
 
 

Beszámoló 2007. november 15. 

Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás 

folyamatának tükrében 

dr. Szörényi Gábor – Magyar Energia Hivatal 

Az Energetikai Szakkollégium mindig törekedett arra, hogy az energetikán belül minél több 

terület teret kaphasson elıadásainkon, így rendre szervezünk gazdasági, energiapolitikai 

témákkal foglalkozó rendezvényeket is. Ennek sorába illeszkedett a november 15-én dr. 

Szörényi Gábor, a Magyar Energia Hivatal fıosztályvezetıje által megtartott elıadás is. 

A piacnyitás témája évek óta aktuális, és még jó ideig valószínőleg terítéken is lesz, a kiváltott 

viták pedig hosszútávon garantálják, hogy véleményeket ütköztetni érdemes lesz. Ez 

alkalommal az Energia Hivatal szemszögébıl került bemutatásra az új piaci modell 

megalkotásának folyamata. Az elıadás során az elızmények és a változás szükségességének 

bemutatása után a szakmai egyeztetés folyamata került sorra. 

Az egyeztetés elindítója az Európai Parlament és Tanács egy 2003-as irányelve volt, mely 

alapján 2004-ben született meg a javaslat a kétütemő jogharmonizációra. Ennek keretén belül 

sort kellett keríteni a EU-s javaslatok beépítése mellett a magyar VET és az irányelv közötti 

ellentmondások feloldására is. A Hivatal javaslatának szakmai megalapozása során számos 

szervezettel, intézménnyel tárgyalt és egyeztetett, ezek közt volt például az EU több regulátori 

szövetsége, az iparág és a szakma képviselıinek fóruma vagy épp az államigazgatás 

különbözı személyei. A javasolt piaci szerkezet ismertetésére itt hely hiányában nem térnék 

ki, aki részletesebb információkra kíváncsi, letöltheti az elıadás teljes anyagát az Energetikai 

Szakkollégium honlapjáról. Az új modellben az árrendszer is jelentısen átalakul: cél, hogy 

mint a háztartási, mind a nem háztartási fogyasztók a versenypiacon szerezzék be a villamos 

energiát amellett, hogy elıbbiek a kisvállalkozások egy körével együtt egyetemes 

szolgáltatásra is jogosultak legyenek – ennek részletes bemutatására is sor került az 

elıadáson. A költség alapú ármeghatározást pedig a piaci alapú ármeghatározásnak kell a 

jövıben kiváltania. Ennek az árszabályozásnak a bemutatása is jól jellemzi, hogy a MEH 

mennyire különbözı követelmények között kell, hogy kidolgozza javaslatait. 

A Szörényi úr által bemutatott tervezet megvalósulása nem teljesült maximális mértékben. 

Korlátott szabott a likvid nagykereskedelmi piac hiánya, a regionális kapacitás-hiány 

(melynek megelızésére hazánkban látványosan kevés lépés történik), vagy az árkontroll 

nehézsége. Mindezen bizonytalanságok november közepén még fennálltak, mely kockázatok 

beárazása a 2008. januári piacnyitás után a fogyasztói árakat fogja növelni. 
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