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Az energiapolitika lényege

Az energiapolitika, az energia-
ellátás stratégiája, melynek célja 
az ország biztonságos és jó
minőségű energiaellátása ,                 
a legkisebb költséggel, 
környezetbarát módon.
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Az energiapolitika alapjai
ELLÁTÁSBIZTONSÁG

KÖRNYEZETVÉDELEMGAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
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Az EU energetikai jellemzői
• A népessége a világ 1/20 -a, 

energiafelhasználása az 1/7 része.
• A felhasználás növekménye 1-2%év
• Energia forrásokban szegény 

(szén:drága,olaj:8, gáz:20, urán:40 év)
• Növekvő importfüggőség
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Az EU energiapolitikája
• 1995-től négy változat készült, majd:
• 2000: Zöld Könyv -30 ország, 30 éves 

időhorizontú, hosszutávú energiaképe.
• Fókuszban az energia ellátás biztonsága

Ennek érdekében a külső ellátó kapcsolatok 
alakítása mellett a belső lehetőségek 
fokozott kihasználását is célul tűzi ki.
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• Az energia ellátás import függése 2000-ben
Olaj:       78%
Földgáz: 45%
Szén:      28%
Totál: 46%

• Az energia ellátás import függése 2020-ban
Olaj:       89%
Földgáz: 74%
Szén:      49%
Totál: 63%

• Az ellátás teljes függősége 2030-ban 70%

Külső függőség



7

A külső kapcsolatok alapvető
stratégiai kérdései

• Belenyugodhat-e az EU az OPEC országoktól 
való nagyfokú függésbe?

• Hogyan parírozható az olaj- és földgáz 
áraknak a gazdasági fejlődést zavaró, 
időnkénti hektikus változása?

• Elfogadható-e az olaj- és gázszállító
vezetékek topológiája miatti ellátási 
bizonytalanság ?
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A belső lehetőségek kihasználása
• A termelés és felhasználás 

energiahatékonyságának növelése
• A közlekedés energiafogyasztásának 

racionalizálása
• Az épületek fűtési energia 

megtakaritása
• Új technológiák, a megújuló energiák 

fokozott hasznosítása
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Az Európai Unió országai energiapolitikáinak 
fő elemei (1.)

• Az Unió 25 országa közül hatnak van 2000 után elfogadott 
energiapolitikája (Belgiumnak 2: flamand és vallon ), és 
Magyarországot is belevéve 6 ország energiapolitikája még a ’90-es 
években került állami szinten elfogadásra. Összesen 12 tagállam 
rendelkezik elfogadott és érvényes energiapolitikával.

• Az energiapolitika elfogadási fórumai eltérőek
• Az energiapolitikák csak irányelveket, ajánlásokat tartalmaznak 

az országok számára
• Az energiapolitikák nem számolnak az energiaárak – különös 

tekintettel a kőolajárak már bekövetkezett – emelkedésével, a 
felgyorsuló klímaváltozás miatti követelményekkel.
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Az Európai Unió országai energiapolitikáinak 
fő elemei (2.)

• Az EU meghatározó országainak energiapolitikája a piacgazdaság 
érvényesüléséből, illetve kiteljesedéséből indul ki az 
energetikában a vezetékes energiahordozók esetében is. 

• A piaci folyamatokat legfeljebb a klímaváltozással összefüggő
intézkedések érvényesítése érdekében kívánják befolyásolni.

• A tagországok energiapolitikáiba a fenntartható fejlődés 
hangoztatása mellett gazdasági és politikai érdekeik 
érvényesítése is beépül. Franciaország és Finnország a nukleáris 
villamosenergia-termelés kiemelt szerepét hangsúlyozza, ezzel 
szemben Ausztria vagy Dánia azt elvetve a megújuló energiák
használatát helyezi előtérbe.
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Andris Piebalgs az EU energetikai biztosa: 
6 terület, amelyekre az EU energiapolitikája az

elkövetkező években koncentrálni fog:

• Az energiahatékonyság növelése. 
• A gáz és villamos energia jól működő belső piacának 

megteremtése.
• A megújuló energiaforrások felhasználásának 

támogatása.
• A nukleáris biztonság fokozása.
• Az energiaellátás biztonságának növelése, az

energiapolitikai külkapcsolatok fejlesztése.
• Az energiapolitika és a környezetvédelem, kutatás-

fejlesztés közötti kapcsolatok megerősítése.
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A magyar energiapolitika legfontosabb
célkitűzései

Az energia szektor járuljon hozzá Magyarország 
nemzetközi versenyképességének javításához !!

• az ellátás biztonságának  európai kontextusban való kezelése
• a rendszer termelő- és szállító- elosztó kapacitásai fejlesztése 

alapelveinek kidolgozása 
• a környezetvédelmi követelmények teljesítése
• a megújuló energiaforrások optimális kihasználása
• a kínálati- és felhasználói- oldalon történő energiaracionalizálás
• a hazai árszabályozás és az egységes európai piac 

árösszefüggéseinek meghatározása
• a piaci liberalizáció következetes kiteljesítése
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Az új magyar energiapolitika kialakítása 
Előzmények - energiapolitikai alapelvek (1.)

Az Országgyűlés 1993-ban fogadta el az energiapolitikát. Az 
energiapolitika fő célkitűzései ma is érvényesek:

1. Energiaellátás biztonsága; diverzifikáció és stratégiai készlet
2. Környezetvédelem
3. Energiatakarékosság, megújuló energiák használata
4. Legkisebb költség érvényesítése a piaci verseny és a szabályozás 

révén
5. Nyilvánosság az energetikai döntéseknél
6. Piackonform szervezeti, tulajdonosi, gazdasági és szabályozási 

környezet létrehozása
7. A fogyasztók védelme
8. Az egységes európai piachoz való alkalmazkodás

A külső és belső körülmények változása hangsúly 
áthelyezésekhez vezetett
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Előzmények 2.
• Az  energiapolitika  megújítására  2004-ben  elkészültek „Az új 

energiapolitikai koncepció alapkérdései (Az állam szerepe a 
liberalizált energiapiacon)”, valamint a „Gondolatok az 
energiapolitikai koncepció elkészítéséhez” című tanulmányok

• A GKM széleskörű, nyilvános vitát rendezett a közreadott 
tanulmányokról. 37 szervezet, illetve magánszemély adott írásos 
észrevételt, tett fel kérdéseket.

• Az észrevételek és a kérdések alapján egyértelműen megállapítható
volt, hogy az energiapolitka kialakítása során a szakmai, a 
társadalmi és a civil- szervezetek, az érdekképviseletek 
közreműködése nem nélkülözhető.

• Az energiapolitika megalapozására további, alapos elemzések 
szükségesek.



15

Az új energiapolitika kidolgozásának 
tudományos megalapozása (1.)

17 szakmai munkacsoport a következő alapozó elemzéseket végzi el:

• Az energetikai piacnyitás szerepe az Európai Unió országainak 
energiapolitikájában. 

• Az új magyar energiapolitika mozgástere az Európai Unió
piacnyitási szabályainak és stratégiájának függvényében 

• A hazai energiaigény – ezen belül villamos energia, kőolajtermék, 
földgáz és egyéb energia – prognózisai és az abból levont 
következtetések az energiapolitika számára 

• A közlekedés fejlesztéspolitika és az energiapolitika összefüggései 
• A rendelkezésre álló források (mennyiség, várható költségek, 

rendelkezésre állás biztonsága) és az ésszerű forrásszerkezet. 
Lehetőségek az igények és források összhangjának 
megteremtésére 
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Az új energiapolitika kidolgozásának 
tudományos megalapozása (2.)

• Az energetikai infrastruktúra fejlesztését meghatározó jelenlegi 
hazai jogi előírások (megalapozó elemzések, felelősök, a döntés 
fórumai), különös tekintettel a földgáz és a villamosenergia-
szállítóvezetékek, a határkeresztező kapacitások, az erőmű
kapacitások és a földgáztárolók fejlesztésének eljárásrendjére. 
Kiegészítési és módosítási javaslatok 

• A gáz- és villamoshálózatok fejlesztési igényei az egységes 
európai piac és a hazai ellátás biztonság figyelembe vételével

• A nukleáris energia szerepe a jövő energiaellátásban, különös 
tekintettel a Paksi Atomerőmű jövőjére

• Az energetikai társaságok tulajdonosi szerkezete, különös 
tekintettel a működtetéssel kapcsolatos magyar érdekek 
érvényesítésére. Az állami tulajdon szerepe a meghatározó
energetikai társaságokban 

• A hazai energiaellátással kapcsolatos közép- és hosszú távú
környezetvédelmi követelmények, a fenntartható fejlődés  
megvalósíthatósága

• Az energiatakarékosság kényszere (jogszabályok, ösztönzés és 
állami támogatás, állami példamutatás).



17

Az új energiapolitika kidolgozásának 
tudományos megalapozása (3.)

• A megújuló energiaforrások használatának stratégiája. A 
megújuló energiaforrások használatának infrastruktúra fejlesztési 
vonzatai

• A vezetékes energiaárak és állami befolyásolásuk lehetőségei. 
Társadalmi szolidaritás és az energiaárak

• Az energiaáruk piaci árának fogalma és az energiapiac 
szabályos működése. Árak és versenyképesség

• Az energetikai kutatás-fejlesztés szerepe az energiapolitika 
végrehajtásának megalapozásában. Az energetikai képzés, a 
szakismeret igénye 

• A magyar érdek meghatározása az Európai Unió integrációs 
folyamatának befolyásolásához az energetika területén.

• A távfűtés problémáinak a kezelése 
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AZ ÁLLAM JÖVŐBENI SZEREPVÁLLALÁSA AZ
ENERGETIKÁBAN

Az EU előírásaival is összeegyeztethető állami
feladatok a nyílt piacgazdaságban:
• az ellátásbiztonság feltételeinek megteremtése
• a műszaki biztonság követelményrendszerének 

érvényesítése
• a környezetvédelmi követelmények érvényesítése
• az energiapiacok működési feltételeinek biztosítása
• az egységes európai piachoz való illeszkedés 

biztosítása
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AZ ÁLLAM ÁLTAL ALKALMAZHATÓ
ESZKÖZÖK

• Szabályozás
– Nem lehet kényszerítő, a célokkal adekvát módon működjön

• Ellenőrzés (hatósági felügyelet)
– A jogszabályok betartására korlátozódjék

• Támogatások
– Célraorientált legyen, valóban a közérdeket szolgálja

• Tulajdonosi jogosítványok
– Gyakorlásuk a  szektor racionális működtetését és a 

hosszútávú fejlődés feltételeit szolgálja
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AZ ÁLLAM ÁLTAL IS KIJELÖLENDŐ FŐ
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

• Az energia piacok kiszélesítése
• A Paksi Atomerőmű élettartamának meghosszabbítása
• A villamos energia rendszerszabályozás eszközeinek bővítése
• A villamos energia termelő kapacitások kellő időben való

létesítése
• A villamos energia átviteli- és elosztó hálózatok fejlesztési 

programja
• A TSO létrehozása
• A gázszállító- és ellátó rendszer kapacitásainak bővítése
• Stratégiai gáztároló létesítése
• A megújuló energiaforrások kihasználásának növelése
• A CO2 kereskedelem bevezetése



KÖSZÖNÖM A  
FIGYELMÜKET!

hatvani.gyorgy@gkm.gov.hu


