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A REKK Alapítvány 2016-os megalapítása óta változatlanul az energiaszektorban zajló átalakulások

megvitatásával foglalkozik, és olyan hazai és regionális szakmai fórumokat szervez, ahol az iparág

kiemelkedő képviselőinek részvételével fogalmazhatunk meg válaszokat ezekre a kihívásokra. A Covid-

járvány miatt 2021-ben valamennyi eseményünket online platformokon tartottuk. Eseményeink így is nagy

érdeklődés mellett zajlottak, és az online térben lehetőségünk nyílt több külföldi előadó meghívására,

szélesebb nemzetközi hallgatóság megszólítására is.

A 2021. év kiemelt eseménye A karbonárazás jövője címmel megrendezett régiós energiapolitikai fórum

volt, ahol a délelőtti szekcióban az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) reformjáról, a

délutáni szekcióban pedig az EU-n kívüli karbonárazási rendszerekről és a széndioxid-árakat befolyásoló

tényezőkről beszélgettünk neves előadóinkkal.

A hagyományos tavaszi villamosenergia-piaci és őszi földgázpiaci események mellett nagy érdeklődés

övezte a „Jelentős PV kapacitás hatása a hazai villamosenergia-rendszerre”, az „LNG terminálok

szabályozása”, valamint a V4 Energy Think Tank Platform keretében szervezett „Nemzeti

Hidrogénstratégiák - Megvalósítási tervek és modellezési eredmények” című workshopjainkat.

A zártkörű PiacMonitoring Klub eseményeken az energiapiaci árváltozásokról volt szó. Míg év elején a

szabályozásienergia-árak emelkedése tartotta izgalomban a piaci szereplőket, az év második felében a

magasra szökő földgáz-, villamosenergia- és széndioxidárak váltak meghatározó témává. A magas

árakkal policy brief formájában is foglalkoztunk.

A nemzetközi jelenlétünket a V4 Energy Think Tank Platform rendezvényei mellett az angol nyelven

tartott Energy Futures esemény, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen szervezett,

a Duna Régió országainak klíma- és energiaterveiről szóló workshopsorozat is erősítette.



4

A 2021. év eredményei

13 nyilvános online 

workshop

2 zártkörű online 

workshop

8 policy brief

7 blogbejegyzés



A 2021-BEN ELEMZETT 

TÉMÁK ÉS MEGVALÓSÍTOTT 

ESEMÉNYEK
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Régiós Energiapolitikai Fórum
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Az online eseményen a kormányzati és kutatói szféra neves képviselőivel 

beszélgettünk arról, hogy a karbonárazás milyen módon támogathatja a párizsi 

klímaegyezmény céljainak elérését. A délelőtti szekcióban az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) reformjáról, az esetleges ágazati és 

földrajzi kiterjesztésének hatásairól beszélgettünk, és kitértünk a szén-dioxid 

határkiigazítási mechanizmus (CBAM) előnyeire és kihívásaira is. A délutáni 

szekcióban az EU-n kívüli karbonárazási rendszerekről és a széndioxid-árakat 

befolyásoló tényezőkről esett szó.

Előadók - délelőtti szekció:

• Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes 

államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium 

• Mezősi András, kutató főmunkatárs, REKK

• Michael Grubb, Professor of Energy and Climate 

Change, University College London 

• Peter Vis, Senior Research Associate, European 

University Institute

Előadók - délutáni szekció:

• Tom Howes, Head of Energy and Environment Division, 

IEA

• Espen Andreassen, Head of the Long-term Reports, 

Volue Insight

• Marissa Santikarn, climate change specialist, World 

Bank

• Karsten Neuhoff, Head of Climate Policy Department, 

German Institute for Economic Research

JÚNIUS 8.

A karbonárazás 

jövője

Eredmények: Mindkét szekció felvétele elérhető a honlapunkon

https://rekk.org/esemeny/260/a-karbonarazas-jovoje


Villamosenergia- és gázpiaci 
évértékelők
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Programütközés miatt 2020 végéről januárra csúszott az előző gázévet értékelő 
rendezvényünk. 

▪ A 2020-as évben a földgázszektor hazai szereplőit a COVID-járvány és annak 

gazdasági hatásai, valamint a Krk LNG terminálon történt hazai lekötések 

tartották izgalomban. 

▪ A workshopon áttekintettük a globális és a regionális gázpiac helyzetét, majd 

vendégeinkkel panelbeszélgetés keretében értékeltük az előző gázévet és 

megvitattuk, hogy milyen kihívásokat hoz a következő időszak.

A workshopon a 2020-as év villamosenergia-piaci eseményeiről beszélgettünk. 

▪ A nagykereskedelmi blokkban Mezősi András (REKK) és Csermely Ágnes (MEKH) 
tartottak előadást a regionális, illetve hazai árampiaci trendekről, a 
kiskereskedelmi blokkban Vékony András (REKK) adott elő. 

▪ Felkért hozzászólóként vett részt Hazlach András, az MVM Partner Zrt. 

proprietary kereskedelmi igazgatója, és Nagy Zsuzsanna, az E.ON Energia-

megoldások Kft. beszerzési vezetője.

Az 2021-es gázévet az elszálló földgázárak, a COVID utáni rekonstrukció, valamint a 

dekarbonizációs célkitűzések miatt a gáz megváltozott megítélése határozták meg. 

Itthon eközben a hosszú távú gázvásárlási szerződés újrakötése, a déli szállítási 

útvonal kialakítása, és a CEEGEX likviditásának javulása voltak a további meghatá-

rozó fejlemények.

▪ A REKK és a MEKH felvezető előadásai után online beszélgetésen értékeltük az 
előző gázévet az ágazat kormányzati és piaci képviselőivel, és beszélgettünk a 
következő év kihívásairól. 

JANUÁR 13.:

A magyarországi 

gázpiac elmúlt 

évének áttekintése

MÁJUS 26.:

A magyarországi 

villamosenergia-piac 

2020-as évének 

áttekintése

NOVEMBER 11.:

A magyarországi 

gázpiac elmúlt 

évének áttekintése

Eredmények: Előadások

Eredmények: Előadások

Eredmények: Előadások

https://rekk.org/esemeny/259/a-magyarorszagi-villamosenergia-piac-2020-as-evenek-attekintese
https://rekk.org/esemeny/268/a-magyarorszagi-gazpiac-elmult-evenek-attekintese
https://rekk.org/esemeny/243/a-magyarorszagi-gazpiac-elmult-evenek-attekintese


Kiemelt hazai témák:
a PiacMonitoring Klub sorozat
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MÁJUS 18.:

Szabályozási 

energiapiaci 

anomáliák

OKTÓBER 13.:

Meddig maradnak a 

magas árak az 

energiapiacokon?

A szabályozásienergia-árak 2021. év eleji jelentős

emelkedése a magyar villamosenergia-szektor sok

szereplőjét komoly kihívások elé állította. A rendezvény

a téma kapcsán megindult iparági gondolkodáshoz

kívánt hozzájárulni azzal, hogy megpróbáltuk körüljárni

a kiegyenlítő szabályozási, kapacitás- és energiapiacok

aktuális kérdéseit.

Az év második felében a rohamosan emelkedő

villamosenergia- és földgázárak árak kerültek a

fókuszba, nehéz helyzetbe hozva a piaci áron vásárló

fogyasztókat. A zártkörű eseményen arra kerestük a

választ, hogy ideiglenes vagy tartós tényezők okozzák

a széndioxid-kvóta, a villamos energia a földgáz árának

növekedését, mely kínálati és keresleti tendenciák

jelentősek, mekkora lehet a szerepe a spekulatív

várakozásoknak, és mekkora árnövekedésre

számíthatnak a szabadpiaci fogyasztók.

REKK Policy Brief: Hibáztathatjuk-e Oroszországot a magas európai gázárakért?

A REKK PiacMonitoring Klub rendezvényeken aktuális energiapolitikai témákkal foglalkozunk. A
rendezvények zártkörűek, a részvétel meghívásos alapon lehetséges.

https://rekk.hu/downloads/events/rekk_policybrief_hu_2021_08.pdf


REKK Energy Futures sorozat
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A REKK Energy Futures sorozat 2017 decemberében
indult, és minden alkalommal olyan előadókat
hívunk meg, akik az energy transition műszaki-
technikai jellemzőinek megvilágítása mellett az
átalakulással összhangban lévő, azt segítő üzleti
modellek megértésében is segíteni tudják az
érdeklődő közönséget.

MÁJUS 31: VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREINK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE

2021. január 8-án üzemzavar következtében két részre 
szakadt az egységes európai villamosenergia-rendszer. 
Az üzemzavari automatikák és TSOk együttműködése 
hatására a helyzet pár óra alatt helyreállt. 2021 
februárjában az Egyesült Államokban a rendkívüli 
időjárás áramszünetekhez vezetett, Texas államban 
milliók maradtak villamosenergia-ellátás nélkül. 

Az online eseményen meghívott előadóinkkal arról 
beszélgettünk, hogy mi okozta a fenti vészhelyzeteket, 
és hogyan javíthatunk a villamosenergia-rendszerek 
ellenállóképességén.

Előadók:

• Mike Hogan, RAP

• Bernard Malfliet, Elia, ENTSO-E

Az eseményt a REKK és a Regulatory Assistance Project 
(RAP) közösen szervezte.

Eredmények: Az esemény felvétele és előadások

https://rekk.org/esemeny/251/villamosenergia-rendszereink-ellenallokepessege


Az ECF megbízásából végzett 
kutatásunk a földgáz versenyképes-
ségét vizsgálta a fűtésszektorban. A 
workshopon bemutattuk a kutatás 
eredményeit és az épület, illetve 
fűtésszektor szakértőivel beszélget-
tünk a földgáz jövőjéről az épület-
szektorban, és a kibocsátáscsökken-
tési lehetőségekről.

További workshopok
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FEBRUÁR 10: 

LNG-TERMINÁLOK 

SZABÁLYOZÁSA

Az online workshopon európai és 
nemzeti szabályozó hatóságok és 
terminálüzemeltetők képviselőivel, 
valamint további szakértőkkel arról 
beszélgettünk, hogy mely szabályo-
zói korlátok és hiányosságok 
akadályozzák a működő LNG-
terminálok optimális kihasználtsá-
gát. 

MÁRCIUS 18: JELENTŐS PV 

KAPACITÁS HATÁSA A HAZAI 

VILLAMOSENERGIA-

RENDSZERRE

OKTÓBER 21: A LAKOSSÁGI 

FŰTÉS DEKARBONIZÁCIÓS

LEHETŐSÉGEI A NYUGAT-

BALKÁNI ORSZÁGOKBAN

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából végzett 
kutatásunk azt vizsgálta, hogy 
különböző flexibilis kapacitásokkal –
kielégíthetőek-e a szükséges 
tartalékkapacitások, elegendő kínálat

áll-e minden órában rendelkezésre. A 
workshopon bemutattuk és vendé-
geinkkel megvitattuk a modellezés 
során előállt főbb eredményeket.

Eredmények: Az esemény felvétele és 

előadások Eredmények: Tanulmány és 

előadások

Eredmények: Előadások

https://rekk.org/esemeny/244/lng-terminalok-szabalyozasa
https://rekk.org/esemeny/244/lng-terminalok-szabalyozasa
https://rekk.org/esemeny/248/jelentos-pv-kapacitas-hatasa-a-hazai-villamosenergia-rendszerre
https://rekk.org/esemeny/248/jelentos-pv-kapacitas-hatasa-a-hazai-villamosenergia-rendszerre
https://rekk.org/esemeny/266/a-lakossagi-futes-dekarbonizacios-lehetosegei-a-nyugat-balkani-orszagokban


MÁJUS 6.

Nemzeti Energia- és 

Klímatervek a Duna 

Régióban -

Villamosenergia- és 

Gázpiacok

NEKT workshopok
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Főbb témakörök: 

▪ A NEKT-ekben különböző dekarbonizációs útvonalak figyelhetőek meg a 

villamosenergia-ágazatban, ám a szén-gáz váltás nem jelenik meg a 

dokumentumokban

▪ A megújuló energiaforrásokra irányuló beruházások leginkább a nap- és a 

szélerőműveket célozzák

▪ Annak ellenére, hogy a NEKT-ek a gáz-fogyasztásának stagnálásával számolnak, a 

dokumentumok jelentős infrastruktúra-fejlesztési terveket tartalmaznak.

Eredmények:  Előadások, Összefoglaló

MÁJUS 20.

Nemzeti Energia- és 

Klímatervek a Duna 

Régióban –

Megújuló Hő és 

Közlekedés

Főbb témakörök: 

▪ Hiányoznak a megfelelő szakpolitikai eszközök a megújuló energiaforrásokból 

történő fűtés számára

▪ A megújuló fűtés a fenntarthatósági aggályok ellenére a biomasszára 

összpontosít

▪ Az NEKT-k alapján a Duna Régió kormányai bíznak benne, hogy képesek 

lesznek megváltoztatni a közlekedési ágazat növekvő kibocsátási tendenciáját.

Eredmények: Előadások, Összefoglaló

A REKK a Duna Régió Stratégia fenntartható energia prioriási területe megbízásából készítette el a Nemzeti 

Energia- és Klímatervek a Duna Régióban c. tanulmányt, amely a Duna Régiós országok Nemzeti Energia és 

Klímaterveiben (NEKT) és a nem EU tagállamok hasonló stratégiai dokumentumaiban meghatározott, 2030-ra 

vonatkozó célokat, azok elérésére irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket, valamint a várható eredmények és 

kölcsönhatások összehasonlító elemzését és értékelését tartalmazza. A tanulmány eredményeit két workshop 

keretében mutattuk be. 

https://rekk.org/esemeny/249/nemzeti-energia-es-klimatervek-a-duna-regioban-villamosenergia-es-gazpiacok
https://rekk.org/esemeny/250/nemzeti-energia-es-klimatervek-a-duna-regioban-megujulo-ho-kozlekedes
https://energy.danube-region.eu/
https://rekk.hu/elemzes/305/nemzeti-energia-es-klimatervek-a-duna-regioban


A Visegrad 4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP) célja a visegrádi országok energetikai kutatóközpontjai közötti kooperáció 
erősítése, valamint az akadémiai szféra és a döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása.

Energiaügyi „think tank” szerep a 

közép- és délkelet-európai régióban

12

MÁRCIUS 18.

2050-es 

dekarbonizáció a 

Visegrádi Régióban

A workshop célja a Visegrádi Országok 2050-ig 

szóló,  hosszú távú stratégiáinak megvalósítását 

vizsgáló három tanulmány bemutatása volt. Ezek 

témái: A 2050-ig szóló, hosszú távú tagállami 

stratégiák a V4 országokban; A Power-To-Gas 

technológia szerepe a régióban; A szénkivezetés 

megvalósítása a V4 országokban.

Az előadások elérhetőek a honlapunkon. 

DECEMBER 8.

Nemzeti

Hidrogénstratégiák -

Megvalósítási tervek

és modellezési

eredmények

A hidrogén várhatóan kulcsszerepet játszik a 

dekarbonizációs célok elérésében. A V4TTP és 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

szervezett rendezvény összefoglalta a 

Visegrádi régióban a hidrogénnel kapcsolatos 

legújabb fejleményeket. 

A tanulmányok és az elhangzott 
előadások elérhetőek a honlapunkon.

JANUÁR 18.

Zöld közlekedés a 

Visegrádi 

Együttműködés 

országaiban

Az Instytut Jagielloński által szervezett esemény-

en összehasonlítottuk és megvitattuk a Visegrádi 

országok 2030-ig szóló zöld közlekedési terveit 

és céljait, valamint szó esett a vasúti közlekedés-

ről és az elektromobilitás előtti kihívásairól. A 

V4ETTP platform kutatóinak előadásait panel-

beszélgetés követte. 
Az előadások elérhetőek a honlapunkon. 

https://rekk.org/esemeny/269/nemzeti-hidrogenstrategiak-megvalositasi-tervek-es-modellezesi-eredmenyek
https://rekk.org/esemeny/246/2050-es-dekarbonizacio-a-visegradi-regioban:-a-2050-ig-szolo-hosszu-tavu-strategiak-megvalositasanak-harom-kiemelt-komponense
https://rekk.org/esemeny/245/zold-kozlekedes-a-visegradi-egyuttmukodes-orszagaiban-celok-es-jo-peldak


Blogbejegyzések a Metazsúlon, 

a REKK blogján
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A legolvasottabb bejegyzések 2021-ben:

▪ Mezősi András, Kácsor Enikő: A megújulók okozzák a magas villamosenergia-árakat? Az adatok nem ezt 
mutatják! (2021. október 20.)

▪ Mezősi András, Szajkó Gabriella: Soha nem látott magasságokban a szén-dioxid-kvóta ára (2021. február 19.)

▪ Varga Katalin, Kácsor Enikő: Ki fizet többet? – Referenciaár alatti ajánlatok versenye a második METÁR-aukción
(2021. február 25.)

▪ Kácsor Enikő, Mezősi András: Mit hozott és mit hozhat még az új szlovák-magyar határkeresztező kapacitás? 
(2021. április 22.)

▪ Diallo Alfa, Szabó László: Mivel magyarázhatóak az Ibériai-félsziget kiugróan alacsony PV aukciós árai? (2021. 
március 18.)

2019. márciusában elindult a REKK munkatársai által életre hívott Metazsúl blog, amelynek célja, hogy 
felhívjuk a figyelmet a minket foglalkoztató témákra, leírjuk saját véleményünket, és megismerjük másokét. 
Olyan témákat is szeretnénk felvetni, amelyekkel mindennapi munkánk során találkoztunk, s melyek nem 
feltétlenül jelennek meg tanulmányainkban, de talán szélesebb körű érdeklődésre is számot tarthatnak.

2021-ben összesen 7 blogbejegyzés született változatos tartalommal.

https://blog.rekk.hu/bejegyzes/36/a-megujulok-okozzak-a-magas-villamosenergia-arakat-az-adatok-nem-ezt-mutatjak
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/31/soha-nem-latott-magassagokban-a-szen-dioxid-kvota-ara
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/32/ki-fizet-tobbet-referenciaar-alatti-ajanlatok-versenye-a-masodik-metar-aukcion
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/35/mit-hozott-es-mit-hozhat-meg-az-uj-szlovak-magyar-hatarkeresztezo-kapacitas
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/34/mivel-magyarazhatoak-az-iberiai-felsziget-kiugroan-alacsony-pv-aukcios-arai


Elkészült Policy Brief-ek
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Sorszám Szabályozási összefoglaló címe Tárgyalt téma és kapcsolódó rendezvény Dátum

REKK Policy Brief

2021/01

A globális, az európai és a magyar 

gázpiac 2020-as éve és a 2021-es 

várakozások

A 2020-as év gázpiaci eseményei, PiacMonitoring Klub 2021. február

REKK Policy Brief

2021/02

Különböző PV penetráció hatása a hazai 

villamosenergia-piacra

Az ITM megbízásából végzett kutatás módszertana és 

eredményei, REKK workshop
2021. március

REKK Policy Brief

2021/03

Hatással van-e a verseny intenzitása a 

megújuló aukciókon kialakult árakra?

Esettanulmányok feldolgozása az aukciókon kialakult 

verseny és árak kapcsolatáról, nem volt kapcsolódó 

esemény

2021. április 

REKK Policy Brief

2021/04

The future of the electricity sector in the 

Danube Region

A villamosenergia-szektor vizsgálata a Dunai Régió 

országainak klíma- és energiatervei alapján, REKK 

workshop

2021. április

REKK Policy Brief

2021/05

The future of natural gas in the Danube 

Region

A földgáz-szektor vizsgálata a Dunai Régió országainak 

klíma- és energiatervei alapján, REKK workshop

2021. április

REKK Policy Brief

2021/06

The development of renewable heating 

and cooling in the Danube Region

A megújuló alapú fűtés vizsgálata a Dunai Régió 

országainak klíma- és energiatervei alapján, REKK 

workshop

2021. április

REKK Policy Brief

2021/07

Renewable targets and policies in the 
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Értékelés

A 2021-es év értékelése:

▪ A REKK Alapítvány ötödik évét zárta, ugyanazzal a nagy megtiszteltetést jelentő támogatói körrel. 

▪ A szakmai rendezvények programjába a Támogatók javaslatait beépítettük, így került sor a 
kiegyenlítő energiaárak alakulásával, vagy a régió hidrogénstratégiáival foglalkozó rendezvényekre. 

▪ Az első félév sűrű rendezvénynaptárral zárult, a második félévben kevesebb eseményt szerveztünk, 
ami véleményünk szerint a közönség számára is könnyebben befogadhatóvá tette a 
programjainkat. 

▪ A PiacMonitoring Klub továbbra is meghatározó fóruma a hazai és régiós energiapolitikai 
események megvitatásának.

▪ 2021-ben valamennyi eseményünket online térben tartottuk, aminek pozitív hatásaként sikerült 
tovább növelni a nemzetközi közönséget is megszólító, neves külföldi előadók részvételével tartott 
angol nyelvű események arányát.

▪ Az aktív Tanácsadói Testülettől is hasznos témajavaslatok érkeznek.

2022-es prioritások:

• Fenntartani az aktív együttműködést a hazai energiapolitika alakítóival

• Rugalmas reagálás aktuális energiapiaci eseményekre

• Amennyiben a Covid-helyzet engedi, hazai tematikájú rendezvények esetén szeretnénk visszatérni 
a személyes rendezvényekre. 

• A Régiós fórum tervezett témája: A magas energiaárak korszaka

• További tervezett témák: 

‣ A gázerőművek jövője

‣ Az IPCC hatodik értékelő jelentésének üzenetei 

‣ A városi hőszigetjelenség megoldásai 

‣ Aukciók vs. PPA
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