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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 2019. év kiemelt eseménye

a REKK-15 konferencia volt, ahol az energiaszektor szabályozási fejlődésének elmúlt 15 évét tekintettük át. Az

eseményre a REKK kutatói hat elérhető cikkel is készültek.

További fontos eredmény volt, hogy kibővült a Tanácsadói testület. Mike Hogan (RAP), Franc Zlatic (Szlovénia)

és Gustav Resch (TU Wien) csatlakozott a Testülethez, akik aktív részvételükkel, tanácsaikkal segítik a jövőbeli

kulcsterületek feltérképezését.

Nagy érdeklődés övezte a Magyar árampiac 2030 – erőművi forgatókönyvek és ellátásbiztonság című

workshopunkat, amelyen bemutattuk a Nemzeti Energiastratégia háttéranyagául szolgáló REKK tanulmány

eredményeit.

Hangsúlyos témánk volt 2019-ben a megújuló villamosenergia-aukciók kialakításának elemzése. A témát nem

csak a nemzetközi aukciók dizájnját vizsgáló és eredményeit értékelő AURES II. projekt budapesti workshopja,

hanem a hazai METÁR-tender előkészületei is aktuálissá tették. Külön zártkörű workshopon foglalkoztunk a

METÁR-tender finanszírozási kérdéseivel.

A zártkörű PiacMonitoring Klubokon földgáz témában a Déli Áramlatot és az ukrán tranzitot érintő fejleményekkel,

valamint a 2019. elején megjelent NEKT tervezetével foglalkoztunk. A REKK a HU-TIMES modell fejlesztésével

aktívan hozzájárult a Bizottság számára benyújtott végleges NEKT elkészítéséhez, amelynek megvalósulását a

jövőben is figyelemmel kísérjük.

A régiós jelenlét erősítése érdekében a REKK vezetésével elindult a V4 Energy Think Tank Platform két

workshopot is tartott 2019 során.



A 2019-BEN ELEMZETT 

TÉMÁK ÉS MEGVALÓSÍTOTT 

ESEMÉNYEK
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Kiemelt hazai témák:

a PiacMonitoring Klub sorozat
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FEBRUÁR 19:

A Nemzeti Energia- és 

Klímaterv (NEKT) főbb 

elemei

ÁPRILIS 17:

A Déli Áramlat 

útvonalát kísérő 

szabályozási döntések

Az áprilisi PiacMonitoring Klub a Déli Áramlatot érintő fejleményekkel foglalkozott. A 

szerb szabályozó hatóság (AERS) a harmadik feles hozzáférés és a szétválasztási 

szabályok alól 20 évre felmentést adott a tervezett kapacitás 88%-áig a szerb 

szakaszon a South Stream utód Gastransnak. A rendezvény Balogh Ádám, az 

Energiaközösség Titkárságának gáz-infrastruktúra szakértőjének felvezető 

előadásával kezdődött, majd szakmai eszmecserével folytatódott.

Az Európai Unió tagállamainak 2018. december 31-ig kellett benyújtaniuk az 

integrált nemzeti és klímatervek (NEKT) első tervezetét a Bizottság felé. Ezek a 

tervek határozzák meg a tagállamok közép-és hosszútávú klíma- és energiapolitikai 

intézkedéseit. A PiacMonitoring Klubon a NEKT első verziójában megfogalmazott 

célkitűzéseket és az azokhoz rendelt intézkedéseket vitattuk meg. 

SZEPTEMBER 30:

Hogyan készül 

Magyarország az ukrán 

tranzit várható 

megszűnésére

2019 őszén az ukrán tranzitszerződés 2020 január elseje utáni sorsa 

foglalkoztatta az európai gázpiacot. A PiacMonitoring Klubon a tranzit várható 

megszűnése által felvetett kérdésekről, a felkészülés különböző eszközeiről, és a 

közvetlen tapasztalatokról beszélgettünk. Az eseményen Ságvári Pál, a KKM 

energiabiztonságért felelős utazó nagykövete tartott felvezető előadást. 

JÚNIUS 26:

A megújuló 

villamosenergia-

aukciók 

finanszírozásával 

kapcsolatos kérdések

A zártkörű eseményen a METÁR keretében előkészítés előtt állt hazai tender 

sikerkritériumait tekintettük át, különös tekintettel a finanszírozás (bankhitel, 

letétek) kérdéseire. Az esemény az előző napon tartott AURES II. régiós 

konferenciára csatlakozott, amely a megújuló villamosenergia-aukciók sikeres 

lebonyolításának feltételeit kutatja az EU tagállamaiban, a REKK részvételével. 

Eredmény: Policy Brief: Nyári Mikulás? Az aukciókon elnyerhető zöld prémium

finanszírozás buktatói"

https://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_2019_01.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.

OKTÓBER 21: AZ AUGUSZTUS 9-I ANGOL 

ÁRAMSZÜNET OKAI ÉS TANULSÁGAI
ÁPRILIS 3: A KÖZÖSSÉGI 

KÖZLEKEDÉS JÖVŐJE

A szakmai fórum keretében:

▪ Dávid Ilona, a Volánbusz elnök-

vezérigazgatója, ismertette a 

környezettudatosság szerepét a vállalat 

stratégiájában.

▪ Bolla Tibor, a BKV elnök-

vezérigazgatója, bemutatta az elektromos 

és hibrid járművek alkalmazásának 

tapasztalatait a fővárosi közlekedésben

▪ Egri Miklós, a MOL stratégiai projektekért 

felelős igazgatója a technológiai fejlődés, 

valamint a közösségi autózás szerepéről 

beszélt. 

A rendezvényen:

▪ Michael Hogan, Regulatory Assistance

Project (RAP) szenior kutatója tartott előadást 

az augusztus 9-i nagy-britanniai 

áramkimaradás okairól és tanulságairól.

▪ Herczeg Sándor, a MAVIR vezérigazgató-

helyettese hozzászólásában reagált a nagy-

britanniai eseményekre és a rendszerirányító 

által észlelt hazai kihívásokra.

Eredmények: Az előadások anyagai

Eredmények: Az előadások anyagai

+ 2019 végén megkezdtük a szakmai felkészülést a 2020-

februárban megtartott Power-to-Gas Forum rendezvényre.

https://rekk.org/esemeny/207/a-kozossegi-kozlekedes-jovoje
https://rekk.org/esemeny/218/az-augusztus-9-i-angol-aramszunet-okai-es-tanulsagai


Workshopok a villamosenergia-

és gázpiacokról
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ÁPRILIS 5.

Magyar árampiac 

2030 – erőművi 

forgatókönyvek és 

ellátásbiztonság

Az új Nemzeti Energiastratégia elkészítésének fontos eleme volt a hazai 

villamosenergia-termelés és -fogyasztás modelljének felülvizsgálata és a 

következő időszakra vonatkozó prioritások meghatározása. A workshop során 

bemutattuk a stratégia háttéranyagául szolgáló REKK tanulmány eredményeit és 

megvitattuk azokat az iparági szereplők részvételével.

▪ Nyitóelőadást tartott Kaderják Péter, államtitkár, ITM.

▪ A REKK tanulmányt bemutatta Mezősi András és Kerekes Lajos.

▪ Hozzászólók: Grabner Péter, energetikáért felelős elnökhelyettes, MEKH, 

Horváth Péter, vezérigazgató, Dunamenti Erőmű

Eredmények: Az előadások anyaga

Eredmények: A magyarországi gázpiac elmúlt évének 

áttekintése (felvezető előadás)

2019. november 14-i workshopunkon a magyar gázpiac fejleményeit tekintettük át 

a globális és regionális trendek tükrében. A REKK felvezető előadása után 

kerekasztal-beszélgetés formájában elemeztük a kiemelt trendeket minisztériumi, 

szabályozó hatósági és iparági szakértőkkel. Kiemelt témák:

• Hogyan alakult a fogyasztásszerkezet?

• Hogyan változtak a TTF és a Henry Hub árak?

• Milyen trendek jellemezték a hazai nagykereskedelmi gázárakat?

• Milyen szinten áll a tárolók feltöltöttsége?

NOVEMBER 14.

A magyarországi 

gázpiac elmúlt 

évének áttekintése

https://rekk.hu/elemzes/268/a_hazai_nagykereskedelmi_villamosenergia-piac_modellezese_es_ellatasbiztonsagi_elemzese_2030-ig_kulonbozo_eromuvi_forgatokonyvek_mellett
https://rekk.org/esemeny/209/magyar-arampiac-2030-eromuvi-forgatokonyvek-es-ellatasbiztonsag
https://rekk.org/esemeny/220/a-magyarorszagi-gazpiac-elmult-evenek-attekintese


NOVEMBER 28.

REKK-15

Az elmúlt és a 

következő 15 év az 

energia- és víziközmű 

ágazatokban

REKK-15 konferencia
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A REKK megalakulásának 15. évfordulója 

alkalmából a REKK kutatócsapata hat friss 

publikációval jelentkezett. Ezeket mutattuk be a 

konferencia első részében, elemezve a magyar 

villamosenergia-, földgáz-, megújulóenergia és 

víziközmű szektorok fejlődését, az ágazati állami 

szabályozás és a klímapolitika hatásait. A konferencia 

második részében a kormányzati, vállalati és kutatói 

szféra szakemberei egy kerekasztal-beszélgetésen az 

energiaágazatok következő évtizedekben várható 

trendjeiről beszélgettek. 

Eredmények: Videófelvételek az előadásokról

Bemutatott publikációk

▪ Kácsor Enikő - Kerekes Lajos - Mezősi András: Egy sikeres piacnyitás története? –

Liberalizáció a magyar villamosenergia-szektorban

▪ Kerekes Lajos - Szörényi Gábor - Diallo Alfa: Volt és van feszültség - A villamosenergia-

szektor szabályozásának fordulópontjai Magyarországon

▪ Takácsné Tóth Borbála - Kotek Péter - Selei Adrienn: A magyar gázpiaci liberalizáció 15 

éve

▪ Bartek-Lesi Mária - Mezősi András - Pató Zsuzsanna - Szabó László - Szajkó Gabriella: 

Megújulóenergia-felhasználás Magyarországon – későn jövők előnye?

▪ Szajkó Gabriella - Bartek-Lesi Mária - Rácz Viktor: Mérsékelt klíma – A nemzetközi és 

hazai klímapolitikai szabályozások ellentmondásos hatásai Magyarországon

▪ Kis András - Ungvári Gábor: Hol a lejtő alja? - Fenntarthatóság és méltányosság a 

víziközmű-szolgáltatásban

https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4312/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4311/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4313/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4314/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4315/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4316/


Energiaügyi „think tank” szerep a 

közép- és délkelet-európai régióban
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A Visegrad 4 Energy Think Tank Platform

A platform célja a visegrádi országok energetikai kutatóközpontjai közötti kooperáció erősítése, valamint az 

akadémiai szféra és a döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása.

JANUÁR 24.

Geopolitics of 

Energy in the 

Visegrad

Countries

SZEPTEMBER 19.

Challanges for 

the Energy Policy 

of the Visegrad

Countries

A V4ETTP platform harmadik workshopját 2019. szeptember 19-

én tartottuk Prágában. A találkozó célja a frissen elkészült 

tanulmányok megvitatása volt, melyek a következő témákkal 

foglalkoztak:

▪ Megújuló energiaforrások felhasználása: Milyen kihívásokat 

jelentenek a régió számára az Európai Uniós és a tagállami 

klímapolitikai célkitűzések

▪ A V4-es régió és a nukleáris energia felhasználásának 

lehetőségei

▪ Hogyan fog fejlődni az EU gázpiaca és milyen régiós 

válaszlehetőségek vannak az ukrán tranzit átalakulására?

A workshop célja a Platform keretében elkészült regionális policy 

paper-ök megvitatása volt. Ezek a következő területeket fedték le:

▪ EU gáz szolidaritás kezdeményezés

▪ A Three Seas Initiative szerepe a visegrádi országok 

gázszektorában

▪Megújulós közlekedési célkitűzések elérése

▪ Az ukrán tranzit jövője

▪ Kapacitásmechanizmusok a V4 országokban



Elindult a Metazsúl, a REKK blogja

10

A legolvasottabb bejegyzések 2019-ben:

▪ Mezősi András: Képes lesz a magyar rendszer több GW-nyi fotovoltaikus erőmű befogadására? –

Németország képes volt! (2019. június 7.)

▪ Törőcsik Ágnes: Európa, a világ első klímasemleges földrésze? (2019. november 27.)

▪ Mezősi András: Fenntartható-e a rezsicsökkentés? (2019. május 24.)

▪ Rácz Viktor: Egy szeles nap tanulságai (2019. március 27.)

▪ Vékony András: Ki állítja meg a gázt? És miért? (2019. április 17.)

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.

2019-ben összesen 21 blogbejegyzés született változatos tartalommal.

https://metazsul.blog.hu/2019/06/07/kepes_lesz_a_magyar_rendszer_tobb_gw-nyi_fotovoltaikus_eromu_befogadasara_nemetorszag_kepes_volt
https://metazsul.blog.hu/2019/11/27/europa_a_vilag_elso_klimasemleges_foldresze
https://metazsul.blog.hu/2019/05/24/fenntarthato-e_a_rezsicsokkentes
https://metazsul.blog.hu/2019/03/27/egy_szeles_nap_tanulsagai
https://metazsul.blog.hu/2019/04/17/ki_allitja_meg_a_gazt_es_miert


ÉRTÉKELÉS ÉS 

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK
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Értékelés

A 2019-es év értékelése:

▪ A REKK Alapítvány harmadik évét zárta, ugyanazzal a nagy megtiszteltetést jelentő támogatói 

körrel. Ez a kör 2019-ben az ki is egészült az MVM-mel.

▪ A szakmai rendezvények programjába a Támogatók javaslatait beépítettük, így került sor a NEKT 

és a hazai energiastratégia rendszeres elemzésére és nyomon követésére, valamint a 2020. 

februárjában tartott Power-To-Gas esemény előkészítésére.

▪ Népszerű eseménytípussá nőtte ki magát az EnergyFutures sorozat, a jövőbemutató témák 2019-

ben széleskörű hallgatóságot vonzottak az alapítvány eseményeire. 

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

események megvitatásának. 

▪ Az aktív (és kibővült) Advisory Boardtól hasznos témajavaslatok érkeznek.

2020-as prioritások:

1. Fenntartani az aktív együttműködést a hazai energiapolitikai alakítóival:

‣ figyelemmel kísérni és értékelni az Unió Green Deal csomagját;

‣ szerepet vállalni végleges NEKT társadalmi-iparági értelmezéseiben, vitáiban;

‣ támogatni a Tiszta Energia Csomag hatására az energiapiacokon megjelenő új szereplőkre 

vonatkozó szabályozás kialakítását (pl. energiaközösségek, aggregátorok).

2. Rugalmas reagálás aktuális energiapiaci eseményekre (pl. 2019-ben az angol áramszünet okait 

elemző Futures esemény)

3. Régiós fórum témája: szénfelhasználás kivezetésének lehetséges forgatókönyvei Magyarországon 

és a régióban

4. Policy briefekre nagyobb figyelmet szentelni
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Táblázat: Policy Brief-ek
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Sorszám Szabályozási összefoglaló címe
Tárgyalt téma és 

kapcsolódó rendezvény
Dátum Link

REKK Policy Brief

2019/01

Nyári Mikulás? Az aukciókon 

elnyerhető zöld prémium 

finanszírozás buktatói

A megújuló villamosenergia-

aukciók finanszírozásával 

kapcsolatos kérdések, 

PiacMonitoring Klub

2019. 

augusztus

2019-ben a Metazsúl blog elindulása a Policy Briefek számának 

csökkenésével járt. Célunk, hogy 2020-ban több figyelmet 

szánjunk a hosszabb lélegzetvételű szabályozási összefoglalókra.    

https://rekk.org/publikacio/95/nyari-mikulas-az-aukciokon-elnyerheto-zold-premium-finanszirozas-buktatoi


www.rekk.org


