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I. A villamosenergia-szolgáltatás piaci viszonyai

Árva Zsuzsanna

Kulcsszavak

villamos energia

elosztóhálózatok

egyetemes szolgáltatás

közcélú hálózat

magánvezeték

rendszerüzemeltetés

központi szabályozó 
hatóság

diszkriminációmentes 
hozzáférés elve

a hozzáférés biztosításának 
piaci módjai

a villamos energia alapja az elektromos áram, mint töltéssel rendelkező részecskék áram-
lása, amelynek egyik legfontosabb jellemzője a teljesítmény mellett a frekvencia. a vil-
lamos energia alapvető tulajdonsága, hogy termelése is merőben különbözik más energia 
előállításától, hiszen mindig a fogyasztók (háztartási és ipari) pillanatnyi igényéhez kell 
igazodnia, miközben a feszültséget állandó szinten kell tartani. ezt a feladatot főként 
a rendszerirányítónak kell ellátnia. a villamos energia sajátos jellemzői közül a termelési 
és szolgáltatási viszonyok tekintetében kiemelendő az ellátásbiztonság, mivel a szolgáltatás 
centralizált szervezettsége és a rendszerirányítás a legfőbb garanciája az előbbi kívánalom 
megteremtésének.

a villamosenergia-szolgáltatás a köznapi értelemben a villamos energiának a felhasz-
nálókhoz történő eljuttatását jelenti. a villamosenergia-szolgáltatás mibenlétének tudomá-
nyos meghatározásakor egyes tanulmányok (Kajati, 2008: 119) a KSH által rendszeresített 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét veszik alapul, amelynek azonban 
sem a 2003-as, sem a 2008-as rendszere nem ismeri kifejezetten ezt a fogalmat. Helyette 
a villamosenergia-ellátás fogalma használatos, amelybe beletartozik a termelés, a szállítás, 
az elosztás, valamint a kereskedelem. a szolgáltatás így ez utóbbi két fogalomból tevődhet 
össze, amelybe beletartozik az elosztórendszer üzemeltetése, valamint a villamos energia 
értékesítése felhasználóknak és viszonteladóknak, a villamosenergia-bróker vagy -ügynök 
tevékenysége, aki a villamos energiát mások által üzemeltetett villamosenergia-elosztó 
rendszeren keresztül értékesíti, illetve a villamosenergia-tőzsde és villamosenergia-átviteli 
kapacitás tőzsdéjének működtetése.

a fentiek alapján a szolgáltatók fő feladatai közé tartozik az elosztás, amely az elosztó-
hálózat üzemeltetését, a közvilágítás karbantartását és a villamosenergia-értékesítését jelen-
ti, míg a szolgáltatás körébe szintén a kereskedelem, a számlázás és a fogyasztói kapcsolatok 
fenntartása sorolható. (Kajati, 2008: 119) ezeket a fogalmakat tükrözi a hatályos villamos 
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energiáról szóló törvény1 is, amely szerint az elosztás a villamos energiának az elosztó háló-
zatokon történő továbbítása, a felhasználókhoz történő eljuttatása, illetve az ehhez kapcso-
lódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő 
minőségű továbbítása érdekében szükséges. a szolgáltatás körében az egyetemes szolgál-
tatást emeli ki, mint sajátos értékesítési módot, amely alapján a felhasználó meghatározott 
minőségben és számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében jut energiához. 
Mindezek a korábbi terminológia alapján a közüzemi szolgáltatást jelentették.

a kereskedelem célja tehát az áram felhasználókhoz történő eljuttatása. ilyen felhasz-
náló a törvény szerint bárki, aki a villamos energiát a saját felhasználási helyén történő 
felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás 
útján vételezi. ezen felhasználók azonban nem képeznek homogén csoportot. az egyik 
megkülönböztetett védelemmel illetett kört az egyetemes szolgáltatásra jogosultak jelentik, 
míg a másikat a közintézmények, a nagyfogyasztók, valamint a lakossági szintet meghaladó 
igénnyel bíró ipari fogyasztók. ezek közül a jogszabályok a lakossági (vagy más néven 
háztartási) fogyasztókat nevesítik, akik a saját háztartásuk fogyasztása céljára vásárolnak 
villamos energiát, és az így vásárolt villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerzés 
céljából gazdasági tevékenységet. a további felhasználók közé tartozik hazánkban is a me-
zőgazdaság, a bányászat és az ipar, valamint a tercier szektorba sorolható posta, hírközlés, 
kereskedelem és szállítás. ez utóbbiak bár abszolút számban a piac igen kis hányadát teszik 
ki, az általuk felhasznált energia mennyisége azonban jelentősen meghaladja a lakossági 
energiamennyiséget. (Kajati, 2008: 123–126)

1. A villamosenergia-szolgáltatás elméleti modelljei

a villamosenergia-szolgáltatás nem függetleníthető teljesen a villamosenergia-piac más 
tényezőitől, úgy mint a termelés szempontjai, a fűtőanyaggal történő ellátottság, az erőmű 
működtetésének a szabályozása, valamint az átvitel rendszere vagy a disztribúció. a szol-
gáltatáshoz főként ez utóbbi két szempont áll közel, hiszen az átvitel rendszere a hálózatok 
működtetését és adott esetben új hálózat létesítését jelentheti, míg a disztribúció fogalmába 
a kis- és a nagykereskedelem egyaránt beletartozik. Mivel a rendszer üzemeltetése az ellá-
tásbiztonság követelménye miatt főként állami feladat, így valamennyi modell esetén közös 
jellemző, hogy az átviteli kapacitások fölött erőteljes állami kontrollnak kell érvényesülnie. 
ide tartozik a diszkriminációmentes hozzáférés elvének felügyelete a biztosítása, hiszen 
ennek hiányában a szolgáltatók közötti verseny nem érvényesülhetne, mivel az új piaci 
szereplőknek saját rendszert kellene kiépíteni, amely oly mértékben tenné gazdaságtalanná 
a piacra lépést, hogy teljesen ellehetetlenítené azt, így a már bent lévők számára stabilan 
biztosítaná a status quo-t. a tudományos irodalom (Hegedűs, 2005a: 5–10) ezen tényezők 
alapján 5 klasszikus piaci modellt különböztet meg.

a határáras pool rendszerben mind a termelők, mind a nagykereskedők a poolba teszik 
meg az ajánlataikat, amelynek eredményeként a termelők a rendszer határán értékesíthetnek. 
a rendszer változhat annak függvényében, hogy a pool alkalmazása kötelező vagy ajánlott, 

1 2007. évi lXXXvi. törvény

301

196 Harmadik fejezetvillaMoSenerGia-ellátáSi KözSzolGáltatáS



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

illetve attól is függ, hogy hány nagykereskedő tesz vételi ajánlatot. ebben a szisztémában 
a rendszerirányítás is a poolt figyelembe véve változik a legjobb ajánlatok sorrendjében. 
ilyet alkalmaz nagy-Britannia vagy ausztrália.

a kompetitív ajánlati pool (pay as bid) rendszer az előbbi egy olyan módosított változata, 
ahol a keresleti és a kínálati oldalon egyaránt azon az áron történik a kereskedés, amelyen azt 
a piaci szereplő megszabja. ezt a modellt tiszta formájában egyetlen állam sem alkalmazza.

a hosszú távú szerződések szisztémájában valamely szerződés teljesítése mintegy 
előfeltétele annak, hogy a szereplő a rendszerbe beléphessen. a döntő tényezőt itt is az ár 
kedvező volta jelentheti, ám a pool alkalmazása nem kötelező, ezért sokkal hatékonyabb 
verseny generálható. Hátránya, hogy a kiszámítható teljesítményű alaperőművektől tör-
ténő vásárlást preferálja, így a hullámzó teljesítményű kisebb erőművek az előbbiek által 
kínált árakhoz kénytelenek alkalmazkodni, ugyanakkor viszonylagos kiszámíthatóságot 
nyújt a szerződések hosszabb időhorizontja miatt, és a magas árak ellen is hathat, ugyanis 
az árak a rendszer sajátosságai miatt egyre inkább megközelítik a valóságos költségeket. 
a rendszerirányítás során a szerződéssel lekötött kapacitások előnyt élveznek a pool által 
meghatározott igényekhez képest, így itt a pool egyfajta kiegyenlítő funkcióval bír, míg 
a rendszerirányító a villamos energia jelentős részét kivonhatja ez alól, elszakítva ezeket 
a napi piaci hatásoktól. a hosszú távú szerződések rendszere igen népszerű az uSa-ban, 
Kanadában és nagy-Britanniában, valamint Spanyolországban.

a tiszta versenymodell főként abban tér el az előzőektől, hogy itt nincs irányító ható-
ság. legjellemzőbb példája németország, ám a modell kialakulásához sajátos piaci, ipari 
és infrastrukturális feltételek együttes meglétére volt szükség. ilyen például, hogy német-
ország a földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan meglehetősen könnyen jut áramimporthoz, 
valamint hogy a legnagyobb közszolgáltató kapacitása is kisebb volt, mint a többletkapacitás. 
ezt a rendszert érte el az eu által előírt piaci liberalizáció követelménye, amely szerint 
az államnak kötelezően kell előírnia az átvételi díjak meghatározását. így, bár összességében 
csökkent az áram ára, a fogyasztóknak csupán egy elhanyagolható hányada (hozzávetőle-
gesen 2%-a) váltott szolgáltatót. ez esetben tehát, bár a tiszta piaci modellt nem változtatta 
meg az állam, a piac változott úgy, hogy spontán központi szabályozás alakuljon ki.

a klasszikus központi vezérlésű piaci modell éppen az előző ellentéteként működött 
a liberalizáció megvalósításáig. Ebben a modellben egy központi irányító hatóság vég-
zi a rendszer működtetését, gátolva ezzel a piaci viszonyokat és a versenyt, egyben kon-
zerválva a rossz megoldásokat, stabilizálva az árakat.

2. A villamosenergia-szolgáltatás nemzetközi típusai

2.1 Franciaország

németország után Franciaország az európai unió legnagyobb energiapiaca, amely az export 
volumenét tekintve az első az eu-ban. a fogyasztói szerkezet négy részre tagolódik. az el-
sőbe a lakosság és a tercier szektor tartozik, a másodikba az ipar, a harmadikba a mezőgaz-
daság, a negyedikbe a szállítás. az első két csoport aránya több mint 90% oly módon, hogy 
a lakosság és a tercier szektor fogyasztása összességében a kétszerese az ipari felhasználás-
nak. a sajátos fogyasztói összetétel mellett a franciák igen elégedettek a közszolgáltatások-
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kal, így ellenzik a liberalizációt, ami veszélyezteti az ellátás biztonságát. Franciaországban 
a megtermelt energia jelentős része atomenergiából származik, amely különös biztonsági 
kockázatot rejt magában. a szolgáltatók között az állami tulajdonú electricité de France 
(edF) monopolhelyzete révén megnyugtatóan garantálni tudja az ellátás biztonságát.

a fenti tényezők következtében Franciaország csupán 2000-ben kezdte fokozatosan 
megnyitni a piacot. a teljes liberalizáció hatásainak kompenzálására még 2000-ben létre-
hoztak egy szervet,2 amely kizárólagos jelleggel kezelhette a nagyfeszültségű hálózatokat 
és őrködött a diszkriminációmentes hozzáférés elve felett. ez utóbbi bár számviteli független-
séggel bír, de jogilag nem független a monopolhelyzetű eletricité de France-tól, amely főként 
az árak meghatározásánál éreztethette a hatását. a hálózathoz történő hozzáférés kapcsán 
Franciaország a szabályozott árú kötelező hozzáférés elvét alkalmazza. a minisztérium fel-
adata a jogalkotás mellett a közműveknek történő villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, 
a hálózatok fejlesztése az egyetemes szolgáltatás érdekében, valamint támogatás nyújtása. 
a hálózati rendszer elérhetőségéért a minisztérium tanácsadó szerve, mint szabályozó ható-
ság felelős, amelynek érdekében a hatáskörébe tartozik a rendszerhasználati és hozzáférési 
díjak megállapítása. 2001-ben pedig megalakult az energiatőzsde is (powernext).

az energiatermelés szerkezete, főként az atomenergia jelentős túlsúlya és a szintén 
állami tulajdonú edF helyzete miatt Franciaországban a liberalizáció ellenére is megőrizte 
az állam kiemelkedő szerepét. annak ellenére, hogy a modellben meghatározó a köz-
tulajdon, a francia árak versenyképesnek tekinthetők, és az eu kívánalmait is kielégítik. 
Franciaország ezért az állami tulajdon csökkentésére nincs rákényszerítve, és a korlátozott 
verseny ellenére is az eu középmezőnye alatt helyezkedik el mind a lakossági áramárak, 
mind az ipari árak vonatkozásában a nagy kínálatnak és az alacsony keresletnek köszön-
hetően. (Hegedűs, 2005a: 13–16)

2.2 Németország

németország az európai unió legnagyobb energiapiaca, amely kiváló színvonalú szolgálta-
tás nyújtására is képes az egy főre jutó éves kiesés időtartama alapján. az ország földrajzi 
adottságai alapján a legfontosabb energiaforrás a szén, amely után rögtön az atomenergia 
következik, melynek a leépítését tervezi a kormány, amelyet megújuló energiaforrások hasz-
nálatával kíván pótolni. a kedvező tényezők miatt a terület többlettermelésre is képes.

németország 1998-ra a teljes piaci liberalizációt megvalósította, beleértve a lakossá-
gi fogyasztókat is, azonban egy sajátos utat választott, ugyanis nem hozott létre központi 
szabályozó hatóságot. a liberalizáció végrehajtása a meghatározó piaci szereplőkkel tör-
ténő tárgyalásos úton ment végbe, amely módszert a hálózati tarifák kialakítása és az árak 
meghatározása során is tovább folytatták a hazai cégek védelmét biztosítva. A tárgyalásos 
módszer alkalmazására azért is nyílhatott lehetőség, mert bár hozzávetőlegesen 700 piaci 
szereplő van a német rendszerben, monopolhelyzettel csupán 4 óriáscég bír. ezek az e.on, 
az rWe, a vattenfall és az enBW, amelyek nemcsak a termelésben, hanem a szállításban 
és az elosztásban is meghatározó jelentőségűek.

2 reseau de transport d’electricité
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annak ellenére, hogy németország legkorábban nyitotta meg piacát központi szabá-
lyozó hatóság nélkül, a tárgyalásos elven működő piac csak részleges eredményt hozott. 
a liberalizáció hatására az árak előbb csökkenni kezdtek, majd lassan visszatértek a libe-
ralizáció előtti szintre. Mindezt többen a monopolhelyzetű cégekkel magyarázták, hiszen 
a piacon bár megjelentek a külföldi tulajdonú szolgáltatók, és az említett négy cég szerkezete 
is átalakult, a meghatározó tényezőt továbbra is ez utóbbiak jelentették. a hálózatokhoz 
történő szabad és diszkriminációmentes hozzáférés elve alapján a szereplők mind az át-
viteli, mind az elosztó hálózatot szabadon használhatták, azonban erre nem a szabályozó 
hatóság kötelezte őket, hanem önkéntes megállapodások. ez azonban meglehetősen magas 
hozzáférési árszintet eredményezett, amely implicit módon gátolta a versenytársak piacra 
lépését. a 2004-es energiacsomag hatására később ismét kezdeményezték egy központi ha-
tóság létrehozását, azonban ekkor csupán az árképzés ex post jellegű metódusát rögzítették, 
majd ezután történt elmozdulás az ex ante jellegű költségalapú árképzés megvalósítására. 
(Hegedűs, 2005a: 16–17)

Hasonlóan Franciaországhoz itt is jelentős túlsúlyban vannak a nemzeti szolgáltatók, 
amelyek az energiaszolgáltatás négyötödét végzik, míg a többnyire önkormányzati tulajdonú 
regionális társaságok osztoznak a fennmaradó piacon a helyi termelőkkel és más szolgálta-
tókkal. a klasszikus szolgáltatási területeken a monopolhelyzetben lévő cégek a piac teljes 
vertikumát lefedik a termeléstől a szolgáltatásig, amely képet árnyalják a cégek közötti össze-
fonódások. ez utóbbiak a piaci liberalizáció és az akkor bekövetkező áresés miatt csak tovább 
erősödtek. így a nagyobb cégek tovább integrálódtak, és kialakult a korábbi 8 cégből a jelen-
legi 4 monopolhelyzetű társaság, míg a kisebbek inkább együttműködési megállapodásokat 
kötöttek egymással. ebben az időszakban történt meg a hazai energiapiacot is meghatározó 
e.on megalakulása a veba, viag/preussenelektra, Bayernwerk társaság egyesülésével. 
az eu-s követelmények azonban a tekintetben éreztették a hatásukat, hogy a vertikális 
integráció ellenére az egyes elemek (termelés, szállítás, kereskedelem és szolgáltatás//érté-
kesítés) külön is láthatóak lettek, és elkülönültek. az integrációk létrejöttét a német állam 
is kifejezetten támogatta, amelyre jó példa az e.on, mint vezető áramipari cég és a ruhgas 
egyesülésének az engedélyezése. a német kormányzat ezen négy cég működését elégséges-
nek tartja a verseny megőrzéséhez, míg a bírálók szerint a koncentráció mértéke veszélyezteti 
a verseny szabadságát. az adatok alapján azonban a megállapodási rendszer ellenére is közel 
200 új szolgáltató tudott megjelenni, és a fogyasztók nagy része kilépett a szabad piacra oly 
módon, hogy megőrizte a korábbi szolgáltatóját. (Hegedűs, 2005a: 19–20)

a hálózatokhoz történő hozzáférés a fentiek alapján tárgyalásos modellben valósul 
meg, ahol a hozzáférés díját annak függvényében alakítják ki, hogy az infrastruktúra meny-
nyiben kihasznált, milyen rendszertámogató szolgáltatások vannak, illetve mekkora mér-
tékű a hálózati veszteség. (Hegedűs, 2005a: 21) a rendszerint 2 évre szóló ún. szövetségi 
megállapodások alapján (verbändevereinbarungen) az árakat nem ügyféltípusonként kell 
közzétenni. a szabályozás jelentős újítása, hogy az átláthatóság elve miatt a hozzáférési 
díjakat is publikálni kell, amely segíti a kiszámíthatóságot, ám nem oldotta fel a tárgyalásos 
modell hátrányait. az adottságok miatt a fogyasztók közel 40%-a nem elérhető a szolgál-
tatók számára gazdaságosan, éppen ezért hiába valósult meg a 100%-os piacnyitás, a fo-
gyasztók elenyésző hányada váltott szolgáltatót. a jövőt illetően nagy reményeket fűznek 
az új szabályozó hatóság megjelenéséhez, valamint az ex ante jellegű árszabályozáshoz. 
(Hegedűs, 2005a: 22)
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2.3 Nagy-Britannia

nagy-Britannia hasonlóan a többi európai piachoz az állami tulajdonú, monopolhelyzetben 
lévő vertikálisan integrált vállalkozás (CeGB) felől közelített a piaci liberalizációhoz. a brit 
kormány 1989-ben döntött a vállalat felosztásáról és a privatizációról mind a termelés, 
mind a kereskedelem tekintetében. A piaci helyzet megvalósítása érdekében létrehoztak 
egy poolt is, ahol a cégek félórás intervallumokra tehetnek komplex ajánlatokat figyelembe 
véve egyes műszaki paramétereket is. a poolt 1990-től valamennyi erőműnek kötelezően 
alkalmaznia kellett, ez azonban eleinte lényegében két tulajdonosi kört jelentett: a powergent 
és a national powert, majd az ún. „dash for gas”3 korszaknak köszönhetően léptek csak új 
szereplők is a piacra. ennek ösztönzése érdekében megengedett volt a pool mellett hosszú 
távú szerződések kötése is. 2001-ben azonban a brit kormány a poolt is megszüntette, és in-
nentől kezdve teljesen szabaddá vált a piac, amely az áram árának nagymértékű csökkenését 
eredményezte. a döntés hátterében persze a kőolajkészletek kimerülése is szerepet játszott, 
de a brit piaci liberalizáció azóta is mértékadó az eu számára. (newbery – pollit, 1997)

2.4 Norvégia

norvégia sajátos helyzetéből fakadóan a piaci liberalizációt már az 1990-es években meg-
kezdte, és egy hosszú távú szerződések prioritása melletti pool balancing rendszert valósított 
meg. itt hozták létre a svéd, majd a dán és a finn piacokkal együtt a nord poolt is, ahol főként 
rövid távú szerződések és napi kereskedés zajlik meglehetősen alacsony árakon a hatalmas 
mértékben rendelkezésre álló vízenergia miatt. Később egyre inkább inkább favorizálták 
a hosszú távú szerződéseket a pool kiterjesztése mellett. ezzel együtt a kereslet és kíná-
lat kiegyenlítése központi jellegűvé is vált, míg korábban helyi, illetve regionális szinten 
történt az igények kielégítése. A piacnyitás eredményeképpen a felhasználók könnyedén 
és költségek nélkül válthatnak szolgáltatót, amelynek hatására több mint a negyedük nem 
a helyi termelőtől jut a szükséges energiamennyiséghez.

az ezt megelőző időszakban norvégiában is jelentős állami túlsúly érvényesült, amelyet 
úgy oldottak fel, hogy az állami vállalatot kettéosztották a termelő (Statkraft) és a hálózat 
üzemeltetését végző (Statnett) cégekre. az előbbi a piac közel felét birtokolja, és erőfölényé-
nek növelése érdekében azt célozta, hogy a helyi önkormányzatokat is kivásárolja. a ver-
senyt és a hálózatokhoz való hozzáférést nehezíti, hogy valamennyi nem állami tulajdonú 
energiaipari vállalat – legyen az közösségi vagy külföldi állami – csak legfeljebb 60 évre 
szerezhet koncessziós jogot, amelynek lejárta után a jog visszaszáll az államra. a vezeték-
rendszer körében a főgerinc jelentős része a Statnett tulajdonában áll, ám egy megállapodás4 
alapján a rendszer teljes üzemeltetéséért (beleértve a főgerinc mellett a regionális és helyi 
hálózatokat) ez a cég felelős. az infrastruktúra működtetésében további kb. 40 cég vesz részt, 
míg a költségek viselésében valamennyi fogyasztó osztozik a közös árrendszeren keresz-

3 a „dash for gas” korszak elnevezése a „hajsza a gázért” kifejezésből ered, arra utalva, hogy az alacsony 
gázárak miatt ekkor terjedtek el a gázerőművek.

4 Main Grid Commercial arrangement
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tül. ugyanakkor ez utóbbi megállapodás teszi lehetővé a vezetékhálózat elérését, amelyet 
a körzetekre kidolgozott tarifarendszer is segít. Az ellátásbiztonságot a kizárólagos állami 
tulajdonú Statnett biztosítja, mint a rendszer fő üzemeltetője. a döntései során figyelembe 
veszi a keresleti-kínálati viszonyokat, valamint a társadalmi és gazdasági kívánalmakat. 
a Statnett egyben a nord pool többségi tulajdonosa is. (Hegedűs, 2005a: 24–28)

3. A magyar villamosenergia-szolgáltatás

3.1 A magyar villamosenergia-szolgáltatás története

a villamosenergia-szolgáltatás első nagy korszaka éppen a rendszerváltás idejében zá-
rult le. a második világháború után alakult ki a szolgáltatás centrális jellege, amely mind 
a mai napig meghatározza a villamosenergia-szolgáltatás rendszerét. a rendszert a szovjet 
enyergo modell mintájára szervezett olyan vállalat működtette, amely vertikálisan is in-
tegrált szervezetként egyszerre bonyolította a termelést, átvitelt és az elosztást. (Hegedűs, 
2005a: 29) a kizárólagos állami tulajdon megtöréséhez először a jogi feltételrendszert 
kellett megteremteni. Ennek részét képezte egyrészt a gazdasági társaságokról szóló 1988. 
évi vi. tv., illetve a gazdasági szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 
1989. évi Xiii. tv., amelyek hatására később létrejöhettek hazánkban is olyan szervezetek, 
mint például az MvM rt. (1991) a Magyar villamos Művek tröszt átalakulásával (Sugár, 
2011: 45), vagy a Mavir (2002). itt említhető az önkormányzatok törvényi szabályozása, 
amely arról rendelkezett, hogy a belterületi közművagyont át kell adni a helyi önkormány-
zatoknak. ugyanekkor jöttek létre az energiával foglalkozó társadalmi szervezetek, mint 
például az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület vagy a Magyar Energetikai Társa-
ság, amelyek később az energetikai fordulat hatásait vizsgálták.

a kizárólagos állami tulajdon megbontásában jelentős szerepet játszottak a gazdasá-
gi hatások, nevezetesen az 1990-es évek elejére jellemző nagymértékű infláció, amelynek 
ellensúlyozására az áram árának emelése és a fejlesztések visszafogása sem volt elég. 
a privatizáció jelenthette gazdasági szempontból is a kiutat azzal, hogy az állam egyes 
társaságok állami tulajdonát, mint pl. az MvM rt., valamint a hatósági ármegállapítás jo-
gát megőrizte. (Hegedűs, 2005a: 29) így született meg 1995-ben az állami tulajdonban lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény,5 amely alapján az állam tulajdonosi jogait 
az állami privatizációs és vagyonkezelő rt. gyakorolta. a legfontosabb érvényesítendő 
elvek között az állami bevétel biztosítása, az ellátásbiztonság fenntartása és a kedvező árú 
villamos energia termelése szerepelt. (Gáspár–vér–závecz, 2011: 71) a privatizációs tör-
vényt módosító 1995. évi lXiX. törvény akként rendelkezett, hogy az áramszolgáltatók 
esetében 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvényt állami tulajdonban kell tartani, míg 
az MvM rt. esetében a tartós állami tulajdoni hányadot 50% + 1 szavazatban határozta 
meg a jogalkotó.

ezen időszak végére tehető a területre vonatkozó jogi szabályozás megteremtése, 
amelynek egyik állomása a villamos energia törvény megalkotása volt 1994-ben, amely 

5 1995. évi XXXiX. törvény
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a közszolgáltatási jelleg és az ellátási kötelezettség fenntartása mellett megteremtette a piaci 
liberalizáció lehetőségét. ugyanez a törvény hozta létre a Magyar energia Hivatalt is (MeH) 
a piaci viszonyok szabályozó hatóságaként, és előírta, hogy az integrált szervezeteket meg 
kell bontani termelő, átviteli, rendszerirányító és kizárólagos nagykereskedői joggal ren-
delkező egységekre.

ekkor vált az MvM rt. partnerévé a mai is működő hat regionális nagykereskedő cég: 
az e.on Dél-dunántúli áramszolgáltató zrt., az e.on észak-dunántúli áramszolgáltató 
zrt., az e.on tiszántúli áramszolgáltató zrt., az elMű Hálózati Kft., az eDF DéMáSz 
Hálózati elosztó Kft., az éMáSz Hálózati Kft. ez utóbbiak összesen 6 külföldi (német 
és francia) társaság tulajdonában állnak. a privatizáció idején tett nyertes ajánlattevők 
az éMáSz és az elMű esetén a német rWe/evS voltak, a DéMáSz és az éDáSz esetén 
a francia edF, a DéDáSz esetén a német Bayernwerk, a titáSz-nál pedig a szintén német 
iSar amperwerke. (Mink, 1995: 126–129) a felsorolt társaságokból az éDáSz, DéDáSz 
és titáSz társaságok később az e.on csoport tulajdonába kerültek, így jószerével 3 nagy 
külföldi cég tulajdonában koncentrálódott a szolgáltatói vagyon.6 Ha a korabeli ajánlatokat 
áttekintjük, akkor láthatjuk, hogy azok többsége a névértéket meghaladó összegre vonat-
kozott. (Mink, 1995: 123–127) a részvények értéke szempontjából a DéMáSz részvények 
minősültek „a” kategóriás likvid részvénynek, a későbbi e.on tulajdonba kerülő részvé-
nyek alacsony forgalmú „B” kategóriás részvények voltak, míg az elMű és éMáSz tár-
saságokat megvásároló cégek a tőzsdén működtek, amely utóbbi a szakírók szerint sokkal 
erőteljesebb transzparenciát biztosított. (Sugár, 2011: 47)

Figyelemmel arra, hogy hazánk az európai unió társult tagjává is vált, egyre nagyobb 
hangsúlyt kapott a nemzetközi környezet, amelynek hatására előtérbe került a piaci liberali-
záció és a dereguláció. a villamosenergia-szolgáltatás hazai történetének következő etapja 
az 1995 és 2008 közötti időszak, amelynek első felét az eu-csatlakozás követelményeinek 
megteremtése határozott meg. ennek megfelelésül hozták létre 2000-ben a Mavir-t füg-
getlen rendszerirányító hatóságként, amely a 2003/54 eK irányelv hatására átalakult átvi-
teli rendszerirányítóvá (Gáspár–vér–závecz, 2011: 72), és ezután (2006-ban) integrálódott 
az MvM Csoportba. a liberalizáció három lépcsőben ment végbe. először 2003. január 
1-től a 6,5 GWh éves felhasználás feletti fogyasztók számára nyitották meg a piacot, majd 
2004 júliusától a nem háztartási fogyasztók előtt, végül 2007 januártól valamennyi villa-
mosenergia-felhasználó szabadon szerezhette be a szükséges energiát.

a fokozatos piacnyitás azonban a jogharmonizációs vállalások ellenére sem ment 
zökkenőmentesen, amelynek hátterében a piaci versenytől való félelem állt, amelyet tetézett 
a villamos energia stratégiai szerepe akár politikai téren is. Bár megvalósulni látszott a ke-
reskedelem és a szállítás szétválasztása, fennmaradtak a korábbi szerkezeti elemek is főként 
a közüzemeket érintően. ez utóbbiban az MvM játszotta és játssza a döntő szerepet, amely 
beszerzi a szükséges árammennyiséget, majd azt továbbadja a közüzemi szolgáltatóknak, 
akik átadják a fogyasztóknak oly módon, hogy a rendszer valamennyi eleme szabályo-

6 a németországi Bayernwerk aG az energetikai piac privatizációja során 1995-ben szerzett részesedést 
a Dél-dunántúli –, a tiszántúli – és az észak-dunántúli áramszolgáltatóban, majd 1997-ben a Bayern-
werk aG megalapította magyarországi leányvállalatát, az e.on Hungária rt. jogelődjét a Bayernwerk 
Hungária rt.-t. 2000-ben a Bayernwerk aG egyesült a preussenelektra-val, amelynek eredményeként 
németországban európa legnagyobb magántulajdonú villamosenergia-szolgáltató vállalata jött létre.
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zott módon zajlik. a szisztéma legfőbb problémája a közüzemi szektor és a versenyszféra 
keveredése volt, amelyet az is tetézett, hogy a fogyasztói érdekvédelem nem csupán a la-
kossági, hanem valamennyi fogyasztóra vonatkozott, így a verseny valójában a közüzemi 
és a versenypiaci árak között zajlott, mivel a feljogosított fogyasztóknak lehetőségük volt 
a két szféra közül választani, amelyet többnyire meg is tettek. ennek köszönhetően a kapa-
citások tervezése is elnehezült. (Hegedűs, 2005a: 29–30) Egy ilyen helyzetben eleve prog-
nosztizálható volt, hogy a piacnyitás valójában csak névleges marad, hiszen a közüzemi 
piac kedvezőbb lehetőségei miatt a fogyasztók elenyésző hányada fogja a versenyszférát 
választani. 2003 és 2007 között így ún. kettős piac működött, amelyben a Mavir látta el 
a rendszerirányító szerepet, és párhuzamosan működött a szervezett közüzemi és a verseny-
piac, ráadásul mind a közüzemi nagykereskedő, mind a rendszerirányító, mind az átviteli 
engedélyes társaság az MvM Csoport tagja volt. (Gáspár–vér–závecz, 2011: 73–74)

ezen időszak után 2008-ban a villamos energiáról szóló 2007. évi lXXXvi. törvény 
teremtette meg a villamosenergia-szolgáltatás jelenlegi többszereplős hazai szerkezetének 
alapjait a szabad piaci modell megvalósításával, amelyben a Magyar villamosenergia-ipari 
átviteli rendszerirányító (Mavir) látja el a villamosenergia-rendszer irányítását, felügye-
letét és az átviteli Hálózat üzemeltetését. az ún. elosztói engedélyesek (hálózat üzemelte-
tők) feladata, hogy a villamos energiát eljuttassák a fogyasztókhoz. ekkor került be a hazai 
jogi terminológiába a közüzemi szolgáltatás helyett az egyetemes szolgáltatás elnevezés, 
amely alapján a szolgáltatót továbbra is szerződéskötési és szolgáltatási kötelezettség terheli. 
2008-ban történt meg az MvM Csoport integrációja, amelynek következtében az MvM ma-
gába olvasztotta a Mavir-t. a csoport így termelői és kereskedelmi tevékenységet egyaránt 
végez, amely mellett ellát átviteli rendszerirányítást is. a közüzemi jellegű nagykereskedés 
csupán 2008-ban vált ki ezen társaságból. (Gáspár–vér–závecz, 2011: 71)

a hálózatüzemeltetők a kötelezettségük teljesítéséhez területi szolgáltatási monopó-
liummal és kötelezettséggel rendelkeznek. Magyarországon jelenleg is ugyanaz a 6 elosz-
tói engedélyes látja el feladatát, akik 1995-ben piacra léptek, így az e.on Dél-dunántúli 
áramszolgáltató zrt., az e.on észak-dunántúli áramszolgáltató zrt., az e.on tiszán-
túli áramszolgáltató zrt., az elMű Hálózati Kft., az eDF DéMáSz Hálózati elosztó 
Kft. és az éMáSz Hálózati Kft. ezen társaságok összesen 4 cég tulajdonában vannak, 
de mögöttük valójában német és francia tulajdonú cégek állnak az előzőek szerint. (Gás-
pár–vér–závecz, 2011: 71) Fontos szerepet játszanak továbbá a szolgáltatás tekintetében 
a villamosenergia-kereskedő társaságok, akik hazai és határokon átnyúló kereskedelmi 
tevékenységet is folytathatnak. ezek száma meghaladja a 60-at, amelyek között egyaránt 
található kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó társaság, valamint olyan is, amely ren-
delkezik a fogyasztó ellátásának a jogával is.

3.2 A hazai villamosenergia-szolgáltatás jellemzői

Szinte valamennyi szerző bírálja azt a hazai megoldást, amely a közüzemi és versenyszféra 
rivalizálását eredményezte. abban azonban valamennyi javaslat egyetért, hogy az MvM 
szerepét át kellene alakítani, és meggátolni a hosszú távú szerződések kötését az erőmű-
vekkel. ezek ugyanis eredetileg a privatizáció során alakultak ki mintegy a befektetők biz-
tosítékaként a bevételek tervezhetősége érdekében. (Sugár, 2011: 48 vagy Hegedűs, 2005b: 
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30) Sztankó éva ezen hosszú távú szerződésekből vonja le azt a következtetést, hogy bár 
2003-ban megszűnt a hatósági árszabályozás, ezek miatt a szerződések miatt voltaképpen 
nem ment végbe a liberalizáció. 2011-ben megjelent tanulmányában hosszasan elemzi, hogy 
az európai Bizottság által lefolytatott közel négy évig tartó eljárás során hogyan jutott arra 
a következtetésre, hogy azokat meg kell szüntetni, mivel az egységes liberalizált energiapiac 
gátját képezik. az eljárás során a hosszú távú szerződéseket a hazai szereplők a közüzemi 
szolgáltatás egyfajta biztosítékának tekintették, amelyekhez ha fűződik is állami támogatás, 
az megfelel az európai unió Bírósága altmark trans-ügyben hozott ítéletének.7 (Sztankó, 
2011: 653–655) részben ezen szerződések, a kevés piaci szereplő, valamint az árképzés 
miatt egyes szerzők a hazai piacot egyenesen látens módon a kizárólagos vásárló elve sze-
rinti modellnek tekintik. (Hegedűs, 2005b: 30)

Fontos probléma az áram hatósági ára, amely elsősorban az árképzés módja alapján 
rejthet magában problémákat. (Gáspár–Vér–závecz, 2011: 87; Hegedűs, 2005b: 31) a ku-
tatók arra figyelmeztetnek, hogy az áram hatósági árát nem szabad teljesen elszakítani 
a valódi költségektől, és az áram árában rejlő támogatás is veszélyeket rejt magában, ame-
lyeket fokozatosan ki kell vezetni. ez különösen azért jelenthet gondot, mivel a hatósági 
ár nemcsak megóvja a fogyasztókat a piaci hatásoktól, de el is szakíthatja őket az energia 
valóságos árától, amely több szempontból is káros. egyrészt nem szembesülnek az áram 
valódi piaci árával, így a hatásokat, költségeket sem tudják reálisan kalkulálni, másrészt 
a rendszer esetleges megszűnése esetén felkészületlenül érné őket a piaci verseny. a piaci 
hatások érzékeltetésére már 2011-ben javasolták, hogy az árképzésben vegyék figyelembe 
az energiatőzsdén kialakult árakat is, ugyanis a HupX alapvetően egyfajta várakozást tük-
röz, és nem kifejezetten a beszerzési árat. (Gáspár–Vér–závecz, 2011: 87)

további jellemző a transzparencia hiánya (Kaderják, 2009; Gáspár–Vér–závecz, 2011: 
78; Sugár, 2011: 47), amely főként az árak kialakítását befolyásolja. 2010 júliusában így 
kezdte meg működését a magyar energiatőzsde, amelyre a nehézségek ellenére is már az in-
dulás évében több mint 20 cég regisztrált (Gáspár–Vér–závecz, 2011: 78–79), és eddigi tevé-
kenysége alapján meglehetősen sikeresnek mondható, amelyből az a következtetés vonható 
le, hogy a villamos energia piacán szükség van a szabad piaci megoldásokra. ugyanezzel 
függ össze az is, hogy az energiaszolgáltató cégek alapvetően zártkörű részvénytársasági 
formában működnek, ami szintén a tőzsdei jelenlét hiányával jár, holott ez utóbbi egyben 
a transzparencia záloga lehet, és lehetőséget nyújthat a tőkeköltségek számítására is.8

nehézséget jelent a hazai piaci szereplők, főként a felhasználók mentalitása, akik 
sok esetben a piacnyitás ellenére megmaradtak a közüzemi szektorban, mivel egyszerűen 
idegen volt számukra a szabad piaci szolgáltatás (Gáspár–Vér–závecz, 2011: 79). Jelentős 
befolyásoló tényező a szolgáltatás tekintetében is a gyakran változó jogszabályi környezet, 
amely a hosszú távú döntések meghozatalát akadályozza. a helyzetet bonyolítja a közösségi 
jogi normák sokszor nem teljesen egyértelmű, félremagyarázható jellege, amelyet az egyes 
piaci szereplők mindegyike igyekszik a saját javára fordítani. (Sztankó, 2011: 664) a jogi 
szabályozás egyértelműsége azonban nemcsak az uniós, hanem a hazai szabályok esetén 

7 C-280/00. sz. Altmark ítélet 
8 Sugár andrás példaként említi, hogy az uSa-ban évtizedekig fel sem merülhetett, hogy energiaipari 

cég ne nyílt formában működjön. (Sugár, 2011: 47)

204 Harmadik fejezetvillaMoSenerGia-ellátáSi KözSzolGáltatáS



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

is követelmény. a kiszámítható és stabil jogi és gazdasági környezet teheti csak vonzóvá 
a piacot annak érdekében, hogy újabb szolgáltatók jelenjenek meg. a szakírók (Gáspár–
Vér–závecz, 2011: 86–87) egy olyan átgondolt villamosenergia-politikai stratégiában látják 
a megoldást, amely hosszú távra szól és a politikai, valamint gazdasági döntéshozók közös 
konszenzusa alapján született meg.

*  *  *

a fenti jellemzők alapján a problémák kezelésére a hazai szakirodalom többféle megoldást 
javasolt már. ezek közös eleme egy olyan stratégia kidolgozása, amely a versenyt ösztö-
nözné az egyetemes szolgáltatás piacán is. ez az a szegmens ugyanis, ahol a már említett 
hat szolgáltató változatlan módon kizárólagos jogkörrel jár el, és amelyek valójában három 
társaság tulajdonában állnak. a versenyt ezen a területen korlátozhatja persze a hatósági 
ármeghatározás, és bár az ár kialakítása valóban rendeletben történik, de az mégsem teljesen 
független a piaci hatásoktól. A fogyasztók számára azonban nemcsak az ár lehet az egyetlen 
döntő tényező, hanem például a szolgáltatás minősége is (Bacskó–Sztankó, 2007: 30), így 
e tekintetben is alakulhatna ki verseny a szolgáltatók között. Ez utóbbi persze részben a fel-
használók döntési szabadságán és akaratán múlik. egy olyan piaci környezetben, ahol a már 
korábban szabad választási lehetőséggel felruházott felhasználók is inkább a közüzemi 
szektort választották – annak kiszámíthatósága és a versenytől, mint bizonytalantól való 
félelem miatt – a verseny kialakításához a felhasználók, illetve fogyasztók tudatosságát 
(Gáspár–Vér–závecz, 2011: 86–87) is növelni kellene.

a liberalizáció után kérdésként jelentkezett, hogy a magyar villamosenergia-piac 
a mérete okán alkalmas lehet-e arra, hogy valóban hatékony verseny alakuljon ki. egyes 
álláspontok szerint (Gáspár–Vér–závecz, 2011; Jánosi, 2007) erre valójában csak regioná-
lis szinten lehet reális esély, főként azért is, mert a hazai piac meglehetősen koncentrált, 
kisszámú résztvevővel működik. Mindez még akkor is igaz, ha az utóbbi időszakban egyre 
több szolgáltató jelenik meg, amelyek azonban meglehetősen kis részt tudnak birtokolni, 
és ezek ellenhatásaként európai szinten is egy erőteljes koncentrációnak lehetünk tanúi. 
ezen hatás alól Magyarország azért sem vonhatja ki magát, mivel a megtermelt energia 
nem elegendő, így importra szorulunk, ami nélkül az ellátásbiztonság kerülne veszélybe 
(Gáspár–Vér–závecz, 2011: 77) ehhez járul hozzá még, hogy mind a termelés, mind a szol-
gáltatás meglehetősen koncentrált, így a piacon részt vevő társaságok számát növelni kellene 
a valódi verseny érdekében. (Hegedűs, 2005b: 31)

Kétségtelen tény, hogy az egységesülő belső piac hatásai Magyarországot is érintették, 
amelyen, ha nem is ment maradéktalanul végbe a piaci liberalizáció, annak folyamata meg-
kezdődött. Hasonlóan más tagállamokhoz Magyarországon is felmerültek a liberalizáció 
akadályai. ezek egy része földrajzi vagy más természeti adottság, míg másik része jogi, 
gazdasági probléma, amelynek kezelésére a fentiek alapján az európai unió Bizottsága 
is egyre sürgetőbb lépéseket tesz. Mivel hazánk az európai unió tagja, így amennyiben 
az előbbi szervezet preferenciái nem változnak meg, akkor egyre nehezebb lesz fenntartani 
azokat a jogi korlátokat, amelyek a szabad versenyt gátolják. problémásabb azonban a látens 
akadályok felszámolása, amelyhez komoly politikai, gazdasági és társadalmi elhatározás 
szükséges.
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II. A villamosenergia-termelés decentralizációja

Árva Zsuzsanna

Kulcsszavak

villamos energia

megújuló energiaforrások

elosztott termelés

rendelkezésre állási díj

károsanyag-kibocsátás

„zöld bizonyítvány”

karbonkereskedelem 
szabályozása

„okoshálózatok”  
(smart grid)

diszkriminációmentes 
hozzáférés

hulladékból nyert energia

kötelező átvételi rendszer

kötelező átvételi mérlegkör 
(KÁT)

Míg az előző alfejezet a villamos energia sajátosságait a szolgáltatás szempontjából vizs-
gálta, addig ez az alfejezet a villamos energia termelését veszi górcső alá, különös tekin-
tettel a megújuló energiaforrásokra. e tekintetben szintén az ellátásbiztonság tekinthető 
központi elemnek, amelyben a rendszerirányító kap főszerepet. Feladata, hogy a villamos-
energia-termelés és szolgáltatás rendszerében a nagy erőművek viszonylagosan állandó 
teljesítményét összehangolja a kis erőművek sokszor hullámzó teljesítményével, vagy 
befogadjon olyan egyéb szolgáltatóktól villamos energiát, akik úgymond a zöldenergia 
jegyében tevékenykednek.

a nehézséget főként az okozza, hogy a villamos energia iránti igény nem állandó, 
s emellett a fogyasztók teljesítmény-felhasználása is nagymértékben hullámzó. a rend-
szerbe bekapcsolódó helyi energiatermelő egységek ebben a kontextusban inkább zavaró 
tényezőként értelmezhetők. az általuk termelt energia mennyisége közel sem állandó, 
rosszabb esetben nem is tervezhető, így a rendszerirányító számára komoly nehézséget 
okoz e hatások kiegyensúlyozása a rendszer egésze vonatkozásában. ugyanakkor a meg-
újuló energiaforrásokat támogatni szükséges, hiszen ezek hosszú távon az energia árát 
csökkenteni képesek. a napenergia alapvetően ingyen rendelkezésre áll, a feladat csupán 
a potenciál kihasználása.

a villamos energia decentralizációja az általánosan elfogadott szakirodalmi meg-
határozás szerint azt jelenti, hogy az áramtermelés a felhasználás helyéhez közel történik. 
ennek megoldásai alapvetően két csoportra oszthatók. az egyik az ún. kapcsolt energia-
termelés, amelynek során hő- és villamos energiát egy időben állítanak elő, viszonylag 
jó energetikai hatásfokkal működik, míg a másik a megújuló energiaforrásokon alapuló 
megoldás, amelybe a napelemrendszerek, a kisebb vízerőművek, a helyi szélerőművek 
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és a geotermikus energiatermelés tartoznak (veisse, 2004: 11). ezen osztályozás tehát 
elsősorban nem a technológiára, hanem arra koncentrál, hogy milyen hatékonyságú 
az adott erőmű, és ebből a szempontból a megújuló energiaforrások a kevésbé hatékony 
megoldások közé sorolhatók.

a villamos energia termeléséhez kapcsolódó alapvető fogalom az elosztott termelés 
kategóriája (Distributed Generation – DG) is, amely azt jelenti, hogy a termelés az adott 
rendszer méreteihez képest kisebb egységekből áll. a megújuló energiaforrások (renewab-
le Sources – ren vagy reS) ezzel szemben azok, amelyek vagy a nap által megújítottak 
– ilyen például a fény-, hő-, szél-, vízenergia, biomassza –, vagy el nem fogyó jellegűek 
– mint pl. a geotermikus energia –, de egyes álláspontok a hulladékot is ide sorolják. 
a megújuló energiaforrás fogalmát azonban több jogi dokumentum is tartalmazza. így 
a villamos energiáról szóló törvény9 (a továbbiakban: vet.),10 a 2009/28/eK irányelv 2. cikk 
a) bekezdése, valamint más nemzetközi dokumentumok is. ezen megfogalmazások bár né-
hány ponton különböznek (Bányai, 2012: 75–77), azonban közös bennük, hogy a megújuló 
energiák közé sorolják a nap, valamint a szél felhasználásával nyert energiát.

Könnyen belátható azonban, hogy az energiatermelés decentralizációja, bár részben 
a megújuló energiaforrásokra épül, ez azonban nem kizárólagos, hiszen ismeretes olyan 
megoldás, amikor a helyi erőmű nem megújuló forrásból termel energiát – ilyen például 
a gázmotorok –, míg a centrális erőművek között is lehet olyan, amely megújuló energiát 
használ fel – ilyen például a Kiskörei vízerőmű (Kádár–vajda, 2010: 15).

1. A termelés decentralizálásának akadályai és rendszerei

a villamosenergia-termelés decentralizációját nemcsak jogi, hanem közgazdasági, műszaki 
és pénzügyi akadályok is nehezítik. az európai unió által meghatározott jogi szabályozás 
– ahogyan ez az alábbiakban is látható – alapvetően törekszik arra, hogy elhárítsa a jogi 
akadályokat, és ösztönözze a kiserőművek létesítését. ugyanakkor a villamosenergia-ter-
melés jelenlegi piacának szerkezete alapján a nagyobb termelők monopolhelyzetét még 
a szabályozási rendszer is továbberősíti, hiszen a támogatási rendszer központi eleme a ha-
tékonyság, amely többirányú hatást gyakorol a decentralizáció ellenében. az egyik, hogy 
a hatékonyságközpontúság miatt a szabályozás logikája a nagyobb erőművekre van pozi-
tív hatással, így ezek szerepét tovább erősíti. a másik irány, hogy ez a környezet egyben 
a beruházások vonatkozásában a status quo megtartására ösztönöz.

a decentralizálás akadályát képezheti a hálózatokhoz való hozzáférés is. a jogi sza-
bályozás az eu-n belül a hálózatokhoz való szabad és diszkriminációmentes hozzáférést 
biztosítja, ugyanakkor egy 2004-es tanulmány (veisse, 2004: 15) arra mutat rá, hogy egyéb 
informális eszközökkel megnehezíthető a hozzáférés, így például akként, hogy a csatlako-
zási hálózat kiépítése során a kiserőmű tulajdonosát a hálózat túlméretezésére kötelezik, 

9 2007. évi lXXXvi. törvény
10 a vet. 3. § 45. pontja szerint megújuló energia a nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap-, 

szél-, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy 
közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből 
származó gáz, valamint a biogáz).
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fölösleges többletköltséget okozva számára. Hasonló hatással jár, ha az erőműtől távol eső 
csatlakozási pontot jelölnek ki számára, ismét csak a költségeit növelve.

a következő akadály, hogy a decentralizáció költségei csak nehezen térülnek meg. 
Kevéssé közismert tényező, hogy az áram árának jelentős részét a fogyasztóhoz történő 
eljuttatásának a költsége teszi ki. ez a költség átlagosan 40% még a magasabb hatásfokkal 
működő erőművek esetén is, amely főként két szélsőséges esetben – sűrűn lakott települé-
seknél, illetőleg nehezen elérhető fogyasztóknál – akár 90%-ig is emelkedhet. a termelés 
decentralizálása következtében ezek a költségek lényegesen csökkenthetőek lennének. 
ugyanakkor a helyi termelőknek nincsen lehetőségük az áram közvetlen értékesítésére, 
így a megtakarítás nem mindig jelentkezik.

ugyanakkor a már említettek szerint a helyi erőművek rosszabb hatásfokkal dolgoz-
nak, több fűtőanyagot kell felhasználniuk, így megint csak hátrányos pozícióba kerülnek. 
a legjobb megoldás ez esetben az, ha a helyi erőmű elsősorban nem a lakossági igényeket, 
hanem a nagyfogyasztókat elégíti ki helyben.

a helyi erőműveknek általában ún. rendelkezésre állási díjat kell fizetni arra az esetre, 
ha az erőmű üzemen kívül van, amely szintén jelentős többletköltséget okoz, és egyben 
szükségszerűen rákényszeríti az erőművet a közműhasználatra a köztes időben. végezetül 
e körben említhető az erőmű fűtőanyagának az ára és annak változásai.

a decentralizáció komoly gátját képezheti a bizonytalan szabályozás is, amely nagy 
nehézséget okoz a befektetőknek. általában alig látható előre a szabályozás iránya, amely 
megnehezíti a tervezést és a hosszú távú beruházások megtérülésének számítását. e kör-
ben nem elsősorban az engedélyezési szabályok vagy a villamos energiáról szóló törvény 
változásaira kell gondolni, hanem a konkrét támogatás mértékére és formáira, az átvételi 
árakra vagy a keletkező hulladék ártalmatlanításának árára, illetve a kibocsátási határ-
értékek módosítására. ilyen átalakítás történt például hazákban 2002 végén, amelynek 
során a Co2 ára változott meg jelentősen (veisse, 2004: 15–16). De példaként említhető 
a romániában 2013-ban történt jogszabályváltozás, amely az ún. zöldbizonylati rendszert 
alakította át oly módon, hogy több befektetőt is eltántorított a beruházási szándékától.

Külön érdemes néhány szót ejteni a környezetvédelmi szabályok változásairól. ezek 
az adott erőmű károsanyag-kibocsátását szabályozzák, és általában két fő problémakört 
érintenek. az egyik, hogy többnyire a centrális erőművek által kibocsátott értékeket 
veszik alapul, másrészt a határértékek a technika fejlődésével együtt változnak, amely 
az erőmű folyamatos fejlesztését igényelné, ami hatalmas költségtöbbletet eredményez. 
A kibocsátási értékek alacsonyan tartása ugyanakkor azzal a nemkívánatos hatással is 
járhat, hogy a rosszabb hatásfokon működő, kevés energiát termelő erőművek sikereseb-
ben teljesíthetik a feltételeket, mint a folyamatosan működő, nagy hatásfokú erőművek 
(veisse, 2004: 15–17).

2. A termelés decentralizációjának ösztönzői és akadályai

a termelés decentralizációjának nem kizárólag akadályai vannak, hanem ösztönzési eszkö-
zei is. az alábbiakban a fenti problémák egyes megoldásait mutatom be általános jelleggel, 
és nem egy-egy országra koncentrálva.
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2.1 A pénzügyi ösztönzők köre

a legismertebb ösztönző eszközök közé tartoznak a különböző pénzügyi megoldások. ilyenek 
például az adórendszerhez kapcsolt eszközök, mint az adókedvezmények vagy adóhitelek.

Szintén kihat a termelés költségére a földgáz árának specializálása az erőművekre nézve. 
a földgáz árát ugyanis általában a lakossági- (nem közüzemi), ipari fogyasztás ingadozásának 
megfelelően alakítják – télen magasabb, nyáron alacsonyabb –, ami bár alkalmas arra, hogy 
a hálózatépítés költségei megtérüljenek, azonban nem kedvez a villamosenergia-termelés iránt 
jelentkező állandó keresletnek.

egyre terjedő ösztönzési lehetőség a már egy ideje létező „zöld bizonyítvány” rend-
szer, amely által az állam az áramszolgáltatókat arra kötelezi, hogy az energia meghatározott 
százalékát megújuló vagy zöld forrásokból szerezze be, amely források a decentralizált 
erőművekhez kötődnek. Míg például az uSa-ban ez az érték 2004-ben mindössze 1% volt, 
addig 2013-tól már 7,5%.11 A zöld bizonyítvány viszont nem kizárólag a pénzügyi ösztönzés 
eszköze, hanem egyben annak az ellensúlyozására is hivatott, hogy csökkentse az áram árá-
val kapcsolatos bizonytalansági tényezőket, és egységes, biztos tarifát nyújtson a termelőnek 
az áram átvételi árára vonatkozóan. a zöld bizonyítvány rendszere erőteljes húzóerőt jelentett 
1990-től kezdve Hollandiában, illetve németországban (veisse, 2004: 17), de hasonló hatással 
bírt később romániában is.

Szintén támogatási eszköz lehet a karbonkereskedelem szabályozásának kialakítása, 
illetve az árképzés, amely az egyesült Királyságban jelentősen közrehatott a villamosener-
gia-termelés decentralizációjának felgyorsításában (veisse, 2004: 18).

A támogatások mértéke azonban problémás is lehet. A villamos energia átvételi árának 
meghatározása oly mértékben is alakulhat kedvezően, amely az európai unión belül felveti 
a verseny megsértésének a lehetőségét. a probléma nem új keletű. az európai unió Bírósága 
előzetes döntéshozatali eljárás keretében a megújuló energiával12 kapcsolatos átvételi ár német 
szabályozására vonatkozóan kimondta, hogy nem minősül állami támogatásnak a közösségi 
jog értelmében az a tagállami szabályozás, amely egyrészről arra kötelezi a villamosener-
gia-szolgáltató magánvállalkozásokat, hogy a szolgáltatási területükön a megújuló energia-
forrásokból előállított villamos energiát olyan minimáláron vegyék át, amely meghaladja 
az ilyen típusú villamos energia valós gazdasági értékét, másrészről az e kötelezettségből 
eredő pénzügyi terhet megosztja az említett villamosenergia-szolgáltató vállalkozások és a vil-
lamosenergia-alaphálózatot üzemeltető magánvállalkozások között. a döntés megerősítette, 
hogy a szóban forgó nemzeti szabályozás a villamos energia piacára vonatkozó közösségi jog 
akkori állapotával összeegyeztethető.13

egyes jogtudósok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a döntés óta a jogi környezet erő-
teljesen megváltozott, ugyanis az átvételi ár kifizetésének és áthárításának szabályai a magán-
autonómiát egyre kevésbé engedik érvényesíteni, ami által egyes álláspontok sokkal inkább 
különadónak tekintik az így meghatározott árat (Fodor, 2013: 113).

11 http://apps3.eere.energy.gov/greenpower/markets/government_purchasing.shtml (2014.03.30.)
12 a konkrét esetben a szélerőművek átvételi árával volt kapcsolatos a vita, amelynek hátterében az állt, 

hogy a szabályozás elfogadásakor az adott társaság által szolgáltatott energia szélenergiából származó 
része 1991-ben 0,77% volt, addig ez a mérték 1998-ra már 15%-ra növekedett.

13  C-379/98. sz. PreussenElektra AG v Schhleswag AG ítélet
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2.2 A hálózatmenedzsment

Könnyen belátható, hogy az elektromos energiatermelés decentralizációjának kezelése 
olyan hálózatmenedzsmentet igényel, amely hatékonyan képes kezelni azt a problémát, hogy 
a megújuló energiatípusok erősen ingadozó teljesítményt nyújtanak. Figyelemmel arra, 
hogy a villamos energia esetében a stabilitás egy globális és állandó kívánalom, ezért ezek 
bekapcsolása különleges megoldásokat igényel. Az energiahatékonyság ugyanakkor nem 
állhat meg a felhasználók szintjén, így olyan „okoshálózatok” kiépítésére van szükség, ame-
lyek az energiapiaci szereplőket a termeléstől kezdve képesek egységes rendszerbe állítani. 
Ez utóbbira példa a smart grid („okoshálózat”) rendszer.

a smart grid hálózatok létesítése alapvetően két forrásból táplálkozik. az egyik annak 
a felismerése, hogy a meglévő centrális hálózatok folyamatosan öregednek, a másik a helyi 
energiatermelő egységek létesítésére vonatkozó igény, amely egyben alapvetően a megújuló 
energiákra alapoz. A két hatás eredményeként együttesen dolgozták ki a smart grid rend-
szert, amely egy olyan intelligens hálózati együttműködés, „ahol az ellátás jobb minőségéért 
és a rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználásáért a korszerű elektronikai, elektromos 
és iCt technológiát használjuk fel nagy mennyiségben” (Kádár–vajda, 2010: 16).

a fogalom nem zárt, így annak voltaképpen csak a fontosabb jellemzői határozhatók 
meg. ide tartoznak az alábbiak is, melyeket a KeMa kutatóintézet (Kádár–vajda, 2010: 17)14 
sorolt fel: a hálózat intelligens, jövőbe mutató, a szolgáltató átalakul a hálózatnak megfele-
lően, a rendszerben a fogyasztó is aktívan részt vesz, új termékek és új piac jön létre. a smart 
grid rendszer öngyógyító és kevésbé sérülékeny, fenntartható, a digitális technológia jel-
lemzi az energiaszállítás minden részletét, lehetővé teszi az elosztott termelés integrációját, 
optimalizálja a hálózatot, a hálózat önjavító, megbízható, biztonságosabb, jobb hatásfokú, 
a fogyasztó energiatudatossá válását segítő. a hálózat egészében többirányú kommunikáció 
valósul meg, amely önmagát monitorozza és az aktuális áramlási információk teljes körűek. 
Mindezek következtében a hálózat egyrészt elősegíti a környezetvédelem megvalósítását, 
másrészt jellemzőinek jó része a smart grid hálózatokat élesen el is határolja a XX. századi 
jellegű hálózatoktól (Kádár–vajda, 2010: 17).

II.1 Keretes írás
A MIKROVIRKA-projekt

Erre példa hazánkban az ún. MIKROVIRKA-projekt. A MIKROVIRKA a Magyar Virtuális Mikrohálózatok 
Mérlegköri Klaszter Egyesület rövidítése, mely egy olyan energiahálózat, amelyben a helyi, települési 
közösségek és azok polgárai vesznek részt, és alkotnak egy olyan mikrohálózati integrációt, amely helyi 
szinten megújuló energia tárolását, újraelosztását és hasznosítását végzi. A projekt a Bükkben tömörít 
hozzávetőlegesen százezer embert. Az egyesület hosszú távú céljai között szerepel alapszabálya szerint 
egy olyan rendszer kiépítése, „melyben a megújuló energiaforrások termelői gazdasági társasági formá-
ba tömörülve, szabadon kereskedhetnek egy közös mérlegköri elszámolást lehetővé tevő rendszeren 
– az „energianeten” – keresztül, regionálisan mérlegköröket alkotva a fogyasztókkal, akik ezáltal olcsó 
és környezetbarát technológiából származó energiához juthatnak” (Kádár–Vajda, 2010: 14).

14 robert Wilhite, KeMa consulting: the Smart Grid vision for a Smarter planet előadás alapján. 
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a smart grid hálózatok alapvető előnye az is, hogy azért tud hozzájárulni az energia-
termelés decentralizációjához, mivel képes arra, hogy a kisebb energiatermelő egységek 
működéséből származó hullámzásokat kezelje, így a kis termelőket és a fogyasztókat 
összefogja. Képes arra is, hogy míg a rendszerirányító felé mérlegköri elszámolási rend-
szer alapján számol el, addig a rendszer tagjaival szemben terhelés- és termelésbefolyással 
működjön (Kádár–vajda, 2010: 18).

2.3 Az uniós jogi környezet

az európai unió napjainkban egyik legfontosabb célkitűzése az energiapolitika terén a kül-
ső függőség csökkentése, valamint az egységes belső energiapiac létrehozása. az európai 
unión belül az energiajogi kérdések szabályozása, mint közösségi hatáskör az alapszerző-
dések szintjén először csupán a lisszaboni Szerződésben jelent meg, míg a liberalizációt 
érintő kérdések másodlagos jogforrások (ún. irányelvcsomagok) rögzítik.15

az eu ezekben elsősorban az energiafelhasználást szabályozta, míg a tagállamok ener-
giatermelésének a szerkezetét alig érintette, holott éppen ennek változása lehet az a kulcs, 
amely a külső függőséget képes kezelni. a termelésre vonatkozóan az első fontos állomás 
az európai parlament és a tanács 2003/54/eK irányelve volt a villamos energia belső pia-
cára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/eK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
ez a jogszabály a „Definíciók” között határozta meg a „decentralizált termelés” fogalmát, 
amely nem más, mint az elosztóhálózatra csatlakoztatott erőmű. Kimondta, hogy tagálla-
mok gondoskodnak arról, hogy a kis és/vagy decentralizált erőművek engedélyezése során 
figyelembe vegyék azok méretének és potenciális hatásának korlátozott voltát.16 Követel-
ményeket állított az elosztóhálózat fejlesztésének tervezésére,17 valamint a hálózatokhoz 
való hozzáférés szervezése kapcsán előírta a közzétett, mindenkire egyformán vonatkozó 
tarifák, objektív kritériumok alkalmazását azzal, hogy az átviteli- vagy az elosztói rendszer 
üzemeltetője megtagadhatja a hálózati hozzáférést, ha nem áll rendelkezésre a szükséges 
kapacitás.18

2005-ben az európai parlament és a tanács 2005/89/eK irányelve a villamosenergia-el-
látás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről előírta, 
hogy a villamosenergia-ellátás magas szintű biztosítása érdekében hozott intézkedéseknél 
a tagállamoknak figyelemmel kell lenniük a megújuló energiaforrásokat használó techno-
lógiák és a decentralizált termelés bevezetése elősegítésének fontosságára.19

2009-ben a 2003/54/eK irányelvet az európai parlament és a tanács 2009/72/eK irány-
elve helyezte hatályon kívül. az új direktíva a bevezető rendelkezések között akként szólt, 
hogy a tagállamok intelligens hálózatok létrehozása révén ösztönzik az elosztóhálózatok 
korszerűsítését, amit úgy kell megvalósítani, hogy támogassa a decentralizált villamos-

15 lásd varju Márton: a földgáz- és villamosenergia-ágazati közszolgáltatások szabályozása az európai 
unióban.

16 2003/54/eK irányelv iii. Fejezet termelés 6. cikk (3) bekezdés
17 v. Fejezet elosztóhálózat üzemeltetése 14. cikkely 7. bekezdés
18 vii. Fejezet a hálózathoz való hozzáférés szervezése 20. cikkely
19 2005/89/eK irányelv 3. cikkely (3) bekezdés c) pont

313

212 Harmadik fejezetvillaMoSenerGia-ellátáSi KözSzolGáltatáS



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

energia-termelést és biztosítsa az energiahatékonyságot. az engedélyezési eljárással kap-
csolatban előírták, hogy a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kisméretű, decentralizált 
és/vagy elosztott termelésre külön engedélyezési eljárás vonatkozzon, amelynek során fi-
gyelembe veszik azok méretének és potenciális hatásának korlátozott voltát.

a villamos energia támogatását eleinte a 2001/77/eK irányelv rendezte, amelyet 
a 2009/28/eK irányelv helyezett hatályon kívül. az új szabályozásban a Bevezető rész (6) 
bekezdése rögzíti a decentralizált megújuló energiatechnológiák bemutatási és kereske-
delmi forgalomba hozatali szakasza támogatásának a célszerűségét. az irányelv kiemelte, 
hogy a decentralizált energiatermelés felé történő elmozdulásnak számos előnye van, ide-
értve a helyi energiaforrások hasznosítását, a helyi energiaellátás biztonságának fokozá-
sát, a rövidebb szállítási távolságokat, valamint a csökkent energiaátviteli veszteségeket. 
Az ilyen decentralizáció továbbá – például bevételi források biztosításával és helyi munka-
helyteremtéssel – elősegíti a közösségi fejlődést, valamint a kohéziót.

az engedélyezéssel kapcsolatban kimondta, hogy a kisebb projektek és a decentralizált, 
megújuló energiaforrásból származó energiát előállító eszközök számára szükség szerint 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési eljárást kell kidolgozni, amennyiben erre az al-
kalmazandó szabályozási keret lehetőséget ad.20

az irányelv továbbá szempontokat adott a megvalósítás mikéntjére vonatkozóan. így 
előírta, hogy a tagállamoknak nemzeti szinten meg kell határozniuk azon célelőirányzatokat, 
amelyekkel ösztönzik a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-fogyasz-
tást. az európai unió egészét tekintve célul tűzték ki azt is, hogy 2010-ig a bruttó nemzeti 
energiafogyasztást 12%-ban megújuló energiatermelés által fedezzék, míg az összes ener-
giafogyasztásra ezt a mértéket 22,1%-ban határozták meg. ezen célok elérése érdekében 
olyan ösztönző rendszereket kell bevezetni, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásból 
történő termelést és az ilyen hálózatokra történő csatlakozást.21

3. A termelés decentralizációjának hazai szabályozása

az irányelvek rendelkezéseit a villamos energiát szabályozó vet. és más jogszabályok 
implementálták, amelyek megkülönböztetik a kiserőműveket és a háztartási méretű kis-
erőműveket. az előbbinek az az erőmű minősül, amelynek a névleges teljesítőképessége 
50 MW-nál kisebb, míg az utóbbi olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, 
melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 
KWa-ot.22

a termelés decentralizációja szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy 
miként létesíthetőek új termelő kapacitások. e körben alapelv, hogy bárki létesíthet új 
termelő kapacitást, másrészt ezt mindenki saját üzleti kockázatára teheti meg. a szabá-
lyozás a szélerőművek létesítésére külön feltételeket támaszt a villamosenergia-rendszer 
szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott 

20 2009/28/eK irányelv 13. cikk (1) bekezdés f) pont
21 http://www.mekh.hu/gcpdocs/200704/decentralizlttermelseladsbmclean.pdf (2010.04.05.)
22 Vet. 3. § 32–33. pont
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lehetőségekre való tekintettel. ilyen erőművet külön miniszteri rendelet szerinti pályázati 
eljárás alapján lehet létesíteni. nem vonatkozik azonban ez a korlátozás a háztartási méretű 
kiserőművekre és azon erőművekre, amelyek villamosműhöz nem csatlakoznak.23

Szintén sajátos szabályok vonatkoznak azon erőművekre, amelyek megújuló energia-
forrást kívánnak hasznosítani, vagy kiemelt európai szervezettel való kutatás-fejlesztési 
célú együttműködés biztosításra jönnek létre. ezen szervezetek a kötelesek viselni a ren-
delkezésre álló közcélú hálózat műszaki átalakítása költségeinek egyes részét. a költsé-
gek elsősorban abból eredeztethetők, hogy a hálózati csatlakozásokat és a hálózat egészét 
alkalmassá kell tenni arra, hogy fogadják a megtermelt energiát. a költségviselés konkrét 
mértékét a vet. végrehajtási jogszabálya és a Magyar energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal döntése határozza meg.

az állam a megújuló energia hasznosításához külön is biztosít támogatásokat, amely-
nek feltételeit az energiapolitikáért felelős miniszter elektronikus úton teszi közzé havonta 
frissülő honlapon, mely úton a különböző felhasználók, így az építőipari szakemberek, 
a mérnökök, a tervezők, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító energiatermelő 
rendszerek üzembe helyezői információkat szerezhetnek. támogatás kizárólag olyan 
energiatermelő berendezések létesítésére és működtetésére nyújtható, amelyek megfelelnek 
a megújuló energiaforrásból energiát termelő berendezések műszaki követelményeiről 
szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.24

a háztartási méretű kiserőművek könnyebb helyzetben vannak, ugyanis a jogszabá-
lyok alapján az így megtermelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatla-
kozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles 
átvenni. a háztartási méretet meghaladó kiserőmű esetében azonban mind a létesítés, mind 
a tevékenység megszüntetése engedélyhez kötött, amely engedélyt a Magyar energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal bocsátja ki. engedély azonban csak abban az esetben ad-
ható, ha a kiserőmű megfelel a külön jogszabályban meghatározott energetikai hatásfokra 
vonatkozó minimális követelményeknek.

lényeges kérdés még a hálózatokhoz való hozzáférés is, amely alapvető fontosságú 
ahhoz, hogy ne csak centrális szerkezetű erőművek jöjjenek létre, hiszen ennek hiányában 
a megtermelt energiát csak helyben lehetne hasznosítani. A törvény éppen ezért a háló-
zati engedélyesek számára kötelezővé teszi, hogy az üzemelő átviteli és elosztó hálózatot 
más rendszerhasználók részére is rendelkezésre bocsássák. Erre vonatkozóan egyrészt 
szerződéskötési kötelezettséget írnak elő a hálózati engedélyes oldaláról, másrészt a rend-
szerhasználóknak rendszerhasználati díjat kell fizetniük.

a hozzáférésnek diszkriminációmentesnek kell lennie, biztosítva ezáltal az egyen-
lő bánásmódot, valamint a hozzáférés feltételei nem adhatnak alapot visszaélésre, nem 
tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, illetve nem veszélyeztethetik az ellátás biz-
tonságát és a szolgáltatás előírt minőségét. előnyben részesíthetők azonban a széndioxid-
kibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból 
energiát előállítók, illetve kapcsoltan villamos energiát termelők. ennek pontos feltételeit 

23 vet. 7–8. §
24 Vet. 9–10. §
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szintén jogszabály írja elő. a háztartási méretű kiserőművekre még ennél is kedvezőbb 
szabályok vonatkoznak.25

a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
termelését a törvény külön szabályokkal segíti elő az ún. kötelező átvételi rendszer létreho-
zásával. a rendszer annak megfelelően differenciált, hogy milyen energiaforrásokat, illetve 
termelési eljárásokat alkalmaznak, mennyi az erőmű névleges teljesítőképessége, milyen 
az energiaátalakítás hatásfoka, hatékonysága, és hogy mikor történt az erőmű létesítésé-
nek időpontja. Fontos a stabil gazdasági és jogi környezet biztosítása is. a szélerőművekre 
és a szélerőműparkokra e körben is külön szabályok vonatkoznak, ugyanis az így termelt 
energia átvételét elkülönítetten, a rendszerszintű szolgáltatások korlátozott technikai lehe-
tőségeinek figyelembevételével kell meghatározni.26

az átvétel az ún. mérlegköri rendszerben történhet, amelynek szabályait alapvetően 
a rendszerirányító üzletszabályzata határozza meg. A mérlegkört az átviteli rendszerirányító 
egyenlíti ki.

a jogszabály meghatározza az árképzés elveit is, így a kötelező átvétel megvalósulhat 
egyrészt piaci áron, másrészt jogszabályban meghatározott átvételi áron is. az átvételi árat, 
az átvétel feltételeit és módját a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a villamos energia 
mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát a Magyar energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal. az árképzés során csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az állami támoga-
tásokat és a környezetvédelmi termékdíjról szóló külön törvény szerinti hulladékhasznosítói 
szolgáltatásra vonatkozó megrendelést. állami támogatásnak minősülnek ebből a szem-
pontból a beruházási támogatások, az adókedvezmények, valamint a megújuló energia-
források mennyiségének, illetve arányának növelésén keresztül megtakarított kibocsátási 
egységekből eredő haszon, de nem kell figyelembe venni a szénipari szerkezetátalakítási, 
valamint átállási költségtámogatást.27

ezen feltételrendszer által tehát az állam a törvényi szabályokon keresztül saját maga 
hárítja el azon akadályok jelentős részét, melyek az energiatermelés decentralizációjának 
az útjában állhatnak.

4. A hazai villamosenergia-termelés helyzetének áttekintése

a rendelkezésre álló 2012-es adatok szerint a magyar villamosenergia-rendszer a hazai 
energiatermelés útján az összes villamosenergia-felhasználás túlnyomó részét biztosította, 
és energiaimportra csak 12–13%-ban volt szükség. a felhasznált energiaforrásoknak hoz-
závetőlegesen 7% megújuló, miközben a villamosenergia-termelés kb. 21,5%-át a kötelező 
átvételi mérlegkör (a továbbiakban: Kát) rendszerben előállított villamos energia teszi 
ki.28 az MvM zrt. 2010-es adatai alapján az energia 41%-a származik az MvM-csoport 

25 vet. 35–37. §
26 Vet. 10. §
27 Vet. 11–12. §
28 http://www.energetikaikozpont.hu/villamosenergia-piac/villamosenergia-piac-bemutatasa 

(2010. 04. 10.)
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erőműveiből, míg 47%-a pedig egyéb hazai termelőktől. az MvM csoport erőművei közé 
az alábbiak tartoznak:

• paksi atomerőmű, amely nukleáris energiával működik, urán üzemanyaggal;
• oroszlányi erőmű, amely széntüzelésű, de az üzemanyagok között megtalálható 

a biomassza is;
• litéri, lőrinci és Sajószögedi Gázturbinás erőmű, amely gázturbina tüzelőolajjal 

működik;
• MvM észak-Budai Fűtőerőmű Kft., amely földgázzal működik;
• MiFű Kft., amely földgázzal működő hőszolgáltató erőmű;
• Hungarowind Kft., amely megújuló szélenergiát használ.29

a Mavir zrt. által a jelenleg elérhető legfrissebb statisztikai adatok a 2012-es évre 
vonatkoznak.30 e szerint a megújuló energia termelése a 2012-es évben az összes megter-
melt energia 9%-át tette ki, amelybe a Mavir adatai szerint a kommunális hulladékokból 
nyert energiatermelés is beleértendő. a megújuló energiákból a megtermelt vízerőművi 
energia 0,8% volt, szélerőművi 2,8%, geotermikus 4,4%, napenergia pedig 0,3%.

a Mavir által közzétett adatok nemzetközi összehasonlításokat is tartalmaznak, így 
a két legtipikusabb megújuló energiaforrás, mint a nap- és a szélenergia olyan országokban 
jelentős, mint németország, olaszország, Csehország, Franciaország vagy Belgium. ezzel 
szemben a 2011-es adatok szerint nincs napelempark a következő országokban: írország, 
lengyelország, Magyarország és románia.31 igaz, ez utóbbiak közül szinte közismert tény, 
hogy románia termelése jelentős fejlődésnek indult.

a villamosenergia-termelés eu-n kívüli piacának áttekintése kapcsán fontos tényező, 
hogy nem minden állam tesz közzé azzal kapcsolatos adatokat, hogy a termelés mekkora 
aránya származik a decentralizált erőművekből. a legnagyobb energiatermelő országok 
azonban kétség kívül a következők: uSa, Kanada, Brazília, india, Japán, Kína, orosz-
ország, németország, egyesült Királyság (veisse, 2004: 18). előbbi felsorolás alapján 
egyértelmű, hogy az európai unió külső függősége továbbra is igen jelentős. a becslé-
sek alapján ezen országokban 2004-ben az energia hozzávetőlegesen 7%-a származott 
decentralizált erőművekből, amely nagyjából 230 GW áram termelését jelenti. az ener-
giával foglalkozó tanulmányok már ekkor ezen érték jelentős növekedésével számoltak 
(veisse, 2004: 19).

Magyarország 2030-ig szóló nemzeti energiastratégiája szintén a 2001/77/eK irány-
elvre hivatkozik, amely szerint 2010-re az európai unióban 21%-os megújuló villamos-
energia-termelést kell biztosítani, amely célok nem teljesültek. az európai unió 2009/28 
eK irányelve a megújuló energiafelhasználás teljes vertikumát újraszabályozta, és immáron 
20%-os részarány elérését tűzte ki 2020-ra a végső energiafelhasználás tekintetében.32

29 http://www.mvm.hu/hu/tevekenysegunk/termeles/lapok/default.aspx (2010.04.10.)
30 https://www.mavir.hu/documents/10258/154394509/a_magyar_villamosenergia_rendszer_2012_evi_sta-

tisztikai_adatai.pdf/b1fcbe6e-ed81-42bc-bf05-569aec2cfaa3 (2014.04.10.)
31 https://www.mavir.hu/documents/10258/154394509/a_magyar_villamosenergia_rendszer_2012_evi_sta-

tisztikai_adatai.pdf/b1fcbe6e-ed81-42bc-bf05-569aec2cfaa3 (2014.04.10.)
32 http://www.kormany.hu/download/5/39/40000/energiastrategia.pdf (2014.04.10.)
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a megújuló energiák legnagyobb kihívása, hogy az időjárás hatásai ellenére jól és ki-
számíthatóan integrálják a megtermelt energiát. a szélenergia körében a túltermelés csök-
kentésének eszköze lehet egyes gépek kikapcsolása, vagy a rendszer bizonyos ideig tartó 
leállítása. a szélenergiára alapozó erőművek fontos jellemzője, hogy ez a korlátozás anél-
kül hajtható végre, hogy a berendezést rongálná, a leállás kockázata ezért minimálisnak 
tekinthető, jobbára csak üzemeltetőnek okoz némi bevételkiesést. a műszaki szempontok 
alapján a szélerőművek azért is különösen alkalmasak a decentralizált energiatermelésre, 
mivel az erőművek jobb hatásfokkal dolgoznak, ha szétszórtan helyezkednek el, mintha 
az összes erőmű koncentráltan lenne telepítve. abban az esetben, ha a szélerőművek által 
termelt energia a rendszer nagyobb részét teszi ki, célszerű létrehozni lokális irányító-sza-
bályozó központokat. ilyen valósult meg például Spanyolországban, ahol hozzávetőlegesen 
20% az így megtermelt energia aránya. Hazánkban egyelőre erre nincsen példa, ugyanis 
a megtermelt energia elenyészően kis hányada származik a szélerőművektől, így külön 
irányító-elosztó rendszert erre nem telepítettek, előbbi erőműveknek a centralizált irányí-
tásba kell bekapcsolódniuk. a másik jelentős eszköz a megtermelt villamos energia tárolási 
lehetőségének fejlesztése és hatékonyabbá tétele (Kádár–vajda, 2010: 20, 22–41).

A hazai energiatermelés tekintetében hamarosan fontos szerepet tölthetnek be a nap-
elemek is. először is tisztázni szükséges, hogy napelemnek azokat a berendezéseket ne-
vezzük, amelyek a nap fényét elektromos árammá alakítják. ezzel szemben a köznyelvben 
helytelenül gyakran a napkollektorokat is annak nevezik, amelyek a napsugárzást nem 
árammá, hanem hővé alakítják át. a napelemek előnye, hogy a rendszer méretezése – 
az elemes szerkezet miatt – könnyen tervezhető, építészetileg is könnyen kialakítható, 
az élettartamuk pedig ideális esetben akár korlátlan is lehet. Működésük során zajhatással 
nem járnak, így a környezetet nem zavarják. a napenergia hátrányai közé tartozik, hogy 
itt is jelentős bizonytalansági tényező az időjárás, valamint a szélenergiához hasonlóan 
komoly gondot okoz az energia tárolása. a megfelelően hatékony tárolási lehetőség hiá-
nyában a napenergia jelenleg olyan egységek áramellátását biztosíthatja, mint a közüzemi 
hálózattól távol eső lakóházak, hétvégi házak, üdülők, turistaházak, tanyák, gazdasági 
épületek, de szintén alkalmas eszköz lehet a következő tevékenységek energiaellátásának 
a biztosítására: vízszivattyúzás, biztonsági-, vagyonvédelmi rendszerek vagy akár köz-
világítás és a közúti jelzőrendszerek áramellátása.33

a gazdasági integráció körébe tartozik az energiatőzsdék megjelenése, ahol egy 
napos időtartamra kínálják vételre a rendelkezésre álló termelési kapacitásokat. a szél- 
és napenergia ezen tőzsdéken hozzávetőlegesen a kínált energiamennyiség 10%-át teszi 
ki. az ilyen energiatípusok nagy hátránya, hogy a termelt energia mennyisége előre nehe-
zen megjósolható a már említett időjárási hatásoknak köszönhetően (Kádár–vajda, 2010: 
21). Hazánkban 2007-ben alakult meg a HupX Magyar Szervezett villamosenergia-piac 
zrt., amelynek egyedüli tulajdonosa a Mavir zrt. Célja – nevének megfelelően – egy 
szervezett villamosenergia-piac létrehozása és működtetése Magyarországon, amely által 
a piaci szereplők versenysemleges, hatékony, magas színvonalú, biztonságos és átlátható 
kiszolgálását tehetik lehetővé, valamint biztosíthatják a versenyképes tőzsdei kereskedési 

33 http://mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/83BarsonyGyulainapelemek.pdf (2014.04.10.)
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és elszámolási szolgáltatást. Mindemellett a szervezet lehetővé teszi a regionális szintű 
piachoz történő kapcsolódást és az integrációt.34

*  *  *

az európai és a magyar jogi szabályozás, valamint a tényleges gyakorlat áttekintése után 
rögzíthető, hogy a villamosenergia-termelés hazai decentralizációja bár kétség kívül kí-
vánatos, annak megvalósítása több nehézségekbe is ütközik. ezen akadályok egy része 
jogi eszközökkel kezelhető, más részük azonban csak részben orvosolható a szabályozás 
által. Hazánkban a szabályozó szerepkör egyelőre a rendszerirányító Mavir zrt.-re há-
rul, amely a Kát mérlegkör szerződésekkel fedi le a területet. e körben azonban – a már 
említettek mellett – problémát okoz, hogy az egyes termelőegységeknek előre nyilatkoz-
niuk kell a termelt energia pontos mennyiségéről, amelytől ha eltérnek, a különbözetet 
mintegy büntetésként kell megfizetniük. Szintén jelentős tényező az áram átvételi árának 
a meghatározása és a villamos energiával kapcsolatos tágabb szabályozás, mint a környe-
zetvédelmi előírások változása.

az európai példákból azonban az következik, hogy hazánknak javítania kell az ener-
giahatékonyság mutatóit, hiszen önmagában a felhasználás csökkentése és a saját termelés 
elősegítése nem elegendő. ugyanezt tükrözi a nemzeti energiastratégia is, amelynek cél-
kitűzései eléréséhez olyan hatékony eszközöket kell kidolgozni – akár jogi szabályozással 
és kifejezett támogatásokkal –, amelyek növelik a villamosenergia-termelés decentralizá-
cióját. ilyen eszköz lehet például a mérlegkör rendszer reformja, vagy ha egyes megújuló 
energiákra nézve külön irányító szervet hoznak létre, illetve ha a meglévő szervezeten belül 
ezen energiákat elkülönülten kezelik. ahogyan ezt az eu irányelvei is hangsúlyozzák, 
mindez nem kizárólag környezetvédelmi szempontból fontos, hanem az új munkahelyek 
létesítése, a beruházások ösztönzése és a közösségi kohézió szempontjából is.

34 http://www.hupx.hu/company/about_hupx/goals_and_vision.html (2014.04.01.)
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III. Az adópolitika szabályozási eszközei  
szolgáltatási szempontból

Nagy Zoltán

Kulcsszavak

adópolitika

fenntarthatóság

energiaadó

energiabiztonság

energiaadóztatás

energiaszektor 
különadóztatása

energiaellátók 
jövedelemadója

közművezetékek adója

Már előző két alfejezetből is nyilvánvalóvá vált, hogy az állam összetett eszközrendszerrel 
befolyásolhatja mind a villamos energia termelését, mind szolgáltatását. ezen eszközök közé 
tartoztak a pénzügyi eszközök, amelyek közül kiemelendő az adópolitika, amely közvetet-
ten hatással lehet a közszolgáltatások, így a területi közszolgáltatások ellátására is, főként 
az önkormányzati gazdálkodáson, illetve a szolgáltató tevékenységén keresztül.

az uniós szabályozás számára fontos az európai általános érdekű energiaszolgáltatás, 
amely kapcsán közös koncepció kialakítására kerülne sor az árak, az adók, a pénzügyi 
szabályok, a gazdasági fejlődés, a fenntarthatóság és a klíma megőrzése érdekében. a fenn-
tarthatóság nemcsak a megújuló energiaforrások felhasználását, hanem hálózatkorszerű-
sítést is jelent. a megújuló energia források rövidtávon csak kiegészítik a hagyományos 
energiaforrásokat, így a hálózatfejlesztés kulcsfontosságú az energiaszolgáltatás terén. 
ugyanakkor a jelenlegi infrastruktúra elavult, s egyre kevésbé képes a hatékony, korszerű 
és fenntartható energiaszolgáltatást biztosítani. Fontos a technológiai szaktudás, illetve 
a kutatás-fejlesztés is a beruházások mellett. az adó-, díj- és támogatáspolitikának pedig 
ezen célokat kell elősegítenie.

ezek a problémák Magyarországon fokozottan jelentkeznek.35 Hazánkban az energia-
intenzitás uniós mértékkel nézve is magas, a nemzeti reformprogramban nem jut elég forrás 
a kutatás-fejlesztésre. a korszerű energiaszolgáltatás érdeké ben a jövőben egyre jelentő-
sebb mértékben energiainfrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra lesz szükség. az ezt 

35 az európai Bizottság munkadokumentuma: Magyarország 2012.évi nemzeti reformprogramjáról és Ma-
gyarország 2012–2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről. 
SWD (2012) 317 végleges

316



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

akadályozó adópolitika a szolgáltatás drágulásával, illetve a szolgáltatás biztonságának 
veszélyeztetésével járhat.

a bizottsági dokumentumok alapján az energiapolitikának és ezen belül az adópoliti-
kának négy szempontot figyelembe véve kell kialakítania a szabályozási környezetet, amely 
elősegítheti az uniós és a hazai energiaszolgáltatás megújulását:

• szolgáltatási színvonal és biztonság,
• fenntarthatóság,
• környezetvédelem,
• versenyképesség és energiahatékonyság.

a közbevételek, illetve a fizetési kötelezettségek oldaláról megközelítve rendszertani-
lag sajátos az energia és az energiaszolgáltatók adóztatási kérdése. Megkülönböztethetünk 
olyan általános fizetési kötelezettségeket (áfa, társasági adó), amelyek az energiát és a szol-
gáltatót is terhelik. Jellemzően ezekben az adónemekben nem fordulnak elő az energiára 
vagy szolgáltatásra vonatkozó külön rendelkezések, csak kivételes adópolitikai célból. 
Megkülönböztetünk továbbá olyan fizetési kötelezettséget, amely vagy az energiát, vagy 
közvetlenül az energiaellátót, -szolgáltatót adóztatja. ebbe a csoportba tartozik az energia-
adó, a bányajáradék és az energiaszolgáltatók külön adóztatása is.

Külön kiemelést érdemel az energiaadó, mivel a fogalma többrétegű jelentéstartalmat 
hordoz. a szakirodalom – különösen az egységes uniós irányelv előtt – többféle adótípust 
és többféle adótárgyra kivetett adót sorolt ide, széles körűen értelmezve a fogalmat. ezt 
az elmélet még több esetben fenntartja. az egységes uniós irányelv azonban pontosította 
adótárgyak szerint, hogy mi tartozik az energiaadózás hatálya alá. az energiaadó tárgyát 
az energiatermékek és a villamos energia képezi, figyelembe véve azt, hogy az irányelv 
hatálya nem terjed ki a hőtermelés adóztatására, illetve az energiatermékek és a villamos 
energia speciális felhasználására (pl. nem üzemanyagként felhasznált termékek).36

az adók mellett a fizetési kötelezettségek között megtaláljuk a díjakat is, ám a tanul-
mány nem foglalkozik az ár- és díjrendszer kérdéskörével, mivel ennek a részletes elemzése 
már külön tanulmány tárgyát képezheti.

1. Az energiaadózás általános jellemzői

az energia adóztatása sajátos képet mutat az európai unió országaiban és más oeCD tag-
államokban. az energiaadózás jelenlegi szabályozása a gazdasági, történelmi, kulturális 
folyamatok változása révén alakult ki. Mivel a klímaváltozásra legnagyobb hatással az ener-
giaszektor bír, az a környezetpolitikai szabályozás fókuszába került. az uniós országokban 
az energiaadónak két típusát különböztethetjük meg, a hagyományos energiatermékekre 
kivetett adókat (szén, gázolaj, földgáz, villamos energia) és a közlekedési célt szolgáló 
üzemanyagra kivetett adókat. a két típus közül a széndioxid-adók kevésbé elterjedtek, mint 

36 az uniós irányelv (2003/96 eK irányelv) alapján az adóztatott energiatermékek körébe tartozik a tüze-
lő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként használt ólmozott benzin, ólmozatlan benzin, gázolaj, kerozin, 
cseppfolyósított szénhidrogén (lpG), földgáz, nehéz fűtőolaj, szén és koksz.
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a hagyományos értelemben vett energiaadó, amely már a harmonizált adók közé tartozik 
az Európai Unióban.

Az energiatermékek egységes adóztatásának kérdéskörét és az egységes harmoni-
zált energiaadó bevezetését kormoly szakmai viták előzték meg európában (Hasselknip-
pe–Christiansen, 2003: 1–29). az egységes irányelv kialakítása előtt az egyes országokban 
rendkívül eltérő szabályozás érvényesült. az energiaadóztatást tekintve a tagállamok két 
csoportját lehet megkülönböztetni. az első csoportba azok az államok tartoznak, ahol 
az energiaadók alkalmazása nem jelentős (Belgium, Franciaország, írország, luxemburg, 
németország, Spanyolország), míg a másik csoportba tartozó országoknál (ausztria, Dánia, 
Finnország, Hollandia, olaszország, Svéd ország) az energiaadó alkalmazása meghatározó 
(Szabó, 2007: 262–263). a harmonizáció hiá nyából fakadóan többféle adókulcs, mentesség 
és kivétel érvényesült.

a Bizottság a kilencvenes évek elején számos sikertelen kísérletet tett a közös széndi-
oxid- vagy szénadó bevezetésére. a legnagyobb félelem a verseny képesség elvesztése volt 
(Hasselknippe–Christiansen, 2003: 6). a folyamatos viták oda vezettek, hogy a harmonizá-
ció irányába tett lépésként kialakították a közösségi energiatermékek adóztatásának kereteit. 
az irányelv elfogadására vonatkozó 1997-es javaslatot az akkori adózási ügyek biztosáról, 
Mario Montiról nevezték el. a javaslat céljai közé tartozott a környezetvédelem, a közleke-
dési módok közötti váltás ösztönzése, a munkahelyteremtés – amelyet az energiaadókból 
finanszíroztak volna – és a fiskális harmonizáció (Kiss, 2005: 123).

az eredeti javaslat több módosítás után 2003-ban a görög elnökség idején nyerte el 
végleges formáját.37 Az energiaadó elfogadása nemcsak a tizenöt tag számára vált meg-
határozóvá, hanem a 2004-ben újonnan csatlakozók számára is, holott ez utóbbiak között 
vagy nem létezett az adónem, vagy nem ilyen formában. az elfogadott irányelv jellemzői 
(Hasselknippe–Chirstiansen, 2003: 8):

• 2004. január 1-jén lépett hatályba az irányelv 2013-ig meghatározva a minimum 
adómértékeket,

• tagállamokra szabott implementációs megállapodások,
• hosszú átmeneti időszakok,
• az energiahatékonysági megállapodásokat kötő vállalkozások adó-visszaigénylési 

jogának a biztosítása.

az energiaadó kialakítását, jövőbeli szabályozását, fejlődését befolyásoló kulcsfon-
tosságú tényezők közé tartozik az eu belső piacának a szabályozása, az energiaszektor 
liberalizációja és deregulációja, az energiabiztonság, a környezeti politika és az egyéb po-
litikai folyamatok (Hasselknippe–Christiansen, 2013: 21–27). ugyanakkor az energiaadó 
irányelv nem váltott ki jelentős változásokat a belső piac működésében, inkább a fennálló 
helyzetet rögzítette az adóminimum kötelező erejű jogi aktusba foglalásával. az energia-
adó bevezetése érdemben nem segítette, de nem is akadályozta a verseny torzulását, erre 
a területre komolyabb hatást nem gyakorolt, ugyanakkor az adó mértéke a minimum szint 
fölé emelkedett, amely fontos lépés az energiaadó teljes harmonizációja felé.

37 2003/96/eK irányelv
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az energiabiztonság kérdése kulcsfontosságú kérdés az eu számára, ahogyan arra 
a zöld Könyv is felhívja a figyelmet. emiatt az eu igyekszik az unión belüli energiaellátást 
növelni, illetve az olaj- és gázfüggőséget folyamatosan csökkenteni. Mindezen célok el-
érésében az energiaadó jelentős szerepet játszhat, hiszen a fogyasztást a környezetbarátabb 
fogyasztási formák felé irányítja, amellyel védi a környezetet, illetve a biztonságosabb 
energiaellátást is elősegíti.

az eu energiapolitikájában kettős stratégia érvényesül. egyrészt az unió igyekszik 
eleget tenni a kibocsátás csökkentésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásainak, 
másrészt bőséges és megfizethető energiaellátást biztosítani. Minderre tekintettel az irány-
elv kialakításánál kétszintű tárgyalási logika érvényesült, amelynek célja, hogy az eu-ban 
rendelkezésre álló energiatermékek alacsonyabb adómértékkel adózzanak, mint az impor-
tált energiatermékek. az első közös lépés 2000-ben az energiabiztonságról kiadott zöld 
Könyv, amely rámutatott az energiaadó harmonizációjának kudarcára, illetve kiemelte 
annak fontosságát a környezetileg káros hatások csökkentésében. ugyanakkor az energia-
adó a fogyasztási szokásokat inkább csak hosszabb távon képes befolyásolni, ám jelentősen 
kihat a megújuló energiaforrások terjedésére. a megújuló energia termelésének és fogyasz-
tásának a növelése érdekében kedvezőbb adózási feltételeket, értékcsökkenési szabályokat, 
támogatásokat alkalmazhatnak a tagállamok. Az energiaadó irányelv hatálya alól is kivették 
a megújuló energiákat, azonban az alacsony energiaadó mértékek és mentességek miatt 
a megújuló energia terjedése és alkalmazása nem megfelelő.

2. Energiaadózás az Európai Unióban

2.1 Energiaadózás az egyes európai uniós országokban

az energiaadóztatás az egységes irányelv bevezetéséig sajátos fejlődésen ment keresztül, 
amely a szakirodalmi elemzések fókuszába is került (Steinbach, 2007: 1–7) kiemelve egyes 
országokban az energiaadó jelentőségét. Mindezek alap ján érdemes röviden áttekinteni 
az energiaadóztatást az egyes tagállamok nemzeti adórendszerében, megvizsgálva az elté-
réseket az egységes uniós irányelv bevezetéséig.

ausztriában 1999-ben a környezetvédelmi adóbevételek 4,9 milliárd eurót értek el, 
ebből a közlekedési és az energiaadó-bevétel 90% volt. a földgáz és az elfogyasztott villa-
mos energia adóját 1996-ban vezették be, majd folyamatosan növelték. a villamos energiát 
az energiaadó mellett általános forgalmi adó is terheli. az ipari szektor az energiaadó-visz-
szatérítési törvény hatálya alá tartozik, amely a villamos energia és a gáz vonatkozásában 
adó-visszatérítést biztosít, ha a hozzáadott érték a 0,35%-ot meghaladja. ez a nagy ener-
gia-felhasználók számára biztosít kedvezményt. a környezetvédelmi adókból származó 
bevételt környezetvédelmi célokra különítik el.

Belgiumban az energiához kapcsolódó adóbevételek 1997-ben a legalacsonyabbak vol-
tak az eu-ban. az adóbevételek általában egyenlőtlenül oszlanak meg az országban a régiók 
miatt, hiszen minden egyes régiónak külön adórendszere épült ki. az energiaadó-rendszer 
viszont szövetségi hatáskörbe tartozik.

Dániában az üzemanyagadót 1917-ben vezették be, az energiát pedig már 1977 óta 
adóztatják. a széndioxid energiaadót 1992-ben vezették be, amelyet a háztartásokra vetettek 
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ki, és azt tervezték, hogy folyamatosan, évente növelni fogják. a széndioxid-adó kedvez-
ményei az ipari szektorra vonatkoztak az energiaintenzitás függvényében. az 1996-os kör-
nyezetvédelmi reformmal egy adópolitikai szemléletváltás valósult meg, hiszen az adóbe-
vételeknél a hangsúly a munkát és a jövedelmet terhelő adókról a szennyezési és természeti 
erőforrások adójára tevődött át. a reform bevezette az önkéntes megállapodások rendszerét, 
valamint az energiatakarékossági projektek számára különféle támogatásokat biztosított. 
az adóreformok politikai támogatottsága mellett az ipari szektor és annak képviselői igen 
éles ellenállást tanúsítottak arra hivatkozva, hogy a magas adómértékek veszélyeztethetik 
az ipari verseny képességüket. ennek eredményeként számos adókedvezményt vezettek be, 
amelyek viszont az adók hatékonyságát csökkentették.

Finnországban az 1990-es évek elején vezettek be a fosszilis üzemanyagok terüle-
tén egy általános energiaadót, majd 1994-ben megreformálták a rendszert, kiterjesztve 
az adó hatályát minden elsődleges energiahordozóra is (kivéve a biomasszát, a szélenergiát 
és az elhasznált fűtőelemeket). a 2003-as energiaadó-rendszer bevezetése nem okozott 
gondot annak köszönhetően, hogy az uniós csatlakozást követően a finnek megnyitották 
az energiapiacaikat. Jelenleg a villamosenergia-fogyasztást adóz tatják, nem pedig az el-
sődleges energiahordozókat. adókedvezményeket is bevezettek a kisebb villamos energiát 
előállító cégek és az energiaintenzív vállalatok számára, az energia-előállítás hangsúlyát 
pedig a megújuló energiákra helyezték.

Franciaországban 1997-ben vezették be először az energiaadózást a Szennyező tevé-
kenységek általános adójával (taxe Générale sur les activitès polluantes, továbbiakban: 
tGap), amely a már létező (levegőszennyezés, ásványi olajok, különleges ipari hulladék 
kezelése és tárolása, háztartási hulladékok, valamint zajterhelés kapcsán kiszabott) adó-
nemeket egységesítette és egyszerűsítette. a tGap-ből származó bevételeket a munkálta-
tókat terhelő járu lékok csökkentésére használták fel. 2000-ben egy új általános energiaadót 
vezettek be (tGap-2). ezt számos vita övezte, főleg az ipari fogyasztás területén. a fő 
probléma az volt, hogy az egyes mentességek azt eredményezték, hogy a kisebb vállalatok 
többet fizettek be, mint a nagyobb, energiaintenzív vállalatok. a tGap-2-ből származó 
adóbevételeket társadalmi programok finanszírozására használták fel, de a francia alkot-
mánybíróság alkotmányellenesnek ítélte ezt a rendelkezést, és megsemmisítette. a tGap-2 
után az energiaadózás sokkal kevesebb figyelmet kapott, a szabályozás pedig az önkéntes 
megállapodásokra fókuszált. 2003-ban az egyetlen villamosenergia-fogyasztást terhelő adó 
a háztartásokra került kivetésre.

a német energiaadó-rendszer (Klok, 2002: 50–62) az ökológiai adóreform keretében 
alakult ki egy határozott szemléletváltás eredményeként. Ennek keretében 1999 és 2003 
között a munkát terhelő adókról a hangsúlyt sikerült eredményesen áthelyezni a szeny-
nyezésre kivetett adókra. A reformintézkedések részeiként vezették be a villamos energia 
megadóztatását 1999-ben. az adókedvezmények az energiaigényes vállalatok számára 
és a környe zetvédelmi programokra igényelhetőek. utóbbiak arra fókuszálnak, hogy ho-
gyan lehet minél nagyobb energiahatékonyságot elérni, és az energiatakarékosságot fokozni. 
a sikertörténet ellenére a reformfolyamatot ellentmondások is kísérték. a legjelentősebb 
problémát az ipari szektor számára garantált kedvezmények jelentették, amelyeket a Bi-
zottság azzal kritizált, hogy azok ellentétesek az uniós versenyszabályokkal. 2012-ig a kor-
mány garantálta a 80%-os adókedvezmények megtartását, de a 90%-os kedvezményeket 
2004-ben ki kellett vonni a rendszerből. egyéb problémák is felmerültek, mint például, 
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hogy a földgázból és az ásványi olajokból előállított villamos energiát kétszer adóztatták 
meg, miközben a szén adómentességet élvezett.

a görög energiaadózás főként a kőolajtermékekre terjed ki, így 2000-ben az ebből 
származó bevétel a teljes adóbevétel 6,7%-át tette ki. az emellett bevezetett új adók szá-
zalékos aránya jelentéktelen.

írország a villamos energiát nem tette adótárggyá, és az energiaadózásra is igen cse-
kély hangsúlyt fektetett, kivéve az üzemanyagok és a közlekedés adóját. a nemzeti éghaj-
latváltozási stratégia a széndioxid-adó bevezetését javasolta 2000-ben. a kezdeményezést 
a pénzügyminiszter, Charlie McCreevy elvetette a 2002-es költségvetés tárgyalása során, 
viszont 2002 decemberében a kérdést újra napirendre tűzték, és 2004 végére halasztották 
az adó bevezetését.

történelmi okok miatt olaszországban a háztartások és a vállalatok vonatkozásában 
magasak voltak az energiaadó-mértékek. a magas árak mellett 1998–2003 között általános 
pénzügyi reformot hajtottak végre. ennek keretében az energiaadó fokozatos bevezetését 
tervezték azzal a céllal, hogy az ebből származó bevételekből a munkát terhelő adókat csök-
kentsék. a reform során adókedvezményeket határoztak meg, és környezet védelmi progra-
mokat irányoztak elő. az éves adóemelést a széntartalom határozta meg az üzemanyagok 
vonatkozásában minden adóalany tekintetében. az ipari szektor részére történő adóemelést 
az eu adóharmonizációs törekvései befolyá solták. 2002 novemberében az energiaadóról 
egy új törvényjavaslat született, amelynek elfogadásával egy korszerűbb adózási rendszert 
vezettek be.

luxemburgban már 2003 előtt létezett az energiaadó-rendszer, meglehetősen alacsony 
adómértékekkel.

az eu-ban a hollandok rendelkeznek az egyik legfejlettebb energiaadó-rendszerrel, 
amely kiterjed az energia, a talajvíz, a hulladéklerakók, a légi közlekedési zaj és trágya adói-
ra, valamint olyan ösztönzőkre, amelyekkel a kormány zöld programokat hatékonyan képes 
megvalósítani. az 1996–2001 közötti rendszerben a háztartások, a közlekedés és a kis-, 
valamint közepes vállalkozások voltak az adók alanyai. a bevételek 60%-át a háztartások 
fizették, a maradékot pedig az ipari szektor. az energiaigényes vállalkozások majdnem 
teljes adómentességet élveztek, mint ahogy a földgáz is. négy év alatt, három lépésben 
duplázták meg az adómértékeket, amelyeket azzal kompenzáltak, hogy csökkentették 
a jövedelemadó mértékét és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulásokat. a magas 
árak kevesebb fogyasztásra és takarékosságra intették a szektorokat, így 15%-kal csökkent 
a villamosenergia-fogyasztás.

portugáliában 2001 decemberében vezették be a nemzeti éghajlatváltozási tervet az-
zal, hogy a közlekedési szektorban az adózási rendszert megreformálják. nagyon kevés 
figyelmet fordítottak a villamosenergia-rendszerre, az egyetlen környezetvédelmi eszköz 
a betáplálási prémium volt, amelyet a megújuló energiaforrások részére garantáltak villa-
mosenergia-hálózati vásárlások kapcsán.

Spanyolországban a villamosenergia-fogyasztást alacsonyabb mértékben adóztatják 
meg az ipari szféra, mint a háztartások esetében. a 2002-es spanyol soros elnökség előtt 
a spanyolok vétózták meg a harmonizált energiaadóra vonatkozó uniós megállapodás lét-
rejöttét.

a svéd energiaadó-rendszer nagyon széleskörű. az energiaadót 1957-ben alkalmaz-
ták először a szénre és az ásványolajokra, amelyet később a földgázra is kiterjesztettek. 
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Svédországban az 1991-es adóreform vezette be a széndioxid-adót és a kénadót, amely 
a fosszilis tüzelőanyagokat érintette, majd 1992-ben a nitrogén-oxid-adót az ilyen gázo-
kat kibocsátó fűtőberendezésekre. a kedvezmények és az adó-visszaigénylés csak az ipar 
számára lehetséges. a sikertelen harmonizációs kísérleteket követően 1992-ben az ipari 
szektor adómértékét 25%-ra csökkentették, de 1997-ben 50%-kal megemelték. a 2002-es 
költségvetés elfogadta az adózási szemléletváltást, amely az adóteher eltolódását jelentette 
a munkát terhelő adókról az energiára vonatkozó adókra.

az angol energiaadó-rendszert a klímaváltozási adó (Climate Change levy, továbbiak-
ban: CCl) határozta meg, amely kiterjedt a gázra, a szénre és a villamos energiára, illetve 
a nem ásványi olajokra is, míg az olajtermékek külön ásványolajadó hatálya alá tartoztak. 
ezeket az üzleti szektor használta el, a háztartások ugyanis nem tartoztak az adónem ha-
tálya alá.

az energiaigényes vállalatok éghajlatváltozási megállapodások (Climate Change ag-
reements) kötésével akár 80%-os adókedvezményre tehetnek szert, amennyiben vállalják 
az energiatakarékossági követelmények betartását, és a kibocsátásukat csökkentik, valamint 
energiahatékonysági programokat iktatnak be. A magas mértékek mellett igyekeznek a vál-
lalatokat kompenzálni fokozott beruházási kedvezmények nyújtásával a környezetvédelmi, 
energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési beruházások kapcsán. a CCl rendszert 
a környezetvédelmi szervezetek azért támadják hevesen, mert az alapja az energia, nem 
pedig a szén, a vállalatok pedig azért támadják, mert szerintük tönkreteszi a brit verseny-
képességet.

2.2 Energiaadózás az EU-ban

az energiaadózás fejlesztése érdekében előremutató elképzelések láttak napvilágot a szak-
irodalomban. a piaci alapú eszközökről szóló zöld Könyv rámutat a fejlesztés irányaira.38 
az energiaadó lehetőséget biztosít arra, hogy a nagyobb energiahatékonyságú és környezet-
barát energiafogyasztás érdekében összehangolja az adók ösztönző szerepét a bevételteremtő 
képességükkel, azonban az energiaadó rugalmas és általános megközelítése nem minden 
esetben teszi lehetővé a környezetbarát energiafogyasztás érdekében tett harmonizációs 
lépéseket. a cél érdekében szorosan össze kell kapcsolni a szakpolitikai célkitűzéseket 
az energiaadó szabályozásával.

az egyik ilyen elképzelés, hogy az uniós minimális adószinteket energia és környe-
zetvédelmi elemekre osztanák fel, amely nemzeti szinten az energiaadó és egy környezet-
védelmi (kibocsátás alapú) adó formájában jelenne meg. ez lehetővé tenné az energia 
adóztatásánál a környezetvédelmi szempontok hatékonyabb figyelembevételét.

az energiatermékek közötti torzulások elkerülése céljából egységesen, energiatar-
talmuk szerint kellene megadóztatni az üzemanyagokat, és kifejezésre kellene juttatni 
az energiafelhasználás környezeti szempontjait, azaz meg kellene különböztetni egymás-
tól az üvegházhatást okozó és azt nem okozó kibocsátásokat. ugyanakkor bár a fűtő- és tü-

38 az európai Bizottság közleménye: zöld Könyv, a piaci alapú eszközök a környezetvédelmi politikában. 
CoM(2007) 140 végleges
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zelőanyagokat, illetve az üzemanyagokat az adózás szempontjából eltérően kezelik, indokolt 
lenne a felhasználás szerinti további differenciálás is. az energiaadó kölcsönhatásban van 
más piaci alapú gazdasági eszközökkel, ám még maradtak továbbfejlesztendő területek. 
Az energiaadó rendszere ugyanis sem az ipari folyamatokban nyersanyagként használt 
energiatermékekre és villamos energiára, sem az energiatermékek előállítására vagy a vil-
lamosenergia-termelésre használt energiatermékekre nem vonatkozik. így nem terjed ki 
az energiaadó hatálya az uniós szabályozás szerint a legenergiaigényesebb ágazatokra. E 
tekintetben a Bizottság álláspontja az, hogy ezek a területek mentesüljenek az energiaadó 
alól, mivel a kvótarendszer részét képezik. ellenben azokra az üzemeltetőkre, akik nem 
vesznek részt az uniós etS-ben (pl. a vállalkozás kis mérete miatt), ki kellene terjeszteni 
az energiaadózás hatályát.

Mindezek mellett az energiaadóztatás az innováció, a technológiák fejlesztésének 
a rugója lehet. az innovációra gyakorolt hatás növelése három lépésből áll (Schmidt et al., 
2010: 6–10). a megfelelő adórendszer:

• drágábbá teheti a fosszilis energiaforrások használatát a magán és az ipari fogyasz-
tók számára,

• növeli a keresletet az olyan műszaki megoldások iránt, melyek energiát takaríthatnak 
meg, vagy kevesebb fosszilis energiaforrást használnak fel, javítva a technológiák 
gazdaságosságát,

• ráirányítja a vállalkozások figyelmét az innovációra.

a tapasztalatok alapján egy-egy százalékos energia ár- vagy adónövelés több százalé-
kos energiafelhasználás-csökkenést eredményez. a szakirodalom rámutatott az egységes 
uniós energiaadó jelentőségére is, mivel a globális vagy legalább regionális adókulcsok 
erősebb hatást gyakorolnak az innovációra, mint az egyes országok adórendszerei. ennek 
oka kettős, egyrészt a vállalkozások a helyi szintű adónál fontolóra vehetik a termelés át-
helyezését más országba. Másrészt a környezetvédelmi technológiák nem költséghatéko-
nyak, ha a helyi piac csak kis részét teszi ki a globális értékesítéseknek, így nem kerül sor 
technológiai fejlesztésre.

A tapasztalatok és a szakirodalmi kutatások az uniós szabályozás átalakítására sar-
kallnak, mivel a kialakított rendszer – amelynek alapját a tanács 2003/96/eK irányelve 
képezi – több problémát vet fel. Az energiaadózás területén az uniós szabályozásban vár-
hatóak jelentősebb változások, amelyek az adóharmonizáció miatt a tagállami szabályozás-
ban is változásokat indukálhatnak. az európai Bizottság által kidolgozott javaslat feltárja 
az energiaadózásban eddig jelentkező problémákat, illetve meghatározza a szabályozás 
módosításának a várható területeit.39

a javaslat rámutat, hogy az eu 2020-ig jelentős, jogilag viszont nem kötelező célt 
vállalt az energiapolitikával kapcsolatban. az európa 2020 stratégia hatékonyabb erőfor-
rás-felhasználást és környezetbarát, fenntartható fejlődést kíván megvalósítani. az energia-
adóztatás fontos szerepet játszhat a célkitűzések elérésében, amelynek érdekében az energia-
adóztatást összhangba kell hozni az eu energiapolitikai és éghajlatváltozással összefüggő 

39 az európai Bizottság közleménye: okosabb energiaadózás az eu-ban: javaslat az energiaadó-irányelv 
felülvizsgálatára. CoM(2011) 168 végleges.
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célkitűzéseivel.40 a kérdés komplexitását továbberősítette a pénzügyi, gazdasági válság. 
egyre inkább olyan szakpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek nemcsak a környe-
zet állapotát javítják, hanem a gazdaságot támogatják, és enyhítik a társadalmi szociális 
feszültségeket. az energiaadózás területén a jövőben megvalósítandó célok:

• tisztább és hatékonyabb energiafogyasztás elérése az ésszerűbb és célzottabb ener-
giaadóztatás révén,

• az egyes üzemanyagok adóterhelésének kiegyensúlyozottabbá tétele objektív szem-
pontok (energiatartalom és szén-dioxid-kibocsátás) alapján,

• nemzeti adórendszerek átszervezése és modernizálása,
• tagállamok közötti koordináció erősítése.

3. Az energiaszektor (külön)adóztatása hazánkban

a magyar szabályozás alapját a 2003. évi lXXXviii. törvény képezi, amely az uniós jogi 
aktusnak való megfelelést is szolgálja.41 az energiaadó uniós szinten történő szabályozásá-
nak a céljai között az adóharmonizációs cél mellett környezetpolitikai célokat is találunk. 
a környezeti és energiapolitikai célok közül az egyik legfontosabb a Kiotói Jegyzőkönyv 
megvalósítása, amely alapvető eszköznek tekinti az energiatermékek és a villamos energia 
adóztatását. A hazai szabályozás célrendszere is hasonló az uniós szabályozáshoz. Ezek 
az alábbiak (Galántainé, 2004: 259):

• externális környezeti hatások beépítése az energiaárakba,
• gazdasági szereplők energiatakarékosságra ösztönzése, az energiaköltségek csök-

kentése,
• korszerűbb technológiák alkalmazása, hosszú távú versenyképesség javítása,
• államháztartási bevételek biztosítása környezetvédelmi és más kiadásokra,
• nemzetközi környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelés.

a hazai jog több területen eltér az uniós rendelkezésektől, annak harmonizált szabály-
rendszere ellenére, mivel az uniós irányelv több területen megengedő megoldásokat alkal-
maz. az eltérések a következő területen jellemzőek: adótárgy, adóalanyok, adómértékek 
és adójogi preferenciák.

az adótárgy tekintetében eltérés van az uniós és a hazai szabályozás között. 2009-ig 
átmeneti mentességben részesült Magyarország, mivel a szénre és a kokszra nem terjedt ki 
a hazai adónem. nincs a hazai adótárgyak között az ásványolajtermék, mivel az a jövedéki 
adó hatálya alá tartozik a magyar szabályozásban.

Az adóalanyiság kérdéskörét a hazai rendelkezések az adókötelezettség meghatározá-
sánál rendezik, nincs külön adóalanyisággal kapcsolatos szabályozás. az adómértékeknél 
az uniós minimum adómértékek az irányadóak a magyar szabályozásra is, de emellett 
a rugalmasság elve érvényesül, azaz a nemzeti körülményekhez igazíthatják a mértékeket 

40 a Bizottság javaslata is kiemeli, hogy az energiafogyasztás felelős az üvegházhatású gázkibocsátás je-
lentős részéért, amely az összkibocsátás 79%-át teszi ki.

41 2004. január 1-jén lépett hatályba mind az irányelv, mind a hazai törvény.
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a tagállamok. adójogi preferenciákat (mentességek, kedvezmények) is megállapítottak, me-
lyek szintén az adókötelezettség szabályaiból vezethetőek le, és szűkebb területet fognak 
át, mint az uniós szabályozás.

3.1 Energiaellátók jövedelemadója

2008-ban a nyersolajpiacon jelentős olajár-növekedés következett be, aminek következtében 
az olajtársaságok rendkívüli nyereségre tettek szert. a hazai szabályozásban az elvonást 
bányajáradék42 formájában kívánták bevezetni. a végleges koncepció viszont az adó formá-
jában történő elvonás mellett rakta le a voksot. az eredeti elképzelés szerint a különadó-fi-
zetési kötelezettség csak az exportprofitot elérő szénhidrogén társaságokra terjedt volna ki, 
és csak meg határozott időre szóló fizetési kötelezettségként (Csuka, 2009: 67).

a törvény célja43 elsősorban a forrásteremtés az energiafelhasználást csökkentő fel-
újításokhoz és a távhőszolgáltatás, illetve a lakossági vezetékes gázszolgáltatás igénybe-
vételét segítő támogatáshoz (Szakács, 2012: 1523). a törvény által preferált célok eléréséhez 
a forrást az adó teremti meg. a távhőszolgáltatással kapcsolatosan több probléma merült fel 
annak magas árfekvése miatt. elindult egy tendencia, aminek következtében egyre többen 
váltak le, illetve akarnak leválni a központi rendszerről. ez azonban még drágábbá teszi 
a bennmaradók számára a szolgáltatást, hiszen az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek 
kevesebb fogyasztó között oszlanak meg. azok a fogyasztók pedig, akik régi építésű, nem 
korszerűsített távfűtéses lakásban laknak, nem hozhatnak érdemi döntéseket az igénybe-
vett energia mennyiségéről (Csuka, 2009: 67). a jogalkotó is érzékelte a problémát, ezért 
a törvény rögzíti, hogy a távhő lakossági felhasználóit sújtó versenyhátrány csökkentésében 
és megszüntetésében való közreműködés állami feladat.

a távhőszolgáltatást preferáltan kezeli mind az uniós, mind a hazai szabályozás, hi-
szen ez egy környezetkímélő fűtési mód, alacsonyabb károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé, 
és elkerüli az egyedi fűtésmódokkal történő fokozottabb környezetszennyezést. Különösen 
igaz ez, ha a távhő termelését megújuló energiaforrásokkal érik el.

a támogatások révén a távhőfelhasználás is csökken, mivel nő az energiahatékony-
ság. ilyen a lakóépületek korszerűsítése, hőszigetelése vagy a fogyasztás szabályozása 
és mérhetővé tétele, az egyedi fűtésszabályozás. a célok eléréséig azonban önmagában 
a lakossági távhőfogyasztást, valamint a gázfogyasztást is támogatja az állam az adófor-
rásból. a gázszolgáltatás igénybevételéhez a fogyasztó jövedelmi helyzetére figyelemmel 
differenciált összegű támogatást nyújt. a gázfogyasztás környezetkímélő energiafel-
használás, kevesebb károsanyag-kibocsátással jár, annak ellenére, hogy nem megújuló 
energiaforrásról van szó.

az adóból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, de a törvényi célok meg-
valósítása érdekében elkülönített célelőirányzatba kerül. Közvetlen hatása nincs az adónem-
nek az energiaszolgáltatásra, hiszen nem az energiafogyasztást adóztatja, tehát nem sarkall 

42 a hazai szabályozásban a bányajáradék az adójellegű és a nem adójellegű kötelezettségek határán he-
lyezkedik el. egyes szabályai alapján a járadék inkább monopóliumon alapuló koncessziós díj, mintsem 
adójellegű költségvetési bevétel (laluska, 2012: 463).

43 2008.évi lXvii. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről. 
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közvetlenül sem energiahatékonyságra, sem a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére. 
Közvetetten viszont forrást biztosít a korábban említett célok megva lósítására.

az energiaellátók jövedelemadója is hasonló sorsra jutott, mint általában az ideiglenes 
jelleggel bevezetett különadók. az eredeti koncepció egy határozott időre bevezetett adó-
ról szólt (2009–2011), de ez időközben megváltozott, és az ideiglenes adó állandóvá vált. 
adópolitikai döntés kérdése, de egyelőre határozatlan ideig fennmarad. 2013-tól emellett 
a jogalkotó jelentősen, csaknem négyszeresére (8%-ról 31%-ra) emelte az energiaellátók 
jövedelemadójának a mértékét, egyidejűleg megszüntette az adóból származó bevételek 
felhasználási kötöttségét is. így bár nőttek az energiaszektorhoz kapcsolódó adóterhek, 
csökkent a környezetvédelmi célokra fordítható adóbevételek összege.

3.2 A közművezetékek adója

a közművezetékek adójáról szóló törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba.44 elsődleges 
célja a költségvetési bevételek növelése, de hatással van a szolgáltatók gazdálkodására 
és ezen keresztül a szolgáltatás minőségére is. az adózás érinti az energiaszolgáltatást, hi-
szen a földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátást szolgáló vezetékek is az adótárgyat képezik 
az egyéb víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetését szolgáló és a hírközlési közművezetékek 
mellett. az adókötelezettség a közterületen – amely lehet bel- és külterület – és magán-
tulajdonú földrészleten elhelyezett közművekre is kiterjed, ez utóbbi esetben csak akkor, 
ha több fogyasztó igényét elégíti ki a szolgáltatás.

a közművezetékek adója egy másik, az energiaellátókat terhelő különadót váltott fel 
2012. december 31-ével.45 az energiaellátók 2010. évi különadójának a célja az államház-
tartási bevételnövelés és a gazdasági válság révén megromlott államháztartási egyensúly 
javítása volt. Különbség a két adónem között, hogy a korábbi adót az energiaellátók a vál-
lalkozási tevékenységük után fizetik e tevékenységükből származó nettó árbevételük figye-
lembe vételével (Szakács, 2012: 1533), így a korábbi ágazati különadó forgalomhoz kötött, 
egyfázisú fogyasztási típusú adóként működött. Fontos eltérés az is, hogy az új adónem 
vagyoni típusú adó, így nincs különbségtétel a szolgáltatók között.

Milyen hatása lehet az új adónemnek a közműszolgáltatásra? a szakirodalmi elem-
zéssel46 egyetértve többféle reakció is modellezhető a szolgáltatók részéről. Felmerülhet 
a költségcsökkentő intézkedések és a beruházások visszafogása, mint a bér- és anyag-
költségek redukálása. a bércsökkentés létszámcsökkentéssel járhat, illetve az alacsonyabb 
bérszínvonal a magasabban kvalifikált szakemberek utánpótlását akadályozhatja. a létszám-
csökkentés a szolgáltatás színvonalát is érinti, így a hibaelhárításnál is jelentkezhetnek prob-
lémák. az anyagköltségek csök kentése szintén negatívan hat a szolgáltatások minőségére, 
hiszen a spórolás gyengébb minőségű anyagok beépítésével járhat, amely üzemzavarok oka 
lehet. reális alternatíva a beruházások visszafogása, amely szintén a szolgáltatás minőségét 

44 2012. évi ClXviii. törvény
45 2010. évi XCiv. törvény
46 intézet a Demokratikus alternatíváért (iDea): a különadók reinkarnációja: a közműadó. Kevés központi 

bevétel – nehezen áthárítható teher. www.ideaintezet.hu (2013.02.25.)
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rontja, illetve a költségszintet növeli. a szakirodalmi álláspontot támasztja alá a gyakorlat 
és az energiaszolgáltatók nyilatkozata is.

Fontos hatása még az adónak, hogy forráselvonást jelent az önkormányzati alrend-
szerből a központi költségvetés javára. az adó bár mentességet biztosít a Magyar állam 
és a helyi önkormányzatok számára, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték 
esetén az adó alanya a közművezeték üzemeltetője. Jellemzően önkormányzati tulajdonú 
vállalkozások üzemeltetik a települések vízellátási, szennyvízelvezetési és csapadékvíz-el-
vezetési vezetékeit, valamint a hőellátást biztosító vezetékeket.

*  *  *

az energia és az energiaszolgáltatók adóztatási kérdései túlmutatnak az államháztartási, 
közbevételi kérdéseken, hiszen másodlagos hatásuk összetett. az európai uniós politikák 
között egyre nagyobb jelentőséggel bír az energiapolitika és az energiaadóztatás. az ener-
giaadó sajátos adónemként szerepel mind az uniós, mind a hazai adórendszerben. egyrészt 
értelmezhetjük a harmonizált uniós jövedéki adózás egy sajátos, vertikális irányelve által 
szabályozott területként, másrészt környezeti adóként, mely a szolgáltatásra is befolyással 
bír. az uniós és a magyar szabályozás sajátossága, hogy adómentességet biztosít a lakos-
sági fogyasztás számára, így ezeket nem befolyásolja ez az adónem, míg a hőenergia nem 
képezi az energiaadóztatás tárgyát. Felmerült az adónak a lakossági fogyasztókra történő 
kiterjesztése. a szakirodalmi elemzés rámutatott, hogy ez nem járna jelentős teherrel, de 
a rászoruló rétegeket kompenzálni kellene az adóbevételek visszaforgatásával. Az energia-
adó ösztönzőleg hatna az energiatakarékosságra, az energiafelhasználás racionalizálására, 
hatékonyságára, rövid távú hatása azonban elhanyagolható a lakossági fogyasztás viszony-
lagos rugalmatlansága miatt.

összességében megállapítható, hogy Magyarországon az energiafelhasználásra elha-
nyagolható hatása van az energiaadónak, annak adópreferenciális rendszere és az alacsony 
mértékek miatt az energiaszektort érintő általános adók (például társasági adó, általános 
forgalmi adó) nagyobb súllyal bírnak. az energiaszektort terhelő, az utóbbi években be-
vezetett új adónemek bár a központi költségvetés bevételeinek nem alapvető forrásai, 
az energiaszolgáltatók adóterhét jelentősen növelték, negatívan befolyásolva az energia-
ellátást meghatározó tényezőket.

az energiaszektorra a válságot követően kivetett adók jelentősége nagy, hiszen a gaz-
daság jelentős szegmensét és a költségvetést is érinti, illetve az energiaszolgáltatásra is kihat. 
a hatósági árakkal a közvetlen lakossági fogyasztók esetében megállítható az áthárítás, de 
a gazdasági szektorokon keresztül érvényesülhet az árnövelő hatás. az energiaszektor adó-
terhének folyamatos változása, egyes átmeneti jelleggel megállapított különadók határidejé-
nek határozatlan idejű kiterjesztése elbizonytalanítja az energiaellátókat és -szolgáltatókat, 
amely nemkívánatos reakciókat válthat ki: a beruházások leállítását, csökkentését, adóát-
hárítást és adóelkerülést is. Ezek viszont hosszabb távon negatívan hatnak a szolgáltatás 
minőségére, nem segítik az energiahatékonyságot sem, holott a megújuló energiaforrások 
ösztönzése tekintetében e szempont érvényesítése lenne elsődleges. Helyette célszerűbb 
lenne egy átgondoltabb adó- és hatósági árrendszer kialakítása, amely segít a fenti priori-
tásokat hatékonyan érvényesíteni.
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IV. A zöldenergia-alkalmazás hatása  
a területi ellátásra

Pump Judit

Kulcsszavak

megújuló energiaforrások

zöldenergia

rendelkezésre állás 
lehetősége

használati igény

biológiai sokféleség

fogyasztói közösségi 
kontroll

társadalmi részvételi 
rendszerek

közösségi üzemeltetés

fogyasztói versenypiaci 
modell

az előbbi tanulmányok alapján az eu energiapolitikájának fontos része a megújuló energia-
források felhasználási arányának növelése. a villamosenergia-piac közszolgáltatási modellje 
fogyasztóvédő veresnypiaci modell. ebből következik, hogy az eu energiapolitikáját úgy tudja 
a közszolgáltatáson keresztül érvényesíteni, ha megteremti annak feltételrendszerét, hogy 
mind a keresleti, mind a kínálati oldalon megjelenjen a zöldenergia. Kínálati oldalon ez azt je-
lenti, hogy meg kell teremteni a megújuló energiaforrások felhasználásának feltételrendszerét, 
keresleti oldalon pedig azt, hogy a fogyaszók döntéseit környezettudatossá kell tenni.

az alábbi tanulmányban először a közszükséglet meghatározása érdekében azt vizs-
gáljuk, hogy mi tekinthető megújuló energiaforrásnak, illetve, hogy milyen kapcsolat van 
a megújuló erőforrás léte vagy előállítása és az azt hasznosító fogyasztói közösségek között. 
Majd gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogy az ellátás szervezésében milyen alter-
natív megoldások vannak, és ezek hogyan hathatnak a területi ellátásnyújtásra. a következ-
tetésekben azt összegezzük, hogy az eu modelljére milyen hatással lehetnek az alternatív 
megoldások.

a megújuló energiaforrásokból származó energiát zöldenergiának szokták nevezni 
ezzel is jelezve, hogy a felhasznált energiaforrások környezeti hatása, különösen környe-
zetterhelése kisebb, mint a fosszilis energiahordozóké. az eu kiemelt célja, hogy a bruttó 
energiafogyasztás meghatározott százaléka megújuló energiaforrásból származzon. a vonat-
kozó arányszámokat a 2009/28/eK irányelv fektette le (továbbiakban: megújuló irányelv).47 

47 uniós szinten az általános cél a 20% elérése, míg ez a közlekedésben 10%. a nemzeti célkitűzéseket 
a megújuló irányelv i. számú melléklete tartalmazza.
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az irányelv szerint megújuló energiaforrásból előállított energia „a nem fosszilis megújuló 
energiaforrásokból származó energia: szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermi-
kus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken 
és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája”.48 A listából lát-
ható, hogy a megújuló energiaforrások között lényeges különbség van, különösen abból 
a szempontból, hogyan is történik megújulásuk.

Bár több jogi dokumentum is tartalmazza a megújuló energiaforrás fogalmát, vé-
leményünk szerint mégis szükség van arra, hogy indikátorokat dolgozzunk ki a „meg-
újuló” szó tartalmi definiálására. a „megújuló” szó használata azért jelent meg, hogy 
különbséget tegyen a különböző természeti erőforrások között abból a szempontból, 
hogy felhasználásuk és létrejöttük – azaz rendelkezésre állásuk – között milyen kap-
csolat van. a természeti erőforrások között különbség van aszerint, hogy azok a termé-
szetben valamilyen folyamat eredményeként jöttek, jönnek létre (ebből a szempontból 
idetartoznak a fosszilis energiahordozók is), vagy átalakulás nélkül vannak jelen (pl.: 
szél- és napenergia). az átalakulás eredményeként létrejövő energiahordozók átalakulási 
folyamatainak időintervallumában jelentős különbség van, az átalakulási folyamat ugyan-
is több millió évtől néhány hónapig terjedhet. Mivel az energiaforrások felhasználása 
ember általi felhasználás, ezért azokat az energiahordozókat, amiknek létrejötte emberi 
léptékben nem igazán mérhető, a nem-megújuló források közé soroljuk, így a fosszilis 
energiahordozókat is.

így annak megítélése, hogy egy energiaforrás megújuló vagy sem, nem szakítható 
el a rendelkezésre állás lehetősége és a használati igény kapcsolatától. az energiahor-
dozók megújuló képessége feltételezi az összhangot a használat és a rendelkezésre állás 
között, mely összhang eredményezi, hogy az energia iránti szükséglet az adott forrásból 
akkor elégíthető ki, amikor arra szükség van. ebből a szempontból érdekes megnézni 
például a fához való viszonyunkat. a fáról ugyanis önmagában nem jelenthetnénk ki, 
hogy megújuló energiaforrás, ha figyelembe vesszük, hogy megújulására akár több száz 
évre is szükség van. ugyanakkor az energiaerdők fái néhány év után alkalmasak ener-
giaforrásként való felhasználásra, így a megújuló energiaforrások tipikus példájaként 
szolgálhatnak.

a növényi (pl.: fák, energiafű, cukornád stb.) és állati eredetű (trágya) megújuló 
energiaforrások esetén arra is tekintettel kell lenni, hogy a növények, állatok növekedésé-
hez szükség van a talaj minőségének és vízháztartásának megújulására, illetve arra, hogy 
természetes folyamatok eredményeként (vegyszeres beavatkozás nélkül) képes legyen 
saját megújulási képességének megőrzésére. ebből következik, hogy olyan indikátorra 
van szükség, amely egyszerre veszi figyelembe az erőforrás rendelkezésre állását, a hasz-
nálattal való kapcsolatát, valamint a talajminőség és vízháztartás állandóságának bizto-
sítását. végül fontos, hogy kinek a szükséglet-kielégítését szolgálja az adott földterület. 
a földterülethez tartozás meghatározása különböző szinten lehetséges: helyi, regionális, 
országos és országok közösségének szintjén. az eu többek között az országok közössége 
szintjén határozza meg a zöldenergia arányainak javítását.

48 Megújuló irányelv 2. cikk a) pont
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1. Fenntarthatósági kritériumok és a megújuló energia

a megújuló irányelv preambulumában részletesen foglalkozik azzal, hogy miért van szükség 
a megújuló energiaforrások használatára, az hogyan hathat a földhasználatokra és hangsúlyozza, 
hogy a földhasználatok védelmében figyelemmel kell kísérni a bioüzemanyagok iránti kereslet 
hatását. az irányelv ennek ellenére a „megújuló” fogalmának meghatározása helyett fenn-
tarthatósági szempontokat49 fogalmaz meg, amiket figyelembe kell venni a bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók értékelésekor, illetve zöldenergia szempontú minősítésekor. 
ebben tekintettel vannak az üvegházhatású gázkibocsátás folyamatos csökkentése iránti igény-
re százalékban meghatározott módon,50 másrészt a földterületek minősítésére, melynek során 
biológiai sokféleség szempontjából is értékelik a növényeket (primer erdő), az ökoszisztémákat 
(védett, ősláp), a föld készleteit (szénkészlet), valamint az eu mezőgazdasági célú finanszírozási 
rendszereit. a fenntarthatósági szempontok között azonban nem szerepelnek azok a szempontok, 
amik arra utalnának, hogy szükség van a rendelkezésre állás és a használat közötti összhangra, 
de nincsen szó arról sem, hogy milyen közösség igényeit elégíti ki a megújuló energiaforrás.51 Ez 
utóbbi nem véletlen, hiszen az eu energiaszükségletének egy részét harmadik országból – köztük 
fejlődő országokból származó forrásokból – elégíti ki (eCoFyS, 2012: 5–6), azaz az energiafor-
rást előállító közösség és az általa történő szükséglet kielégítését élvező közösség nem azonos.

több jelentés és tanulmány is jelzi, hogy a fogyasztók bizalmatlanok a zöldenergiával 
szemben, mert nem látják megfelelően bizonyítottnak annak származását (pl.: eCoFyS, 2012; 
Working Group, 2012).52 az uniós szabályozás feltételezi, hogy a zöldenergia-előállítás teljes 
folyamata során ellenőrizhető a fenntarthatósági szempontok érvényesülése, illetve a felelősség 
elve. az eCoFyS által készített tanulmány (eCoFyS, 2012) felhívja a figyelmet arra, hogy 
nemcsak a harmadik világ országaiban okozhat gondot a fenntarthatósági szempontoknak való 
megfelelés, illetve annak ellenőrzése, hanem a tagállamok szintjén is, mert gyakorlatuk alapján 
különbség van abban, hogy mit és hogyan tekintenek zöldenergiának. az eCoFyS több vál-
tozatot is kidolgozott annak bemutatására, hogy a különböző alkalmazott módszerek alapján 
a „zöldenergiához” milyen állítások kapcsolhatók (eCoFyS, 2012: 27–31).

véleményünk szerint az eu nem vehetné figyelembe megújuló energiaforrásként azt, amit 
a tagállamok nem saját területükön állítanak elő, különösen a bioüzemanyagok és a folyékony 
bio-energiahordozók esetén. erőteljesen megkérdőjelezhetőnek tartjuk ugyanis azt a szemléletet, 
amely a biológiai sokféleséget csak bizonyos földterületek kapcsán értékeli, és mintegy feltételezi, 
hogy az nem létezik, vagy nem rontható ott, ahol az ember már beavatkozott. ehhez képest tudjuk, 
hogy a bioüzemanyagok előállításához használt mezőgazdasági gyakorlat egyértelműen olyan 

49 Megújuló irányelv 17. cikk
50 a megújuló irányelv 17. cikk (2) bekezdése alapján a kezdeti 35%-os kibocsátás-csökkentést 2017-re 50%-ra 

kell növelni, míg az az utáni létesítmények esetén 2018-ra ez a százalék 60%-ot kell, hogy elérjen.
51 a földhasználatokhoz kötődő energiaforrás előállításával foglalkozó tudományterület a társadalmi me-

tabolizmus, mely az emberi szervezet energiaigényének kielégítéséhez szükséges élelmiszertermelést 
is figyelembe veszi. lásd: Kuskova et al, 2008; Kohlheb–Krausmann, 2009.

52 lásd: a Bizottság által létrehozott energia munkacsoport által az 5. Fogyasztói energia Fórumra 2012 
novemberében készített jelentése, mely többek között a fogyasztói elégedettséggel is foglalkozott. http://
ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/docs/retail_electricity_full_study_en.pdf 
(2013.02.20.)
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monokultúrás gazdálkodást eredményez (pl.: cukornádültetvények), ami a biológiai sokféleséget 
a megművelt területen minimálisra redukálja.

Hibásnak tartjuk azt is, hogy a 17. cikkben megfogalmazott fenntarthatósági kritériumok 
nem foglalkoznak azzal, hogy az energiatermelésben részt vevő növények vízigénye jelentős mér-
tékben megváltoztathatja az adott terület vízháztartását. az ökológiai korlátoktól függetlenített 
energianövény termesztése a helyi közösségek számára ökológiai katasztrófához is vezethet. Erre 
hívja fel a figyelmet Shiva, amikor példákat sorol fel annak illusztrálására, hogy a rövidtávon 
magas jövedelmet biztosító monokultúrás növénytermesztés, hogyan fosztotta meg a helyi kö-
zösséget a megélhetéséhez szükséges víztől, így az ivóvíztől is (Shiva, 2002: 10–12).53

az eu aláírta a Biológiai Sokféleség egyezményt, valamint saját szabályozásában irány-
adónak tekinti azt az enSz dokumentumot, mely az ivóvízhez való hozzáférést emberi jogként 
definiálja.54 az eu számos szabályozásán, finanszírozási rendszerén keresztül kiemelten kezeli, 
hogy minden uniós polgár számára biztosítsa az ivóvízhez való hozzáférést. Ehhez képest az uniós 
zöldenergia célkitűzések megvalósítása érdekében szemet huny a felett, hogy ezt jelenleg csak 
úgy tudja elérni, ha a harmadik világban a biológiai sokféleséget csökkentő, és a helyi közösség 
vízhez való hozzáférésének romlásával járó mezőgazdasági gyakorlatot folytatnak. véleményünk 
szerint az eu megújuló energiapolitikája a fentiek miatt aláássa az eu nemzetközi egyezmények-
ben tett vállalásainak hitelességét, és az eu polgárok úgy juthatnak zöldenergiához, hogy közben 
másokat megfosztanak a legalapvetőbb létszükséglet feltételeitől. Mindezek miatt szükségesnek 
tartanánk annak részletes vizsgálatát, hogy a megújuló irányelv általános szabályain túl, milyen 
konkrét szabályok vonatkoznak a megújuló energiaforrások minősítésére és értékelésére.

a megújuló energiaforrások fogalmi megújulása közvetve, illetve közvetlenül is hathat 
a tagállamok gyakorlatára, a közszolgáltatások területi alakulására.

2. Alternatív megoldások a környezeti szempontok érvényesítésére

az alábbiakban olyan alternatív megoldásokat mutatunk be, ahol a környezeti szempontok 
– a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználása, az energia-
fogyasztás csökkentése – elsődleges szerepet kapnak. az eu energiapolitikájának elérése 
és a kohézió javítása érdekében támogatja a decentralizációt és az alternatív megoldásokat.55 
a zöldenergia-források a szolgáltatás megszervezésére a szokásostól eltérő rendszerek kiala-
kítását is lehetővé teszik, mely rendszerek a fogyasztótól különböző típusú magatartást várnak 
el, és melyekben erőteljesen megjelenik a fogyasztói közösség önszerveződésének lehetősége, 
szükségessége.

53 pl.: a cukornád ültetvények öntözése fúrt kutakból szivattyúzott vízzel azt eredményezte, hogy a közös-
séghez és helyi gazdákhoz tartozó kutak kiszáradtak. Manarajree faluban 1981-ben a fúrt kutak számának 
fokozatos növekedése miatt több mint 2000 magánkút száradt ki, és a lakosságot 1983 óta tartályból látják 
el ivóvízzel.

54 lásd: az enSz 2010. július 28-án tartott közgyűlésén elfogadott 64/292. számú határozatát.
55 Megújuló irányelv preambulum (6) bekezdés
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2.1 A hálózat és a szolgáltató fogyasztói közösségi kontrollja

a hálózatnak, a szolgáltatónak közösségi tulajdonba vétele az egyik megoldás arra, hogy a szol-
gáltató energiapolitikájában a fogyasztói közösség értékítélete is megjelenhessen. a fogyasztói 
közösség a kontrollt a képviseleti demokrácia intézményrendszerén keresztül, illetve közvet-
lenül is átveheti. a kétféle megoldást két németországi város – Hamburg és Berlin – példáján 
keresztül mutatjuk be.

Mindkét városban a fogyasztói közösség – a helyi lakosság – kezdeményezte a hálózat fe-
letti tulajdonosi kontroll megszerzését, mert nem értett egyet a szolgáltató energiapolitikájával, 
kifogásolta környezetszennyező működését,56 és sérelmezte, hogy a hatékonyságból származó 
jövedelem nem a helyi közösség javát szolgálja, hanem azt a szolgáltató a régióból kiviszi.57 
Mindkét fogyasztói közösség hangsúlyozta, hogy a klímaváltozásra tekintettel olyan energia-
szolgáltatásra van szükség, mely megújuló energiaforrásokból származik, és annak megfelelően 
kellene a hálózatokat átalakítani, fejleszteni, amit a magánérdekeltségű szolgáltató nem kívánt el-
végezni, vagy nem úgy, ahogy azt a fogyasztói érdekek leginkább szolgálták volna. a tulajdonosi 
átvétel kezdeményezése mindkét városban a koncessziós szerződések lejártához igazodik.

IV.1 Keretes írás
Hamburg példája

Hamburgban a fogyasztói közösség népszavazást kezdeményezett a tulajdonosi jogok átvétele érdekében. 
A kezdeményezés 2010. július 5-én történt, és hosszas küzdelem után a szövetségi parlamenti választások-
kal egyidőben – 2013. szemptember 22-én – tartották meg, amelynek során kis többséggel – 50,9% – de 
az átvétel mellett döntöttek. Az eltelt hosszú idő annak volt köszönhető, hogy az önkormányzat képviselői 
eltérően ítélték meg a fogyasztói közösség akaratát és érdekérvényesítési lehetőségét. Sikeres népszavazás 
esetén az önkormányzatnak mindent meg kell tennie azért, hogy 2015-re visszavegye a villamos energia, 
a gáz, és a távhő hálózatokat. A képviselők egy csoportja úgy vélte, hogy népszavazással nem kényszerít-
hetnek az önkormányzatra olyan kötelezettségvállalást, mely az önkormányzati költségvetésre jelentős 
terhet ró, ezért a népszavazás kiírásának megakadályozására a Hamburgi Tartományi Alkotmánybírósághoz 
fordultak. Az Alkotmánybíróság a kérelmet elutasította,* és így a népszavazás megtarthatóvá vált

*  Hamburgi Tartományi Alkotmánybíróság (Hamburgisches VerfassungsGericht) HVerfG 7/12, http://justiz.hamburg.de/con-

tentblob/3902756/data/hverfg-7-12.pdf (2013.03.18.)

Forrás: Hamburg http://unser-netz-hamburg.de/ (2013.02.20.)

56 Hamburgban a svéd vattenfall és az e.on, míg Berlinben csak a vattenfall a közszolgáltató. Mindkét 
szolgáltató rendelkezett saját nukleáris erőművel, a német területen lévőket a német kormány döntésének 
hatására 2011-ben leállították. a híradások 2006-tól többször is beszámoltak arról, hogy a vattenfall 
a nukleáris erőműveit környezetszennyező, vagy azt veszélyeztető módon működteti, és nem megfelelő 
módon tárol nukleáris hulladékot.

 http://www.abendblatt.de/region/schleswig-holstein/article2208768/verrostete-atommuell-Faesser-aer-
ger-ueber-vattenfall.html (2012.03.07.)

 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vattenfall-will-atomkraftwerk-brunsbuettel-abreis-
sen-a-864680.html (2012.03.07.)

 http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/artikel/neuer_skandal_um_vattenfall_akw_
forsmark/ (2013.03.18.)

57 lásd: Berlin http://www.buerger-energie-berlin.de/faq (2013.03.18.).
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IV.2 Keretes írás
Berlin példája

Berlinben a fogyasztói közösség más utat választott, a fogyasztók egyéni befektetésein keresztül kívánja a vil-
lamosenergia-hálózatot 2015-ig 100%-ban közvetlenül tulajdonba venni. A közösségi tulajdonba vételnek 
ez a módja azt mutatja, hogy a közösség tagjai elégedetlenek a meglévő közvetett képviseleti demokrácia 
intézményrendszerén keresztül történő döntéshozatallal, s az energiaszolgáltatással kapcsolatos döntéseit 
közvetlenül szeretné meghozni, valamint érdekeit érvényesíteni. A koncessziós szerződés 2014-ben járt le, 
és az új pályázaton a közösség már a saját maga által létrehozott szolgáltatóval kívánt részt venni.

Forrás: Berlin http://www.buerger-energie-berlin.de/faq (2013.03.18.)

a hagyományos képviseleti demokráciára épülő döntéshozatali rendszerek kritikájaként 
már megjelentek azok a társadalmi részvételi rendszerek, melyek lehetővé teszik a lakosság ér-
tékítéletének közvetlen megjelenését a döntéshozatal különböző fázisaiban, és érdekérvényesítési 
szerepét megerősítik. az ezzel foglalkozó szakirodalomból kiemelendő a porto alegre-ben meg-
jelent részvételi költségvetés meghozatalának módja, mely ma már több városban is elterjedt58 
(pataki, 2007: 145–146).

a szolgáltató közösségi tulajdonba vétele az energiaszolgáltatás szervezési rendszerét még 
nem változtatja meg, hiszen ahhoz, hogy a fogyasztók szolgáltatáshoz juthassanak, olyan szolgál-
tatót kell létrehozniuk, mely az állami hatósági engedélyezési rendszerben engedélyt kap, illetve 
aki képes sikeresen megfelelni a közszolgáltatás nyújtásának elnyeréséért indult versenyben. 
Bár úgy tűnhet, hogy a közösségi tulajdon nem hat a szolgáltatás megszervezésének nagyobb 
rendszerére, azonban véleményünk szerint ez csak látszólagos. a közösségi tulajdonba vételnek 
alapvetően két indoka van: a zöld szempontok érvényesítése a szolgáltatásban, valamint a fo-
gyasztói szokások módosításának eredményeként megjelenő hatékonyság növelése, és az emiatti 
pénzbeli megtakarítás fogyasztói közösségnél tartása. Ez utóbbi a multinacionális cégekkel való 
együttműködés egyértelmű elutasítását is jelenti.

a zöld szempontok érvényesülése elsősorban az energiaelőállításban részt vevő energia-
forrásokra, illetve a termelők környezeti megfelelősségére vonatkozik. a szolgáltató közösségi 
tulajdonba vétele kétféleképpen is lehetővé teszi az energiatermelők fölötti társadalmi ellenőrzés 
megvalósulását. ez az ellenőrzés negatív és pozitív döntés formájában lehetséges, amennyi-
ben elutasítják azokkal a termelőkkel és/vagy kereskedőkkel a kapcsolatot,59 akiktől származó 
energia előállításával a közösségnek fenntartása van, illetve amennyiben azokkal a termelőkkel 
lépnek szerződéses viszonyba, akik az energia előállításához megújuló forrásokat használnak.60 
a szolgáltató közösségi tulajdonba vétele és környezetbaráttá formálása a fogyasztói közösség 
értékítéletétől függően fogja alakítani a kínálati oldalt. az eu egységes energiarendszerének 

58 a részvételi költségvetés egy olyan folyamat eredménye, amely a helyi lakosság minden tagja számára 
nyitottan és átlátható módon zajlik azzal a céllal, hogy meghatározzák az önkormányzati költségvetés 
összetételét és arányait. lásd: pataki, 2007.

59 ez jelent meg a hamburgi ügyben, ahol a fogyasztók a nukleáris hulladék elhelyezésével kapcsolatos 
visszásságok miatt „lázadtak föl” a szolgáltató ellen.

60 a berlini közösség kifejezetten kimondta, hogy partnerkapcsolatba nagy konszernnel nem hajlandó 
lépni, csak olyanokkal, akik egyetértenek az általuk megfogalmazott energiapolitikai stratégiával és el-
képzelésekkel.
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és -piacának kialakulása lehetővé teszi, hogy adott fogyasztói közösség a társadalmi kontrollt 
más tagállamban működő termelőkre is kiterjessze, illetve hogy az eu más tagállamában meg-
lévő zöldenergiára igényt formáljon. Bár ez utóbbinak gátat szabhat az, ha a tagállamban termelt 
energiát az állam saját állampolgárai igényének ellátása érdekében leköti.

2.2 Közösségi önellátás helyi forrásokból

az energiaszolgáltatás feletti közösségi kontroll akkor is létrejöhet, ha az adott közösség saját 
ellátórendszerét hozza létre. a zöld-energiaforrásokkal kapcsolatos leggyakrabban elhangzó 
panasz, hogy a források egy része kiszámíthatatlan – különösen a szél- és napenergia –, és ezért 
a központi rendszerbe táplálásuk a rendszerirányítást megnehezíti, továbbá az energiaelőál-
lítás nem költséghatékony. Míg a központi nagyrendszer vonatkozásában a megállapítás sok 
szempontból igaz, addig a helyi igényeket kielégítő kisrendszerek esetén már nem feltétlenül. 
az önellátást biztosító rendszerek ugyanis két szempontot érvényesítenek egyszerre, igazodnak 
a helyi szükséglethez és a helyben rendelkezésre álló helyi energiaforrásokhoz. Az önellátás 
mértéke a helyi adottságoktól és a szükséglet mennyiségétől, illetve minőségétől függ. a zöld-
energiára épülő önellátó rendszerekkel foglalkozó kutatások a tervezést és a lakosság tervezési 
folyamatban – különösen a szükséglet meghatározásában – való aktív részvételét tartják a siker 
kulcsának (Kohlheb, 2010).61

az önellátó rendszer esetén kiemelendő, hogy a jól megtervezett rendszer figyelembe veszi 
az ökológiai korlátokat, hiszen a rendszer csak akkor lesz fenntartható, ha az energiaforrásokat 
valóban, mint megújuló energiaforrást használja, azaz a tervezésben tekintettel vannak annak 
megújuló képességére, és a kapacitásokat annak megfelelően alakítják ki. a komplex megköze-
lítés miatt egyszerre érvényesül az energiahatékonyság és a zöldenergia-felhasználás. Kohlheb 
hangsúlyozza, hogy az önellátó rendszer kialakításának első lépése annak áttekintése, hogy 
milyen szükséglet van jelen az adott településen, majd ezt követi a meglévő szükségletek felül-
vizsgálata. a szükséglet felülvizsgálatakor nemcsak azt kell megnézni, hogy mi a szükséglet, 
hanem annak kiváltó okát is, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy helyi szinten hatékony rendszer 
jöjjön létre. vizsgálni kell továbbá, hogy az energia adott eszköz közvetítésén keresztül milyen 
funkciót tölt be (pl.: fűt, hűt), és az a funkció valami más módon kiváltható-e vagy sem (pl.: épüle-
tek szigetelése), valamint milyen az az eszköz, mely a funkció betöltéséhez közvetítőként szolgál. 
Mivel az energia különböző technológiai megoldásokon keresztül képes funkcióját betölteni,62 
ezért meghatározó szerepe van annak, hogy milyen a funkciók meghatározása és a közvetítő 
eszköz kiválasztása, tekintettel a rendelkezésre álló ökológiai korlátokra (Kohlheb, 2010: 5–7).

Az alkalmazható technológiát az energia forrása meghatározza. A IV.1 ábra63 azt mutatja 
meg, hogy a tagállamokban milyen a villamosenergia-termelésben használt különböző energia-

61 a helyi önellátó energetikai rendszerekről – ideértve a technológiai leírásokat is – részletes információt 
lehet nyerni a Bi-coach projekt honlapján. www.coach-bioenergy.eu/hu (2013.03.18.)

62 a technológiai megoldások szabványosítása megindult. lásd: irena, 2013.
 http://www.irena.org/DocumentDownloads/publications/international_Standardisation_%20in_the_Fi-

eld_of_renewable_energy.pdf (2013.03.18.)
63 Country fiches – eu 27 Member States http://ec.europa.eu/energy/observatory/countries/countries_en.htm 

(2013.02.20.)
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források közötti részesedés, a iv.2 ábra az összes és a megújuló forrásból származó villamos 
energia mennyiségét ábázolja, míg a iv.3 ábrában a hőtermelésre vonatkozó energiaforrás sze-
rinti megoszlást tüntettük föl.

IV.1 ábra
Villamosenergia-termelés energiaforrások szerint*
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Forrás: saját készítés (MOE2, 2011: 4)

IV.2 ábra
A megújuló energia részesedése a villamosenergia termelésben
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Forrás: saját készítés (MOE2, 2011: 4)
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IV.3 ábra
Hőtermelés energiaforrások szerint*
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* Százalékos megoszlás. Az ábra nem tartalmazza az egyéb adatokat.
Forrás: saját készítés (MOE2, 2011: 4)

az ábrákból látszik, hogy a helyi megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek ki-
alakíthatósága valószínűsíthetően nem minden országban létező alternatíva. az óvatos 
megfogalmazás oka, hogy úgy véljük. jelenleg a megújuló energiaforrások felhasználásá-
nak elsődleges központi kérdése a nagy elosztóhálózatokba való betáplálhatóság. a helyi 
felhasználás az energiaszükségletet funkcionálisan közelíti meg. A villamos energia fel-
használása egyes tagállamokban a fűtési- hűtési rendszereket szolgálja, így az iránta való 
igény jelentős mértékben megváltozhat, ha a fűtést és a hűtést más rendszereken keresztül 
oldják meg. a hőtermelés forrás szerinti megoszlását mutató iv.3 ábra alapján több ország-
ban a hőtermelésben megjelenik a megújuló energiaforrás. vizsgálandó kérdésnek tartjuk, 
hogy milyen kapcsolat van a megújuló forrás hőtermelésben való jelenléte, a szolgáltatás 
területi szervezettsége, valamint a fogyasztói közösségek szerepe között.

Az önellátó rendszerek kialakítása során az ökológiai korlátok nemcsak az energia-
források megújuló képessége kapcsán értelmezhetők, hanem abból a szempontból is, hogy 
hol helyezhetők el az energiatermelést végző létesítmények, illetve milyen üzemeltetési 
feltételeknek kell megfelelniük a jogszabályok mellett. a gyakorlatban az energiatermelő 
létesítményekkel kapcsolatban gyakran merülnek föl lakossági panaszok, melyek arra 
mutatnak, hogy a róluk született döntésben a lakosság érdeke nem kellően érvényesült. 
a környezetvédelemben a szakirodalom különböző csoportokat állít fel a lakosság kör-
nyezetterhelő forrásokhoz fűződő viszonya alapján.64 Megfelelő szintű lakossági részvétel 

64 MiMBy „not in My Backyard” („ne az én kertem végébe”); lulu: „locally unwanted land-use” 
(„Helyiek körében nem kívánatos területhasználat”); piMBy „put/please in My Backyard” („tedd az én 
portámra!”); nope „not on planet earth” („Sehol sem az egész Földön!”); Banana: Build absolutely 
nothing anywhere near anything” („Sehol ne építs semmit valaminek a közelében!”) (Kovács–Kele-
men, 2012: 18).
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esetén azok olyan helyre kerülnek, melyet a közösséghez tartozó tagok egyéni érdekeinek 
egyeztetése után jelölnek ki, a működés fölött pedig a lakosság képes kontrollt gyakorol-
ni, hiszen tudja, hogy milyen elvárásokat fogalmazhat meg az üzemeltetővel szemben. ez 
a korábban ismertetett hálózat fölötti közösségi kontrollhoz képest többletet jelent, mert 
az önellátó rendszerek esetén a fogyasztók, a lakosság közvetlen ismerettel rendelkezve 
tudja egyidejűleg érvényesíteni a környezeti, műszaki és gazdasági szempontokat is.

2.3 A villanyautó, mint hálózatszervező

az elektromos autó léte új fogyasztói rendszerek kialakítását teszi lehetővé azáltal, hogy 
a benne lévő akkummulátor megoldást jelent az elektromos áram tárolására és szállítására 
is, és létrehozható a villanyautó, mely egyaránt képes energia leadására, illetve felvételére. 
Spiegelberg állítása szerint az autót az életét kitevő időből csak 10%-ban használjuk uta-
zásra, az autók az idő 90%-át valahol állva töltik.65 ez azt jelenti, hogy a villanyautóban 
tárolt kapacitás erejéig más szükséglet is kielégíthető lehetne elektromos energiával, ha 
az ahhoz szükséges rendszer kiépül. A villanyautó tárolókapacitása más szempontból is 
hasznosíthatóvá tehető. a kiskapacitású energiatermelő rendszerek megújuló forrásokból 
származó energiáját a villanyautó képes felvenni és tárolni. a villanyautó azonban nemcsak 
a tárolásban, hanem az elosztásban is fontos szerepet tölthet be, és segíthet a fogyasztói 
igények napi eloszlásának egyenetlenségével, valamint a megújuló energiák betáplálása 
miatti ingadozással kapcsolatos központi hálózatirányítói gondok csökkentésében. Az-
által, hogy a villanyautó képes a megújuló energiát felvenni és tárolni, lehetőség van arra, 
hogy azt a központi rendszerbe a fogyasztó akkor továbbítsa, amikor a fogyasztói igények 
csúcsteljesítményt várnak el a termeléstől, vagy azt is megteheti, hogy szükségletét köz-
vetlenül a saját autóban tárolt energiából elégíti ki, csökkentve ezzel a központi rendszerrel 
szembeni igényt, annak terhelését.

a villanyautó-hálózat a korábbiakban ismertetett rendszerektől radikálisan különbözik. 
a villanyautó tulajdonosa egyszemélyben lehet energiatermelő, szállító, kereskedő és ellá-
tó/szolgáltató. ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működőképes legyen nem elég a technikai 
fejlesztéseket és beruházásokat megvalósítani, a fogyasztói tudatot és magatartást is meg 
kellene változtatni. a rendszernek ugyanis egyik lényegi eleme, hogy a fogyasztó képes 
legyen ésszerűen – szükségleteihez igazodva – „gazdálkodni” az autóban tárolt energiával, 
illetve a saját előállítású megújuló energiájával. a fogyasztók ilyen irányú felkészítésében 
szerepet játszhat az okosmérők használata.66 ez azonban csak az első lépés ahhoz, hogy 
valaki a villanyautó adta lehetőségeket ki tudja használni, hiszen az okosmérőt használó 
„csak” fogyasztó, szemben a villanyautó használójával, aki az energiaellátásban részt ve-
vők minden pozícióját betölti.

65 a statisztikára tekintettel Spiegelberg szerint a járművet (Fahrzeug) valójában „állóműnek” („Stehzeug”) 
kellene neveznünk.

 Siemens előadás: http://www.youtube.com/watch?v=9iMinWgK8ey (2013.03.10.)
66 az okosmérők uniós és tagállami szabályozásáról és gyakorlatáról lásd: erra, 2010.
 http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201105/kema_issue_paper_smart_metering_final_eng.pdf (2013.03.10.)

333

240 Harmadik fejezetvillaMoSenerGia-ellátáSi KözSzolGáltatáS



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

a villanyautó egyszerre szolgálja az energiahatékonyságot és a széndioxid-kibocsátás 
csökkentését. a villanyautónak a többi megoldással szembeni előnye lehet, hogy a lakos-
sági fogyasztás és a közlekedés összekapcsolásával a közlekedés energiafelhasználásának 
és széndioxid-kibocsátásának csökkentésébe olyan megújuló energiát képes bevonni, mely 
nem konkurál az élelmiszertermeléssel, szemben a bioüzemanyaggal.

annak megítélésére, hogy tagállami szinten a villanyautó hol válthatna ki jelentős hatást 
az mutatja meg, hogy a közlekedésből származó széndixid-kibocsátás milyen arányt foglal 
el az egyes tagállamok ágazati összes széndioxid-kibocsátásában. a iv.4 ábra ezt mutatja be:

IV.4 ábra
Energiafelhasználás ágazatok szerint*
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* Százalékos megoszlás (Total final consumption by sector). Az ábra nem tartalmazza a halászat és az egyéb 
kategória alá tartozó adatokat. Mindkettő többnyire „0” érték.

Forrás: saját készítés (MOE2, 2011: 1)

a iv.4 ábrából látható, hogy a tagállamok két nagyobb csoportot alkotnak aszerint, 
hogy az energiafelhasználásban a közlekedési ágazat milyen részarányban – 40% alatti, 
vagy ahhoz közeli/a fölötti arányban – van jelen. Ha a villamosenergia-termelés energia-
források szerinti megoszlását vetjük össze, akkor az is látható, hogy a magas közlekedési 
arányt mutató csoporton belül jelentős különbség van a szerint is, hogy milyen energia-
forrásokat használnak, illetve azon belül milyen mértékű a megújuló energiaforrásokból 
származó termelés. Az országok energiaforrás összetételére (energiamix) tekintettel nem 
meglepő, hogy portugália kivételével szinte elenyésző a megújuló energia használata. ez 
azt jelenti, hogy – portugália kivételével – a villanyautó szerepe elsősorban a fogyasztás 
kiegyenlítésében jelentkezne.

Magyarországon a iv.4 ábra szerint is látható módon a háztartások tekinthetők a fő 
felhasználóknak, a közlekedés pedig alig marad el ennek a szintjétől, bár az utóbbi aránya 
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még így sem éri el a 40%-os küszöböt. az energiatermelés források szerinti megosztása 
a második alfejezetben is hivatkozottakat támasztja alá. így hazánkban főként a gáz, illet-
ve az olaj tekinthető meghatározónak mind a hő, mind az általános energiatermelés során, 
míg a megújuló energiaforrások sajnos viszonylag kis hányadot képviselnek. a konkrét 
mérték a iv.2 ábra alapján európai összehasonlításban is követhető, amelynek alapján meg-
állapíthatjuk, hogy a megújuló energiák termelésének és használatának ösztönzése további 
intézkedéseket kíván – összhangban az európai uniós követelményekkel.

*  *  *

az eu a szolgáltatások szabályozásán keresztül is érvényesíteni kívánja energiapolitikáját, 
melynek része a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasz-
nálási arányának növelése, az energiabiztonság megerősítése és az energiafüggőség csök-
kentése. az eu a villamosenergia-szolgáltatás szabályozását fogyasztóvédő versenypiaci 
modellre építette, ahol kiemelt szerepet kapnak a fogyasztók védelmét és a piaci versenyt 
biztosító szabályok. az egységes villamosenergia-piacon az eu a multinacionális nagy-
vállalatokban a jó gyakorlat elterjesztésének garanciáját látja.

a szolgáltatás területi megszervezésében három megoldás is létezik, melyek nem fel-
tétlenül zárják ki egymást, s az uniós szabályozás mindhármat megengedi. a szolgáltatás 
területét meghatározhatja a közhatalmi szereplő, a közszolgáltató, illetve a fogyasztói kö-
zösség. A közhatalom a szolgáltatást megszervezheti szolgáltatói monopóliumként az egész 
ország területére, régiókra vagy helyi szinten. e hármas tagolódást a közhatalom verseny-
piaci viszonyok között is kialakíhatja a pályáztatási rendszeren keresztül.

a közszolgáltatás területi szerveződését irányíthatja a közszolgáltató is. a terület 
a közszolgáltató szolgáltatási területéhez igazodik, így megjelenhet helyi szinten, régióban, 
országos szinten, több tagállamban egyszerre, sőt az eu-n kívüli területeken is. a köz-
hatalmi szerveződéshez képest a közszolgáltatói területszervezés még helyi szinten sem 
feltétlenül esik egybe a közigazgatási területekkel, azoknak egészét vagy egyes részeit fed-
heti le. a szolgáltatói területszervezés lényegi eleme továbbá, hogy a tagállamokat, illetve 
az eu-n kívüli harmadik országokat – akár más földrész országait és ezáltal fogyasztóit 
is összekötheti.

a fogyasztói közösség általi szerveződések – alternatív megoldások – helyi szintűek, 
ebből adódóan a fogyasztói érdekeket a helyi demokráciától függetlenül, vagy azon keresz-
tül kívánják érvényesíteni. az, hogy az egyes tagállamokban milyen szinten jelenhet meg 
a fogyasztói közösségi kontroll attól függ, hogy milyen a tagállamon belül az energiapiac, 
az energiaforrások és -termelés szerkezete. Minél alacsonyabb a piaci koncentráció, annál 
nagyobb esély van arra, hogy a fogyasztói közösségi kontroll helyi szinten is megvalósul-
hasson. ez utóbbi lényegi eleme egyrészt a fogyasztói közösség környezettudatossága, ami 
kifejeződik abban, hogy ellenőrzése alá kívánja vonni az energiatermelés forrását, növel-
ni akarja a megújuló energiaforrások felhasználását és a hálózati fejlesztések irányítását. 
Másrészt a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, amelyet a hálózatok, a szolgáltatók 
fölötti tulajdonosi viszonyon, és/vagy a szükségletek helyi viszonyokhoz való igazításán 
keresztül biztosítja. Harmadrészt a fogyasztói közösségek érdekeinek érvényesítése, amely 
miatt elutasítja a multinacionális cégekkel való együttműködést szemben az uniós meg-
közelítéssel.
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a területi szervezésben új szervező elemként jelent meg a villanyautó, mely a fentiek-
től szemléletében radikálisan eltérő rendszert hozott létre, melyben a fogyasztók szerepe 
összetett, egyszerre lehetnek energiatermelők, szállítók, kereskedők és fogyasztók. azt 
egyelőre nehéz megítélni, hogy a villanyautó által szervezett rendszerben ki és hogyan 
töltheti be az irányító szerepét.

a különböző alternatív megoldások eltérő technológiai feltételrendszerek között ké-
pesek működni. részben más hálózatfejlesztést kívánnak meg mind központi, mind helyi 
szinten, részben a fogyasztó szintjén. az alternatív rendszerek bevezethetősége, elterjedése 
szempontjából nem mindegy, hogy a fogyasztási helyen milyen mérvű, illetve milyen jel-
legű átalakításokat, beruházásokat kell megvalósítani, hogyan alakul a fejlesztések költ-
ségeinek megosztása, milyen területen számítanak közpénzre, illetve magánforrásokra. 
ebből a szempontból különösen érdekes kérdés a fogyasztói közösség által létrehozott 
pénz jellege, ami az egyedi fogyasztók magánforrásából hozza létre a fogyasztói közösség 
„közpénzét”.

amennyiben elfogadjuk, hogy a közszolgáltatási modell a társadalmi elvárások ösz-
szességének kifejező eszköze, akkor a fogyasztói közösségek alternatív megoldási kezde-
ményezései felhívják a figyelmet arra, hogy az általuk megfogalmazott társadalmi elvárások 
és az eu által érvényesíteni kívántak nem mindig esnek egybe, sőt bizonyos esetekben 
ellentétesek is lehetnek egymással (pl.: atomenergia felhasználás, „európai vállalatok”).

a fogyasztói közösségek megerősödése és a fogyasztói közösségi kontroll terjedése 
esetén a zöldenergia iránti igény radikális növekedése is megjelenthet. az eu zöldenergia 
igényének egy részét jelenleg harmadik országokból szerzi be. a „megújuló” szó definíci-
ójának hiánya miatt az eu igényének kielégítése egyes országokban olyan mezőgazdasági 
gyakorlat kialakulásához is vezet, mely a biodiverzitás fennmaradását, a helyi közösség 
ivóvízhez való jogának biztosítását veszélyezteti.

az eu energiapolitikájában a zöldenergiára való átállást a fogyasztás egyötödében 
határozta meg. Ha a közösségi kontrollon keresztül a lakosság valóban a zöldenergia felé 
mozdulna el, akkor kérdés, hogy ez az igény meddig elégíthető ki. véleményünk szerint 
az energia iránti igény és az ökológiai korlátok közötti összhang hiánya miatt az eu akár 
viszonylag rövid időn belül is szembesülhet tagállamok, illetve fogyasztói/lakossági közös-
ségek közötti harccal egy olyan erőforrásért, ami szűkösen van jelen, s ennek megoldására 
az eu a mai rendszereken – a központi hálózatokon – keresztül nincs felkészülve.
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V. A földgáz- és a villamosenergia-ágazat  
európai uniós szabályozása

Varju Márton

Kulcsszavak

általános közszolgáltatási 
elvek

inkumbens szolgáltató

egyetemes szolgáltatási 
kötelezettség

piaci liberalizációs politika

piacra való belépés 
elősegítése

szétválasztás

tagállami szintű független 
szabályozó hatóságok

a villamosenergia-ágazatot komplexen bemutató fejezet utolsó alfejezete az európai uniós 
szabályozást mutatja be. a villamosenergiára vonatkozó rendelkezések sok esetben nagy 
hasonlóságot és átfedést mutatnak a földgáz szabályozásával, a belső energiapiacot meg-
határozó két energiaforrás piacát az eu azonos vagy legalább is hasonló eszközökkel ke-
zeli. ennek köszönhetően jelen alfejezet a két területet az eu-s szabályozás szempontjából 
egységként kezeli. ennek során kitér arra, hogy a közszolgáltatásokra milyen általános, 
közpolitikai, illetve jogi szabályok vonatkoznak és milyen összefüggések érvényesülnek. 
Bár a belső energiapiacon fontos tényezőként jelentkeznek a megújuló energiaforrások, 
az alfejezet ezeket nem érinti, hanem a belső piaci liberalizáció és piaci integráció főbb 
kérdéseit és eszközeit tárgyalja.

a földgáz- és villamosenergia-piaci szolgáltatások szabályozása az európai unióban 
az általános közszolgáltatási elveket és szabályokat követi. A szabályozás prioritási rend-
szerét alapvetően két tényező határozza meg: a közszolgáltatási jelleg és a közös energia-
piacra vonatkozó uniós szakpolitikai környezet. Az ágazati szabályok összetett szakpolitikai 
célrendszert követnek, és egyensúlyt próbálnak teremteni a környezeti, energiapolitikai, 
gazdaságpolitikai, piaci és szociális vetületek között. a tagállamok a szubszidiaritás elvé-
nek megfelelően és az uniós keretek között önállóan, a helyi viszonyokat figyelembe véve 
dönthetnek az energiapiac lényeges kérdéseiben.

az ágazati szabályozás elsősorban a nemzeti piacok megnyitását, versenypiaci ala-
pokon történő működését és európai szintű integrációját elősegítő eszközöket tartalmazza. 
az uniós jogszabályok a kívánt piaci struktúrát a vertikálisan integrált és a tagállami ha-
tárok mentén tagolt piacok szétválasztása, illetve összekapcsolása, valamint az új ágazati 
szereplők piaci hozzáférésének garantálása révén kívánták megvalósítani. Mindemellett 
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az uniós irányelvek nagy hangsúlyt helyeztek a fogyasztók magas szintű védelmére, de 
– a közszolgáltatási és más diffúz érdekek (pl. környezetvédelem) védelmében – lehetővé 
tették a szektor versenypiaci működésének átlátható, megalapozott és arányos módon törté-
nő korlátozását is. az összetett szabályozási környezet miatt fokozottan elvárt, hogy a tag-
államok az általános követelmények (egyenlő bánásmód és átláthatóság) mellett az ágazati 
kérdések összetettségének megfelelően avatkozzanak be az energiapiac működésébe.

1. A közszolgáltatások szabályozásának általános keretei

az energiaágazati szolgáltatások szabályozása nem függetleníthető a közszolgáltatások 
szervezését, ellátását és finanszírozását érintő általános uniós szabályoktól. az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó alapelveket rögzítő európai bizottsági doku-
mentumok67 egyértelműen kifejezik az unió elkötelezettségét a közszolgáltatási értékek 
és a szélesebb körű társadalmi célok (pl. egyenlőség, szolidaritás, társadalmi és gazdasági 
kohézió) mellett. az egyensúlyozás a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállami szintre 
marad, amelynek során kivételek és eltérések engedésével, a helyi igényeknek megfelelő 
védelmet kaphatnak az energiapiacon érvényesülő közszolgáltatási értékek.

a közszolgáltatások szervezése, ellátása és finanszírozása tekintetében a tagállamok 
az unió által elismert autonómiával rendelkeznek.68 Közvetlen, specifikus tartalmú uniós 
szabályozás hiányában tagállami szinten alakíthatók ki az ágazati közszolgáltatás-politika 
alapvető elemei. a tagállam határozhatja meg, hogy mi minősül közszolgáltatási feladatnak, 
milyen módon ítéljék oda és lássák el azt, előírjanak-e közszolgáltatási kötelezettséget, 
biztosítsanak-e kizárólagos vagy különleges jogokat, illetve sor kerüljön-e közszolgáltatási 
ellentételezés nyújtására (Közlemény, 2000; Közlemény, 2012). a tagállami autonómia 
azonban nem teljes, ugyanis meg kell felelnie a vonatkozó uniós alapelveknek (ilyen pl. 
a megkülönböztetés tilalma), a belső piaci jognak, az állami támogatásokra vonatkozó 
rendelkezéseknek, valamint az uniós versenyszabályoknak – feltéve, hogy azok alkalma-
zásától az uniós jog felhatalmazása alapján nem lehetett eltekinteni. emellett sor kerülhet 
a fogyasztók és az igénybevevők szempontjából releváns követelmények (pl. átláthatóság, 
minőség, ár), valamint más, általános elvárások érvényesítésére (Közlemény, 2000). ez 
utóbbiak közé tartozik a nyilvánosság és átláthatóság, a jogbiztonság elve, a közszolgáltatási 
feladat világos meghatározásának követelménye, illetve a közszolgáltatási feladat ellátására 
való kifejezett felhatalmazás adása.

az ágazati szabályozás részletessége és a meglehetősen konkrét elvárásai következté-
ben a tagállami döntések köre szűkebbnek tűnik annál, mint amelyet a vonatkozó általános 
uniós elvek69 sugallnak, illetve amely más ágazatokban szokásos.70 Bár számos, a verseny-
piaci működést kizáró vagy korlátozó lehetőséget biztosítanak, az európai energiaszektort 
alapvetően versenypiaci körülmények között képzelik el. ez következik abból is, hogy 
az ágazati irányelvek eredeti célja, hogy megszabadítsák az európai energiapiacot a tagálla-

67 lásd: Közlemény, 2000; zöld Könyv, 2003; Fehér Könyv, 2004; 26. Jegyzőkönyv; euMSz 14. cikk.
68 lásd: Közlemény, 2007; euSz 4. cikk.
69 összefoglalásként lásd: varju, 2013.
70 lásd: pl. a 1370/2007/eK közúti személyszállítási rendeletet.

337

246 Harmadik fejezetvillaMoSenerGia-ellátáSi KözSzolGáltatáS



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

mi piacokon ún. inkumbens szerepet élvező állami monopóliumok korlátozó hatásaitól. erre 
utal az is, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség bevezetése egy különös egyensúly 
megteremtését célozta a versenypiaci és szociális célkitűzések között. Különössége abban 
áll, hogy az állampolgárok és más igénybevevők védelmét alapvetően fogyasztóvédelmi 
szemszögből biztosítja.

2. Az energiaágazati szabályozás közpolitikai háttere

Az energiaágazati közszolgáltatások egyik közvetlen szakpolitikai hátterét az Európai 
unió piaci liberalizációs politikájában kereshetjük. a piaci verseny fokozatos bevezetését 
és az állami energiamonopóliumok lebontását az unió több szabályozási eszköz együttes 
alkalmazásával kívánta megvalósítani. Az uniós szabályozás megkülönböztette a verseny-
piaci alapokon működtethető (pl. fogyasztó felé történő értékesítés) és a versenypiaci mű-
ködés alól mentesített (pl. hálózatüzemeltetés) elemeket, és a liberalizációs célkitűzéseket 
egyedül az utóbbiakra terjesztette ki. a piacra való belépés elősegítése érdekében harmadik 
személyek számára kötelezően lehetővé tette a hozzáférést az energiaszolgáltatás nyújtásá-
hoz szükséges infrastruktúrához. Külön szabályozta a kínálati oldal felszabadítását és ezzel 
az új szolgáltatók piacra való belépésének lehetőségét, valamint a keresleti oldalon a fo-
gyasztóknak a szolgáltató megválasztásához való jogát, továbbá rendelkezett a független 
ágazati szabályozó hatóságok felállításáról. a jogszabályi környezet változásaiból kitűnik, 
hogy a liberalizációs politika központi elemei: a vertikálisan integrált ágazati struktúrák 
(az üzleti tevékenységek) szétválasztása (unbundling), valamint a hálózathoz és infrastruk-
túrához való hozzáférés.71

az ágazati liberalizációtól és a hozzá kapcsolódó piaci integrációs céltól (Közlemény, 
2012a; Közlemény 2010; Közlemény 2007a) elsősorban a következőket várták: általános 
gazdasági versenyképességi javulás, jelentős hatékonysági, minőségi és innovációs javulás, 
energiaágazati szolgáltatások árának csökkenése, valamint a fogyasztói választási lehető-
ségek növekedése (Közlemény 2012a; Közlemény, 2007a; Közlemény, 2000a; opening up 
to Choice, 1999). az európai liberalizáció jellegzetessége, hogy elvi és szabályozási szinten 
a közszolgáltatási értékek (pl. tisztességes fogyasztói ár) védelme, az ágazati foglalkoztatás 
kérdése, valamint az energiapolitikai/környezetvédelmi megfontolások (pl. energiabizton-
ság) a kezdetektől fogva részét képezték a liberalizációs politikának (Közlemény, 2012a; 
Közlemény, 2007a; Közlemény, 2000a; opening up to Choice, 1999). további sajátosság, 
hogy az átfogó liberalizációs célkitűzés ellenére az uniós politika az implementáció során 
megengedte a tagállami eltéréseket. a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok szé-
lesebb körű vagy gyorsabb liberalizáció teljesítésével, illetve a versenyalternatív eszközök 
és struktúrák alkalmazásával72 eltérhettek a minimális követelményektől.73 A tagállamokat 
viszonylag széleskörű választási lehetőség illeti meg a közszolgáltatási (szociális), környe-
zetvédelmi és ellátásbiztonsági szempontból érzékeny elemek tekintetében.

71 lásd: még Közlemény, 2000a.
72 például a számvitelivel szemben a jogi szétválasztás preferálása, vagy az új piaci szereplő hálózathoz 

való hozzáférésének különböző szabályozási súlypontú rendszereinek bevezetése.
73 ennek kihasználására vonatkozóan lásd az opening up to Choice, 1999 adatait. 
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a Bizottság 2012-es villamos energia piaci közleménye egy olyan versenyképes, integ-
rált és rugalmas európai energiapiacról beszél, amely képes biztosan kielégíteni az európai 
energiaigényeket, választ adni az energiaágazatot érintő energia- és környezetpolitikai 
kihívásokra, valamint garantálja a fogyasztóknak a megfizethető áron történő biztonságos 
és hatékony energiaellátást (Közlemény, 2012a). a közlemény egyértelműen nyilatkozik 
a két évtizede zajló európai energiapiaci liberalizáció elmaradt eredményeiről (pl. verseny-
képesség növelése), illetve legújabb kihívásairól (pl. klímaváltozás), és leszögezi, hogy to-
vábbi piaci integráció nélkül nem is várható változás. A fenntarthatósági (klímaváltozási) 
célkitűzés megvalósulása érdekében a Bizottság újabb beruházásokat (energiatermelési, 
-átviteli és -tárolási infrastruktúra), az európai infrastruktúra átfogó modernizációját, ha-
tékonysági intézkedéseket, a piaci verseny fokozott védelmét, valamint a fogyasztói pozíció 
megerősítését látta szükségesnek. a közleményből egy olyan európai energiapiac képe raj-
zolódik ki, amely rugalmas,74 fenntartható és innovatív, hatékony, környezetkímélő, illetve 
amely a lényeges döntéseket a piaci versenynek kitett szereplőktől és a kellően informált 
fogyasztóktól várja.

A párhuzamos prioritások megvalósítása érdekében szükséges állami beavatkozások 
közötti egyensúly megteremtése érdekében született meg a Bizottság 2013-as közleménye 
(Közlemény, 2013). a közlemény egyértelműen elismeri az állami beavatkozás szüksé-
gességét, viszont lényegesnek tartja szerepének, szintjének és jellegének uniós, regionális, 
nemzeti és helyi szinten történő meghatározását, illetve az állami beavatkozás egységes 
koncepciók mentén történő alkalmazását. ennek elsődleges oka, hogy a kölcsönös függősé-
gek következtében az egyoldalú állami beavatkozás hatása más tagállami piacokra, valamint 
az európai energiapiac egészére is kiterjedhet. alapelvárása, hogy az állami beavatkozás 
megfelelően előkészített (jól átgondolt és célzott, kellően körülhatárolt és arányos), jól 
megvalósított (pl. tagállamon belül és tagállamok között is megfelelően összehangolt in-
tézkedések) és hatékony legyen, valamint megfelelően alkalmazkodjon a piac működésé-
ben, a társadalomban és a technológiában bekövetkezett változásokhoz. ellenkező esetben 
az állami beavatkozás a szándékolttal ellentétes szakpolitikai hatást (pl. a beruházások 
és az innováció elmaradása, a beruházási szándékok torzulása vagy energiapolitikai célok 
meghiúsulása) válthat ki, és torzíthatja az egységes energiapiac működését (pl. verseny-
torzulás vagy piaci koncentráció megerősödése).

Az energiaágazati közszolgáltatások általános közpolitikai hátterét az uniós energia-
politika nyújtja. az energiapiaci liberalizáció és az egységes európai energiapiac előbb 
ismertetett célkitűzései a közös energiapolitika részét képezik (Fehér Könyv, 1995; zöld 
Könyv, 2006; Közlemény, 2007a; Közlemény, 2013; euMSz 194. cikk). az európai ener-
giapolitika három szorosan összefüggő célkitűzést követ. ezek a versenyképes és hatékony 
energiaágazat megteremtése, az energiaellátás biztonsága, valamint a fenntartható ágazati 
működés (zöld Könyv, 2006; Közlemény, 2007a, euMSz 194. cikk). a célok között találunk 
piaci (pl. versenyképes ár), energiapolitikai (pl. biztonságos és megbízható energiaellátás 
vagy energiahatékonyság) és környezeti (pl. kibocsátás-csökkentés vagy a megújuló ener-
giaforrások használata) jellegűeket. a célrendszer összetettsége is utal arra, hogy a közös 

74 alkalmas a rugalmas termelésre, képes a megtermelt energia tárolására, és jól működő, illetve megfele-
lően összekapcsolt piacokkal képes a fogyasztói árak ingadozásának kiküszöbölésére.
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energiapolitika messze túlnyúlik az energiapiac működésének a kérdésein, és általános 
gazdasági, társadalmi problémákra (pl. versenyképesség vagy klímaváltozás) keres választ 
(zöld Könyv, 2006; Közlemény, 2007a; zöld Könyv, 2013). a közös energiapolitika elismeri 
az energiaszolgáltatások közszolgáltatási jellegét, és megerősíti, hogy a szakpolitikai el-
képzelések csak a közszolgáltatási kötelezettségek figyelembe vételével valósíthatók meg 
(Közlemény, 2002).

3. Az energiaágazati szabályozás jogi keretei

a földgáz és villamos energia ágazatokban az uniós szabályozási eszközök központi célja 
szintén a piaci liberalizáció és integráció előremozdítása, valamint a versenypiaci működés 
megteremtése. ehhez kapcsolódik az új piacokon a fogyasztók közszolgáltatók közötti vá-
lasztási lehetősége, valamint az újonnan megnyitott, versenyző piacokon a fogyasztói jogok 
védelme és a szociális szempontok érvényesítése. További lényeges elemek a kapcsolódó 
energiapolitikai és környezetvédelmi elvárások, amelyek által az uniós szabályozás a pia-
ci liberalizációnál jóval összetettebb szabályozási program végrehajtását vállalta magára 
(Hancher–larouche, 2012: 744–745).

a földgáz és villamos energia szolgáltatás közszolgáltatási jellegének kifejezése cél-
jából az uniós szabályozás az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fogalmát használja. 
az egyetemes szolgáltatás a szolgáltatás folytonossága, földrajzi elérhetősége, minősége 
és megfizethetősége, valamint a fogyasztói és felhasználói jogok védelme tekintetében je-
lent többletet a versenyző piacokon nyújtott szolgáltatásokhoz képest.75 a fogalom kifejezi 
a versenypiaci működés feltételei és a fogyasztók jogai közötti összeegyeztethetőséget.

a cél egy olyan versenyző, biztonságos ellátást garantáló és környezeti szempontból 
fenntartható energiapiac megteremtése, amely figyelembe veszi az ágazat közszolgáltatási 
természetét. ennyire összetett szabályozási célrendszer esetén, amennyiben figyelembe 
vesszük a szereplők (fogyasztók, termelők, kereskedők, környezetvédelmi csoportok stb.) 
egymással versengő igényeit, valamint a tagállamok eltérő energiapolitikai, környezet-
védelmi, illetve szociális és közszolgáltatás-politikai prioritásait, rendkívül körülményes 
az egyes szabályozási elemek közötti egyensúlyozás, és nehézkes a minimális elemeken 
túlmutató szabályozás elfogadása. Mindezt még összetettebbé teszi a szubszidiaritás elve. 
ebben a rendszerben a tagállami szintnek a versengő célkitűzéseket összemérve kell dön-
tenie, figyelve a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokra, valamint azok határokon 
átnyúló következményeire.

a szabályozási célok közötti egyensúlyozás során jelentősége lehet a lisszaboni Szer-
ződés által bevezetett alkotmányos változásoknak. Bár a másodlagos jogban előírt konkrét 
piacnyitási kötelezettséget nem érinti, mégis figyelembe kell venni, hogy a piaci verseny 
védelmére vonatkozó célkitűzés kikerült az új szerződések célrendszeréből, míg az általá-
nos érdekű szolgáltatások alapszerződési pozíciója megerősödött, és a közös energiapolitika 
alapszerződési rangot kapott. az euMSz új, energiapolitikára vonatkozó 194. cikke párhu-
zamosan rögzíti a piaci integrációs, az energiapolitikai és a környezetvédelmi célokat. ennek 

75 lásd: zöld Könyv, 2003.
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megfelelően a közös energiapolitika megvalósítása érdekében az unió felléphet az energia-
piac működése, az ellátás biztonsága, az energiahatékonyság és energiatakarékosság, vala-
mint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása, továbbá az energia-
hálózatok összekapcsolása területein. a tagállamokat megillető szakpolitikai autonómiára 
tekintettel a 194. cikk elvileg nem érinti a tagállamok önállóságát az energiaforrások közötti 
választás és az energiaellátás általános szerkezetének meghatározása tekintetében.

a piaci liberalizációs és integrációs célkitűzések megvalósítása iránti szabályozási 
lépések már jóval a lisszaboni Szerződés előtt megkezdődtek. a szabályozási eszközök 
az egységes belső piac megteremtésére vonatkozó általános, alapszerződési szinten rög-
zített jogalkotási felhatalmazás alapján születtek meg. az eddig elfogadott három-három 
földgáz és villamos energia ágazati szabályozási csomag eltérő intenzitással rendelkezett 
a piacnyitással, a piaci integrációval és az ezek által érintett területekkel (pl. fogyasztói 
jogok) kapcsolatos kérdésekről.76

az első szabályozási csomag irányelvei77 az új szereplők piacra lépése érdekében az ún. 
inkumbens (piacon lévő) nemzeti energiamonopóliumok piaci pozícióját védő szabályo-
zási és piacszervezési korlátozások (pl. kizárólagos jogok) felszámolására tartalmaztak 
rendelkezéseket, és széles mérlegelési lehetőséget adtak a tagállamoknak a liberalizáció 
sebességének és eszközeinek megválasztásában.78 Központi szabályozási eszközük a nem-
zeti energiamonopóliumokon belül vertikálisan integrált különböző piaci funkciók (üzleti 
tevékenységek pl. termelés, elosztás és szállítás) szétválasztása volt. az első irányelvek 
a számviteli, illetve szűkebb körben a funkcionális elválasztás kötelezettségét rögzítették,79 
míg a jogi elválasztás ekkor még nem kapott helyet. a piaci liberalizációs folyamat ellen-
súlyaként már az első irányelvek is elismerték az energiapiacok közszolgáltatási jellegét, 
és azt az általános elveknek, valamint az euMSz 106. cikk 2. bekezdésének megfelelően 
szabályozták.

a második szabályozási csomag irányelvei folytatták a liberalizációs folyamatot, vala-
mint a korábbi irányelvek eszköztárát kiegészítették80 vagy korrigálták. a 2003-as villamos-
energia-piaci irányelv az egyetemes szolgáltatási kötelezettség fogalmának bevezetésével 
a fogyasztók védelmére is kiterjesztette az uniós szabályozás hatályát.81 Az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségen túl az irányelvek további, a fogyasztók védelmét célzó kötele-
zettségeket írtak elő. az irányelvek a szétválasztás tekintetében az első csomaghoz képest 
konkrétabb és részletesebb szabályokat tartalmaztak, és rögzítették a jogi és funkcionális 
szétválasztás kötelezettségét.82 a hálózati hozzáférés kapcsán egyértelműen a szabályozott 

76 lásd értékelésüket: Hancher–larouche, 2011: 752–756.
77 a 96/92/eK irányelv és a 98/30/ eK irányelv.
78 lásd a 96/92/eK irányelv 3. cikkét, valamint a piacnyitás ütemezése tekintetében a 19–21. cikkeket.
79 96/92/eK irányelv 13–15. cikkek. 98/30/eK irányelv 12–13. cikkek, amelyek egyedül a számviteli el-

választás kötelezettségéről rendelkeztek.
80 pl. a 2003/54/eK irányelv 4. cikk 4. bekezdés külön szabályozza a közszolgáltatási ellentételezés a köz-

szolgáltatási kötelezettség ellátása fejében biztosított kizárólagos jogok nyújtásának feltételeit.
81 2003/54/eK irányelv 4. cikk 3. bekezdés
82 2003/54/eK irányelv 10. cikk az átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztásáról, 15. cikk az elosztó-

rendszer-üzemeltetők szétválasztásáról és a 19. cikk a számviteli szétválasztásról. 2003/55/eK irányelv 
9. cikk a szállításirendszer-üzemeltetők szétválasztásáról, 13. cikk az elosztórendszer-üzemeltetők szét-
választásáról, 17. cikk a számviteli szétválasztásról.
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hozzáférés megoldását preferálták. a piacnyitás tekintetében pontos naptári időpontokat 
állítottak fel, valamint rögzítették a viszonosság kötelezettségét is.83

a második csomag jelentős újítása a tagállami szintű, független szabályozó hatósá-
gok felállításának előírása volt. ennek oka, hogy a piacnyitási és versenyteremtési célok 
megvalósulását veszélyeztette volna, ha az újonnan kialakuló piacok szabályozását azokra 
az ágazati monopóliumban közvetlenül érdekelt tagállami intézményekre bízza, amelyek 
a liberalizációt elszenvedték (Hancher–larouche, 2011: 767).

a földgázágazat szabályozásának jelenlegi kereteit a 2009/73/eK irányelv rögzíti, 
amely elsődlegesen piacszabályozási és ahhoz kapcsolódóan adminisztratív/eljárási (kor-
mányzási) elemeket tartalmaz. átfogó szabályozási célja egy egyenlő feltételekkel és meg-
különböztetés vagy hátrányok nélkül működő, megkülönböztetéstől mentes piacra jutást 
(hálózathoz való hozzáférést) biztosító, valamint egységesen hatékonyan szabályozott belső 
földgázpiac megteremtése.84 erőssége a piacnyitási és piaci integrációs elemek ellentétele-
zéseképpen a komoly fogyasztóvédelmi szabályozás.

az irányelv szabályozza a piaci verseny korlátozásának lehetőségét a közszolgáltatási 
kötelezettség ellátása érdekében. Eszerint a közszolgáltatási kötelezettségeket nemzeti 
alapon, a tagállami körülmények figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy az uni-
ós jog vonatkozó szabályai ne sérüljenek. nem világosak azonban az általános gazdasá-
gi érdekből előírt közszolgáltatási kötelezettség határai. elviekben ez érinthet bármely 
szolgáltatót, és vonatkozhat a biztonságra ide értve az energiahatékonyságot, a megújuló 
energiaforrások használatának ösztönzését és az éghajlat védelmét is. az irányelvből nem 
tűnik ki, hogy közszolgáltatási kötelezettség előírásakor kizárólag az irányelv által meg-
jelölt indokokra, vagy szélesebb, a feladat ellátásához általában kapcsolódó indokokra is 
lehet-e hivatkozni.85 az sem egyértelmű, hogy érvényesülnie kell-e az arányosság köve-
telményének, bár az általános elvek feltehetően követendők. ilyen a kötelezettség világos 
meghatározása, azok átlátható, megkülönböztetéstől mentes és ellenőrizhető alkalmazása 
vagy a nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségének garantálása. Szintén figye-
lemmel kell lenni a közszolgáltatási szerződések odaítélésének módját rendező alapelvekre 
(az anav-feltételek).86

az irányelv lehetővé teszi, hogy a tagállamok eltekintsenek az irányelv alapján ál-
talánosan alkalmazandó engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályoktól. ennek feltétele, 
hogy az engedélyezési eljárás lefolytatása jogilag vagy ténylegesen akadályozza a köz-
szolgáltatási kötelezettség teljesítését, és a korlátozások ne akadályozzák a kereskedelem 
fejlődését az unió érdekeit sértő mértékben. a tagállami intézkedésekről a Bizottságot 
tájékoztatni kell.

a földgázszolgáltatás közszolgáltatási jellegét erősítik az alapvetően fogyasztóvédelmi 
jellegű, különösen a védelemre szoruló felhasználókra vonatkozó szabályok. az irányelv 
ismeri az ún. védintézkedések bevezetésének lehetőségét is, amelyek az általános piacnyi-

83 2003/54/eK irányelv 21. cikk és 2003/55/eK irányelv 23. cikk.
84 lásd még a gázpiaci integrációt és a piaci versenyt elősegíteni kívánó 2008/93/eK irányelvet.
85 Hancher és Salerno szerint nem valószínű, hogy az irányelvben említett okokon túl is lehetőségükben 

állna a verseny és a tagállamok közötti kereskedelem korlátozása (Hancher–Salerno, 2012: 401).
86 az egyenlőség elvéből következő átláthatósági követelmény a verseny kialakulásához szükséges átlát-

hatóságot követel meg, C-410/04. sz. ANAV ügy, 18. és 21–22. pontok.

251v. európai uniós szabályozás



Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus Korrektúrapéldány / © Dialóg Campus

tási és versenyszabályozási célkitűzésektől eltérést engednek. ezek alkalmazása ideiglenes 
jelleggel és az arányosság követelményének tiszteletben tartásával történhet elsősorban 
hirtelen energiapiaci válság, személyek biztonságának és testi épségének, illetve készülé-
kek, berendezések biztonságának vagy a hálózat integritásának veszélybe kerülése esetén. 
az intézkedések a piac működését csak a lehető legkisebb mértékben zavarhatják, és nem 
haladhatják meg a nehézségek orvoslásához elengedhetetlenül szükséges mértéket.

a 2009/72/eK irányelv a földgázágazati irányelvhez hasonló eszközökkel szabályozza 
a villamos energia közös piacát.87 A szétválasztást és a hálózathoz való hozzáférést szabá-
lyozó piaci liberalizációs, valamint a kapcsolódó igazgatási és eljárási elemei (pl. engedé-
lyezés, ágazati szabályozó hatóságok) mellett megtalálhatjuk a villamosenergia-szolgáltatás 
közszolgáltatási jellegének elismerését biztosító szabályokat. ez utóbbi kapcsán az irányelv 
külön szabályozza a tagállamok nem piaci érdekű, a közszolgáltatási feladat ellátása érde-
kében szükséges fellépés lehetőségét.

a közszolgáltatási kötelezettség előírására vonatkozó szabályok teljes egészében meg-
egyeznek a földgázpiaci irányelvben található szabályokkal. itt is megtaláljuk azt a szub-
szidiaritás elvével összefüggésben lévő kitételt,88 valamint a fogyasztók védelmére, a véd-
intézkedésekre és a szélesebb, nem gazdasági jellegű közpolitikai célok megvalósítása 
érdekében bevezetett tagállami intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket. Szintén meg-
egyező szabályokat találunk a közszolgáltatási kötelezettség előírását alátámasztó indokok 
felhívhatósága és az arányosság elvének alkalmazása tekintetében.

Fontos eltérés, hogy a villamos energia irányelv egyetemes szolgáltatási kötelezett-
ség nyújtását írja elő a háztartási fogyasztók, valamint – a tagállamok döntésétől függően 
– a kisvállalkozások számára. ennek alapján a fogyasztóknak jogszabály által garantált 
joga van arra, hogy tisztességes, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható, 
valamint megkülönböztetéstől mentes áron jussanak hozzá meghatározott mennyiségű 
villamos energiához. a szabályozása lehetővé teszi azt is, hogy a tagállamok ún. végső 
menedékes kereskedőt jelöljenek, valamint arra kötelezzék az elosztóvállalatokat, hogy 
a fogyasztókat hálózatukba előre meghatározott feltételek mellett és tarifák alapján kap-
csolják be. a tisztán versenypiaci működést korlátozó egyetemes szolgáltatási kötelezettség 
előírásakor érvényesülnie kell az átláthatóság és az egyenlő bánásmód követelményeinek, 
ám az egyetemes szolgáltatási kötelezettség rögzítése nem gátolhatja a villamos energia 
tagállami piacának megnyitását.

az átláthatóság és az egyenlő bánásmód követelményeit az irányelv nemcsak a köz-
szolgáltatási/egyetemes szolgáltatási kötelezettség meghatározásakor és a közszolgáltatási 
szerződés odaítélésekor rendeli alkalmazhatónak, hanem közszolgáltatási ellentételezés és/
vagy kizárólagos jogok nyújtása esetén is. általános gazdasági érdekből előírt közszolgál-
tatási kötelezettség teljesítése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a villamos-
energia-termelés tekintetében mellőzik az engedélyezési eljárásra és a versenytárgyalási 
eljárásra, valamint a hálózathoz való hozzáférésre vonatkozó általános szabályok alkal-
mazását. ennek feltétele, hogy a szabályok alkalmazása jogilag vagy tényelegesen meg-

87 lásd a hasonló elemeket tartalmazó, azonban a szétválasztás és a szabályozó hatóságok tekintetében 
visszafogottabb második 2003/54/eK irányelvet.

88 a tájékoztatás elmulasztása nem jelenti azt, hogy a szóban forgó szabályozás nem minősül közszolgál-
tatási kötelezettség előírásának, C-242/10. sz. Enel Produzione ügy, 39. pont.
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akadályozza a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését, és a korlátozások ne akadályozzák 
a kereskedelem fejlődését az unió érdekeit sértő mértékben. ugyanakkor nem szabad szem 
elől téveszteni a piaci versenyt és integrációt mint célt, amelyek veszélybe kerülnének, ha 
a piaci szereplők között különbséget tesznek.

4. Közszolgáltatási értékek az európai energiapiacon

az energiaszektorban a belső piaci, valamint az uniós verseny- és állami támogatási sza-
bályok érvényesítése és a közszolgáltatási értékek védelme közötti egyensúlyozás különös 
jelentőséggel bír. ez komoly nyomot hagyott a szektor uniós szabályozásában (Hancher-Sa-
lerno, 2012: 391). az európai Bíróság Federutility ügyben hozott ítélete jól tükrözi, hogy 
milyen nehézséget jelent az ágazat liberalizációs és közszolgáltatási vetületeinek össze-
egyeztetése.89 a gázárszabályozással foglalkozó ítélet arra is rámutat, hogy hol húzhatók 
meg az állami beavatkozás (uniós) jogi határai.

A Bíróság – miután számba vette az uniós földgázpiaci szabályozás egymással ver-
senyző elemeit (piacnyitás, piaci verseny, a közszolgáltatások magas minősége, végső 
felhasználók érdekeinek védelme, az ár meghatározására vonatkozó közszolgáltatási kötele-
zettség előírása) – a 2003/55/eK irányelv szabályai, valamint az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós joggyakorlat alapján döntött a tagállami árszabályozási 
rendszer fenntarthatóságáról. ezután világossá vált, hogy az euMSz 106. cikk 2. bekezdése 
a szektorális piacnyitási és a piaci verseny megteremtésére vonatkozó előírások tekintetében 
is érvényesül. így a nem piaci jellegű tagállami közpolitikai prioritások fontos alkotmányos 
támasztékot kaptak. az ítélet szerint az energiapiacon közszolgáltatási kötelezettség elő-
írására vagy az irányelv alapján vagy az euMSz 106. cikk 2. bekezdése alapján az általános 
gazdasági érdekre hivatkozással mentesülve van lehetőség. az előbbi azonban elméleti síkon 
valószínűbb (Hancher–Salerno, 2012: 400), amelyet a Bíróság is megerősített.

az ítélet a beavatkozás arányosságát vizsgáló része jól mutatja, hogy a versenypiaci 
működést korlátozó állami szerepvállalásnak milyen elvárásokat kell teljesítenie. az irány-
elv egymással ellentétes prioritásai közötti választás során a következő tényezők lehetnek 
relevánsak: az árbeavatkozás korlátozott időtartama és időszakos felülvizsgálatának le-
hetősége. az állami beavatkozás jogszerűségét egyedül az irányelv belső földgázpiaci 
integrációs célkitűzése fényében lehet megítélni, és a hatékony verseny kialakítása nem 
valósítható meg megfelelő, elsősorban a piaci szereplőktől várt befektetések és beruházások 
nélkül. lényeges, hogy az állami szerepvállalás ne általános jelleggel valósuljon meg, ha-
nem az arányosság követelményére tekintettel tegyen kellő különbséget az érintett végső 
felhasználók között azok jellegzetességei és helyzete alapján.

a villamosenergia-piacon az állami beavatkozás feltételei vonatkozásában támpontok-
kal szolgál az Európai Bíróság Enel Produzione ügyben hozott ítélete. A Bíróság azt vizs-
gálta, hogy a belső piaci szabályokkal és az irányelvi rendelkezésekkel összeegyeztethető-e 
a nemzeti jog által előírt azon kötelezettség, hogy az alapvető létesítményekkel rendelkező 
gazdasági szereplőknek az ajánlataikat a nemzeti szabályozó hatóságok által előzetesen 

89 C-265/08. sz. Federutility ügy. vö. a C-157/94. sz. ügy 58–59. pontjait.
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meghatározott feltételeket követve kell megtenniük. A Bíróság az ügyben a villamos energia 
irányelv rendelkezéseit az euMSz 106. cikk 2. bekezdéssel összhangban vizsgálta, majd 
a Federutility ítélethez hasonlóan, az arányosság követelménye alapján döntött. az ítélet 
megerősítette, hogy az általános gazdasági érdek fennállása tekintetében a tagállamok 
széleskörű, a tagállami közpolitikai prioritások megvalósításához szükséges mérlegelési 
lehetőséggel bírnak, amelyet azonban egyedül az irányelv által nevesített indokok (álta-
lános gazdasági érdekek) alapján érvényesíthetnek.90 Az arányosság kapcsán a Bíróság 
vizsgálta, hogy a korlátozás alkalmas-e a megjelölt általános gazdasági érdekek – jelen 
esetben a hálózat biztonságának és a fogyasztók védelmének – garantálására, valamint 
a korlátozás nem lépi-e túl a szükséges mértéket, különös tekintettel a korlátozás időbeli 
hatályára és az érintett vállalkozások körének korlátozott voltára. Míg a közszolgáltatási 
kötelezettségek objektív, világos, átlátható, ellenőrizhető és nyilvános meghatározás köve-
telményének érvényesülését a Bíróság a kérdéses tagállami szabályozás szövege és rend-
szere alapján vizsgálta.91

*  *  *

Jelen alfejezet a villamosenergiával és a földgázszolgáltatással, mint közszolgáltatással 
kapcsolatos legfontosabb uniós rendelkezéseket és elveket mutatta be olyan módon, hogy 
abból kitűnjön az uniós szabályozási folyamat jogi és szakpolitikai összetettsége. ezen fo-
lyamat a belső piaci integráció és a piaci liberalizáció célkitűzéseit követte, amely mellett 
azonban érvényesültek a közszolgáltatásokra vonatkozó általános elvek és más – főként 
szociális, illetve környezetvédelmi – szempontok is. Mindez következik az euMSz új, 
energiapolitikára vonatkozó 194. cikkéből, amely párhuzamosan rögzíti a piaci integrációs, 
az energiapolitikai és a környezetvédelmi célokat. Az uniós szabályozási környezet meg-
értésénél lényeges körülmény, hogy az energiaágazat szabályozása megosztott hatáskörbe 
tartozik, amelynek következtében a tagállami szabályozóra komoly teher nehézkedik, hiszen 
a nemzeti szabályozást több, az uniós szinten konkretizált tényezőt figyelembe véve kell 
kialakítaniuk. ilyen, alapvetően diffúz jellegű tényező a környezetvédelem is, amelynek 
megvalósítása az energiaágazatban főként a megújuló energiaforrások használatának kor-
mányzási eszközökkel történő ösztönzése révén lehetséges.

Az eddigi szabályozás történetében ezek a szempontok a piaci integráció és piaci li-
beralizáció mellett egyelőre csupán kisegítő szerepkörben jelennek meg. Mindazonáltal 
mivel az utóbbi időszak fókuszában az előbbi célok megvalósítása mellett a fogyasztók-
kal kapcsolatos követelmények érvényesítése állt, remélhető, hogy a jövőben a megújuló 
energiaforrások szabályozási szerepe is egyre jelentősebbé válik. ezt a tendenciát erősítheti 
az eu külső energiafüggésének csökkentése mint lényeges törekvés, amelynek egyik útja 
éppen a megújuló energia termelésének és használatának elterjesztése lehet.

90 C-242/10. sz. Enel Produzione ügy, 39–42. és 50–54. pontok. lásd: Hancher–Salerno, 2012: 401.
91 C-242/10. sz. Enel Produzione ügy, 66. és 80–88. pontok
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