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Előszó 

 

Nagy tervekkel vágtunk neki a 2016-os évnek. 

Az energiaszektorban zajló gyors változások és a gazdaságilag újra kedvezőbbé 

váló környezet hatására több hazai energetikai vállalat is támogatóan fogadta egy 

rendszeres szakmai műhelyre vonatkozó kezdeményezésünk ötletét. A REKK 

Alapítvány 2016 márciusában megalakult, és így megkezdhettük tevékenységünket. 

Hamarosan több örömhír is ért minket: a Pennsylvaniai Egyetem a világ legjobb think 

tank-jeiről készített rangsorában – egyetlen régiós szereplőként – a 48. helyre tette a 

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot, alátámasztva a nagyobb társadalmi 

szerepvállalásnak az Alapítvány keretein belül felvállalt célkitűzésének fontosságát. 

Nem sokkal később Jos Delbeke, az Európai Bizottság éghajlatpolitikai főigazgatója 

elfogadta meghívásunkat a júniusi REKK Megújuló Energia Hétre. 

Új intézményként először is a REKK Alapítvány fórumait kívántuk megismertetni a 

szélesebb szakmai közvéleménnyel. Elsősorban hazai rendezvényekre 

összpontosítottunk, de a Towards2030 energiapolitikai fórum és a Dán Műszaki 

Egyetemmel közösen szervezett megújuló villamosenergia-aukciós workshop hamar 

régiós ismertséget szerzett az Alapítványnak. 

Már az első év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az Alapítvány rendezvényei 

elismert fórumaivá váltak a magas színvonalú, döntéshozói szintű szakpolitikai 

vitáknak. Ezeken számos vállalati és államigazgatási vezető vett részt, a szélesebb 

közvéleményt pedig a médiával kialakított szervezett kapcsolatok, illetve az 

Alapítvány rendszeresen megjelenő hírlevele révén sikerült elérni. 

A kifejezetten az ágazati döntéshozókat megcélzó PiacMonitoring Klub első vitáját 

2016 májusában, az Alapítvány bejegyzése után tarthattuk meg. A sorozat sikere 

jelzi, hogy érdemes körültekintően kiválasztani a jövő évi témákat is. Ugyancsak 

jövőre, 2017 első felében tervezzük megtartani a következő nagyobb szabású 

rendezvényünket, egy régiós energiapiaci fórumot a Tanácsadó Testület alakuló 

ülésével egybekötve. Célunk továbbra is az, hogy biztosítsuk, hogy az eseményeken 

a meghívottak előremutató válaszokat fogalmazhassanak meg az energiaszektor 

aktuális szabályozási kérdéseivel összefüggésben. 

Eredményeink eléréséhez támogatóink kitartása kellett, köszönjük! Az első 

támogatási szerződést 2016 májusában írtuk alá, és az első rendezvény is ebben a 

hónapban volt, ezért az első évben a beszámoló a 2016. május – 2016. december 

időszakra vonatkozik. Kellemes olvasást a beszámolóhoz! 

 

Kaderják Péter és Törőcsik Ágnes 
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REKK Alapítvány 
Az Alapítvány megalakulása és küldetése 

 

Az energiarendszerek napjainkban zajló globális átalakulása minden korábbinál 

nagyobb kihívás elé állította a döntéshozókat. Az oktatásban, illetve a kutatásban 

elért eredményekre építve azért jött létre 2016-ban a REKK Regionális Energia- és 

Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány, hogy ezekre az új kihívásokra 

stratégiai válaszok születhessenek. Az 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 szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amely az 

energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális 

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a regionális és magyar 

fórumain a résztvevőknek lehetőségük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási 

fejleményeinek megismerésére. 

 

A REKK Alapítvány a fenti célokat elsősorban a következő tevékenységeken 

keresztül kívánja elérni: 

 Nyilvános szakmai fórum megteremtése a hazai, európai, regionális és 

nemzetközi energiapolitikai törekvések megismertetéséhez és 

megvitatásához. 

 Az energiapiacok és más hálózatos közműszolgáltatások működésére, 

környezetére, szabályozására és az érintett szektorokban megvalósuló piaci 

működésre vonatkozó ismeretek bővítése, az alkalmazott gyakorlat 

megismertetése, oktatása és kutatása. 

 

A REKK Alapítvány ezeket a tevékenységeit a támogatóknak köszönhetően 2016 

júniusától folyamatosan tudja végezni. Működési és finanszírozási modellje arra épül, 

hogy a régió energiapiaci érintettjei a klubhoz csatlakozva aktívan részt vehetnek az 

alapítvány által szervezett szakmai egyeztetési fórumokon. A fórumok egy része 

nyilvános, míg más részükön csak a klubtagok és a meghívott vendégek vesznek 

részt. 
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Hazai jelenlét 

 

Az Alapítvány 2016. június 9-én „A megújuló villamos energia támogatási rendszer 

(METÁR) jövőbeni keretei Magyarországon” címmel hazai energiapolitikai fórumot 

szervezett. A rendezvény célja az új megújulóenergia-támogatási rendszer (METÁR) 

koncepciójának bemutatása és megvitatása volt. A konferencián Szabó Zsolt 

államtitkár mintegy 150 résztvevő előtt ismertette a várhatóan 2017-től hatályos 

támogatási rendszer részleteit.  

Hasonlóan fontos bejelentés 

hangzott el az Alapítvány 

társszervezésében szintén  

júniusban megrendezett e-

mobilitási konferencián: 

Aradszki András államtitkár 

ezen az eseményen ismertette 

azokat a szabályozói 

könnyítéseket, amelyek 

nyomán már csak 

egyszerűsített töltőpont 

üzemeltetői engedély 

szükséges a villamosenergia-kereskedőknek és az elektromos töltőállomás 

üzemeltetőknek, ha töltőponton, villamosenergia-értékesítés keretében történik az 

elektromos autók töltése. 

Az idén az Alapítvány négy PiacMonitoring Klubot 

szervezett, így ezeknek az eseményeknek a jellege, a 

lebonyolítás koreográfiája mostanra kiforrottnak tekinthető. 

A mintegy 20 meghívott a tárgyalt témában érdekelt piaci és 

állami szereplők (cégek, minisztériumok, szabályozó 

hatóság) vezetői közül kerülnek ki. Az Alapítvány a 

rendezvényt egy vitaindítónak szánt, a REKK 

helyzetértékelését, adott esetben javaslatait bemutató 

prezentációval vezeti fel, amelyet az esemény után 

elküldünk a meghívottaknak. A REKK megállapításait 

előzetesen felkért hozzászólók véleményezik, majd a 

terítéken lévő kérdésekhez bárki hozzászólhat. Az elemzés 

és a vita eredményeit az Alapítvány egy pár oldalas Policy 

Briefben foglalja össze, amelyet a szélesebb szakmai 

közvélemény számára is megismerhetővé tesz. A visszajelzések alapján az ágazati 

 

REKK ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL  

 

A hírlevél megnyitása böngészőben  

    

  

 

Megjelent a REKK új szabályozási összefoglalója 

 

    

A szlovák-magyar földgáz összekötő a 2011-es magyar energiastratégia 

kiemelt projektje volt. A vezeték megépítése három célt szolgált: Az első, hogy 

elősegítse a magyar gázpiac integrációját a nyugat- európai piacokkal. A 

második, hogy erősítse a magyar fél tárgyalási pozícióját Oroszországgal 

szemben a hosszú távú szerződés újratárgyalásakor. A harmadik pedig, hogy 

ellátásbiztonsági helyzetben tovább erősítse az ország gázhálózatának 

alkalmasságát. 

A 2012-ben elvégzett REKK-elemzés nem csupán ellátásbiztonsági okokból, 

hanem pusztán piaci szempontból is (gazdaságilag) életképes beruházásnak 

ítélte a szlovák-magyar összekötő vezeték megépítését. A modellezés során 1-

1 EUR/MWh be- és kilépési tarifát (entry és exit) feltételeztünk, valamint a TTF 

és az olajindexált hosszú távú szerződéses ár közti árkülönbözet meghaladta a 

tarifát. A magyar földgázkereslet egyetlen szcenáriónkban sem csökkent 12 

milliárd m3 alá. A modellezés során rugalmatlan olajindexált hosszú távú 

szerződéseket vettünk alapul, és az orosz gázárak esetén nem vettünk 

figyelembe árengedményeket. A modellezési eredmények alapján a szlovák-

magyar vezeték enyhíti az osztrák-magyar interkonnektoron tapasztalt 

torlódásokat, és nagyobb volumenű piaci árú (spot) gázt juttat Magyarországra 

és Magyarországtól délre eső régióba. 

A valóság azonban részben ellentmondott a modell előrejelzésének: a szlovák-

magyar vezetéken lényegében semmilyen gázáramlás nem történt a 

kereskedelmi üzem 2015 júliusi kezdete óta. Mindemellett a gáz 

A REKK Alapítvány magyar nyelvű 

hírlevele közel 200 szereplőt ér el 
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szereplők körében tudatosult, hogy a PiacMonitoring Klub formájában az Alapítvány 

égisze alatt egy perspektivikus szakmai-egyeztető vitafórum alakult, és az pozitív 

fogadtatásra talált. 

Az aktuális szakpolitikai vitákban az Alapítvány a rendezvényektől függetlenül is 

igyekszik megismertetni álláspontját a közvéleménnyel. A szélerőműveket érintő 

szabályozói szigorításokkal kapcsolatos Policy Brief jelentős sajtóvisszhangot kapott, 

bizonyítva, hogy van igény az ágazatot érintő történések szakszerű, de gyors és 

közérthető értékelésére.  

Az Alapítvány tevékenysége a rekk.org honlapon követhető nyomon, amely 

tájékoztatást ad a közeljövőben tervezett eseményekről, és beszámol a korábbi 

rendezvényekről. A honlapról letölthető valamennyi, a nyilvánosságnak szánt 

elemzés és állásfoglalás, illetve a konferenciák előadásanyagai. A szűkebb szakmai 

közvélemény a REKK hosszabb lélegzetvételű műhelytanulmányait a Jelentés az 

Energiapiacokról című, negyedévente magyarul és angolul is megjelenő 

kiadványában olvashatja, amelyet az Alapítvány támogatói ingyenesen megkapnak. 
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Regionális jelenlét 

 

A 2016-os év során két regionális energiapiaci témával foglalkoztunk: a 2030-ra 

vonatkozó megújuló energia direktíva célkitűzéseinek összehangolásával a régió 

tagországai között, és a Nyugat-Európai megújuló villamosenergia tenderek 

alkalmazhatóságával a Közép-Kelet-Európai régióban. 

 

Kötelezés nélkül nemzeti megújuló energia vállalások? 

Az I. CSEE Energy Policy Forumot 2016. június 7-én rendeztük meg. Az esemény az 

EU 2030-as 27%-os megújulós célkitűzés kritikus elemeit tekintette át.  Azt a kérdést 

jártuk körül, hogy kötelező nemzeti célok megalkotása nélkül hogyan ösztönözhető a 

közös EU-s megújulós célkitűzés elérése. A közös célkitűzés teljes szakítást jelent a 

jelenleg alkalmazott módszerrel (mint amilyen az Európai Bizottság által 

meghatározott nemzeti célszámok), így az alkalmazandó eszközrendszer 

létrehozása jelentős kihívást jelent mind az EU-s, mind a nemzetállami szabályozás 

számára. Mivel a 2030-ra vonatkozó keretrendszer még az elköteleződés szintjén 

sem garantálja a cél teljesítését, az EU-nak előre fel kell készülnie arra is, mi 

történjék akkor, ha a nemzetállami ’tehervállalások’ nem elég ambiciózusak a 27%-

os cél eléréséhez. 

Az I. Central and South East Europe Energy Policy Forum résztvevői az egyes tagállamokból 

1 Jos Delbeke 
EC-Director General for 
Climate Action Director General EC 

2 Mrs. Cristina Irimescu Ministry of Energy 
Director, Responsible for the 
Renewable sector RO 

3 Mrs. Diana Moldovan Ministry of Energy Head of Cabinet RO 

4 Zoltán Palotai 
Ministry of National 
Development 

Deputy Head of Depertment, Green 
Economy Development HU 

5 Juraj Novak Ministry of Economy 
Chief State Counsellor, Energy and 
Raw Materials Policy Department SK 

6 Zuzana Mjartanová Ministry of Economy 
Department of International Relations 
in Energy SK 

7 Mojca Vendramin Ministry of Infrastructure Directorate for Energy SI 

8 Dovile Almanyte Ministry of Energy 
Head of Unit, Renewable Energy 
Sources Division LT 

9 
Ing. Pavel Zámyslický, 
Ph.D. Ministry of the Environment 

Director, Energy and Climate 
Protection Department CZ 
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A vitafórum kereteit Jos Delbeke Bizottsági 

főigazgató nyitó előadása adta meg az EU ETS 

reformjáról és a megújulók szerepéről. 

A Fórumnak az Európai Bizottság hazai állandó 

képviselete adott otthont az Európa Pontban. A 

vitaindítókat a Towards2030 kutatási projekt 

készítette el. 

A résztvevő 6 tagállam minisztériumi képviselői a 

nemzeti hozzászólások és a vita alapján készült 

összefoglaló anyagot konszenzussal elfogadták, 

így azt továbbítottuk az Európai Bizottság felé. 

 

Fókuszban a megújuló alapú villamosenergia-

termelés 

A REKK Alapítvány június 8-i workshopjának két témája volt: a 2020-as megújuló 

energia célok időarányos teljesülése a régióban és a megújuló villamosenergia 

aukciók technikai részletei. A délelőtti szekcióban a résztvevők első kézből, a felelős 

minisztériumok képviselőitől tudhatták meg, hogy Csehország, Szlovákia, Románia 

és Magyarország időarányosan a célkitűzésük időszaki részének megfelelő, vagy 

azon felüli megújuló részarányt ért-e már el. Elsőre tehát úgy tűnhetett, hogy a kelet-

közép-európai országok jó úton haladnak a célok teljesítésével, ugyanakkor a 

megújuló energia felhasználás növekedését a Nemzeti Cselekvési Tervekben 

jellemzően nem lineáris pályán, hanem exponenciális pálya mentén jelölték ki, 

ambiciózusabb növekedési célt hárítva az évtized második felére. 

A délutáni szekcióban vendégünk 

az AURES projekt volt, amely az 

európai RES villamosenergia 

aukciók tapasztalatait mutatta be. 

A régió számára azért kiemelt a 

kérdéskör, mivel az EU 2014-es 

versenyjogi szabályozása 2017-től 

előírja a tagállamok számára, hogy 

új megújulós támogatást már csak 

versenyeztetési eljárás keretén 

belül oszthatnak ki, ami 

lényegében vagy tendereztetett 

prémium vagy zöldbizonyítvány-rendszer lehet. Ez új terület a régióban, a workshop-

http://rekk.hu/downloads/events/FINAL%20JD_REKK%207%20June%202016.pdf
http://rekk.hu/downloads/events/rekk_policybrief_2016_03.pdf
http://rekk.hu/event/117/rekk-aures_workshop:_regional_res_planning__renewable_energy_strategies_in_the_2020_context
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on részt vevő minden tagállam (Lengyelországot is beleértve) még csak a tervezési 

fázisban van a 2017-es versenyeztetési eljárás kidolgozásában, ezért izgalmas vita 

bontokozott ki a megvalósítás részleteiről. 

A REKK workshop közönségének soraiban több nagykövetség képviselője, régiós 

minisztériumi tisztségviselők, a GE CEE szabályozási igazgatója és számos iparági 

vállalat kollégái foglaltak helyet. A szakmai érdeklődők összetétele részletesen a 

„Pénzügyek és táblázatok” részben található. 

A régiós rendezvények eredményeképpen a REKK Alapítvány a hazai mellett egy 

igen aktuális címlistával rendelkezik a régióban energia területen aktív 

szakemberekből is. Elindítottuk angol nyelvű hírlevelünket is, amelyben a 

szabályozási változások értelmezését és a fórumokon körvonalazódó javaslatokat 

juttatjuk el a címzetteknek. 

 

 

Sajtómegjelenések 
 
Az Alapítványnak a támogatóink által is fontosnak tartott célkitűzése, hogy a 

fórumain megtartott vitákról, az ott kialakult szakmai álláspontról és az Alapítvány 

javaslataival kapcsolatos szakpolitikai döntésekről a szélesebb közvélemény is 

hiteles, az Alapítvány hírnevét erősítő tájékoztatást kapjon.  

A PiacMonitoring klub rendezvényei nem nyilvánosak és sikeresen érvényesítettük a 

Chatham House szabályait. Az alapítványi munka fontos részét jelentik ugyanakkor a 

PiacMonitoring klub rendezvényeire készülő vitaindító anyagok, illetve a vita 

konklúzióját is tartalmazó Policy Brief-ek. Utóbbiaknak a szaksajtóban való, 

színvonalas megjelentetése ezért hangsúlyos eleme az Alapítvány 

kommunikációjának. 

Az első év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy sikerült jól működő 

kapcsolatokat kialakítani a hazai energetikai szaksajtó munkatársaival. Az Alapítvány 

tevékenységeihez köthető cikkek az általunk kiválasztott témában, az általunk 

megfogalmazott üzenetet közvetítve készültek el. A júniusban megrendezett régiós 

megújulóenergia-fórum és workshop jelentős sajtóvisszhangot kapott, pozitív 

visszajelzéssel szolgálva a rendezvények szakmai súlyával és színvonalával 

kapcsolatosan. A Portfólió gazdasági hírportállal külön szakmai megállapodást is 

kötöttünk a rendszeres megjelenésre.  
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Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó 

sajtómegjelenéseket. 

 
Cím Téma Sajtótermék 

Tavaszra kialakulhat az új zöldenergia 
támogatási rendszer 

METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

Energiainfo.hu 

Fatüzeléssel robogunk az uniós cél felé 2020-as megújulóenergia-célok NRGReport 

Ráfizetéses lehet a lakossági gáz ESZ árazás Világgazdaság 

Jönnek a zöldáram próbatenderei METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

Világgazdaság 

METÁR: marad a szélenergiával szembeni 
szigor 

METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

NRGReport 

NFM: az energetikai jogszabály-módosítások 
hozzájárulnak az e-mobilitás elterjedéséhez 
 

E-mobilitás NRGReport 

Napelemparkokra oszt pénzt az NFM METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

NRGReport 

Így ösztönözné a kiserőművek terjedését a 
kormány 

METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

Napi.hu 

Jelentős változások előtt a magyar 
energiaszektor - mutatjuk a terveket 

METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

Napi.hu 

Adatok a magyar Audiról, amelyeket sosem 
hitt volna 

Nagyvállalati RES célkitűzések Napi.hu 

Nemzetközi zöldenergia konferencia 
Budapesten 

2020-as megújulóenergia-célok Energiainfo.hu 

Egyszerűbb szabályozással támogatná a 
kormány az e-mobilitást 

E-mobilitás Energiainfo.hu 

Nagyobb rugalmasságot feltételez a több 
megújuló 

2020-as megújulóenergia-célok Energiainfo.hu 

Tőzsdére kerül a zöldáram 
 

METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon 

Magyar Idők 

Új támogatás a zöldáramra METÁR jövőbeni keretei 
Magyarországon  

Magyar Idők 

Paksi bővítés: mit csinálnak máshogy 
Európában? 

Atomenergiáról pozitívan Portfolio.hu 

Egyre nagyobbra gerjed a német áramhurok Európai hurokáramlás kezelése 444.hu 

Pató Zsuzsa az EnergiaInfó magazinban: Mi 
az a hurok–áramlás, és hogyan kezelhető? 

Európai hurokáramlás kezelése Inforádió 

Öt éve nem épült szélerőmű, és nem is fog 2020-as megújulóenergia-célok Index 

Duplán bebiztosította magát a kormány a 
haladással szemben 

2020-as megújulóenergia-célok Portfolio.hu 

Évi 25 milliárdba fáj a szélerőművek 
mellőzése 

2020-as megújulóenergia-célok NRGReport 

Nincs tér újabb rezsicsökkentésre ESZ árazás Portfolio.hu 

Kaderják Péter az EnergiaInfó magazinban: 
az SK-HU vezeték értékelése 

Szlovák-magyar gázvezeték 
értékelése 

Inforádió 
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Szervezet és működés 

 

I) Tanácsadó Testület 

A REKK Alapítvány küldetésének megvalósításában fontos szerepet szánunk a 

Tanácsadó Testületnek, amely az európai léptékű, aktív és nyílt párbeszéd 

megvalósítása érdekében nemzetközi összetételű lesz. Az üzleti szféra és az 

akadémiai világ szempontjait is megjelenítendő, mind a két háttérrel rendelkező 

tagokat tartalmaz. 

Tevékenysége, feladata kettős. Az energia- és infrastruktúra-rendszerek 

működésével kapcsolatos aktuális kérdések megfogalmazásához, és a fórumainkon 

tárgyalandó technológiai és szabályozási fejlemények kiválasztásához a Tanácsadó 

Testület véleményezi az éves munkaprogramot. Emellett a regionális workshopok és 

fórumok előadóinak megkeresésében számítunk a segítségükre. 

Hivatalos első ülését a 2017 elejére tervezett II. Central and South East Europe 

Energy Policy Forum előestéjére szervezzük. 

Tagjai (felkérés alatt): 

név intézmény nemzetiség 

Orbán Anita, elnök Chenier HU 

Jean-Arnold Vinois Jacques Delors Institute BE 

Varró László IEA HU 

Hasan Köktas Former Chairman of EMRA TR 

Ságvári Pál Külügyminisztérium HU 

Kirsten Westphal Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) DE 

Julien Popov European Climate Foundation BG 

Alexander Duleba Slovak Foreign Policy Association (SFPA) SK 

 

A Tanácsadó Testület üléseinek állandó meghívott tagjai a kiemelt támogatók. 

Évente kétszer ülésezik, a tagok felkérése 2 évre szól. 

 

II) Programiroda 

 
Az REKK think tank tevékenységét egy fő szakmai igazgató, és egy fő 

programigazgató bonyolítja. 
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III) Támogatók, klubtagok 

 
A REKK think tank jelenleg három energetikai céget tudhat támogatói között: az 

Alteo-t, az Eon és az Alpiq Csepelt. Együttműködő partnereink az NFM, a 

Külügyminisztérium és a Naftogaz. 

A Tanácsadó Testület ülésein részt vesznek a kiemelt támogatóink, akik emellett 

javaslatokat tehetnek a REKK Alapítvány éves munkatervének összeállítására. A 

támogatók megkapják a zártkörű dialógusok felvezető előadásait és az összegző 

anyagokat. Ezen kívül ingyenesen megkapják a „Jelentés az Energiapiacokról” 

negyedéves kiadványt és munkatársaik elsőbbséget élveznek képzéseinken. 
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Pénzügyek & táblázatok 
 

 
1. táblázat: 2016. május- 2016. december események 

Rendezvény címe Típus Dátum 

Az Egyetemes Szolgáltatás jövőbeni 
árazásának alternatívái 

PiacMonitoring Klub 2016. május 19. 

I. Kelet- és Közép-Európai 
Energiapolitikai Fórum: Az Európai 
Unió 2030-ra vonatkozó 
megújulóenergia-céljainak 
megosztása a tagállamok között 

Central and South East 
Europe Energy Policy 
Forum 

2016. június 7. 

Tagállami tapasztalatok az EU 2020-
as megújulóenergia-céljainak 
megvalósításával kapcsolatban 

REKK Workshop 2016. június 8. 

A megújuló villamos energia 
támogatási rendszer (METÁR) 
jövőbeni keretei Magyarországon 

REKK Energiapolitikai 
Fórum 

2016. június 9. 

E-mobilitás konferencia Közlekedéstudományi 
Egyesület, Jedlik Ányos 
Klaszter és REKK 
Alapítvány közös szervezés 

2016. június 9-10. 

A magyar-szlovák földgázvezeték 
szerepe és kilátásai a magyar 
gázpiacon 

PiacMonitoring Klub 2016. szeptember 
15. 

Az időjárásfüggő energiatermelés 
integrálhatósága a hazai 
villamosenergia rendszerbe 

PiacMonitoring Klub 2016. október 15. 

A felszínalatti vízkészletek jobb 
hasznosításának szabályozás-oldali 
akadályai 

PiacMonitoring Klub 2016. november 17. 

 

 
1. ábra: A támogatási összegek felhasználása 

A teljes támogatási összegből 20 M Ft 
érkezett meg. A 2016-os programok 
megvalósítására ennek megközelítőleg 
3/4-ét, 15 M Ft-ot használtunk fel. A 
2017-es évre így még maradt 
felhasználható keret. 
 
A 2017-es évre fontos azonban további 
források felkutatása. 
 
 

 

A Think Tank  költségeinek megoszlása az egyes 

kategóriákban 
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A REKK Alapítvány rendezvényein részt vevő előadók és közönség összetétele 

 
Előadóink a következő fontosabb cégeket és intézményeket képviselték:  

Eon, Alteo, Audi, Technical University of Denmark, Ecofys, Európai Bizottság DG 

Climate és DG Energy, Elmű-Émász, Fraunhofer-Institut, Dentons, GE, ING, Hamburger 

Hungária, Külügyminisztérium, NFM, MAVIR, Ministry of Energy Romania, Ministry of the 

Environment Czech Republic, Ministry of Economy Slovakia, MEKH, Mátrai Erőmű, 

MVM, PannonPower, Technical University Wien 

A júniusi rendezvények fővédnőke Áder János köztársasági elnök úr volt. 

 

A PiacMonitoring Klub sorozaton részt vettek többek között a következő 

államigazgatási intézmények és cégek képviselői: Belügyminisztérium, 

Külügyminisztérium, Bányászati Hivatal, MEKH, FGSZ, MGT, Eustream, Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, MVM, Főgáz, RWE, Alteo, ING, MEKSZ, Cheniere, HUPX, 

MSZIT, Iberdrola, Mátrai Erőmű, Eon, Manitusolar, MVM-Smart Future Lab, En-Home, 

MFGI, Magyar Geotermális Egyesület, Mannvit, Eu-fire, MOL 

 

A rendezvényeken a közönség soraiban a fontosabb intézmények és cégek: több 

nagykövetség, Műszaki Egyetem, az előadók között felsorolt nagy energetikai cégek 

mellett a GDF, Veoila, RWE, EDF, MET, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, 

Energy Community, ERRA, Századvég, NGM, CEPS, CEU, illetve az energetikában 

aktív újságírók, ügyvédi irodák és bankok (OTP, CIB) 

 
2. táblázat: Elkészült Policy javaslatok 

 

Szabályozási 
javaslat száma 

Szabályozási javaslat 
címe 

Tárgyalt téma és 
kapcsolódó 
rendezvény 

Dátum Link 

REKK Policy 
Brief 2016/01 

Közgazdasági elemzés 
lehetősége 
az árvíz elleni 
védekezésben 

Vízkészlet 
gazdálkodás 

2016. 
május 

 

REKK Policy 
Brief 2016/02 

Az egyetemes szolgáltatás 
jövőbeni 
árazásának alternatívái 
Magyarországon 

ESZ PMKlub 2016. 
augusztus 

 

REKK Policy 
Brief 2016/03 

Regional vision of EU-level 
renewable energy 
governance and effort 
sharing for 2030 

I. Central and 
South East Europe 
Energy Policy 
Forum 

2016. 
július 

 

http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_2016_03.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_01.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_02.pdf
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REKK Policy 
Brief 2016/04 

A megújuló villamosenergia-
támogatási 
rendszer (METÁR) jövőbeni 
keretei 
Magyarországon 

METÁR 
Energiapolitikai 
Fórum 

2016. 
július 

 

REKK Policy 
Brief 2016/05 

Honnan fúj? 
A szélerőműveket érintő 
szabályozás változásairól 

REKK komment az 
aktuális hazai 
szabályozási 
fejlemények 
kapcsán 

2016. 
szeptemb
er 

 

REKK Policy 
Brief 2016/06 

Megérte megépíteni a 
szlovák-magyar 
földgázvezetéket? 

SK-HU 
PiacMonitoring 
Klub 

2016. 
október 

 

REKK Policy 
Brief 2016/07 

Ami belefér! – az 
időjárásfüggő megújuló 
alapú villamosenergia-
termelés hálózati 
integrációjának lehetőségei 
Magyarországon 

RES integrációs 
PiacMonitoring 
Klub 

2016. 
november 

 

 

  

http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_04.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_2016_05.pdf
hhttp://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_06.pdf
http://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_07.pdf
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2017-es program 

 

A 2017-es év során három nagy kihívás áll előttünk. A legfontosabb, hogy az eddig 

fel nem használt támogatásokat az aktuális energiaszektorbeli kihívásoknak 

megfelelő fórumok megszervezésére és állásfoglalások kidolgozására használjuk fel. 

2017 elején esedékes a II. regionális Central and South East Europe Energy Policy 

Forum. 

A második prioritás a Tanácsadó Testület alakuló ülésének lebonyolítása, amelyet  a 

regionális fórummal egyszerre tervezünk. 

Harmadik kiemelt tevékenységünk a finanszírozási keretek fenntarthatóvá tétele lesz. 

 

Javasolt 2017-es témák: 

 Tanácsadó Testületi ülés (Tervezett dátum: 2017. április, CSEE előestéje) 

 Ukrán gáz nagykereskedelmi paci (Rendezvénytípus: CSEE Energy Policy 

Forum, tervezett dátum 2017. szept) 

 EU package: “Clean Energy for All Europeans” proposals workshop, 2017 febr 

 R&I a hazai energiaiparban – vannak/kellenek kormányzati prioritások? 

 Új árampiaci modell – a kapacitásdíjak alkalmazásának dilemmái 

Magyarországon 

 Távhőszolgáltatók költségeinek alakulása 

 HUPEX intraday piac  - első tapasztalatok  

 Transzparencia a hazai energiapiacokon 

 Elosztóhálózatok jövője 

 Energy storage in the region 

 V4 országok külügyi energiás egyeztetéseire meghívott előadóinak nyilvános 

előadásai 

 Megújuló energiatermelés integrálhatósága a TSO hálózatokba – régiós 

tapasztalatok 
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