
CEU-n szerzett közgazdasági M A
fokozatot 1 994-ben. 1 995-től
2000-ig a CEU Labor Project
nevű kutatócsoportjának mun-
katársa vol t, majd 1 998 és 201 2
között tanársegédként és egye-

temi adjunktusként dol gozott a BCE Vál l al atgazdaságtani
I ntézetében. 2001 és 2003 között részt vett a M agyar Ener-
giahivatal Közgazdasági és Környezetvédel mi Osztál yának
munkájában. 2005-ben szerezte meg PhD fokozatát. A
REKK-hez 2004-ben csatl akozott, ahol 201 2 óta főál l ású
kutatóként főként megújul ó energiával , kl ímapol itikával és
al acsony karbon-kibocsátású közl ekedéssel kapcsol atos ku-
tatási projektekben vesz részt.

Mezősi András 2006-ban vég-
zett a Budapesti Corvinus Egye-
temen, ahol 201 4-ben PhD
fokozatot is szerzett. 2006-ban
kerül t gyakornokként a REKK-
hez, ahol mostanra már szenior
kutató. Kutatási terül etei a meg-
újul ó energiaforrások közgazda-
ságtana, a kül önböző
energiapiaci beruházások érté-
kel ése, i l l etve a vi l l amosenergia-
piacok közgazdasági model l ezé-

se. Számos projekten vett részt, amel y során a hőszektor és
az épül etek hőfel használ ását model l ezte.

Szajkó Gabriella 1 992-ben köz-
gazdászként dipl omázott a Bu-
dapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen. Ezután a CEU köz-
gazdaságtudományi tanszéké-
nek kutatási asszisztense majd
kutatója. 2005-ben szerzett PhD
fokozatot. 1 998 és 2000 között a
Gazdasági M inisztériumban,
2000 és 2003 között a M agyar

Energia H ivatal ban dol gozott, el sősorban az energiapiacok
és a környezetvédel mi szabál yozással kapcsol atos kérdések
el emzése vol t a fel adata. 2003 és 2007 között a BCE Kör-
nyezetgazdaságtani Tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd
egyetemi docens. A REKK al apító tagja, 2007-től főál l ású
szenior kutatója. El sősorban az energia ágazatokat érintő
környezetvédel mi probl émák közgazdasági el emzésével és
oktatásával fogl al kozik.

REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor

holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson

európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és

iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és

kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai

sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az

Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szak-

mai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia-

és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuá-

lis kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és

a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.




