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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. 2020. év

elején sajnos mindannyiunkat megrázott, és a napi működésünk átgondolására, átszervezésére

kényszerített a Covid-járvány. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a kutatási tevékenységünket

távmunkában is változatlan színvonalon tudtuk folytatni, és a REKK Alapítvány online térbe áthelyezett

eseményeit is nagy érdeklődéssel, átlagosan 100 fő feletti részvétellel fogadta a közönségünk. Az online

workshopok által lehetőségünk nyílt több külföldi előadó meghívására, szélesebb nemzetközi hallgatóság

megszólítására is.

A 2020. év kiemelt eseménye A szénfelhasználás kivezetése a közép- és kelet-európai régióban címmel

megrendezett régiós energiapolitikai fórum volt, ahol az Európai Unió dekarbonizációs céljainak

teljesüléséhez elengedhetetlen, ám sok gazdasági és társadalmi kihívást tartogató szénkivezetés

kérdéseit jártuk körbe kutatói, energiapolitikai, és vállalati szemszögből.

Nagy érdeklődés övezte Covid-járvány energiapiaci hatásait elemző két rendezvényünket, az áprilisi A

koronavírus hatása a villamosenergia-piacokra, illetve júniusi A földgázszektor koronavírus idején –

kitekintéssel az olajiparra című online workshopokat.

2020-ban is hangsúlyos témánk volt a megújuló villamosenergia-aukciók kialakításának elemzése. A

témával áprilisban az első METÁR-aukció eredményeit értékelő PiacMonitoring Klubon, a hozzá

kapcsolódó policy briefben, valamint több blogbejegyzésben is foglalkoztunk.

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

Energy Futures események, illetve az ipari dekarbonizáció szakpolitikáit vizsgáló, júniusi CFMP workshop

is erősítette. (4/12 esemény angol nyelven)



A 2020-BAN ELEMZETT 

TÉMÁK ÉS MEGVALÓSÍTOTT 

ESEMÉNYEK
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A 2020. év eredményei

3 offline esemény

9 online workshop –

a váltást a Covid-járvány indokolta, de a 

rendezvények online térben is sikeresen 

működtek

3 policy brief

10 blogbejegyzés



Kiemelt hazai témák:

a PiacMonitoring Klub sorozat
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ÁPRILIS 7.:

A METÁR-tender 

eredményeinek 

értékelése

NOVEMBER 3.:

Közös érdekű 

projektek (PCI) 

tapasztalatai – az 

Európai Bizottság 

felkérésére végzett 

felülvizsgálat alapján

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2019.

szeptemberében hirdette meg az első megújulóenergia-tendert

Magyarországon. A pályázók a METÁR szerinti zöld prémium típusú

támogatásért versenyeznek. A PiacMonitoring Klub számára szervezett

zártkörű esemény célja volt, hogy röviddel az eredményhirdetés után közösen

értékeljük az eredményeket, a pályázati folyamatot, valamint javaslatokat

fogalmazzunk meg a következő pályázati körök számára.

A REKK részese volt annak a konzorciumnak, amely az Európai Bizottság

felkérésére ezeket a kérdéseket vizsgálta, 2020 tavaszán és nyarán

részletes konzultációt is folytatott a legfontosabb érintett szereplőkkel: TSO-

kkal, DSO-kkal, szabályozó hatóságokkal, érdekképviseletekkel, NGO-kkal.

A PiacMonitoring Klub keretében a legfontosabb tanulságokat és

eredményeket vitattuk meg. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a TEN-E

rendelet sikeresen támogatta az egységes villamosenergia- és földgázpiacok

létrejöttét, és abban is, hogy várhatóan a jövőben a fenntarthatóság célja

kerül a rendelet középpontjába.

Eredmény: Nyilvános összefoglaló

Eredmény: Policy brief: Hogyan tovább a METÁR-aukciókkal? Mi a kulcsa a 

további sikeres pályázati köröknek?

https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_TEN-E_honlapra.pdf
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek


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.

NOVEMBER 11: ÚJ SZEREPLŐK AZ 

ENERGIAPIACOKON: AGGREGÁTOROK ÉS 

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK

FEBRUÁR 18: A POWER-TO-GAS TECHNOLÓGIÁK 

ÉS AZOK RELEVANCIÁJA AZ ENERGIAÁGAZATBAN

A szakmai fórum keretében:

▪ Törőcsik Ágnes (REKK) ismertette a power-to-

gas technológiák koncepcióját, a költségeket 

vizsgáló REKK-számítások eredményeit

▪ Professzor Dr. Michael Sterner (OTH 

Regensburg kutatói szemszögből, Laurent 

Lardon (Electrochaea, BioCat projekt) 

gyakorlati tapasztalatok alapján mutatták be a 

technológiát

▪ Dr. Csedő Zoltán a technológia hazai 

üzemeltetési tapasztalatairól és további 

terveikről beszélt. 

▪ A panelbeszélgetés résztvevői a P2G hazai 

elterjedéséről, ennek esetleges akadályairól 

egyeztettek. 

A rendezvényen:

▪ Marion Malafosse (DG ENER) 

ismertette az EU Tiszta Energia 

Csomagjában megjelent jogszabályi kereteket 

▪ Dirk Vansintjan (RESCOOP) bemutatta a Nyugat-

Európban már nagy tapasztalattal működő 

energiaközösségek különböző formáit

▪ Elias de Keyser (Next Kraftwerke) a napelemek 

és az aggregáció kapcsolatáról beszélt. 

▪ A panelbeszélgetésen a hazai árampiac szereplői 

vitatták meg az aggregáció tapasztalatait és az 

energiaközösségekkel kapcsolatos kételyeket. 

Eredmények: Az előadások anyagai, Policy brief

Eredmények: Az előadások anyagai

https://rekk.org/esemeny/223/a-power-to-gas-technologiak-es-azok-relevanciaja-az-energiaagazatban
https://rekk.org/publikacio/109/a-power-to-gas-szerepe-az-energia-erteklancban
https://rekk.org/esemeny/218/az-augusztus-9-i-angol-aramszunet-okai-es-tanulsagai


Workshopok a villamosenergia-

és gázpiacokról
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MÁJUS 13.

A magyarországi 

villamosenergia-piac 

2019-es évének 

áttekintése

A hagyományossá vált tavaszi rendezvényen 2020-ban a nagykereskedelmi 

piacok mellett a kiskereskedelmi piacokról is szó esett. 

▪ A nagykereskedelmi blokkban Mezősi András (REKK) és Csermely Ágnes

(MEKH) tartottak előadást a regionális, illetve hazai árampiaci trendekről

▪ A kiskereskedelmi blokkban Vékony András (REKK) előadására felkért 

előadóként Kecskeméti Balázs, a MEKSZ 

árampiaci szakértője reagált. Eredmények: Összefoglaló

A workshopon a COVID-19 járvány által okozott rövid- illetve hosszútávú hatásokat 

jártuk körül. 

▪ Felsmann Balázs (REKK) a nemzetközi villamosenergia-piacokon megfigyelt 

változásokat elemezte

▪ Meghívott előadóinkkal a hazai helyzetet jártuk körül. Vendégünk volt Herczeg 

Sándor (MAVIR), Istvánffy György (HUPX), 

Hazlach András (MVM Partner Zrt.)

JÚLIUS 1.

A földgázszektor 

koronavírus idején –

kitekintéssel az 

olajiparra

ÁPRILIS 22.

A koronavírus hatása 

az energiapiacokra

+ Elkezdődött a felkészülés a gázipai évértékelőre, amelyet 2021. 

januárjában tartottunk. 

Eredmények: Összefoglaló

Nyáron arra kerestük a választ, hogy a földgázszektor szereplői hogyan alkalmaz-

kodtak a koronavírus okozta sokkokhoz, és mik a várakozásaik a jövőre nézve. 

▪ Kotek Péter (REKK) az európai és hazai adatokat elemezte

▪ Panelbeszélgetésen vendégeink voltak: vendégeink voltak Orbán Anita

(Tellurian Ltd.), Szekeres Eszter (MET Central Europe), Horváth Ágnes (MOL), 

valamint Marosvári Csaba, az MFGK vezető 

üzletfejlesztési szakértője.
Eredmények: Összefoglaló

https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_A%20magyarorsz%C3%A1gi%20villamosenergia-piac%202019-es%20%C3%A9ve.pdf
https://rekk.hu/downloads/events/A%20koronav%C3%ADrus%20hat%C3%A1sai_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
https://rekk.hu/downloads/events/COVID%20g%C3%A1z%20WS_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf


MÁRCIUS 5.

Mi van a NEKT 

mögött? A HU-TIMES 

modell bemutatója

További workshopok
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2020. január elején a Nemzeti Energiastratégiával párhuzamosan elkészült a 

magyarországi Nemzeti Energia- és Klímaterv, amely 2040-ig vázolja az 

energiaszektor jövőképét. A dokumentum gerince a REKK által fejlesztett HU-TIMES 

modell eredményeire támaszkodik. A workshopon részletesen bemutattuk a modellt, 

vázolva a főbb modellezési logikát. Ismertettük a vizsgált szektorokra vonatkozó 

legfontosabb feltételezéseket, felhasznált 

adatokat, illetve bemutattuk a modellezés 

eredményeit.

Eredmények: REKK kutatóinak előadásai

JÚNIUS 17.

Klímasemleges ipari 

termelés – Hol 

tartanak az EU 

tagállamok 

szakpolitikái?

JÚNIUS 24.

A zöld és hatékony 

távhőtermelésben 

rejlő potenciál

A REKK által a CFMP platform tagjaként szervezett online workshopon betekintést 

nyújtottunk néhány EU tagország ipari dekarbonizációt célzó szakpolitikájának 

alakulásába, és példákkal szolgáltunk az egyes szabályozó eszközök gyakorlati 

alkalmazására. 

Vendégek: Alföld-Boruss Márk (ITM), Lisa Langesaal (Holland Gazdasági és 

Klímapolitikai Minisztérium), José Antonio Primo Fernandez (Lafarge Cement CE 

Holding), Holger Braun (ArcelorMittal

Eisenhüttenstadt), Vári Ilona (MOL).

Az online workshopon összefoglaltuk MATÁSZSZ megbízásából készült 

potenciálbecslés főbb eredményeit, emellett megvitattuk, hogy hol tartunk a zöld és 

hatékony távfűtés megvalósulása felé vezető úton. 

Vendégeink: Kaderják Péter (ITM), Grabner Péter (MEKH), Orbán Tibor

(MATÁSZSZ)

Eredmények: Elhangzott előadások

Eredmények: Összefoglaló + Előadások

https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.org/esemeny/224/mi-van-a-nekt-mogott-a-hu-times-modell-bemutatoja
https://climatestrategies.org/projects/european-climate-friendly-materials-platform/
https://rekk.hu/elemzes/284/megujulo-es-kapcsolt-tavhotermeles-potencialbecslese
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.org/esemeny/234/klimasemleges-ipari-termeles-hol-tartanak-az-eu-tagallamok-szakpolitikai
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.hu/downloads/events/Z%C3%B6ld%20%C3%A9s%20hat%C3%A9kony%20t%C3%A1vh%C5%91_%C3%96sszefoglal%C3%B3.pdf
https://rekk.org/esemeny/231/a-zold-es-hatekony-tavhotermelesben-rejlo-potencial


OKTÓBER 7.

A szénfelhasználás 

kivezetése a közép-

és kelet-európai 

régióban

Régiós energiapolitikai fórum
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Az online konferencia célja volt, hogy bemutassuk a szénkivezetés gazdasági és 

társadalmi hatásait vizsgáló, a közép- és kelet-európai régióra fókuszáló legfrissebb 

kutatások modellezési eredményeit. Emellett az európai uniós és hazai 

energiapolitika, valamint az érintett energetikai nagyvállalatok képviselőit kérdeztük 

arról, hogy milyen stratégiákkal, milyen eszközökkel készülnek a lignit- és 

feketeszén-tüzelésű erőművek bezárására.

Eredmények: Előadások

Az eseményen:

▪ Szabó László (REKK) és Aleksandra

Gawlikowska-Fyk (Forum Energii) 

bemutatták a szénkivezetés hatásait 

vizsgáló, 3-3- régióbeli országra kiterjedő 

modellezés eredményeit

▪ Christian Redl (Agora Energiewende) a 

szénkivezetés kihívásairól beszélt. 

▪ A policy szekcióban Catharina Sikow-

Magny (DG ENER) és Kaderják Péter 

(ITM) ismertették az uniós, illetve hazai 

stratégiákat és pénzügyi kereteket.

▪ A vállalati szekcióban Jan Budín (ČEZ) 

egy érintett vállalat szempontjait ismertette. 

https://rekk.org/esemeny/238/a-szenfelhasznalas-kivezetese-a-kozep-es-kelet-europai-regioban


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 31.

V4 Energy 

Workshop on the 

National Energy 

and Climate Plans

2020 januárjára az összes Visegrádi ország - az EU

tagországokkal együtt - elkészítette a végleges

Nemzeti Energia- és Klímatervét (NEKT), amelyek

meghatározzák a 2030-ig terjedő időszakra

vonatkozó vállalásokat a kibocsátáscsökkentés, a

megújulóenergia-arány és energiahatékonyság

területén. A workshop célja az volt, hogy a Visegrádi

Régió országai megismerjék egymás célkitűzéseit

és az azokhoz rendelt szabályozási intézkedéseket.

A V4 TTP keretében 2020/2021-ben elemzett témák:

▪ Zöld gazdasági kilábalás a V4 régióban

▪ 2050-es dekarbonizáció a V4 régióban

▪ A power-to-gas szerepe a V4 régióban 

▪ A szénfelhasználás kivezetése a V4 régióban

Az elkészült elemzéseket a 2021. márciusi 

Budapest Workshopon mutatjuk be 

https://rekk.org/event/246/2050-decarbonisation-pathways:-three-key-aspects-in-the-visegrad-region


Blogbejegyzések a Metazsúlon, a 

REKK blogján
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A legolvasottabb bejegyzések 2020-ban:

▪ Diallo Alfa: Nem fújnak új szelek Magyarországon (2020. április 17.)

▪ Szajkó Gabriella: Erdőre magyar! (2020. február 17.)

▪ Varga Katalin: Időkérés! Rugalmas intézkedésekkel segíthetik a kormányzatok a megújulóenergia-

beruházásokat (2020. április 7.) 

▪ Bartek-Lesi Mária: Robin-Hood adó vagy megújuló-támogatás (2020. április 2.)

▪ Mezősi András: Energiavírus (2020. március 30.)

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.

2020-ban összesen 10 blogbejegyzés született változatos tartalommal.

https://blog.rekk.hu/bejegyzes/28/nem-fujnak-uj-szelek-magyarorszagon
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/21/erdore-magyar
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/27/idokeres
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/25/robin-hood-ado-vagy-megujulo-tamogatas
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/23/energiavirus


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

kapcsolódó rendezvény
Dátum

REKK Policy Brief

2020/01

Hogyan tovább a METÁR-aukciókkal? 

Mi a kulcsa a további sikeres 

pályázati köröknek?

A megújuló villamosenergia-

aukciók, PiacMonitoring Klub
2020. április

REKK Policy Brief

2020/02

Az új Nemzeti Energiastratégia 

értékelése

A REKK véleménye az 

Energiastratégiáról
2020. május

REKK Policy Brief

2020/03

A Power-To-Gas szerepe az energia-

értékláncban

Különböző P2G technológiák 

költségszintjének becslése, 

Energy Future

2020. június

https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/106/az-uj-nemzeti-energiastrategia-ertekelese
https://rekk.org/publikacio/109/a-power-to-gas-szerepe-az-energia-erteklancban


ÉRTÉKELÉS
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Értékelés

A 2020-as év értékelése:

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

körrel. Ez a kör 2020-ban kiegészült az ING-vel, akik állandó támogatóink lettek.

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

koronavírus hatásait elemző rendezvényekre, az Energiastratégia elemzésére, a METÁR-tenderek 

figyelemmel kísérésére. 

▪ Népszerű eseménytípus az EnergyFutures sorozat, a jövőbe mutató témák 2020-ban széleskörű, 

nemzetközi hallgatóságot vonzottak az alapítvány eseményeire.

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

események megvitatásának.

▪ Az aktív Advisory Boardtól is hasznos témajavaslatok érkeznek.

2021-es prioritások:

1. Fenntartani az aktív együttműködést a hazai energiapolitika alakítóival

2. Növelni a nemzetközi workshopok arányát

3. Rugalmas reagálás aktuális energiapiaci eseményekre

4. Régiós fórum tervezett témája: A szén-dioxid-árazás jövője

5. További témák: 

‣ Elemezni az LNG, az új szintetikus gázok és a hidrogén lehetséges szerepét a földgáz-

piacokra és infrastruktúrára

‣ Bemutatni a jelentősen növekvő hazai PV-kapacitás hatásait modellező kutatás eredményeit

‣ Bemutatni a régiós országok 2030-as energia- és klímaterveiben szereplő célokat (2020-as 

kutatás alapján) 

‣ Aktív szerepet vállalni a most induló HUPPC-ben
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www.rekk.org


