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Exogenous factors:

Segments of Energy Industry analysed: 

• Electricity supply chain  

Market conditions:

• Fossil fuel and electricity prices → prices are based on

regional supply-demand’ balance (not national cost based)
but continuous increase (Climate Change Obligations)

• Single functioning Electricity and Gas Market throughout 

Europe → common rules, common market in the EU and in 

the Energy Community countries [transient national policy 

measures (price and export-import control); several factors 
hamper efficient competition]
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A szabályozó szerepének változása (1)

dr. Szörényi Gábor

Illeszkedés a piaci struktúrához és piaci modellhez

• Első években (1994-96): engedélyek és szabályzatok, üzletszabályzatok 

és árszabályozási elvek elfogadtatása a stakeholder-ekkel; adatgyűjtés

• Privatizáció után: a regulátor szerepének „elfogadtatása”; szolgáltatás-

minőség szabályozási rendszerének felépítése

• Szabályozott hozzáférés bevezetése: tevékenységek szétválasztása a 

„fejekben”; új engedélyesi feltételek és új adatszolgáltatás

• Kettős piac (közüzem-versenypiac): a működés (szabályozás) szinte 

megoldhatatlan feladatával szembesülés, folyamatos vitarendezés

• Inkumbensek szerepe: „zászlós hajó”, „nemzeti bajnok” szemlélettel 

„birkózás”, „barátkozás”

• Piaci modell: kockázati felárak okainak elemzése; piacelemzés; politikai 

(ár) beavatkozás „kivédése” a magas nagykereskedelmi árak idején

• Pénzügyi és gazdasági válság: szabályozói válságmenedzselés, 

„energia tango”
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A szabályozó szerepének változása (2)

dr. Szörényi Gábor

Illeszkedés a regionális piaci helyzethez

• CEE, South-East, SEE régiókbeli feladat

• Folyamatos egyeztetés, lépcsőzetes harmonizáció, TSO-

k „kényszerítése” (kapacitás-számítás, szűkület-kezelés, 

ID market, transzparencia)

• TSO → CAO (szűkület kezelés)

• Kötelezettségszegési (Infringement) eljárás

• Érdekérvényesítés (geopolitikai lehetőségek kiaknázása: 

gáz, villany)

• Határkeresztező csővezetékek létesítésének segítése 

(összehangolt TPA alóli felmentési eljárások)

• Határkeresztező vezetékek költségviselő megosztása 

(SoS rendelet)
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A szabályozó szerepének változása (3)

dr. Szörényi Gábor

Egységes európai piacépítés

• CEER/ERGEG közös jogszabály-előkészítés (3.csomag, 

rendeletek, FG-k, GGP-k, javaslatok a Bizottságnak, 

állásfoglalások)

• Lobbizás a robosztus, stabil árjelzést adó piacok 

„eléréséért” (price coupling)

• Lobbizás a számunkra kedvező piac-összekapcsolási 

struktúra érdekében (AHAG)

• Próbálkozás a magyar gas-hub szerep kialakítására

• Felkészülés az új piac-felügyeleti feladatokra (MAD 

→energetikai piacokra interpretálása)
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A regionális és az egységes európai piac 

lehetséges előnyeinek kihasználása (1)

dr. Szörényi Gábor

Lehetséges előnyök és elérésük feltételei (költségei):

• Ellátásbiztonság;

• Gáz – kockázatelemzés; honnan jöhet gáz és milyen 

volumenben (hálózat erősítés, transzparens allokáció)

• Villany – kisebb tartaléktartási igény, „egyszerűbb” 

üzemzavari kisegítési lehetőség (hálózat erősítés(?), piac-

összekapcsolás robosztus piacokkal)

• Stabil, kiszámítható, piaci alapú árak;

• Villany - a robosztus, stabil árjelzést adó piacok „elérése” 

(price coupling) (nem „csak” CEE) 

• Gáz – a regionális kínálati piac segíthet (középtávon 

meghatározó marad a Gazprom ár)

• Kockázati felár csökkentése (megkülönböztetés-mentes, 

kiszámítható, stabil szabályozási környezet)
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A regionális és az egységes európai piac 

lehetséges előnyeinek kihasználása (2)

dr. Szörényi Gábor

Lehetséges előnyök és elérésük feltételei (költségei):

• Versenyző piacok;

• Gáz – szerződések portfóliója lehetővé tenné a gas–to–gas 

competition- t (költség – haszon számítások; a „valós” kínálati 

gázforrások elérésének hálózat építési és kapacitás lekötési 

költsége és a becsült piaci árelőny viszonyában)

• Villany – már ma is élvezzük az „olcsó” import - fenyegetettség 

ármérséklő hatását (ezt a kockázati felár felemésztheti) 

(„költség”: más végzi a határkapacitás allokációt – bízni kell a 

régió erejében)

• Piaci erővel való visszaélés lehetőségének csökkentése;

• Csak akkor érvényesülhet, ha „lemondunk” a zászlóshajók 

kiemelt támogatásáról 

• Szabályozhatóság (a fenntarthatóságra törekvés kiemeli a 
fontosságát) → regionális kiegyensúlyozás („ára”: cost sharing)
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