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Tisztelt Országgyűlés! 

Tisztelt Olvasó! 
 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) küldetése, hogy a 

felhasználók megfizethető áron, biztonságosan és jó minőségben jussanak hozzá az 

energetikai és közműszolgáltatásokhoz. Ennek érdekében 2017-ben is 

következetesen ellenőriztük a villamosenergia-, földgáz-, távhő- és víziközmű-

szolgáltatási piacok folyamatait, és felügyeltük az engedélyesek tevékenységét. 

Az energiapiac és a közműszektor hatékony működése érdekében hivatalunk 

tavaly 18 rendeletet adott ki és több mint 5000 határozatot hozott. Engedélyezési, 

felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- és díjelőkészítői feladataink mellett 

továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk fogyasztóvédelmi és energia-

hatékonysággal kapcsolatos kötelezettségeinkre. 

Fogyasztóvédelmi feladatkörében a Hivatal ellenőrizte az egyetemes szolgáltatók számlázási gyakorlatát, 

a szolgáltatásminőség határozatokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a Garantált 

Szolgáltatások be nem tartása miatti kötbérfizetéseket, valamint a behajtási költségátalány alkalmazásának 

módját. A MEKH ügyfélszolgálati tevékenysége keretében több mint tízezer alkalommal adott 

tájékoztatást a felhasználók számára, emellett két fogyasztóvédelmi kiadvány országos bemutatását és 

terjesztését is megszervezte. A több tízezer példányban megjelentetett „Tájékoztató a felhasználó-

változásról”, illetve „Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, illetve védendő fogyasztóknak” című 

kiadványaink – az előző kettővel egyetemben – ma már az összes megyei kormányhivatalban elérhetők. 

A Hivatal tavaly immár huszonkettedik alkalommal végezte el a felhasználók elégedettségére vonatkozó 

felmérését a villamosenergia-, illetőleg a földgázipari engedélyesek tevékenységével kapcsolatban, 

valamint megkezdte a felmérés rendszerének kiterjesztését a víziközmű-szolgáltatási és a távhő-

szolgáltatási ágazatra vonatkozóan is.  

A MEKH aktív közreműködésével 2017. január 1-jével életbe lépett az új megújuló energia támogatási 

rendszer (METÁR), amely a korábbi KÁT rendszerrel szemben a piaci támogatási mechanizmusok felé 

tett lépést jelent.  

A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a MEKH önállóan felel a nemzeti energiastatisztikai rendszer 

működtetéséért. Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is folyamatosan összegeztük a felügyeleti, 

ellenőrzési és árszabályozási feladatok ellátásához szükséges, közel 2500 engedélyes, KÁT határozattal 

rendelkező szervezet és hulladékgazdálkodási közszolgáltató által megküldött részletes műszaki-gazdasági 

adatokat. Emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében több mint 8000 

szervezettől gyűjtöttünk be és dolgoztunk fel energiastatisztikai adatokat.  

Energiahatékonysági tevékenysége keretében a MEKH 2017. december végéig 152 energetikai auditort és 

82 auditáló szervezetet vett névjegyzékbe. A 2016-ban elvégzett 733 db kötelező nagyvállalati energetikai 

audit közül 71 dokumentációját kértük be részletes tartalmi ellenőrzésre, és további, közel ezer nagy-

vállalatot szólítottunk fel az auditálási kötelezettség teljesítésére. 

A Hivatal 2017-ben is képviselte a nemzeti érdekeket az Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége (ACER), az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER), az Európai Víziközmű 

Szabályozók (WAREG) és az immáron új budapesti székházzal rendelkező Energiaszabályozók 

Regionális Egyesülete (ERRA) ülésein. Emellett szakmai támogatást nyújtottunk a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumnak a Koordinációs Bizottságok ülésein és az Európai Bizottság komitológiai tárgyalásain. 

A fentieken túl a 2017. évi országgyűlési beszámoló a MEKH működését, gazdálkodását, energia-

hatékonysági feladatai körében végzett munkáját, valamint a felügyelt szektorok sajátosságait és 

szabályozását is részletesen bemutatja. 

 

 

 Dr. Dorkota Lajos 

Budapest, 2018. január elnök  
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Hivatal jogállása, feladatai 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2013. évi XXII. törvénnyel, 2013. április 4-i 

hatállyal mint önálló szabályozó szerv jött létre. Jogelődje a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi  

XLI. törvény által létrehozott Magyar Energia Hivatal volt. 

A Hivatal a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, illetve a víziközmű-szolgáltatással összefüggő 

engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- és díjelőkészítői feladatokat ellátó, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját előkészítő önálló szabályozó szerv. Ellátja az egységes 

nemzeti energiastatisztikával kapcsolatos feladatokat, valamint hivatalos statisztikai szervként eleget 

tesz a hazai és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára történő adatszolgáltatási 

kötelezettségeknek. 

 

1. táblázat: A Hivatal feladatait meghatározó fontosabb törvények 

Szakterület Törvény megnevezése 

Villamos energia A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 

Földgáz A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 

Távhő A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 

Víziközmű-szolgáltatás A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 

Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 

Statisztika A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 

Energiahatékonyság Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 

 

A felügyelt ágazatokkal összefüggő feladatok 

 

Engedélyezés és felügyelet 

Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a Hivatal a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. 

rendelkezéseivel összhangban megállapítja az engedélyköteles és kapcsolódó tevékenységek feltételeit, 

valamint felügyeli a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak betartását. 

 

Villamos energia 

A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2017-ben 3636 

határozatot hozott, ezen belül pedig 51 új engedélyt
1
 adott ki. 

 

2. táblázat: A Hivatal által 2017-ben kiadott új villamosenergia-ipari engedélyek 

Kiadott engedély típusa Kiadott új engedélyek (db) 

Villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 9 

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély 2 

Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély 1 

Kiserőművi összevont engedély 31 

Elektromos gépjármú töltésére vonatkozó engedély 8 

Közvilágítási üzemeltetési engedély 6 

  

                                                           
1 Az engedélymódosítások nem értendők bele. 
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A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei alapján 2315 esetben állapított meg 

kötelező átvételi jogosultságot, emellett folyamatosan vizsgálta a kötelező átvétel szabályainak 

betartását is. Jogszabálysértés megállapítására nem került sor. A Hivatal részt vett a megújuló alapú 

villamosenergia-termelés támogatási rendszerének átalakításában. 

 

2017-ben a villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 

feladatokat látta el: 

 A villamosenergia-ellátás biztosítása 

A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében folyamatosan vizsgálta a hazai 

villamosenergia-piac helyzetét, az engedélyesek aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében 

ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek 

meglétét, helyszíni ellenőrzéseket tartott, valamint kivizsgálta a rendkívüli időjárási 

körülmények által okozott elosztói üzemzavarokat is. 

 A villamosenergia-piac hatékony működése 

A Hivatal a határkeresztező kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére 

vonatkozó iránymutatással kapcsolatos nemzetközi feladatokban a MAVIR Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel (a továbbiakban: MAVIR Zrt.) és a 

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-vel (a továbbiakban: HUPX Zrt.) 

együttműködve vett részt.   

 EU-s villamosenergia-piaci szabályozás implementálása 

Az uniós belső villamosenergia-piac megvalósításához szükséges jogalkotási feladatokban 

kiemelt szerepet töltenek be az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. 

július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó 

hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelet 8. (6) cikke szerint kidolgozásra kerülő uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és 

kereskedelmi szabályzatok. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok célja, hogy elősegítsék a 

megkülönböztetésmentes, hatékony versenyt és az erőforrások optimális és hatékony 

felhasználását az unió belső villamosenergia-piacán, egyúttal garantálják az üzembiztonság 

fokozását és az ellátásbiztonság növelését. A szabályzatok előírják a hálózathoz történő 

megkülönböztetésmentes hozzáférés egységes feltételeit, rendelkeznek az európai 

villamosenergia-piaci célmodellek legfőbb elveiről és kivitelezésükről, valamint lefektetik az 

európai átviteli rendszerirányítók közötti együttműködés alapjait a biztonságos és hatékony 

rendszerirányítás területén. 

A Európai Bizottság nyolc ilyen üzemi és kereskedelmi szabályzatot (network kód vagy 

guideline-t) hagyott jóvá, ezeknek nagy része már hatályba is lépett, így a tagállomoknak 

kötelezően alkalmazniuk kell. Az uniós szabályzatokban előírt módszertanok átültetése, 

implementálása folyamatosan zajlik. Ezen módszertanok összeségét tartalmazza az átviteli 

rendszerirányító által kidolgozott Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (NÜKSZ), 

mely a hazai villamosenergia-ellátási szabályzatok (Üzemi Szabályzat, Kereskedelmi 

Szabályzat, Elosztói Szabályzat) fellett áll. 

A Hivatal hagyja jóvá az egyes módszertanokat és aktívan felügyeli az uniós szabályzatok 

implementálási folyamatát. 

 Fejlesztési terv 

Az ENTSO-E kétévente kidolgozza az összeurópai hálózatfejlesztéseket magában foglaló 

Tízéves Hálózatfejlesztési Tervet (Ten Year Network Development Plan – TYNDP), melynek 

összhangban kell lennie a tagállami rendszerirányító által kidolgozott hálózatfejlesztési tervvel. 

A VET szerint a Hivatal feladata, hogy ellenőrizze a tervek közti konzisztenciát. A Hivatal 

folyamatosan követi a TYNDP-ben szereplő hazai projekteket és rendszeresen jelent az ACER 

felé, a beruházások státusza kapcsán. 
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 Szabályzatok elfogadása 

A VET szerint a Hivatal hagyja jóvá a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, illetve a hálózati 

engedélyesek üzletszabályzatát is. A Hivatal szakértői folyamatosan részt vesznek a különböző 

szabályzati bizottságokban is, így a jóváhagyás során minden érintett piaci szereplő véleményét 

figyelembe tudják venni. 

 

Földgáz 

A Hivatal a földgázpiaci szereplők engedélyezését és felügyeletét, valamint a földgáz árszabályozást 

érintően 2017-ben összesen 196 határozatot és 52 végzést hozott. A Hivatal 9 új működési engedélyt 

adott ki, visszavonta 1 egyetemes szolgáltató, 1 földgázelosztó és 4 korlátozott földgáz-kereskedelmi 

engedélyes működési engedélyét. Az év során több mint 28 esetben módosította a korábban kiadott 

működési engedélyeket, az engedélyesi üzletszabályzatok és szabályzatok témakörben pedig 40 döntést 

hozott. A Hivatal kötelezést és/vagy bírságot tartalmazó határozatot 63 esetben hozott, míg 10 éves 

fejlesztési terv, korlátozási besorolás és Open Season (nyílt kapacitás felajánlási) eljárás jóváhagyása és 

egyéb tárgyban is több esetben hozott döntést. 

 

3. táblázat: A Hivatal által 2017-ben kiadott új földgázipari engedélyek 

Kiadott engedély típusa Kiadott új engedélyek (db) 

Földgáz-kereskedelmi engedély 2 

Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély 8 

 

2017-ben a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat látta el: 

 

 Hatályos hazai gázipari szabályok alkalmazásának ellenőrzése 

A Hivatal 2017 során is felügyelte a transzparens és jogszabályoknak megfelelő operatív piaci 

és engedélyesi működést, mely keretében az év folyamán folyamatosan ellenőrizte 

 a piaci szereplők tevékenységét,  

 a földgáz-kereskedelmi és rendszerüzemeltetői engedélyesek téli felkészülését, 

 a földgáz-kereskedelmi engedélyesek forrásbiztosítási képességét, mely során több 

esetben felhívással élt az engedélyesek forrásgazdálkodásának normalizálására, 

 az egyetemes szolgáltatást érintő NKM Földgázszolgáltató Zrt.-n keresztül 

megvalósuló centralizációs folyamat utolsó fázisát,  

 a 2016. év elejétől alkalmazott ún. korrekciós elszámolás tapasztalatait, 

 a 4 m
3
/óra mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználási helyeken a 250 m-ig ingyenes 

csatlakozás bevezetését, 

 az FGSZ Zrt. – várhatóan 2018. október 1-jétől induló – új informatikai platformjának 

bevezetését, 

 az FGSZ Zrt. kereskedelmi platformjának cégjogi leválasztását (FGSZ KP Kft.), 

 a CEEGEX Zrt. kereskedési platformján euróalapú kereskedés októberi indulását 

(előzetes vizsgálat), továbbá a hosszú távú termékek leválasztási folyamatát,  

 az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) szerinti felügyeleti hatóságként a 

közművezeték-üzemeltetőket a közműegyeztetési eljárások lebonyolítása tárgyában. 

 Földgázpiaci átalakulások 

A 2015 tavaszán elindult, egyetemes szolgáltatást érintő változás utolsó lépéseként 2016. 

decemberében, a korábban GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által ellátott felhasználók az 
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NKM Földgázszolgáltató Zrt. (volt FŐGÁZ) közvetlen ellátásába kerültek. 2017. július 1-jére a 

felhasználók üzletszabályzat és informatikai rendszer szintű teljes integrálása is befejeződött. 

2017 során több jelentős cégjogi esemény is lezajlott, mely eredményeként az NKM Nemzeti 

Közművek Zrt. a korábbi szakmai irányítás mellett mára tulajdonosi jogokat is gyakorol a 

korábban FŐGÁZ Zrt. néven ismert vállalatcsoport felett. Az említett cégjogi folyamatok 

részeként a földgázelosztás területén is változás következett be, nevezetesen az NKM Nemzeti 

Közművek Zrt. az NKM Földgázhálózati Kft.-ben (volt FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) meglévő 

közvetett befolyása mellé mára közvetlen befolyással bír az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-

ben is.  

2017. március 6-án a Hivatal megtiltotta a szállítási rendszerüzemeltetőknek, az FGSZ Zrt.-nek 

és az MGT Zrt.-nek, hogy az éves kapacitás aukción, Mosonmagyaróvár és Balassagyarmat 

rendszer-összekötési pontra vonatkozóan a 2019. október 1-jén kezdődő és az azt követő 

gázévekre kapacitást kínáljanak fel. 

 EU-s gázpiaci szabályozás implementálása 

EU-s viszonylatban 2017-ben 2 jelentős joganyag jelent meg és lépett hatályba, nevezetesen az 

összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 

létrehozásáról szóló 2017/460 (EU) Bizottsági rendelet (TAR NC), valamint a földgázellátás 

biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendeletek hazai 

implementálásának előkészítése megkezdődött és jelenleg is folyamatban van. Az előző évhez 

hasonlóan, a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat 

szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU Bizottsági rendelete (CAM 

NC) és a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszer egyensúlyozásra vonatkozó üzemi 

és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági rendelete (BAL NC) 

rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében a Hivatal továbbra is aktívan közreműködött 

azok szabályzati szinten történő átültetésében és szükséges módosításában, valamint az új 

folyamatoknak megfelelő működési modellek kialakításában. 

 Földgázellátás biztosítása 

Eleget téve az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelet előírásainak, a Hivatal 

elkészítette Magyarország földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésének aktualizált 

változatát, és ahhoz kapcsolódóan felülvizsgálta és aktualizálta a földgázellátás-biztonsági 

Megelőzési Cselekvési Tervet, valamint a Vészhelyzeti Tervet A földgázellátás biztonságának 

megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938 rendelet (2017. október 25.) 

kihirdetésre került, melyet 2017. november 1-jétől kell alkalmazni.  

A Hivatal megkezdte a védett felhasználók és az alapvető szociális szolgáltatói kategóriákba 

tartozó felhasználók azonosítását és – Magyarország az olasz vezetésű ukrán regionális 

munkacsoport tagjaként – a 2017/1938 rendeletben meghatározott közös kockázati csoport 

munkájához szükséges adatok összegyűjtését, valamint a szükséges feladatok elvégzését.  

A válsághelyzet során alkalmazandó korlátozási besorolás 2017 során is felülvizsgálatra került. 

A Hivatal 2017 szeptemberében az előző 2016/2017 gázévi korlátozási besorolás változatlanul 

hagyása mellett a szállítási rendszerirányító részére előírta, hogy a jóváhagyott korlátozási 

besorolást az új gázévre (október 1-jétől) érvényes éves lekötésekkel aktualizálja és ismételten 

nyújtsa be jóváhagyásra. 

 Fejlesztési terv 

A Hivatal az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó, az FGSZ Zrt. mint rendszerirányítást 

végző szállítási rendszerüzemeltető által benyújtott 10 éves fejlesztési javaslatot felülvizsgálta. 

A fejlesztési tervben megfogalmazott rendszerfejlesztési elképzelések, projektek több 

alkalommal egyeztetésre kerültek a rendszerirányító koordinálásával, a rendszerüzemeltetőkkel 
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és a piaci szereplőkkel. A felülvizsgálat eredményeként a Hivatal 2017. február 27-én a 10 éves 

fejlesztési tervet jóváhagyta. A jóváhagyott tervben Csanádpalota térségében az új 

kompresszorállomás telepítését feltétellel hagyta jóvá, a beruházás indításának kezdetét a román 

oldali fejlesztésekről szóló végső beruházási döntés meghozatalától tette függővé. A további új 

fejlesztések esetében a koncepció átdolgozását, felülvizsgálatát és kiegészítését írta elő a 

lefolytatásra kerülő Open Season eljárás eredményességétől függően. A Hivatal előírta a 

rendszerirányító részére, hogy az MGT Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői engedélyessel további 

egyeztetéseket folytasson a két földgázszállítási infrastruktúra beruházási és működési 

szinergiáinak jobb kihasználása érdekében és a 10 éves fejlesztési tervet dolgozza át ennek 

megfelelően. Az FGSZ Zrt. az MGT Zrt.-vel együttműködve a 2016 évi 10 éves fejlesztési 

javaslat kiegészítését 2017 októberéig elvégezte és a 10 éves fejlesztési javaslat vizsgált elemei 

közé bekerültek az MGT Zrt. fejlesztési javaslatai is. 

 Szabályzatok elfogadása 

A Hivatal 2017-ben két alkalommal hagyta jóvá a szállítási rendszerirányító által benyújtott, az 

együttműködő földgázrendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket, 

a kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, 

valamint a napi egyensúlyozás részletes szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzat módosítását.  

A Hivatal 2017 során mind az FGSZ Földgázszállító Zrt., mind a CEEGEX Közép-Kelet-

Európai Szervezett Földgázpiac Zrt. által üzemeltett kereskedelmi felületeinek Kereskedési 

Platform Szabályzat módosításait a vonatkozó EU-s jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyta. Az év során jóváhagyásra kerültek továbbá mind az FGSZ Földgázszállító Zrt., 

mind a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltett platformok Kapacitáslekötési Platform 

Szabályzatai is. 

A Hivatal rendszeres feladatai között számon tartott földgázszállítási, -elosztási és -kereskedelmi 

üzletszabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása szintén megtörtént. 

 

Távhő 

A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2017-ben 203 határozatot hozott: ebből 

7 új engedély kiadása, 2 engedély visszavonása, 24 engedély módosítása, 2 határidő-módosítási kérelem 

jóváhagyása, 2 hivatalból indult eljárás lezárása, 4 távhőszolgáltatási támogatás megállapítása és bírság 

kiszabása, 1 nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetése alóli mentesítés, 12 adatközzétételre 

kötelezés és/vagy bírságolás, 21 adatszolgáltatásra kötelezés és/vagy bírságolás, 1 határozat 

visszavonása, illetve 127 e-közmű tárgyában kiadott határozat. 

 

4. táblázat: A Hivatal által 2017-ben kiadott új távhőengedélyek 

Kiadott engedély típusa Kiadott új engedélyek (db) 

Távhőszolgáltatói működési engedély 0 

Távhőtermelői működési engedély  6 

Távhőtermelői létesítési engedély 1 

 

A Hivatal a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők tekintetében ellenőrizte a számviteli szétválasztást. 

A felügyeleti tevékenységén túl a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a 

távhőszolgáltató(k) és a távhőtermelő(k) között felmerülő vitákban, a problémás kérdések gyors és 

eredményes rendezése érdekében szükség esetén közvetítő szerepet töltött be. Emellett több ízben 

biztosított szakértői konzultációs lehetőséget az önkormányzatok és az érintett szereplők számára.  
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Víziközmű-szolgáltatás 

2017-ben összesen 1328 db működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltató 

váltások és az üzemeltetési szerződések módosítása tekintetében folyamatosan érkeztek kérelmek a 

Hivatalhoz, amelyek elbírálásra során az eljárás többnyire jóváhagyással végződött. A 2017. évi 

engedélyezési területen ki kell emelni a Vksztv. 2016. július 4-én hatályba lépett módosításából adódó 

feladatokat, mint pl. az egy víziközmű-rendszer vonatkozásában egy üzemeltetési szerződés megkötése, 

valamint a felhasználói egyenértékek ellenőrzésének eredményeképpen lefolytatott működési engedély 

módosítási eljárások.  

2017-ben a víziközmű-szolgáltatók száma nem változott, számuk a 2016. évhez hasonlóan 41 volt. A 

közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma jelentősen, 68-ról 21-re lecsökkent, e tekintetben 

megoldásra többnyire változatlanul csak azok az esetek várnak, ahol az alapul szolgáló víziközmű 

tulajdonjoga rendezetlen. 

 

Hulladékgazdálkodás 

2017-ben a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakterületen a korábbi években kiépített 

rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem 

fedezhető többletköltség-igények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatóktól valamennyi adatbekérés a korábbi éveknek megfelelően elektronikusan 

történt. A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjak szabályozásának előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot, a közszolgáltatók által 

benyújtott adatszolgáltatásokra alapozva a jogszabályban előírt határidőre a Hivatal megküldte a 

miniszter részére. 

 

Árszabályozás 

A villamosenergia- és földgázpiaci liberalizáció eredményeként (2008, illetve 2009 óta) minden 

felhasználó szabadon dönthet arról, hogy kitől vásárol áramot és földgázt. A szabadpiaci szegmensben a 

piac alakítja az energia-termékárakat, míg az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók (maximált) 

hatósági áron juthatnak villamos energiához és földgázhoz. 

Ehhez hasonlóan, hatósági áron történik a lakossági és közintézményi felhasználók távhővel való 

ellátása is, míg a többi felhasználó esetében kétoldalú megállapodások alakítják az árakat. 

A villamosenergia- és földgázszektor esetében a Hivatal a nemzeti fejlesztési miniszter számára – a 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján – előkészíti az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a 

MEKH készíti elő a távhőtermelés és -szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait is. A villamos energia és a földgáz rendszerhasználati díjait 

a Hivatal rendeletben állapítja meg. 

A Hivatal ezenfelül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A díjfelügyelet keretében 

ellenőrzi, hogy az engedélyesek ténylegesen a miniszter, illetve a Hivatal által meghatározott díjakat 

alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során a Hivatal meghatározza az engedélyesek indokolt 

költségeit, amelyek a hatóságiár-megállapítás alapját képezik. 

 

Villamos energia 

A villamos energia egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók
2
 végfelhasználói ára az alábbiakból 

tevődik össze: a villamos energia egyetemes szolgáltatási ára, rendszerhasználati díjak, nem lakossági 

felhasználók által fizetett energiaadó, mindezek áfája, valamint a VET 147. §-a szerinti, külön kezelt 

(2013. november 1. óta csak a nem lakossági felhasználók által fizetett) pénzeszközök (szénipari 

                                                           
2 Ez alatt értendőek az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági fogyasztók. 
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szerkezetátalakítási támogatás, villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú villamosenergia-

ellátásának támogatása, kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatás). 

Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági felhasználók végfelhasználói villamosenergia-árainak 

szintje (az egyes árelemek különböző mértékű és irányú változása mellett) sem 2017. január 1-jén, sem 

2018. január 1-jén nem változott. 

 

Földgáz 

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz végfelhasználói
3
 ára (alapdíj és gázdíj) 

tartalmazza a földgáz mint termék árát, a rendszerhasználat és a mobilgáz-finanszírozás költségeit, a 

kereskedelmi árréseket.  

Külön jelenik meg az egyetemes szolgáltatók számláján a Magyar Szénhidrogén Készletező 

Szövetségnek fizetendő, a nem lakossági felhasználók felé továbbhárított tagi hozzájárulás díja 

(biztonsági készletezési díj), mely 2017. január 1. és szeptember 30. között 364,71 Ft/MWh, október 1. 

után pedig 328,24 Ft/MWh volt. 2013 januárjától ezt a díjat az egyetemes szolgáltatói engedélyesek a 

lakossági fogyasztás után visszaigényelhetik, annak továbbhárítása nem lehetséges. 

Az egyetemes szolgáltatás árában figyelembe vett fajlagos földgázár 2017 során három elem 

figyelembevételével került megállapításra. Ez a három elem a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 

kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben 

szereplő földgázárképlet alapján meghatározott földgázár, az egyetemes szolgáltatók részére vételre 

felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az 

igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben 

meghatározott hatósági áras hazai földgázforrás ára, valamint az ugyanezen rendeletben meghatározott 

árú, a felajánlási rendszer részét képező földgázszerződéseken keresztül értékesített import földgáz ára. 

A GET-ben és a Hivatalról szóló státusztörvényben foglaltak szerint a Hivatal felhatalmazást kapott a 

rendszerhasználati díjak rendeletben történő megállapítására. Szintén hivatali rendeletben kerültek 

megállapításra a szállítási rendszerüzemeltetőknek fizetett rendszerüzemeltetési díjból származó 

árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések szabályai. 

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók díjai 2017 során nem változtak.   

 

Távhő 

Minden év augusztus 31-ig a Hivatal előkészíti a távhőszolgáltatónak értékesített távhő áraira, a 

lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, valamint a 

távhőszolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A Hivatal előkészíte tte a 2017–2018-as 

fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslatát, az ezen alapuló NFM rendeletmódosítások 

2017. október 1-jén léptek hatályba. A Hivatal ellenőrzi a távhőszolgáltatási támogatások 

igénylésének és folyósításának folyamatát, és jogsértés esetén hatósági eljárás indít. 

 

Víziközmű-szolgáltatás 

2017 során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók felé, valamint a lakossági díjon elszámolt 

felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott szolgáltatási egységre 

jutó összeg (beleértve az alapdíjat) legfeljebb 90 százalékával számlázhattak a rezsicsökkentések 

végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján. Azokon a településeseken, ahol 

a Hivatal – korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatások esetében – átmeneti díjat állapított meg, a 

lakossági felhasználók esetében is törvényi rendelkezés biztosítja a 10 százalékos díjcsökkentést. 2017-

ben 5 település kapcsán érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának 

megállapításával kapcsolatos kérelem.  

                                                           
3 Ez alatt értendőek az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági fogyasztók. 



MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 15 

Fogyasztóvédelem 

A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében vizsgálja a szolgáltatások minőségét, az energiaszolgáltatók 

ügyfélkiszolgálási tevékenységének színvonalát, az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak 

megvalósulását, valamint a felhasználók szolgáltatásokkal való elégedettségét. 2017-ben a Hivatal az 

engedélyesek gyakorlatát, felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit mind hivatalból, mind 

pedig a felhasználók beadványai alapján – a jogszabályban kijelölt járási hivatalokkal, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben – felügyelte. 

2017-ben számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az 

ellenőrzések többek között kiterjedtek az engedélyesek számlázási, számlaküldési gyakorlatára, az 

egyedi fogyasztókat érintő szolgáltatás minőségére (adatszolgáltatás teljesítésére), a Garantált 

Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbérek kifizetésére, illetve a behajtási költségátalány 

alkalmazásának módjára. A Hivatal az ellenőrzések során egy alkalommal talált olyan mértékű 

kötelezettségszegést, amely bírság kiszabását tette indokolttá és lehetővé. Ennek következtében az 

ELMŰ Nyrt. részére szabott ki 50 000 000 Ft-os bírságot a behajtási költségátalány üzletszabályzatával 

ellentétes alkalmazása miatt. Ezenkívül több esetben a jogszerű működésre történő kötelezéssel 

zárta le eljárását. 

A Hivatal telefonon, írásban és személyesen közel 10 ezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók 

számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 1804 írásbeli fogyasztói megkeresés érkezett, 

amelyből a Hivatal 784 esetben kért hiánypótlást a felhasználóktól. 2017 folyamán 835 új panasz 

érkezett, a lezárt panaszok száma pedig 1292 db. 

A Hivatal 2017-ben immár 22. alkalommal végezte el a felhasználók elégedettségére vonatkozó 

felmérését a villamosenergia-ipari, illetőleg a földgázipari engedélyesek tevékenységével kapcsolatban 

7200 lakossági és 2400 nem lakossági felhasználó véleménye alapján. A vizsgálat eredményei mindkét 

csoport körében magas szintű elégedettséget mutatnak. 

 

Hatósági adatgyűjtés és statisztika 

A Hivatal a hatósági feladatainak ellátása érdekében 2017-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel 

a közel 2500 engedélyes, KÁT kvótahatározattal rendelkező szervezet és hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatótól gyűjtött részletes műszaki, gazdasági adatokat. Az energetikai terület esetében 

szeptember 2-tól kezdődően a Hivatal nem határozati úton, hanem a Hivatal elnöke által kiadott rendelet 

formájában határozza meg az érintett társaságok adatszolgáltatási kötelezettségeit. A víziközmű-

szolgáltatás és hulladékgazdálkodás esetében az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Hivatal továbbra is 

határozati úton hozza meg. 

A hatósági (engedélyesi) adatgyűjtésre alapozva a korábbi évekhez hasonlóan, a Hivatal 2017-ben is 

több általános, illetve speciális energetikai kiadványt jelentetett meg, valamint honlapján engedélyesi 

információkat bemutató hatósági adatpublikációt tett közzé:  

• Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);  

• Földgázipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);  

A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a Hivatal önállóan felelős a nemzeti energiastatisztikai 

rendszer működtetéséért. A Hivatal havi, féléves és éves rendszerességgel továbbít 

energiastatisztikai adatokat az Európai Unió statisztikai szerve, az EUROSTAT, valamint a 

Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) számára. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (a 

továbbiakban: OSAP) szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal több mint 

8000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel energiastatisztikai adatokat. A Hivatal a honlapján 

közzétett tájékoztatási naptár szerint rendszeresen publikálja havi és éves gyakoriságú hivatalos 

statisztikai termékeit.  
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Energiahatékonyság 

A Hivatal 2017-ben megkezdte a 2016. évben elvégzett kötelező nagyvállalati energetikai auditok 

ellenőrzését és a kötelezettséget elmulasztók felszólítását. 2017. június 30-ig a nagyvállalatok kötelesek 

voltak 2016. évi energiafelhasználásukról és energiamegtakarításukról adatokat szolgáltatni a Hivatal 

részére. Az adatszolgáltatásra kötelezett nagyvállalati körből 1382 nagyvállalat (közülük 1180 

szakreferens alkalmazására is kötelezett) végezte el az adatszolgáltatást, amely alapján a nagyvállalatok 

megközelítőleg 4,1 Petajoule/év végsőenergia-megtakarítást terveztek elérni a 2016-ban végrehajtott 

energiahatékonysági beruházásaikkal. Az adatszolgáltatást mulasztó nagyvállalatokat a Hivatal 

felszólította a kötelezettségük teljesítésére. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A Hivatal aktív tagja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), az Európai 

Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) és az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (ERRA) 

összesen több mint 60 munkacsoportjának. Ennek keretében havi rendszerességgel vesz részt a 

munkacsoportok ülésein, telefonkonferenciáin, műhelyvitáin, feldolgozza ezek szakmai dokumentumait 

és jegyzőkönyveit, illetve kialakítja álláspontját. A Hivatal szakmai támogatást nyújt a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium részére a Koordinációs Bizottságok ülésein és az Európai Bizottság 

komitológiai tárgyalásain. Fentieken túl külföldi társ- és egyéb szakmai szervezetek delegációit fogadja, 

velük szakmai tárgyalást folytat itthon és külföldön egyaránt. 

 

Nyilvánosság 

A Hivatal sajtókapcsolati munkája 2017-ben összesen 2702 megjelenést eredményezett: 160 újságírói 

kérdésre küldött választ, 42 közleményt adott ki és 23 sajtótájékoztatót tartott.  

 

5. táblázat: A Hivatal médiamegjelenései 2017-ben 

Sajtó-

tájékoztatók 

Sajtó-

közlemények 

Újságírói 

válaszok 

Megjelenések 

Televízió Rádió Nyomtatott Online Összesen 

23 42 160 98 258 677 1669 2702 

 

2017-ben is hangsúlyosan kezeltük a Hivatal fogyasztóvédelmi tevékenységét. A nyár folyamán 

szervezett fogyasztóvédelmi tájékoztató kampány keretében két új kiadványt mutattunk be, mellyel 

csaknem félszáz megjelenést értünk el. A kampány budapesti nyitórendezvényén kívül 18 megyei 

sajtótájékoztatót, illetve sajtómegjelenést szerveztünk, amely összességében több mint 15 milliós elérést 

eredményezett. A budapesti nyitórendezvénnyel, a 18 megyei sajtótájékoztatóval, illetve a kapcsolódó 

nyilatkozatokkal és hírekkel közel 90 megjelenést értünk el. A magas elérési mutatókhoz hozzájárult, 

hogy kampányunkról az országos média is beszámolt. 

Emellett átalakítottuk a Hivatal tevékenységét bemutató honlapot: a legfrissebb híreket dinamikus 

fejlécben jelenítettük meg és hangsúlyosabb helyet kaptak a fogyasztói információk. Folyamatosan 

frissítettük energiahatékonysági honlapunkat és a kapcsolódó közösségi oldalt. 

 

Kiadványok  

 

Energetikai kiadványok 

A Hivatal 2017-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadványt jelentetett meg:  

 A magyar villamosenergia-rendszer 2016. évi adatai (a MEKH és a MAVIR Zrt. közös, 

nyomtatott és online kiadványa); 
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 A magyar földgázrendszer 2016. évi adatai (a MEKH és az FGSZ Zrt. közös, nyomtatott és 

online kiadványa); 

 A magyar távhőszektor 2016. évi adatai (a MEKH és a MATÁSZSZ közös, nyomtatott és 

online kiadványa); 

 Beszámoló a kötelező átvételi rendszer 2016. évi alakulásáról (online kiadvány);  

 Beszámoló a magyarországi megújulóenergia-felhasználás 2010-2015. évi alakulásáról 

(online kiadvány); 

 Összefoglaló a nem engedélyköteles – ezen belül a háztartási méretű – kiserőművek 

adatairól (2008–2016) (online kiadvány); 

 Jelentés a negyedévente újonnan belépő háztartási méretű kiserőművekről (2017. Q1 és Q2) 

(online kiadvány).  

 

Fogyasztóvédelmi kiadványok 

Ügyfél-tájékoztatási tevékenysége keretében két újabb kiadvány országos terjesztését végezte a 

Hivatal a fogyasztók hatékony tájékoztatása érdekében, a következő témákban: 

 Jelentse be időben! – Tájékoztató a felhasználóváltozásról (szerződésmintával kibővítve) 

 Különleges bánásmódban részesülő fogyasztók – Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, 

illetve védendő fogyasztóknak. 

 

Évkönyv 2016 

A 2016. évi Országgyűlési beszámoló alapján elkészített összefoglaló (magyar és angol nyelven). 

 

A MEKH szakmai ismertető kiadványa 

A MEKH tevékenységét bemutató (print és online) kiadvány, amelyet az aktuális energetikai és 

közműszektorral kapcsolatos adatok egészítenek ki. 

 

Magyarország geotermikus felmérése 2016 – angol nyelvű változat 

2016 végén jelent meg a Hivatal gondozásában a „Magyarország geotermikus felmérése 2016” 

című kiadvány, amelynek 2017 elején készült el az angol nyelvű változata. A geotermikus atlasz 

megyénként ad helyzetképet a feltárt és feltárható geotermikus potenciálról, megjelölve a 

hévízkutak számát, a kifolyó hőmérsékletet, a geotermikus energia feltárásához alkalmazható hazai 

és külföldi technológiákat, illetve már működő itthoni és nemzetközi példákat.  

 

Energiakövetek program, 2017 

A MEKH társadalmi felelősségvállalási programjának hangsúlyos eleme a fogyasztók energia -

tudatos szemléletének formálása, ezért Energiakövetek címmel pályázatot hirdetett a felsőoktatási 

intézményekben természettudományos tárgyakat hallgató diákok számára. A pályázat nagy sikerrel, 

közel negyven pályázat beérkezésével zárult. A hivatalos eredményhirdetésre ünnepélyes díjátadó 

keretében került sor, amelyen négy diák nyerte el az Energiakövet 2017 címet és a hozzá járó 

ösztöndíjat. A MEKH energiakövetei 2017 szeptembere óta járják az ország iskoláit. Céljuk, hogy 

egy-egy interaktív óra keretében hívják fel a fiatalok figyelmét az energiatudatos, energiatakarékos 

szemléletmód fontosságára.  

A programról szóló sajtóközlemények, interjúk, sajtótájékoztatók révén, valamint a honlap és a 

közösségi oldal híreivel összesen 86 megjelenést és közel 1,8 millió embert értünk el.   
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1. A Hivatal működése, gazdálkodása és kapcsolatai 

 

1.1. A Hivatal jogállása, feladata 

 

A Hivatal a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként 2013. április 4-i hatállyal, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban MEKH törvény) 

felhatalmazása alapján jött létre. A Hivatal a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, illetve a 

víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási feladatokat ellátó, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját előkészítő energia- és közműpiaci önálló szabályozó 

szerv. 

A Hivatal számára feladatot csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály írhat elő. 

A Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. 

évi XXVI. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 

2005. évi XVIII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott egyéb 

jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének 

felügyeletét látja el. E feladatkörében a Hivatal látja el továbbá az általános hatályú, közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogi aktusban, az uniós jogi rendelkezésben, az ezek alapján kiadott kötelező erejű 

határozatban foglaltak végrehajtását. A Hivatal a tárgykörben hatáskörrel rendelkező miniszter részére 

javaslatot tehet jogszabály megalkotására és módosítására, továbbá véleményezési joggal rendelkezik a 

fentebb meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó személyt, szervezetet, valamint a feladat- és 

hatáskörét érintő döntések és jogszabályok előkészítése során. 

Az alaptevékenységbe tartozó feladatok körét a Hivatal alapító okirata az alábbiak szerint határozza 

meg. A Hivatal látja el  

 a földgáz- és villamosenergia-ellátással; 

 a földgáz- és villamosenergia-ellátás biztonságának és a földgáz- és villamosenergia-piac 

hatékony működésének felügyeletével; 

 a földgáz biztonsági készletezésével; 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével 

kapcsolatos feladatait; 

 a törvényben meghatározott esetekben a távhőtermelő létesítmény létesítésének és a távhő 

termelésének engedélyezését, a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának jóváhagyásával és a 

távhőszolgáltatónak értékesített távhőárra, valamint a lakossági felhasználónak és külön kezelt 

intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjára vonatkozó javaslat elkészítésével, továbbá a 

távhő-szolgáltatási támogatások ellenőrzésével összefüggő feladatokat; 

 a földgáz- és a villamosenergia-rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására 

vonatkozó keretszabályokra, a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjaira és a 

csatlakozási díjak elemeire, az egyetemes szolgáltatás, valamint a külön díj ellenében végezhető 

szolgáltatások körére és díjaira vonatkozó szabályok, a földgázfelajánlás és hazai termelés árára 

vonatkozó, a hazai termelésű földgáztermelő részére megállapítandó kapcsolt 

termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás mértékének 

előkészítését, valamint a földgáz- és villamosenergia-ellátás, továbbá a víziközmű-szolgáltatás 

területén az ágazati jogszabályokban foglalt fogyasztóvédelmi feladatokat; 

 rendeletalkotási feladatokat; 

 a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat; 

 kiadja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, 

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia eredetére vonatkozó bizonyítványt; 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos, jogszabályban előírt 

díjmegállapítási, díjelőkészítési, valamint díjfelügyeleti feladatokat.  

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0800040TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0600026TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0600026TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0700086TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0500018TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0500018TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100209TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1200185TV
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1200185TV
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A Hivatal az energiastatisztikai feladatok ellátása során: 

 az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében gyűjti és kezeli a külön 

jogszabályban meghatározott energetikai tárgyú adatokat; 

 létrehozza és fenntartja a nyilvánosság tájékoztatását szolgáló nemzeti energia- és közmű-

statisztikai tájékoztatási rendszert; 

 adatokat szolgáltat az Európai Uniónak, nemzetközi szervezeteknek és a hivatalos statisztikai 

szolgálathoz tartozó szerveknek a Vet., a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. 

 

1.1.1. Tájékoztató a Hivatal pereinek alakulásáról 

 

6. táblázat: A Hivatal pereinek alakulása 2017-ben 

NEM FOGYASZTÓVÉDELMI TÁRGYÚ PEREK 

Benyújtott keresetek száma, ebből: 38 

 2017-ben lezárult 8 

 Felfüggesztett 0 

 Szüneteltetett 3 

2017-re áthúzódó perek, ebből: 100 

 2017-ben jogerősen befejezett 81 

 Felfüggesztett 0 

 Szüneteltetett 1 

2017-ben folyamatban lévő perek, ebből: 138 

 2017-ben jogerősen befejezett 89 

FOGYASZTÓVÉDELMI PEREK 

Benyújtott keresetek száma, ebből: 214 

 2017-ben lezárult 24 

 Felfüggesztett 0 

 Szüneteltetett 1 

2017-re áthúzódó perek, ebből: 290 

 2017-ben jogerősen befejezett 181 

 Felfüggesztett 0 

 Szüneteltetett 0 

2017-ben folyamatban lévő perek, ebből: 504 

 2017-ben jogerősen befejezett 205 

MUNKAÜGYI PEREK 

2017-ben folyamatban lévő perek, ebből: 8 

 2017-ben jogerősen befejezett 2 

 

A Hivatal által meghozott – nem fogyasztóvédelmi tárgyú – határozatok, végzések ellen 2017-ben 

összesen 138 (38 tárgyévi és 100 korábbi évekből áthúzódó) per volt folyamatban. Ezek közül a 

tárgyévben 89 ügy fejeződött be. 

A Hivatal fogyasztóvédelmi ügyben hozott határozatai ellen 2017-ben összesen 504 (214 tárgyévi és 290 

korábbi évekből áthúzódó) per volt folyamatban. Ezek közül a tárgyévben 205 ügy fejeződött be. 

2017-ben 8 munkaügyi per volt folyamatban és ebből 2 fejeződött be. 

A Hivatal 2017-ben 57 darab cégjogi eseménnyel és befolyásszerzéssel kapcsolatos határozatot és 29 

darab új belső szabályzatot adott ki.   
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1.2. A Hivatal gazdálkodása 

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi XXXI. törvény a Hivatal költségvetését az I. Országgyűlés fejezet 23. alcímen önállóan 

határozta meg. A törvény erejénél fogva a Hivatal az új besorolás szerint: fejezetet irányító szervi 

jogállással bíró központi költségvetési szerv. 

A Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei kizárólag az Országgyűlés által 

csökkenthetők. A Hivatal működését a felügyeleti díjak és igazgatási szolgáltatási díjak bevételei 

biztosítják. A bevételek mértékét és beszedésének eljárását a 2013. évi XXII. tv. 21. § 2. pontjának 

felhatalmazása alapján a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Az idézett törvényi felhatalmazás 

alapján került kiadásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási 

díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 

beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 

4.) MEKH rendelet, mely 2017. évben 3 alkalommal, az 3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelettel, 8/2017. 

(VII. 28.) MEKH rendelettel valamint a 14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelettel módosult. A 2016. évre 

vonatkozó tervezett felügyeleti és igazgatási díjakat a Hivatal beszedte. 

A kiadások volumene megegyezik a tervezett bevételek összegével. A 2015. évi C. törvény 9. § (3) 

bekezdése a Hivatal részére 2029,1 millió forint befizetését írta elő a költségvetés javára havi 1/12 

részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12 részt december hónapban 

10-i befizetési időpontra. A Hivatal befizetési kötelezettségét teljesítette. 

A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása az egész gazdasági évben biztosított volt. 

A Hivatal a kifizetésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek maradéktalanul eleget tett.  
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1.3. A Hivatal szervezete 

 

1. ábra: A Hivatal szervezeti felépítése 2017-ben 

  



22 MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 

Humánpolitika 

A Hivatalnak szakemberei megtartásához, valamint a piacról történő megszerzésének érdekében fontos 

tényező a jó munkahelyi légkör kialakítása és fenntartása, munkatársaink elégedettségének, 

önmegvalósításának és elkötelezettségének folyamatos biztosítása. A Hivatal kiemelt feladatai közé 

tartozik a változások tervszerű irányítása, az optimális célkitűzések és ezek elérését biztosító 

személyügyi feltételrendszer megteremtése, valamint a közös célok elérése érdekében a szervezeti 

kultúra fejlesztése. 

A közszférában alkalmazott, kompetenciaalapú teljesítményértékelési rendszer keretein belül megtörtént 

az egyéni teljesítményfeladatok meghatározása és értékelése. A teljesítményértékelési folyamatban a 

munkatársaktól elvárt általános és specifikus ismeretek, készségek, képesség- és attitűdelemek részei a 

munkaköri leírásoknak, továbbá felhasználhatók az új dolgozók kiválasztása során is. A pályázati 

eljárás/munkaerő-toborzás során a szakmai szempontok mellett fontos elem a személyiségjegyek 

komplex vizsgálata azzal a céllal, hogy a Hivatal szervezeti struktúrájával, célrendszerével azonosulni 

képes, magas kvalitású személyek kerüljenek a Hivatal állományába. 

 

Képzés, fejlesztés 

A Hivatal eredményes és sikeres működésének alapvető feltétele a humán erőforrás tudása és 

értékteremtő képessége. A Hivatal humánpolitikai gyakorlatának szerves részét képezik az oktatások és 

képzések. A hatályos jogszabályok értelmében köztisztviselőink közszolgálati továbbképzésre 

kötelezettek. A képzések teljesítése egyéni továbbképzési tervek alapján történik, amely kapcsán 

kiemelkedően fontosnak tartjuk a szakmai kompetenciák fejlesztését.  

A speciális szakmai igényeknek és a hivatali sajátosságoknak megfelelően 2016-ban is szerveztünk a 

Hivatal munkájához és feladatköréhez kapcsolódó belső képzéseket. A nagy érdeklődésre számot tartó 

képzéseket a Hivatal köztisztviselői tartották. 

A Hivatal folyamatosan támogatja a munkatársakat a köztisztviselői státuszból adódó kötelező 

vizsgákra történő jelentkezés, részvétel, illetve a felkészülés menetében. 

A kötelező továbbképzés keretében 267 fő vett részt Hivatalunk munkatársai közül166 különböző 

szakmai képzésen. A Hivatal által szervezett 5 belső képzésen 50 fő vett részt, akik közül néhányan több 

belső képzést is elvégeztek. Mindent összevetve 642 képzést végeztek el Hivatalunk munkatársai 2017 

folyamán. 

 

1.4. Kétoldalú intézményi kapcsolatok 

 

A villamosenergia szektorral való együttműködés keretében a Hivatal rendszeresen egyeztetett többek 

között a Magyar Energiakereskedők Szövetségével, az Ipari Energiafogyasztók Fórumával és a Magyar 

Kapcsolt Energia Társasággal. 

2016-ban a Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatósággal, valamint a 

Központi Statisztikai Hivatallal. A két szervezet között létrejött szerződésben a két szervezet 

megállapodott az együttműködés keretében átadandó adatok köréről, amelyekkel kölcsönösen 

támogatják egymás munkáját. 

A Hivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közötti együttműködési megállapodás alapján 2017-

ban a két fél szükség szerint együttműködött a hatósági eljárásokban, a fogyasztóvédelmet érintő 

jogszabályok előkészítésében és közös szakmai rendezvények szervezésében. Az együttműködési 

megállapodás alapján – a korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelően – a két hatóság havi 

rendszerességgel, illetőleg eseti jelleggel szakmai kérdésekben egyeztetéseket folytatott. 

A Hivatal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal 2015-ben megkötött együttműködési megállapodás 

alapján szükség szerint együttműködött a hatósági eljárásokban.  
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A Hivatal mellett az államigazgatás más szervei (Gazdasági Versenyhivatal, Alapvető Jogok Biztosa, 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) is elláttak (részben vagy teljes egészében) fogyasztóvédelmi 

feladatokat. A korábbi évek gyakorlata szerint a fenti szervekkel a Hivatal rendszeres kapcsolatot tart 

fenn, munkáját velük összehangoltan végzi, fogyasztóvédelmi tárgyú egyeztetéseket tartva.  

Az államigazgatási szervek mellett a Hivatal folyamatos kapcsolatban állt a civil fogyasztóvédelmi 

szervezetekkel is, melynek keretein belül a civil szervezetek részt vettek az üzletszabályzat-módosítások 

véleményezésében, és a Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálat értékelő megbeszélésein.  

A távhőszektorral való együttműködés jegyében a Hivatal rendszeresen egyeztetett a MATÁSZSZ-szal 

a szektort érintő szakmai kérdésekben. Az együttműködés keretében kollégáink részt vettek a 

MATÁSZSZ tavaszi és őszi szakmai napjain. 

Az új, 2017. januárban hatályba lépett statisztikai törvény értelmében a Központi Statisztikai Hivatal 

2018-ban akkreditációs eljárás során vizsgálja meg a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében és az 

Európai Statisztikai Rendeletben foglaltaknak való megfelelőséget a hivatalos statisztikai szolgálathoz 

tartozó szerveknél, így a MEKH-nél is. Az akkreditációs eljárásra való felkészülés jegyében Hivatalunk 

2017-ben is aktívan részt vett az akkreditációs eljárás részletszabályai, valamint az eljárás részét képező 

önértékelő kérdőív véleményezésében. A MEKH, mint állandó tag részt vesz a hivatalos statisztikai 

tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket megvitató Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület, továbbá 

mint állandó meghívott, az Országos Statisztikai Tanács ülésein. 
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2. A villamosenergia-piac működése és szabályozása 

 

2.1. A villamosenergia-piac működése 

 

2.1.1. Működési modell 

A villamosenergia-rendszer ellátási láncában az erőművi társaságok az általuk megtermelt villamos 

energiát a kereskedőknek, egyetemes szolgáltatóknak értékesítik, amelyek vagy a nagykereskedelmi 

piacon értékesítik tovább az áramot, vagy villamos energiát szolgáltatnak a felhasználóknak. A villamos 

energia a termelőtől az átviteli és az elosztóhálózaton keresztül jut el a felhasználóig. Bár a szállítási 

infrastruktúra tulajdonosai monopolhelyzetben vannak, a hazai szabályozás – az európai uniós 

előírásokkal összhangban – biztosítja az infrastruktúrához való diszkriminációmentes hozzáférést. Az 

átviteli, elosztási tevékenységeket különálló társaságoknak kell végezniük, amelyek nem folytathatnak 

termelési vagy kereskedelmi tevékenységet. 

 

2. ábra: A hazai villamosenergia-piac szerkezete 2017-ben (fizikai áramlás) 

 

 

 

3. ábra: A hazai villamosenergia-piac szerkezete 2017-ben (pénzügyi áramlás) 
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A hazai piac szerkezete alapvetően 1995 körül alakult ki, amikor a nagyerőművek nagy részét és a 

közüzemi szolgáltatókat (az elosztóhálózatokkal együtt) privatizálták. Jelenleg a meghatározó hazai 

erőművek termelésük többségét a korábbi közüzemi nagykereskedővel (MVM-mel) kötött középtávú 

megállapodások keretében értékesítik.  

Az erőművi termelés körülbelül egyötöde kerül rövidebb időtartamú (többnyire éves) szerződések 

keretében közvetlen szabadpiaci értékesítésre. Az MVM erőművi szerződései jellemzően 5–8 éves 

időtartamra szólnak. Az MVM a hazai erőművektől vásárolt villamos energia mintegy felét 

keretszerződések, VEASZ-ok keretében értékesíti az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat 

(lakosság, kisméretű felhasználók, közintézmények) ellátó egyetemes szolgáltatók számára. 

Az MVM a rendelkezésére álló erőművi villamos energiának hozzávetőlegesen a felét bilaterális 

szerződéseken vagy nyilvános kapacitásaukciókon keresztül a kereskedőknek értékesíti. Az elsődleges 

kereskedői beszerzések jelentős része a kereskedői szektoron belüli másodlagos kereskedelmen megy 

keresztül, mielőtt felhasználói értékesítésre vagy exportpiacra kerül.  

Sajátos értékesítési kategóriába esik a megújuló és hulladék alapú energiaforrással termelt villamos 

energia értékesítése. Ezen villamos energiát az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) kötelező átvétel 

(KÁT) keretében (jogszabályban meghatározott áron, a Hivatal által kiadott határozatban megszabott 

mennyiségben és időtartamban) köteles megvásárolni a termelőktől. 2016. április 1-ig a MAVIR Zrt. a 

termelőktől KÁT keretében vásárolt villamos energia egy részét közvetlenül a kereskedők számára 

allokálta (egyúttal rájuk hárítva a KÁT rendszer pénzügyi terheit is), egy részét pedig a szervezett 

villamosenergia-piacon értékesítette. 2016. április 1-jétől a teljes KÁT termelést a MAVIR Zrt. a 

szervezett villamosenergia-piacon értékesíti. A KÁT rendszerből adódó terheket közvetlenül a nem 

lakossági fogyasztók viselik. 2017. január 1-jét követően nincs lehetőség új KÁT jogosultság 

kérelmezésére a termelők részéről, ugyanakkor hatályba lépett az új METÁR támogatási rendszer, 

amelyről külön alfejezetben számolunk be részletesebben. 

 

2.1.2. Termelői és nagykereskedelmi piac 

A hálózatra csatlakozó hazai erőművek összesített beépített kapacitása 2017. szeptember hónap végén – 

a háztartási méretű kiserőművektől eltekintve – 8584 MW-ot tett ki, melyből 2000 MW-ot a Paksi 

Atomerőmű négy blokkja jelentett. Jelentős erőművi teljesítményt képvisel továbbá a földgáztüzelésű 

Dunamenti Erőmű (794 MW), valamint az alapvetően lignittüzelésű Mátrai Erőmű (966 MW). Utóbbi 

tulajdonosi szerkezetében jelentős változás történt 2017 decemberében, miután a német RWE és EnBW 

csoport eladta 72,63%-os tulajdonrészét a 2017 decemberében bejegyzett Mátra Holding Energy Zrt. 

részére. A holdingtársaság 50-50 százalékban a hazai energetikai piacon aktív cseh Energeticky 

Prumyslovy Holding (Budapesti Erőmű) valamint a hazai Status Energy Magántőkealap tulajdonát 

képzi.  

További fontos változás, hogy a Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű 100%-os tulajdonrészével 

rendelkező Uniper Kraftwerke GmbH 2016 során kivált az E.On társaságcsoportból, ugyanakkor a 

társaság részvényeinek 47%-át továbbra is az E.On mint legnagyobb részvénytulajdonos birtokolja.  

2017. december 28-án zárult az átadás-átvétel, melynek keretében a Veolia Energia Magyarország Zrt. 

megvásárolta az Ajkai Erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. többségi, 98%-os tulajdonrészét. A 

megállapodást a MEKH és a Gazdasági Versenyhivatal még 2017. decemberben jóváhagyta.  

Az SPS Smart Power Zrt. által tulajdonolt Tiszai Erőmű (900 MW), az MVM Zrt. tulajdonában álló 

Vértesi Erőmű (240 MW), valamint a Veolia Energia Magyarország Zrt. tulajdonában álló Debreceni 

Kombinált Ciklusú Erőmű (95 MW) hatályos villamosenergia-termelés szüneteltetésére vonatkozó 

engedéllyel rendelkezik, melyeknek értelmében nem termeltek villamos energiát a 2017. évben. Az 

egyes társaságok, társaságcsoportok piaci részesedéseit – a 2017. év végi tulajdoni viszonyokat 

figyelembe véve – az alábbi táblázat szemlélteti. 
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7. táblázat: A hazai erőművi társaságok/csoportok piaci részesedése  

a beépített kapacitás és a termelés szerint 2017-ben* 

 

Beépített 

kapacitások 

(MWe)
13

 

Piaci 

részesedések 

(kapacitás 

szerint) 

Nettó 

villamosenergia-

termelés  

(TWh) 

Piaci 

részesedések 

(termelés 

szerint)
14

 

MVM
1
 2766 32,22% 15,21 54,21% 

RWE
2
 966 11,25% 4,04 14,40% 

SPS Smart Power Systems Zrt.
3
 900 10,48% 0 0,00% 

MET
4
 794 9,25% 1,49 5,31% 

UNIPER
5
 433 5,04% 1,92 6,84% 

ALPIQ
6
 403 4,69% 0,47 1,66% 

EPH
7
 396 4,62% 1,11 3,95% 

VEOLIA
8
 197 2,29% 0,10 0,37% 

ISD Dunaferr Zrt.
9
 65 0,75% 0,09 0,31% 

Egyéb hazai erőmű
10

 1665 19,40% 3,63 12,95% 

Bruttó fogyasztás arányában 

Összes hazai erőmű 8584 100% 28,05 70,25% 

Nettó import 
  

11,88 29,75% 

Bruttó fogyasztás 
  

39,94 100,00% 

3 legnagyobb erőművi 

társaságcsoport
11

 
4632 54% 21,2 75% 

HHI-index
12

 
 

1435 
 

3239 

* Tekintettel arra, hogy az erőművek 2017. december tárgyhavi adatszolgáltatásainak Hivatal részére történő beküldési 

határideje 2018. január közepe, a táblázat csak a 2017. évből 11 hónap adatait összegzi a nettó villamosenergia-termelésre 

vonatkozóan, így ezen adatok előzetes adatnak tekintendők. A Hivatal adatellenőrzési gyakorlatából következően az erőművi 

kapacitásadatok a 2017. szeptember 30. állapotot tükrözik, melyek szintén előzetes adatként kezelendők. 

 

Magyarázat: 

A táblázatban erőművi társaság alatt az erőművekben többségi részesedéssel rendelkező tulajdonosi befektetői 

csoportokat értjük. A társaságonkénti csoportosításban kizárólag az 50 MW és azt meghaladó beépített 

teljesítménnyel rendelkező erőművek szerepelnek. 

1. MVM: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Vértesi Erőmű Zrt., MVM GTER Zrt. 

2. RWE: Mátrai Erőmű Zrt. 

3. SPS Smart Power Systems Zrt: Tisza Erőmű Kft. 

4. MET: Dunamenti Erőmű Zrt. 

5. UNIPER: Uniper Hungary Kft. Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű 

6. ALPIQ: Alpiq Csepel Kft. 

7. EPH.: Budapesti Erőmű Zrt. 

8. VEOLIA: Bakonyi Erőmű Zrt., Pannongreen Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű 

9. ISD Dunaferr Zrt: ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. 

10. Egyéb hazai erőmű: nem engedélyköteles, 50 és 500 kW közötti névleges teljesítőképességű 

kiserőművek, továbbá az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű KÁT termelők, valamint a 

kiserőművi összevont engedélyes termelők összesített adatait tartalmazza.  
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11. Bruttó beépített kapacitások és a nettó villamosenergia-termelés alapján számolva. 

12. A belföldön rendelkezésre álló vagy a ténylegesen igénybe vehető kapacitásokkal számolva magasabb, az 

importkapacitásokat figyelembe véve alacsonyabb koncentrációs értéket kapnánk. A HHI-index 

számításánál a nagyerőművi piac a vizsgálat tárgya, az 50 MW alatti beépített kapacitással rendelkező 

erőművek („Egyéb hazai erőmű” sor) adatai nem kerültek figyelembevételre. 

13. 2017. szeptember 30-ra vonatkozó adatok. 

14. Adott erőművi társaság bruttó termelése és az összes hazai termelés (HMKE kivételével) hányadosa.  

 

A villamosenergia-nagykereskedelmi piac szerkezete eltérő az egyetemes szolgáltatóknak, illetve a 

kereskedőknek történő értékesítések esetében. A hatósági árkontroll alá eső egyetemes szolgáltatói 

szegmensben (jóllehet annak mérete az egykori közüzeminek csupán töredéke) közel 75%-os 

részesedésével az MVM továbbra is meghatározó szereplő. Az egyetemes szolgáltatók villamosenergia-

beszerzésük kb. 25%-át 2017-ben nem az MVM-től vásárolták. 

 

8. táblázat: Az egyetemes szolgáltatók beszerzési szerkezete 

 

Villamosenergia-beszerzés (TWh) Részesedés 

2014 2015 2016 2017. jan.–nov. 2017. jan.–nov. 

MVM 7,3 9 9,4 7,8 75% 

Egyéb 3,9 2,3 1,7 2,6 25% 

Összesen 11,2 11,3 11,1 10,4 100% 

 

A versenypiacon tevékenykedő kereskedők beszerzését – az egyetemes szolgáltatókkal ellentétben – 

nemcsak a felhasználói igények, hanem a nagykereskedelmi tevékenység is meghatározza. A kereskedői 

források jelentős része importból származott 2017-ben is (januártól októberig 22,0 TWh), míg a 

termelőktől vásárolt villamos energia 22,2 TWh volt ugyanezen időszakban. A hazai szervezett piacon, 

a HUPX Zrt. kereskedési rendszerében 2017. november végégig 16,9 TWh day-ahead termék cserélt 

gazdát. 

A versenypiaci árak alakulását a Hivatal a piaci erőfölénnyel való visszaélés előzetes megakadályozását 

célzó, VET-ben meghatározott ex ante beavatkozási jogkörökkel tudja befolyásolni. A gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélések utólagos felderítésére és szankcionálására vonatkozó, a tisztességtelen 

piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: 

versenytörvény) megszabott ex post – versenyfelügyeleti – hatósági feladatokat a Gazdasági 

Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) látja el. 

A VET és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet részletes előírásokat tartalmaz a jelentős piaci 

erővel rendelkező engedélyesek azonosítására és kezelésére vonatkozólag. Ezen szabályozás keretében 

a Hivatal mint felügyeleti hatóság speciális többletkötelezettségeket (pl. nyilvános kapacitásaukció 

keretében történő villamosenergia-értékesítés, költségalapú árképzés alkalmazása, mintaajánlat 

készítése stb.) róhat ki minden olyan engedélyesre, amelyről egy piacelemzést követően megállapítja, 

hogy jelentős piaci erővel bír – legyen az nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi piaci szereplő. 

A kötelezettségek kiszabása az erőfölénnyel való visszaélés megelőzésére és hatékonyabb verseny 

kialakítására szolgál. A Hivatal a GVH-val együttműködve – piaci elemzésekre alapozva – azonosítja 

azokat az engedélyeseket, amelyek jelentős piaci erővel rendelkeznek, és azok piaci pozícióihoz 

igazított speciális többletkötelezettségeket ír elő. 
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2.1.3. A kiskereskedelmi piac 

 

A 2003. évi piacnyitás óta kettős szerkezet jellemzi a kiskereskedelmi villamosenergia-piacot: a 

hatósági áras és a versenypiaci szegmens elkülönül egymástól. A hatósági áras közüzemi szolgáltatást – 

melynek igénybevételére korábban minden felhasználó jogosult volt – 2008-tól felváltotta a jóval 

szűkebb jogosultsági körre vonatkozó egyetemes szolgáltatás. 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat döntően továbbra is a korábbi közüzemi 

szolgáltatóik látják el, immár egyetemes szolgáltatói engedély birtokában. Az egyetemes szolgáltatót az 

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal szemben villamosenergia-értékesítési és 

szerződéskötési kötelezettség terheli. 

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók vagy már korábban is a versenypiacról 

vételeztek energiát (elsősorban a nagyobb felhasználók), vagy csak a közüzemi ellátási forma 

megszűnésével kerültek a versenypiacra (elsősorban a közepes és kisméretű nem lakossági 

felhasználók). A közüzemi ellátás megszűnésével 2008-ban versenypiacra kerülő kisméretű 

felhasználók többnyire korábbi szolgáltatójuknál maradtak, amelyek kereskedői engedély birtokában 

látták el ezeket a versenypiacra kerülő felhasználókat. 

 

4. ábra: Befektetői csoportok részesedésének változása a kiskereskedelmi piacon  

(2002–2017. III. negyedév) 

 

 

Az egyetemes szolgáltatói és kereskedelmi engedéllyel összesen három társaság – az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft., az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (2015. december 1-től) és az NKM 

Áramszolgáltató Zrt. (2017. február 1-jétől, előtte EDF DÉMÁSZ Zrt.) – rendelkezett 2017-ben. A 

három társaság leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai révén az elosztóhálózatok üzemeltetésében is 

érdekeltek. Az erős piaci koncentrációt csökkentette, hogy a kiskereskedelmi piacon olyan kereskedők 

is megjelentek, amelyek a piacnyitással párhuzamosan hazai nagykereskedelmi tevékenységük mellé 

felhasználók ellátását is vállalták. Közöttük éppúgy megtalálhatók a régióban több leányvállalattal 

rendelkező multinacionális vállalatok, mint a kisebb hazai kereskedők. 2017-ben mintegy 32 olyan 
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kereskedő volt aktív a kiskereskedelmi piacon, amely a hazai elosztó hálózati társaságokhoz tulajdonosi 

szállal nem kötődött. Együttes részesedésük megközelítőleg 22%-os volt. Az MVM részesedése pedig 

13%-ot ért el. A fogyasztók, illetve a felhasználói helyek számát tekintve a három fentebb említett 

társaság a kiskereskedelmi piac közel 97%-ának ellátásáért felel.  

 

9. táblázat: Piaci részesedések a felhasználói helyek száma alapján 2017. szeptemberben 

Szolgáltató / felhasználók száma 
Egyetemes 

szolgáltatás 
Versenypiac Összesen 

Részesedés 

(összesen) 

E.ON Energiaszolgáltató Kft., E.ON 

Energiakereskedelmi  Kft. 
2 392 657 28 631 2 421 288 43,49% 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 
2 094 105 104 871 2 198 976 39,50% 

NKM Áramszolgáltató Zrt.  732 701 26 060 758 761 13,63% 

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 0 89 372 89 372 1,61% 

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 0 77 868 77 868 1,40% 

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 

Zrt. 
0 10 163 10 163 0,18% 

Egyéb 0 10 475 10 475 0,19% 

Összesen 5 219 463 347 440 5 566 903 100,00% 
 

A hazai lakossági végfelhasználói ár európai összehasonlításban – a Hivatal kimutatása szerint – 2017 

novemberében a térségben az egyik legalacsonyabb volt, vásárlóerő-paritáson számolva a közép-

mezőnybe tartozott. 

 

5. ábra: A lakossági fogyasztók villamosenergia-átlagárai euróban (eurócent/kWh),  

2017. november 
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6. ábra: A lakossági fogyasztók villamosenergia-díjelemei euróban (eurócent/kWh),  

2017. november 

 

 

 

7. ábra: A lakossági fogyasztók villamosenergia-átlagárai vásárlóerő-paritáson (0,01 PPS/kWh), 

2017. november
4
 

  

                                                           
4 Forrás: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en (2017. június 29-én 

aktualizált, 2016. évre vonatkozó adatok, GDP aggregáció) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en
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8. ábra: A villamos energia átlagárainak európai összehasonlítása az ipari felhasználók esetében  

(évi 500–2000 MWh fogyasztás mellett; áfa nélkül, 2017. első félév, EUR/MWh)5
 

 

 

 

9. ábra: A villamos energia átlagárainak európai összehasonlítása az ipari felhasználók esetében  

(évi 70 000–150 000 MWh fogyasztás mellett; áfa nélkül, 2017. első félév, EUR/MWh)6
 

  

                                                           
5 Forrás: EUROSTAT 
6 Forrás: EUROSTAT 
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Származásigarancia-rendszer 

A származási garancia tanúsítvány arra szolgál, hogy a felhasználó részére az általa elfogyasztott 

villamos energia megtermeléséhez felhasznált energiaforrásról igazolást, tájékoztatást adjon. 

A korábbi eredetigazolás-rendszert a VET 2013. június 22-i hatályú módosítása megszüntette, helyette 

került bevezetésre az ún. származási garancia fogalma. A VET 12. § (1) bekezdése alapján a megújuló 

energiaforrásból vagy a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia 

mennyiségét az értékesítő kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználó részére. A 

származásigarancia-rendszer, valamint a származási garanciákkal történő kereskedelem részletszabályait 

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia 

származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (Szgr.) tartalmazza. 

Származási garancia a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származó villamos energia mennyiségére állítható ki, amennyiben az erőműegység rendelkezik a 

Hivatal által az Szgr. alapján kiadott minősítési határozattal. Egy származási garancia szabványos 

mérete 1 MWh. A származási garancia forgalomképes hatósági bizonyítvány, amelynek 

megvásárlásával a felhasználó/szolgáltató az általa fogyasztott/szolgáltatott villamos energia forrását 

igazolhatja. 

A Szgr. szerint a származásigarancia-nyilvántartást a Hivatal elektronikus kezelőrendszeren keresztül 

működteti. A kezelőrendszerhez történő hozzáféréshez a termelőnek, valamint a származási garancia 

vásárlójának forgalmi számlát kell nyitnia a Hivatalnál, melynek éves díja 20 000 Ft. 2017 során 

összesen 2 új forgalmi számla került megnyitásra. Az év végén 28 számlatulajdonos volt. 

A számlatulajdonos kérelmére, az Szgr. szerint minősített erőműegység által kiadott villamos energiára 

vonatkozóan a Hivatal állít ki származási garanciát a kezelőrendszeren. 2017-ben összesen 123 876 

darab hazai eredetű származási garancia került bejegyzésre. Ez jelentős növekedés az egy évvel korábbi 

6810 darabhoz képest. A számlatulajdonosok által benyújtott kérelmek alapján további 353 443 darab 

külföldi eredetű származási garanciát ismert el a Hivatal. Ez a szám a 2016. év értékével (343 131 

darab) összevetve stagnálást, illetve enyhe emelkedést jelez. A magyar származásigarancia-

kereskedelemben tehát többségében külföldi eredetű tanúsítványokat használnak, de a hazai erőművek 

szerepe jelentős mértékben nőtt 2017-ben. 

A származási garanciák rendeltetése, hogy segítségükkel a felhasználó számára igazolható a 

szolgáltatott (megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt termelésből származó) villamos 

energia eredete. 2017-ben összesen 598 269 MWh villamos energia megújuló eredete került a 

felhasználók részére származási garanciával igazolásra. Ez mintegy 71%-os növekedést jelent az előző 

évhez képest. A származási garanciával igazolt villamos energia mennyisége valamivel az éves 

felhasználás 1%-a felett van. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára 

vonatkozóan származási garancia a rendszer működése óta még nem került bejegyzésre. 

 

2.1.4. Ellátásbiztonság 

 

Erőművek 

Az ellátásbiztonság szempontjából megnyugtató, hogy a 2017. év túlnyomó részében az ENTSO -E 

által előírtnál (1350 MW) nagyobb erőművi kapacitástartalék állt rendelkezésre.  Azonban az év 

folyamán előfordultak olyan napok, amikor a tartalék minimális értéke elmaradt az előírt értéktől. 

Az elmúlt évek során megfigyelhető folyamatos import-részarány-növekedés 2017-ben stagnált, 

ennek eredményeképpen egyes hazai erőművek kihasználtsága növekedett az előző évhez képest. 

Az ellátásbiztonsági szempontból érzékeny téli felkészülést a Hivatal az éves tervezett 

karbantartások, fejlesztések végrehajtása, a téli hónapokra tervezett erőművi termeléshez szükséges, 

a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek, a villamos kapacitás, villamosenergia-mérleg, 

tartalékkapacitások, valamint a határkeresztező kapacitások rendelkezésre állásának 

figyelembevételével értékelte. A Hivatal ennek során megállapította, hogy az erőművek a 2017. évi 
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téli felkészülési programot végrehajtották: éves karbantartási programjukat 2017. október 15-ig 

befejezték, továbbá tüzelőanyag-ellátásuk (szerződéses keretek között) biztosított volt. 

A 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet által előírt tüzelőanyag-készlettel rendelkezni köteles erőművek 

2016-ban betartották a részükre előírt követelményeket. A 2016–2017. évi téli időszakban – az 

erőművek előzetes karbantartási tervei alapján – október elejétől a magyar villamosenergia-rendszer 

teljesítménymérlege az előírtnál nagyobb tartalékkal rendelkezett. 2017 második félévében a hazai 

villamosenergia-rendszer kapacitásmérlege megfelelő volt. 

A karbantartás ütemezésénél az erőműveknek figyelembe kellett venniük azt, hogy a nyári maximális 

kapacitásigények – a klímaberendezések elterjedése miatt – megközelítik a téli csúcsterhelést. 2017 folyamán 

azonban – a korábbiakhoz képest kevésbé forró nyárnak és az utóbbi évekhez képest hideg tél miatt – a téli 

csúcsterhelés jelentősen meghaladta a nyárit. 2017-ben az éves csúcsterhelés mértéke 6780 MW volt, ami 

történelmi rekordot is jelentett Magyarországon. Ezt január 11-én mérte az átviteli rendszerirányító. A nyári 

csúcsterhelés 2017-ban 6357 MW volt. 

A téli hideg időszakban előfordulhat földgázkiléptetés a szénhidrogén-tüzelésű erőműveknél, emiatt 

továbbra is szükség van a villamosenergia-átviteli rendszerirányító diszpécser és az FGSZ 

Földgázszállító Zrt. földgázdiszpécser együttműködésére. 2016–2017 telén földgázkiléptetésre nem 

került sor. Bár történtek intézkedések a szénelfagyás megakadályozására, jelentős hőmérséklet-

csökkenéskor erre mégis sor kerülhet, ami korlátozhatja a Mátrai Erőmű termelését. Ilyen esetben gyors 

intézkedés válhat szükségessé tartalékok bevonására. 2016–2017 telén szénelfagyás miatt nem kellett 

tartalékokat bevonni. 

 

Üzemi szabályzat 

A VET 67. § a) pontja szerinti Üzemi Szabályzatot a Hivatal minden évben 1 éves időtartamra hagyja 

jóvá. 2017 folyamán a Hivatal 2017. március 9-én kelt, 1871/2017. számú határozatával 2018. március 

31-ig terjedő, határozott időtartamra jóváhagyta az Üzemi Szabályzatot.  

 

Rotációs Kikapcsolási Rend 

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 

intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a MAVIR Zrt. által megalkotott 

Rotációs Kikapcsolási Rendben (a továbbiakban: RKR) az alapvető és létfontosságú felhasználók 

megyénként olyan mennyiségben és eltérő elvek alapján kerültek kijelölésre, hogy egy esetleges 

válsághelyzet kialakulása esetén az alapvető és létfontosságú felhasználónak kijelölt felhasználók száma 

műszakilag jelentősen megnehezítheti a válság kezelését, illetve az RKR hatékony, arányos és 

műszakilag megalapozott alkalmazását. 

Emiatt a Hivatal kötelezte a MAVIR Zrt.-t, hogy kezdeményezze a létfontosságú felhasználók körének 

felülvizsgálatát, valamint 2017. december 31-ig nyújtsa be a Hivatal részére jóváhagyásra a módosított 

RKR-t. 

A Hivatal még 2014 novemberében kezdeményezte a 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítását az 

alapvető és létfontosságú felhasználók optimális besorolásának érdekében. A szakmai szempontokat 

figyelembe véve jelent meg a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási 

válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Kr.), mellyel a 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatályát vesztette. A Hivatal 

megkezdte az új Kr. által előírt rá vonatkozó feladatok elvégzését. A Kr. szerint a 285/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet alapján kiadott határozatokat a Hivatal felül fogja vizsgálni és a Kr. alapján hozott új 

kijelölő határozatokkal a régi határozatok hatályukat vesztik.  

A Hivatal az új Korm. rendelet alapján folyamatosan egyeztet az elosztói engedélyesekkel, illetve a 

rendeletben nevesített szervekkel, hogy megyei szinten olyan alapvető felhasználói lista legyen 

megállapítható, mely lehetőséget biztosít az átviteli rendszerirányító számára, hogy olyan RKR-t 

dolgozzon ki, mely hatékony, arányos és műszakilag megalapozott. 
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A MAVIR ZRt. 2017. december 15-én kérelmezte, hogy az RKR kidolgozására meghatározott határidőt 

a Hivatal hosszabbítsa meg. A Hivatal 2017. december 20-án az 5690/2017. számú határozatával 

jóváhagyta a MAVIR ZRt. kérelmét és az RKR határidő kidolgozásának határidejét 2018. december 31-

ig meghosszabbította.  

 

Krízisterv 

A MAVIR ZRt. – figyelembe véve a megjelent a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) 

Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kr.) – módosította a Krízistervet, melyet a Hivatal 2017. november 

28-án kelt 5464/2017 számú határozatával jóváhagyott. 

 

Átviteli üzembiztonság 

A Hivatal felügyeleti tevékenysége körében már több mint egy évtizede minden év május–júniusáig 

értékelést készít a villamosenergia-átvitel üzembiztonságáról. A MAVIR Zrt. 2016. évre vonatkozó 

jelentése megfelelt a Hivatal által felállított szempontrendszernek. Az átviteli hálózati engedélyes 

üzembiztonságának ösztönzése szempontjából kiemelten figyelt két mutató – a „Kiesési mutató” és a 

„Távvezeték-összeköttetés átlagos rendelkezésre nem állása” – 3 éves átlagú mérőszámai jobbak voltak 

az „Elvárt üzembiztonság-színvonal”-nál, és így a „Minimális minőségi követelmény”-nél is. 

 

Rendkívüli időjárási körülmények 

2017-ben az átviteli hálózatot is érintették a rendkívüli időjárás által okozott események: 

 2017. április 19-én a Dunántúl északi és nyugati felét érintő rendkívüli időjárási körülmények 

következtében megsérültek a Győr–Szombathely és a Szombathely–OH-Zurndorf 400 kV-os 

távvezetékek, 

 2017. július 24-én a Pécs térségét érintő rendkívüli időjárási körülmények következtében 

megsérültek a közös oszlopsoron haladó Pécs–Ernestinovo I-II. 400 kV-os távvezetékek. 

A Hivatal a MAVIR ZRt. beszámolói és az Országos Meteorológia Szolgálat jelentései alapján mindkét 

eseményt rendkívüli üzemi eseménnyé nyilvánította.  

 

Szolgáltatás folyamatossága, megbízhatósága, üzemzavarok 

A villamosenergia-elosztói engedélyesek által nyújtandó ellátási színvonal folyamatos javítása 

gazdasági ösztönzésének alapját a villamosenergia-ellátás hosszú idejű nem tervezett megszakadásainak 

átlagos gyakoriságára és időtartamára, valamint a nem szolgáltatott villamos energiának a rendelkezésre 

álló villamos energiára vonatkoztatott hányadosát képező kiesési mutatóra meghatározott minimális 

minőségi követelmények képezik. 

A VET alapján a Hivatalnak lehetősége van határozatban megállapítani az engedélyesek 

tevékenységének minimális minőségi követelményeit és elvárt színvonalát, amelyek – a szélsőséges 

időjárás hatásának ellensúlyozása érdekében – hároméves átlagok alapján kerültek meghatározásra, 

lehetőséget hagyva az engedélyesek felelősségén kívül eső kivételek kezelésére. 

A Hivatal határozatában a villamosenergia-elosztói engedélyesek által nyújtandó szolgáltatási színvonal 

gazdasági ösztönzésének alapját képező nemzetközileg elfogadott mutatókra meghatározott minimális 

minőségi követelményeken kívül további három elvárt színvonalmutató tekintetében is évenkénti 

százalékos mértékben meghatározott javulást írt elő. 

A kiesési mutató tekintetében a hazai adatok nemzetközi összehasonlításban évek óta a közép-

mezőnyben vannak. 
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Az értékelés alapján a 2014–2016. hároméves átlagok tekintetében 5 elosztói engedélyes teljesítette, 

1 elosztói engedélyes nem teljesítette a Hivatal határozatában előírt minimális minőségi 

követelményeket. 

Az elvárt színvonalmutatók tekintetében (melyek nem-teljesítése nem jár közvetlen szankcióval) az 

elosztók sok esetben elmaradnak a követelményszinttől. A Hivatal a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet 

az elvárt színvonalmutatók teljesítésének ösztönzésére. 

 

2.1.5. Hálózatfejlesztés 

A hálózatfejlesztés tekintetében a MAVIR Zrt. mint átviteli rendszerirányító, valamint az elosztói 

engedélyesek feladata, hogy a magyar villamosenergia-rendszer részét képező átviteli, illetve elosztó-

hálózaton a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő fejlesztési, felújítási, karbantartási és 

üzemeltetési tevékenységgel biztosítsák az átviteli és elosztóhálózat hosszú távú, biztonságos 

rendelkezésre állását, ezzel pedig az európai színvonalú hazai villamosenergia-ellátásbiztonság 

fenntartását. 

Az átviteli hálózat tekintetében számos beruházás van folyamatban. Ezek jó része tervezési és/vagy 

engedélyeztetési fázisban van, kisebb részük kivitelezése folyamatban van. Az átviteli hálózatot érintő 

2017. évi legfontosabb beruházás a Szigetcsép 400/132 kV alállomás létesítése volt, mely 2017 

negyedik negyedévben fejeződött be, az átadása 2017. december 1-jén volt. 

Az elosztó hálózat fejlesztése érdekében 2017-ben az alábbi beruházások valósultak meg: 

 Dunamenti–Dunavarsány I–II. vezeték felhasítása Szigetcsép 400/132 kV-os alállomásba; két új 

2x2,5 km hosszú kétrendszerű szabadvezeték létesítése. 

 Győr Ipari Park új 132 kV-os alállomás létesítése: Győr ÉDÁSZ – (Nagyszentjános) – Bana 

Bábolna távvezeték felhasítása Győr Ipari Park alállomásba (rendszerhasználói igény 

függvénye).  

 

A transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2013. április 17-i, 

347/2013/EU rendelet (a továbbiakban: TEN-E rendelet) alapján a társhatóságokkal való egyeztetéseket 

követően elkészült a TEN-E rendeletben meghatározott uniós listán szereplő, hazai közös érdekű 

projektek (a továbbiakban: PCI) engedélyezési folyamatáról szóló eljárási kézikönyv.  

A magyar PCI-projektek kapcsán szükséges adatokat biztosítani az ACER számára. Minden évben 

feladata a Hivatalnak a nemzeti hálózatfejlesztési terv és az európai tízéves hálózatfejlesztési terv (a 

továbbiakban: TYNDP) konzisztenciájának felülvizsgálata. Szintén feladat a magyar PCI-projektek 

megvalósulásának monitorozása, ennek kapcsán is jelentést kell készíteni az ACER számára. 

A Hivatal negyedéves tájékoztatási kötelezettséget írt elő az átviteli rendszerirányító számára a két új 

szlovák–magyar határkeresztező vezetékek kapcsán. 

A MAVIR ZRt. 2017. szeptember 27-én nyújtotta be legutóbbi negyedéves státuszjelentését, mely 

szerint a két új szlovák–magyar határkeresztező vezeték az Európai Bizottság harmadik uniós közös 

érdekű projektlistáján is szerepel. 

A Gönyű–Gabcikovo (Szlovákia) távvezeték magyarországi szakaszára vonatkozó környezetvédelmi 

engedélyt az illetékes hivatal 2017. augusztus 18-án kiadta. 

A Sajóivánka–Rimaszombat (Szlovákia) távvezeték magyarországi szakaszára vonatkozó 

környezetvédelmi engedély kiadása is folyamatban van. 

A Hivatal által jóváhagyott Hálózatfejlesztési tervben mindkét projekt üzembe helyezésének határideje 

2020 vége. 

2017 során a Hivatal módosította az eljárási kézikönyvet az Európai Bizottság és az átviteli 

rendszerirányító észrevételei alapján.  
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2.2. A megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatása 

 

A megújuló energiaforrásból és hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik 

eszköze a 389/2007. Korm. rendelet szerinti kötelező átvételi (a továbbiakban: KÁT) rendszer, 

amelyben a villamos energia a piaci árnál magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron 

értékesíthető az átvételre kijelölt MAVIR Zrt. részére.  

2017. január elsejétől a korábbi (389/2007. Korm. rendelet szerinti) támogatási rendszerben új KÁT 

jogosultságok már nem igényelhetőek, de a 2016 végéig beérkezett kérelmekre kiadott KÁT 

jogosultságok tovább élnek. 

2017. január 1-jével életbe lépett az új megújulóenergia-támogatási rendszer (a továbbiakban: METÁR), 

melynek keretében már csak a villamos energiát megújuló energiaforrásból előállító erőművek 

támogathatóak.  

A METÁR rendszer a korábbi KÁT rendszerrel szemben a piaci mechanizmusok felé tett lépést jelent. 

Kötelező átvételben (METÁR-KÁT) csak 0,5 MW beépített teljesítmény alatti új erőművek (kivéve 

szélerőművek), valamint a jelentős technológiai újítást bemutató ún. demonstrációs projektnek minősülő 

erőművek részesülhetnek. A többi termelőnek ebben a rendszerben a villamos energiát a szabad piacon 

kell értékesíteniük, és nem garantált árat kapnak az általuk megtermelt villamos energiáért, hanem egy 

piaci árat kiegészítő zöld prémiumot. A prémium típusú támogatásban részesülő, 1 MW beépített 

teljesítmény alatti új erőművek induló támogatott árát (= piaci referenciaár + zöld prémium) jogszabály 

(299/2017. Korm. rendelet) állapítja meg. Az induló kötelező átvételi ár, illetve zöld prémium típusú 

támogatás esetén induló támogatott ár évente az infláció 1 százalékponttal csökkentett értékével 

indexálódik a METÁR rendszerben. Az 1 MW alatti új erőművek és a demonstrációs projektek esetében 

a támogatás időtartamát és a támogatás alá eső villamos energia mennyiségét a Hivatal állapítja meg az 

általa kiadott rendelet
7
 alapján. A támogatás időtartama és a támogatott mennyiség évente – napelemek 

esetén félévente – felülvizsgálatra kerül, de természetesen csak az új belépőkre vonatkozóan. Az 1 MW 

teljesítményt elérő új erőművek és a szélerőművek, valamint a jelentős új beruházást végrehajtó működő 

erőművek számára a támogatási jogosultság és a támogatott ár pályázat útján kerül meghatározásra. A 

pályázat időpontját és fő feltételeit az energiapolitikáért felelős miniszter állapítja meg, a pályázat 

kiírása és lebonyolítása viszont a Hivatal feladata
8
. METÁR pályázat 2017-ben nem került kiírásra. 

A METÁR rendszer hozta létre az ún. barna prémiumot is, amely kizárólag biomasszával vagy 

biogázzal üzemelő, már működő erőműveknek jelenthet a biomassza alapú gazdaságos termelés 

fenntartását célzó működési támogatást. A barna prémium mértékét a Hivatal állapítja meg éves 

gyakorisággal az általa kiadott rendelet
9
 alapján.  

A METÁR rendszerben a 2017-es év bevezető és átmeneti jellegű volt, így 2017-ben még csak 4 db 

METÁR-KÁT típusú és 1 db barna prémium típusú támogatási jogosultság került kiadásra. A METÁR 

rendszer több tekintetben szigorúbb az elődjének számító KÁT rendszernél, részben ezzel magyarázható 

a 2016 végén benyújtott nagyszámú KÁT kérelem, amelyek döntően napelemes erőművek 

megvalósítására irányultak. Amennyiben valamennyi beérkező KÁT kérelem megvalósulna, akkor 

hazánk napelemes kapacitása mintegy 2000 MW-ra növekedne. 

A KÁT rendszer keretében új támogatási jogosultság 2017. január 1-jétől már nem igényelhető, de 

jogszabályban meghatározott esetekben (egyéb támogatás változása, telephely változása, megvalósítási 

idő meghosszabbítása) a jogosultságok módosíthatóak, illetve jogutódlás vagy már megépült 

erőműegység értékesítése esetén átírhatóak. A Hivatalhoz 2017 során több mint 1500 módosítási 

kérelem érkezett be. 

                                                           
7 Lásd a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 17/2016. és 13/2017. 

MEKH rendeleteket.    
8 A pályázat kereteiről lásd a 62/2016. NFM rendeletet. 
9 Lásd a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. MEKH 

rendeletet.    
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A KÁT és METÁR támogatási rendszerek költségeit az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 

fogyasztók viselik az általuk megvásárolt villamos energiával arányosan. A METÁR rendszerben 

kiosztható támogatási összeg korlátos
10

, a pályázat nélküli esetekre a támogatási jogosultság a kérelmek 

hiánytalan beérkezésének sorrendjében kerül kiosztásra. 

A KÁT és METÁR támogatási rendszerekről a Hivatal részletes információkat tesz közzé honlapján
11

. 

 

2.3. Engedélyezés és felügyelet 

 

A Hivatal a villamosenergia-engedélyezés és -felügyelet körében 2017-ben a villamosenergia-ipari 

társaságok részére 3636 határozatot adott ki. A kiadott határozatok típusát az alábbi táblázat mutatja: 

 

10. táblázat: A villamosenergia-engedélyezés és -felügyelet körében 2017-ben kiadott határozatok 

HATÁROZATTÍPUS DARAB 

Átviteli rendszerirányítói 52 

Elosztói 266 

Szervezett villamosenergia-piaci engedélyes 5 

Kereskedelmi engedélyes 49 

új engedély 9 

engedélymódosítás 7 

üzletszabályzatra vonatkozó határozat  21 

engedély-visszavonás 8 

engedélyhosszabbítás 4 

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek 17 

új engedély 2 

engedélymódosítása 7 

engedély-visszavonás 8 

Egyetemes szolgáltató 6 

új engedély 1 

engedély-visszavonás - 

engedélymódosítás 3 

kiszervezés jóváhagyása 2 

Végső menedékes kijelölésével kapcsolatos határozatok - 

elosztói kötelezettség megállapítása - 

egyetemes szolgáltatói kötelezettség megállapítása - 

50 MW-nál nagyobb névleges teljesítményű erőmű 5 

létesítési engedély 0 

cégjogi esemény 0 

üzletszabályzat alóli felmentés 0 

engedélymódosítás 6 

engedély-visszavonás 0 

szüneteltetés 0 

alapvető eszközökkel való rendelkezés 1 

Kiserőművi összevont engedély 58 

új engedély 3 

engedélymódosítás 20 

termelésmegszüntetés 3 

új engedély + KÁT megállapítás 28 

engedély-visszavonás 4 

  

                                                           
10 Lásd erről a 62/2016. NFM rendeletet. 
11 Lásd: http://www.mekh.hu/megujulo-energiak-villamos-energia és http://www.mekh.hu/kat-beszamolok  

http://www.mekh.hu/megujulo-energiak-villamos-energia
http://www.mekh.hu/kat-beszamolok
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KÁT 3170 

megállapítás 2315 

jogosulatlan értékesítés 0 

KÁT módosítás 628 

egyéb 227 

Erőműegység minősítése 6 

megújuló energiaforrásra 6 

nagy hatásfokú kapcsolt termelésre 0 

Közvilágítás 36 

új engedély 6 

engedélymódosítás 28 

engedély visszavonása 2 

Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély: 8 

új engedély 8 

Magánvezeték létesítése 1 

Bírság 2 

erőmű 0 

kereskedő 0 

ÖSSZESEN 3674 

 

2.3.1. Termelők engedélyezése, ellenőrzése 

 

50 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek 

Az 50 MW és ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművekre vonatkozóan új engedély 

kiadására nem került sor, összesen 6 engedélymódosítást adott ki a Hivatal.  

 

Kiserőművek 

A VET előírása alapján a 0,5 MW és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb névleges 

teljesítőképességű kiserőmű esetén egyszerűsített engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 2017-ben az 

engedélyezés folyamatosan zajlott. 2017 decemberében az aktívan termelő kiserőművi összevont 

engedélyesek beépített teljesítőképessége 1710 MW volt. A Hivatal 2017-ben kiserőművekkel 

kapcsolatban 58 határozatot adott ki, ebből 3 volt az új kiserőművi összevont engedély. 

 

Megújuló energiát hasznosító erőművek 

Az előző évhez képest 2017-ben különösen a nem engedélyköteles kiserőművek körében nőtt meg a 

KÁT kérelmek száma. A nem engedélyköteles kiserőművek körében 2278 esetben adott ki a Hivatal ún. 

KÁT kvótahatározatot a kötelezően átveendő villamos energia mennyiségének és az átvétel 

időtartamának megállapítására vonatkozóan. A kérelmek túlnyomó többsége naperőmű létesítésére 

irányult. 

KÁT-ban nem napelemes engedélyköteles erőműnek 2017-ben nem adott a Hivatal támogatást. 

2014. március 1-je óta a kötelező átvételi rendszerben csak a Hivatal által kiadott minősítő határozat 

birtokában termelhettek az erőműegységek. 2017-ben összesen 6 minősítést adott ki a Hivatal. Ez 

jelentős csökkenés a korábbi évekhez képest, ami annak köszönhető, hogy 2016. október 20-tól már 

csak a megújuló tüzelőanyagot felhasználó erőműegységeknek kell minősítést szerezniük ahhoz, hogy a 

kötelező átvételi rendszerben értékesíthessék termelésüket. 

Jogszabályi változások miatt 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre új kötelező átvételi 

támogatási jogosultság már nem állapítható meg. 2017. január 1-jével életbe lépett a METÁR, melynek 

keretében a villamos energiát megújuló energiaforrásból előállító erőművek támogathatóak, kivéve a 

háztartási méretű kiserőműveket, amelyekre továbbra is a „szaldó elszámolás” vonatkozik.  
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Erőművek ellenőrzése 

A jogszabályban előírt tüzelőanyag-készlet mennyiségét a Hivatal 2017-ben is fokozottan ellenőrizte, és 

megállapította, hogy az erőművek több helyen az előírásokat meghaladó készletekkel is rendelkeznek. A 

karbantartást eltérő elvek alapján, de mindenhol terv szerint végzik, ezzel biztosítva a megbízhatóságot 

és a rendelkezésre állást. Az erőművek a tüzelőanyag beszerzésére általában többéves szerződésekkel 

rendelkeznek. 

A környezetvédelmi előírásokat az erőművek betartják, így a korábban elvégzett fejlesztések és 

átalakítások eredményesnek bizonyultak a szigorú normák kielégítésére. 

A minőségbiztosítási helyzetet áttekintve megállapítható, hogy minden 50 MW-nál nagyobb 

teljesítőképességű erőmű működtet minőségbiztosítási rendszert. Egyes nagyerőművek esetében integrált 

minőségirányítási, környezetirányítási, valamint munkaegészségi és munkabiztonsági rendszer kialakítása 

van folyamatban. Több helyen pedig már integrált környezetközpontú irányítási és minőségirányítási 

rendszert működtetnek. 

A Hivatal helyszíni ellenőrzést végzett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltaknak megfelelően, és a VET-ben foglaltak alapján 3 

erőműnél, melyek beépített teljesítménye 50 MW fölötti. 

A kiserőművi összevont engedélyeseket a Hivatal 2017-ben a helyszínen is ellenőrizte. Az ellenőrzési terv 

összeállításakor szempont volt, hogy lehetőleg minél többféle technológiával működő erőmű ellenőrzés 

alá kerüljön. Így sor került biogázüzemű kiserőmű, vízerőmű és landfill kiserőmű ellenőrzésére egyaránt. 

A Hivatal az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztalt.  

A KÁT rendeletnek való megfelelést további öt kiserőmű esetében helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta 

a Hivatal. A helyszíni ellenőrzések nem tártak fel szabálytalanságot. 2017-ben KÁT-tal kapcsolatos bírság 

kiszabására nem került sor. 

 

2.3.2. Az átviteli rendszerirányító társaság engedélyezése, ellenőrzése 

Magyarországon a 2017. év során egy átviteli rendszerirányító (TSO) működött. A Hivatal 2017. június 

02-án 3749/2017. számú határozatával jóváhagyta a MAVIR Zrt. Átviteli Rendszerirányítási Működési 

engedélyének 4. számú módosítását. 

A Hivatal 2017. március 9-én kelt, 1871/2017. számú határozatával az Üzemi Szabályzatot 2018. 

március 31-ig terjedő, határozott időtartamra jóváhagyta a MAVIR Zrt. 2017. május 16-án kérelmet 

nyújtott be a Hivatalhoz a Távközlési Hálózat Használati Szerződés (a továbbiakban: THHSZ) 14. 

számú módosításának jóváhagyása tárgyában. A Hivatal 2017. június 13-án 3762/2017. számú 

határozatával jóváhagyta a THHSZ 14. számú módosítását. 

2014. szeptember 25-ével a MAVIR Zrt. teljes jogú taggá vált a TSO Security Cooperationben 

(a továbbiakban: TSC). A TSC egy a kelet-közép- és nyugat-európai átviteli rendszerirányítók által 

létrehozott üzembiztonsági együttműködés, melynek jelenleg 13 tagja van. A Hivatal érzékelte az elmúlt 

időszakban, hogy az egyre gyorsabban terjedő, időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból termelő 

erőművek okozta termelésingadozások megnövekedtek, és az átviteli rendszerirányítók – beleértve a 

MAVIR Zrt.-t is – egyre komplexebb megoldások igénybevételére szorulnak az ellátás- és 

üzembiztonság fenntartása érdekében. A TSC az eredeti – üzembiztonsági együttműködés – célja 

mellett ma már a másnapi és napon belüli üzem-előkészítésben is segítséget nyújt a tagjainak, ami 

Magyarországon is javítja az üzem- és ellátásbiztonságot. A TSC-tag átviteli rendszerirányítók az üzem-

előkészítés, információcsere mellett szükség esetén ténylegesen is kisegítik egymást többoldalú újra-

teherelosztás (multilateral redispatch – MRA) segítségével.  

A MAVIR ZRt. 2017. január 25-én kelt kérelmében tájékoztatta a Hivatalt, hogy lefolytatta az MRA 

csatlakozásra vonatkozó egyeztetéseket, és kéri a Hivatal előzetes jóváhagyását TSC MRA 

megállapodás aláírásához. A Hivatal végül 1,5 millió eurós költségplafont hagyott jóvá a MAVIR ZRt. 

számára, illetve negyedévente jelentenie kell a költségek státuszát illetően. 
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A MAVIR ZRt. Kereskedelmi Szabályzata a Hivatal gyakorlatának megfelelően 1 éves, határozott 

időtartamra került jóváhagyásra. A Kereskedelmi Szabályzat 2017. március 1-jei üzleti nappal történő 

hatállyal, 2018. február 28-ig történő jóváhagyásáról a Hivatal 2017. február 15-én kiadott, 862/2017. 

számú határozata rendelkezett.  

A villamosenergia-rendszer működése szempontjából legjelentősebb változás, hogy a 2016. év végén 

kihirdetett jogszabályok értelmében 2017. január 1-jével elindult az új megújuló villamosenergia-támogatási 

rendszer (METÁR), a kötelező átvétel mellett bevezetésre került a prémium típusú támogatási rendszer is. A 

jogszabályokban foglalt határidőknek megfelelően a Kereskedelmi Szabályzat is több lépésben módosult. A 

2017. december 18-án hatályba lépett villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás 

létrehozásáról szóló 2195/2017/EK rendelet korai átültetéseként bevezetésre kerül a 2018. év során az 

utasítás alapú szekunder szabályozás. A módosítások értelmében a szekunder szabályozási energiát biztosító 

kapacitások rendelkezésre állása és a szabályozási energia elszámolása szétválasztásra kerül, és így a 

szekunder szabályozási energia átlátható és okozathelyesebb igénybevétele és elszámolása valósulhat meg. 

Az ezt megvalósító kereskedelmi szabályzati rendelkezések 2017-es jóváhagyásának oka, hogy az átviteli 

rendszerirányító és a piaci szereplők számára megfelelő idő álljon rendelkezésre az átállásra. A MAVIR Zrt. 

a Hivatalnál 2016. november 21-én érkeztetett beadványában kérte a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzat (a továbbiakban: NÜKSZ) jóváhagyását. A NÜKSZ alapvető funkciója, hogy a villamos energia 

határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 

1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 714/2009/EK rendelet alapján kiadott európai 

bizottsági rendeletek szerint jóváhagyott feltételeket és módszertanokat összegyűjtve tartalmazza. 

A NÜKSZ folyamatosan bővül az uniós szabályzatok által meghatározott módszertanokkal, melyeket a 

Hivatal hagy jóvá. 

2016. április 27-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2016. május 17-én lépett hatályba a 

Bizottság termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi 

szabályzat létrehozásáról szóló 2016/631/EU rendelete. A Rendeletnek való megfelelés érdekében 2016. 

év végén a Hivatal kidolgozta a Rendelet rendelkezéseitől való eltérések 62. és 63. cikk szerinti 

engedélyezésére vonatkozó kritériumokat, illetve eljárásrendet. Az eljárásrend nyilvánosan elérhető a 

Hivatal honlapján, így a Hivatal teljesítette az uniós rendeletben meghatározott feladatát. 

 

2.3.3. Elosztóhálózati társaságok engedélyezése, ellenőrzése 

Magyarországon a 2016. év során hat elosztótársaság (DSO) működött. 

 

10. ábra: Villamosenergia-elosztók területi eloszlása hazánkban 

  



MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 41 

2017 folyamán a Hivatal nem adott ki új elosztóhálózati engedélyt. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó 

Kft. neve a tulajdonosváltást követően először DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-re, majd NKM 

Áramhálózati Kft.-re változott 

Az elosztói engedélyesek együttesen a rendkívüli időjárási körülmények hatására bekövetkező 

üzemzavarok miatt 2017. november végéig 16 kérelmet nyújtottak be a Hivatalnak „Egyéb hálózati 

zavar” minősítés iránti kérelmet. A Hivatal 4 eljárást fejezetett be, mely során megállapította, hogy 

egyes esetekben a felsorolt üzemzavarok kialakulása és a rendkívüli időjárás közötti kapcsolat 

megállapítható, megfelelően igazolt. Ezért az ezekre vonatkozó felmentési kérelmeket jóváhagyta. A 

kérelmek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. 

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az indokolt és kellőképpen igazolt üzemzavarok az 

Engedélyesnek fel nem róható okból következtek be, ezért azokat „Egyéb hálózati zavarrá” minősítette 

és engedélyezte, hogy az érintett üzemzavarok esetén a minimális minőségi követelményeknél 

szankcionált mutatók értékeit az Engedélyes az éves adatszolgáltatásában külön oszlopban tüntetheti fel, 

a saját minőségmutatóiba nem kell beszámítania. 

 

2.3.4. Villamosenergia-kereskedők, illetve egyetemes szolgáltatók engedélyezése, ellenőrzése 

2017-ben összesen 11 új villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyt adott ki a Hivatal, ebből 2 volt 

korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély. A Hivatal összesen 14 esetben módosított 

villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyt. 2017-ben a Hivatal összesen 16 villamosenergia-

kereskedelmi működési engedélyt volt vissza. 

A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően kiadott, 10 éves határozott időtartamra szóló 

villamosenergia-kereskedelmi engedélyek közül több határideje is lejárt. 2017-ben 4 engedély került 

meghosszabbításra. 

A villamosenergia-kereskedőket érintő összes kiadott határozat száma 2017-ben 72 volt 

(engedélymódosítások, üzletszabályzat-jóváhagyások és módosítások és egyéb, a területet érintő 

határozatok). 2017 végén 169 villamosenergia-kereskedelmi engedélyese volt a Hivatalnak, ebből 89 

teljes körű és 80 korlátozott. 

A magyar villamosenergia-piac egyik jelentős fejleménye volt, hogy 2017 februárjától az EDF 

DÉMÁSZ Zrt. megvásárlásával a magyar állam belépett az egyetemes szolgáltatói piacra az ENKSZ 

Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-n keresztül. A végleges tulajdonosi struktúra kialakítása, valamint 

a fogyasztói portfólió 2017. év végére véglegesnek tekinthető formája az év során több lépésben, a 

Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal bevonásával és jóváhagyásával történt meg. A tulajdonosváltást 

követően a társaság nevet váltott, a neve a korábbi DÉMÁSZ Zrt.-re módosult. Ezt követően a vállalat 

engedélymódosítási kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, amelyben kérte az egyetemes szolgáltatói 

működési engedélye területi hatályának egész országra történő kiterjesztését. Így a DÉMÁSZ Zrt. 2017. 

május 15-től hivatalosan is országos területi hatályú egyetemes szolgáltató. Fogyasztói portfóliója a 

Magyar Telekom ügyfelei jelentős részének 2017. november 1-jei átvételével számottevően nőtt. A 

társaság arculatot váltott, ennek megfelelően az anyacég 2017. június 1-jével NKM Nemzeti Közművek 

Zrt.-ként, az egyetemes szolgáltató pedig 2017. november 6-tól NKM Áramszolgáltató Zrt.-ként van 

jelen az energetikai piacon. 

Átalakult, illetve 2018. január 1-jével átalakul az E.ON társaságok működése is. A 2017. év során az 

E.ON Csoporton belül az egyetemes szolgáltatói tevékenységet – hasonlóan az előző évhez – az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft. végezte, míg a szabad- vagy versenypiaci tevékenység az E.ON Energia-

kereskedelmi Kft. keretében zajlott. Tulajdonosi döntést követően, a jogszabály adta keretek között a 

társaság úgy döntött, hogy 2018. január 1-től a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet egy 

társaságon belül kívánják tovább folytatni, így 2017. december 31-ével az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

beolvad az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be, és 2018. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatói 

tevékenységet is az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végzi majd, mint az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

általános jogutódja. Ehhez az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a Hivataltól egyetemes szolgáltatói 
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engedélyt kérelmezett, melyet 2017. július 7-én meg is kapott, a kérelemnek megfelelően az engedély 

2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

2.3.5. Szervezett villamosenergia-piac engedélyezése, ellenőrzése 

A HUPX Zrt. 2010. július 20-án kezdte meg a másnapi (spot) villamosenergia-piac működtetését 10 

taggal. Az előző évek működése során már tapasztalt forgalomnövekedés 2017 során tovább 

folytatódott. Az átlagos havi forgalom a másnapi piacon mintegy 1,55 TWh volt. A havi rekordot 2017 

januárjában érte el a HUPX, amikor a kereskedett villamos energia mennyisége 1,728 TWh volt. A havi 

forgalom stabilnak tekinthető, szeptember kivételével meghaladta az 1,4 TWh-t. 2017-ben a teljes 

kereskedett mennyiség 18,58 TWh volt, ami az előző évhez képest 4,84%-os növekedést jelent. 

A hosszú távú fizikai leszállítású villamosenergia-kereskedés (HUPX Physical Futures – HUPX 

PhF) 2011. július 19-én indult el a HUPX-en 10 taggal, 2016 végén a tagok száma 27 volt, ami 

2017 végére 24-re csökkent. A hosszú távú fizikai leszállítású villamosenergia-kereskedelmi piacon 

kereskedett mennyiség 2017-ben 5,68 TWh volt, ami kb. 17%-os csökkenést jelent a 2016-os évhez 

képest.  

Jelentős változás, hogy 2018. január 3-tól a villamos energia szervezett piacot működtető HUPX 

Zrt. futures piacán (HUPX PhF) jelenleg kereskedett fizikai leszállítású határidős villamosenergia-

ügyletek az EU tagállamaiban alkalmazandó, a pénzügyi eszközök piacairól szóló MiFID II. 

szabályozás hatálya alá fognak tartozni. Annak érdekében, hogy a társaságok a majdani 

szabályozásnak meg tudjanak felelni szükséges a HUPX által működtetett PhF piac, így a HUPX 

Csoport átalakítása is. A pénzügyi szabályozás alá eső kereskedés az újonnan alapított HUDEX 

Energiatőzsde Zrt. keretén belül fog történni, míg a spot piac működtetése a jelenlegi struktúrában 

folytatódik tovább a HUPX-en. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a jövőben kizárólag 

a HUPX Zrt. – és ezzel a rövid távú, másnapi és napon belüli/intraday piacok – engedélyezése, 

ellenőrzése marad a Hivatal hatáskörében, a hosszú távú/határidős vil lamosenergia-ügyletek 

engedélyezését és felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank veszi át. A HUDEX Energiatőzsde Zrt. 

2017. december 11-én tőzsdei engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól. 

A hazai intraday piac (HUPX Intraday Market – HUPX IDM) 2016. március 9-én indult el 25 taggal, 

ami az év végére 31-re nőtt. A teljes kereskedett villamosenergia-mennyiség az év során 11,11 GWh 

volt. A legnagyobb havi kereskedett mennyiség (közel 4 GWh) 2016. decemberben volt. 

 

2.3.6. Közvilágítási üzemeltetési engedélyek 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében az egyes energetikai tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2013. évi XXIV. törvény hatálybalépését követően, 2013. április 11 -től 

változott a VET közvilágításra vonatkozó szabályozása. Ha a közvilágítási berendezést nem a 

közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak üzemeltetéséhez – a közvilágítási elosztóhálózat 

közvilágítási berendezései kivételével – közvilágítási üzemeltetési engedély szükséges, amelyet a 

Hivatal ad ki és vonhat vissza. 

A tárgyévben a Hivatal 6 db közvilágítási üzemeltetési engedélyt és 27 db engedélymódosító 

határozatot adott ki, továbbá 1 db engedélyt visszavont. 

2017-ben a Hivatal összesen hat közvilágítási üzemeltetési engedélyesnél tartott helyszíni ellenőrzést. 

Az ellenőrzések során a Hivatal hiányosságot nem tárt fel. 

Az engedélyesek által üzemeltetett lámpatestek száma meghaladja az 1,33 milliót, az elszámolási 

teljesítmény 91,68 MW. Egy lámpatest átlagos elszámolási teljesítménye 69 W. Budapesten egy 

lámpatest átlagos elszámolási teljesítménye 112 W. 

Az engedélyek alapján a közvilágítási berendezések fényforrástípusonkénti megoszlása a következő: 

kompakt fénycső 45,07%; nátriumlámpa 38,23%; higanylámpa 0,99%; LED 14,60%; fénycső 0,49%; 

fémhalogén lámpa 0,33%; egyéb 0,29%.  
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2.3.7. Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyek 

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv alapján, 

valamint a hazai elektromobilitás elterjesztésének elősegítése céljából a Nemzetgazdasági Minisztérium 

által kidolgozásra került a Jedlik Ányos Terv, melyet a Kormány 2015. július 23-án jóváhagyott. 2016. 

január 1-től elektromos gépjármű töltése a Hivatal által kapott engedély birtokában végezhető, 

engedélyköteles tevékenység. Kivételt képez ez alól a saját mért felhasználói berendezésen keresztül 

történő töltés – mind lakossági fogyasztó, mind pedig nem lakossági felhasználó esetében – akkor, ha 

nem irányul gazdasági haszonszerzésre.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával a piaci környezet további szabályozása folyamatban 

van. A szabályzási környezet kialakításában a Hivatal – együttműködve a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Jedlik Ányos Klaszterrel – folyamatosan 

részt vesz.  

Az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyek kiadásával kapcsolatos formai és tartalmi 

részletek kidolgozását a Hivatal elvégezte. 2017 folyamán 6 ilyen engedély iránti kérelem érkezett, 395 

töltőállomás létesítésére. Az engedélyek kiadása folyamatos volt. 

2017-ben a Hivatal három elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyesnél tartott helyszíni 

ellenőrzést. Az ellenőrzések során a Hivatal hiányosságot nem tárt fel. 

 

2.3.8. A határkeresztező kapacitások elosztása és a szűk keresztmetszetek kezelése 

A 2017. évre vonatkozó hosszú távú kapacitásjogok (éves és havi) allokációjának vonatkozásában új 

aukciós szabályrendszer került bevezetésre. Az allokáció a határidős termékekre és a hosszú távú 

kapacitásallokációra vonatkozó iránymutatás (Forward Capacity Allocation Guideline – FCA GL) korai 

bevezetésének eredményeképpen az ENTSO-E által harmonizált egységes aukciós szabályzat (ENTSO-E 

Határidős Kapacitásfelosztás Szabályai, 2016. június 29., vagy EU HAR) és annak régió-, illetve 

határspecifikus mellékletei alapján történik 2017. január 1-jétől Magyarország összes EU-határa 

vonatkozásában. 

A 2017. évre vonatkozó éves aukciókat a kontinentális Európa 20 átviteli rendszerirányítója
12

 által 

alapított és tulajdonolt, luxemburgi bejegyzésű Joint Allocation Office S.A. (JAO) bonyolította le. 

A szűk keresztmetszetek kezelésének másik fontos elemét jelentő kapacitásszámítást a müncheni 

székhelyű TSCNET Services GmbH
13

 végzi. 

A CEE régióban évek óta folyó, koordinált áramlásalapú allokáció (flow-based allocation – FBA), illetve 

2012 márciusa óta áramlásalapú piac-összekapcsolás (flow-based market coupling – FBMC) bevezetésére 

irányuló munka 2016-ban is folytatódott. A projekt két fő pillére az átviteli rendszerirányítók oldaláról az 

áramlásalapú kapacitásszámítási módszertan, a villamosenergia-tőzsdék oldaláról pedig a piac-

összekapcsolást megvalósító számítási algoritmus (PCR megoldás). 2015. augusztus 14-én hatályba lépett 

a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról 

szóló 2015. július 24-i 1222/2015/EU bizottsági rendelet (CACM GL), melynek hazai 

jogharmonizációja törvényi szinten megtörtént. A CACM GL hatálybalépése, illetve annak átültetése, 

bevezetése a fenti projekteket is módosította. A CACM GL-ben előírt módszertanok közül elsőként, 

még 2016 novemberében jóváhagyásra került a kapacitásszámítási régiók (Capacity Calculation Region 

– CCR) meghatározásáról szóló átviteli rendszerirányítói javaslat. Ez megváltoztatta a korábbi régiókat. 

Magyarország gyakorlatilag a kontinentális Európát leíró, ún. Core CRR részévé vált. A CACM GL 

CCR-enként ír elő kapacitásszámítási módszertanok kidolgozására vonatkozó kötelezettséget az érintett 

átviteli rendszerirányítók részére, így a Core régió átviteli rendszerirányítói részére is. Erre alakult meg 

(illetve alakult át a korábbi, érintett régiókból) a Core áramlásalapú másnapi és napon belüli 

                                                           
12 50 Hertz (DE), IPTO (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK 

(DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT 

(NL), Terna (IT), TransnetBW (DE) 

13 50 Hertz (DE), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), ELES (SI), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE 

(PL), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), TransnetBW (DE) 
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kapacitásszámítási projekt (Core FB DA/ID CC project). A piac-összekapcsolást érintő módszertanok 

kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők általi kidolgozása 2017 során szintén megkezdődött, 

egyeztetésük, jóváhagyásuk jelenleg szintén folyamatban van. 

 

2.3.9. Tevékenységek szétválasztása 

A villamos energia ellátási láncában az elosztóhálózati és az átviteli hálózati tevékenységek természetes 

monopóliumnak tekinthetők, mivel összességében gazdaságosabb, ha egy adott területen egyetlen 

elosztóhálózati, illetve az országban egyetlen átviteli hálózati társaság működik. A hálózathoz történő 

diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása, valamint a szabályozott és a versenyfeltételek mellett 

működő tevékenységek közötti keresztfinanszírozás elkerülése érdekében a szabályozó hatóság a 

jogszabályokban foglalt tevékenységszétválasztási követelmények teljesülésének ellenőrzését 

folyamatosan végzi. 

A villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati társaságok a 2009/72/EK 

irányelven alapuló VET szétválasztási szabályai szerint működnek. 

 

A magyarországi villamosenergia-ipari tevékenység szétválasztási követelményei 

Magyarországon a VET és a VET Vhr. tartalmazza a természetes monopoltevékenységek (átviteli 

rendszerirányítás, -elosztás) más, versenyző villamosenergia-ipari tevékenységektől (termelés, 

kereskedelem, egyetemes szolgáltatás) való szétválasztására vonatkozó kötelező érvényű elő -

írásokat. 

2006-ban a rendszerirányító az állami tulajdonú, leányvállalatain keresztül termelői és 

kereskedelmi tevékenységet is végző MVM Zrt. része lett, így a korábbi független rendszerirányítói 

(Independent System Operator, ISO) modellről Magyarország áttért a vertikálisan integrált 

vállalkozáson belüli önálló leányvállalatként működő átviteli rendszerirányítói modellre 

(Independent Transmission Operator, ITO). A tranzakció során az átviteli hálózat a rendszerirányító 

tulajdonába került. 

Az MVM Zrt. olyan vállalati struktúrát alakított ki, amelyben a leányvállalatokat koordináló 

holdingtársaság nem végez engedélyes villamosenergia-ipari tevékenységet. 2016-ban 

Magyarországon egyetlen átviteli rendszerirányítóként a MAVIR Zrt. (változatlanul az MVM Zrt. 

önálló leányvállalataként) végezte engedélyesi tevékenységét. A Harmadik Energiacsomagban 

foglaltak végrehajtása érdekében 2012 elejére a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó 

szerződések megszüntetésre kerültek. 

 

2.3.10. Az okos mérés bevezetésének előkészítése 

A Központi Okos Mérés Zrt. (KOM) 2013-ban indított mintaprojektjének megvalósítása 2017-ben 

tovább folytatódott.  

A Derogációs Támogatás további folyósítása érdekében a NFM támogatási szerződést kötött a KOM-

mal, mivel 2017 januárjától az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Mintaprojekttel kapcsolatos feladatai a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek.  

A Hivatal 2017. február 1. napján meghatározta a KOM számára az okos mérés bevezetésével 

kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II.25.) 

Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás részleteit, valamint a Kormányrendelet 14. § (2) bekezdés b) 

pontja szerinti záródokumentum (a továbbiakban: „záródokumentum”) tartalmi és formai 

követelményeit, továbbá annak leadási határidejét. A záródokumentumot az üvegházhatású gázok 

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 

részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 18/F. § (2) bekezdése szerinti zárójelentés benyújtásával 

egyidejűleg, vagyis a beruházás befejezését követő 6 hónapon belül, kell elkészíteni és leadni a MEKH 

számára.  

file:///C:/Users/milasina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E4NMS3W2/VSFO%20Országgyűlési%20beszámoló%20a%2020130210-1_TP.docx%23_Toc250541283
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2017 októbertől változás lépett életbe az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt 

megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet szövegében. A 

módosítás előkészítésében a Hivatal is részt vett. 

A KOM tájékoztatása szerint a mintaprojekthez kapcsolódó beszerzések nagyrészt lezárultak, kiépítésre 

került a központi mérésvezérlési rendszer és leszállításra kerültek az okosmérést biztosító végponti 

eszközök. A KOM és a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű és távhő infrastruktúra-üzemeltetők közötti 

együttműködési megállapodások alapján megkötésre kerültek, ezeket a KOM Zrt. benyújtotta a Hivatal 

számára. A mintaprojektbe ebben az évben több mint 80.000 mérési végpont került bevonásra. A 2018. 

évben a KOM elkészíti és benyújtja az okosmérés országos bevezetését megalapozó záródokumentumot 

a MEKH részére. 

 

2.4. Árelőkészítés, árszabályozás 

 

2.4.1. Rendszerhasználati díjak 

A rendszerhasználati díjak közül az átviteli díj a nagyfeszültségű átviteli hálózat üzemeltetésével, 

karbantartásával, a hálózat fizikai veszteségével, az országos villamosenergia-rendszer 

irányításával, az egységesülő európai villamosenergia-rendszer kiépülésével kapcsolatos ún. 

piacintegrációval, valamint a villamosenergia-rendszer mindenkori termelés-fogyasztás 

egyensúlyának biztosításához szükséges tartalékkapacitások lekötésével kapcsolatos indokolt 

költségek fedezését szolgálja. Ennek a díjelemnek tehát az átviteli rendszerirányító alapvető 

tevékenységének elismert költségeire kell fedezetet nyújtania.  

Az átviteli hálózaton keresztül jut el az erőművek által megtermelt villamos energia az elosztóhálózatba. 

Az elosztóhálózatot Magyarországon jelenleg 6 – területi monopóliummal rendelkező – elosztói 

társaság (engedélyes) működteti, tartja karban és fejleszti. 

Az elosztási díjakból (elosztói alapdíj, elosztói forgalmi díj, elosztói veszteségdíj, továbbá bizonyos 

felhasználói kategóriáknál elosztói teljesítménydíj, elosztói meddőenergia-díj és elosztói 

menetrend-kiegyensúlyozási díj), valamint a közvilágítási elosztási díjból származó bevétel az 

elosztóhálózati társaságoknak az elosztóhálózatok működtetésével és karbantartásával, az 

ügyfélszolgálati kötelezettségekkel, a hálózati veszteséggel összefüggésben felmerülő indokolt 

költségeinek fedezésére szolgál. 

A rendszerhasználat árszabályozásában 2017-ben új árszabályozási ciklus kezdődött (2017–2020). 

A 2017. évi rendszerhasználati díjak előkészítése, az új díjak kalkulálása a – jogszabályi előírásnak 

megfelelően – 2016-ban elvégzett eszköz- és költség-felülvizsgálat alapulvételével történt. A 2018. évi 

díjak a Hivatal Módszertani útmutatójában foglaltak figyelembevételével kerültek számszerűsítésre 

(Lásd: http://www.mekh.hu/download/7/1a/20000/modszertani_utmutato_villamos_energia_ii.pdf).  

 

Az elosztói szolgáltatásminőség árszabályozási ösztönzése 

Az ösztönzési rendszer a szolgáltatásminőségi mutatók éves értékelésén keresztül valósul meg . 

Ennek értelmében a Hivatal az elosztói költség-felülvizsgálatok során (az árszabályozási ciklus 

indulását megelőzően) is figyelembe veszi, hogy az elosztók a vizsgált évben hogyan teljesítették a 

szolgáltatásminőségi mutatók elvárt szintjét, továbbá egymáshoz képest milyen 

szolgáltatásminőséget értek el. Ennek alapján a Hivatal az elismert indokolt költségek értékének 

megállapításánál (a műszaki jellegű résztevékenységek működési költségeinek összehasonlító 

vizsgálata során) a „jobban teljesítő” elosztóknál csökkenti a költséglevonás egyébként 

szükségesnek ítélt mértékét. 

A 2016. évi vizsgálat megállapítása szerint minden elosztó mindhárom értékelt mutató tekintetében 

megfelelt, vagyis teljesítette a Hivatal által meghatározott minimális minőségi követelményeket, s 

az adatok között jelentős szórás sem volt. Ezért a Hivatal a 2017. évi induló költségbázis 

http://www.mekh.hu/download/7/1a/20000/modszertani_utmutato_villamos_energia_ii.pdf
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vonatkozásában, azaz a 2017. évi árak meghatározásához a szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

sem bónusz, sem malusz jellegű ösztönzés alkalmazását nem látta indokoltnak.  

A szolgáltatásminőség ösztönzési rendszerének másik „ároldali” elemét az egyes elosztói 

szolgáltatásminőségi mutatók romlását szankcionáló – a 2017. évet illetően a villamosenergia-

rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16 .) MEKH rendeletben 

megfogalmazott – szabályozás képezte.
14

 Ezen szabályozás szerint a Hivatal határozatában 

meghatározott szolgáltatásminőségi mutatók bármelyikének jelentősebb romlása esetén a nem 

megfelelően teljesítő elosztó a következő év II. félévében az elosztási díjakból a fenti rendeletben 

meghatározott (a romlás mértékétől és az érintett mutatók számától függő) mértékű árengedményt 

köteles adni a felhasználóknak. 

A Hivatal az adatok rendelkezésre állása és feldolgozása után 2017 májusára végezte el a 2016. évi 

szolgáltatásminőségi mutatók értékelését. Az értékelés alapján a szolgáltatásminőségi mutatók 

alakulása nem támasztotta alá szankció alkalmazását, így kötelező árengedmény nyújtására 2017 

második félévében nem került sor. 

 

2.4.2. Egyetemes szolgáltatás 

 

Az egyetemes szolgáltatás árszabályozási keretei 

A kis fogyasztású felhasználók és a közintézmények (ha nem léptek ki a szabadpiacra) 2017-ben is az 

egyetemes szolgáltatás keretében, azaz minden elemében hatóságilag szabályozott áron vásárolhatták a 

villamos energiát. 

A kis fogyasztású (egyetemes szolgáltatásra jogosult) felhasználók közé a lakossági
15

, valamint a 

kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb 

csatlakozási teljesítményű felhasználók (többnyire kisvállalkozások) tartoznak. 

Az egyetemes szolgáltatás rendszerének 2008. évi bevezetése óta az itt vételező lakossági és nem 

lakossági felhasználók számára is különálló árelemként jelenik meg a villamos energia mint termék 

egyetemes szolgáltatási ára, az ennek a „terméknek” a felhasználóhoz való eljutását biztosító 

rendszerhasználat díja (díjai), valamint az adók és adójellegű tételek. 

A 2013 novemberében megvalósult ún. második rezsicsökkentés egyik intézkedéseként az adójellegű 

tételek (az ún. pénzeszközök) – a korábbi időszaktól eltérően – a lakossági felhasználók számláiban már 

nem jelennek meg, azokat (az energiaadóhoz hasonlóan) csak a nem lakossági felhasználók kötelesek 

fizetni. 

Az egyetemes szolgáltatási ár fogalma a villamos energia esetében tartalmilag csak a termékre 

(a szolgáltató elismert költségeivel együtt) vonatkozik, a rendszerhasználati díjakat (és a fentiekben 

jelzett többi árösszetevőt) nem tartalmazza. 

A villanyszámlában – a 2013. november 1. óta már csak a nem lakossági felhasználók (függetlenül 

attól, hogy versenypiaci kereskedő vagy egyetemes szolgáltató látja el őket) által  – megfizetendő 

három ún. pénzeszköz egyikeként megjelenő szénipari szerkezetátalakítási támogatás a Vértesi 

Erőmű Zrt. tulajdonában lévő márkushegyi szénbánya azon működési költségeit fedezi (a 

bezárásig), amelyek a szénből termelt villamos energia értékesítéséből nem térülnek meg. Egy 

másik pénzeszköz teremti meg a villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú 

villamosenergia-ellátásának fedezetét, míg a harmadik (kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj) a 

távhőszolgáltatás támogatására szolgáló tétel.  

                                                           
14Az ösztönzés szabályait 2013. november 1. előtt a villamosenergia-rendszerhasználati díjak megállapításának és 

alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet tartalmazta, míg 2017-től a villamosenergia-

rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 

tartalmazza. 
15 2013. december 31-től bizonyos feltételekkel lakossági fogyasztónak minősülnek a társasházak is (VET 3. § 42. pont). 
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Az egyetemes szolgáltatási árakat 2011. február 1-jétől a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben 

[4/2011. (I. 31.) NFM rendelet] állapítja meg. Az árakra a Hivatal tesz javaslatot a miniszternek. 

A Hivatal a 2018. januártól hatályos egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó rendeletmódosítási 

javaslatát a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló  2013. évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezése 

alapján készítette elő. Az egyetemes szolgáltatói árrés elismert fajlagos mértéke (0,986 Ft/kWh) 

2018. január 1-jével nem változott. 

 

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági felhasználók végfelhasználói ára  

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági felhasználók által fizetendő végár 2017. január 1-jén (az 

egyes árösszetevők különböző mértékű és irányú változása mellett) nem változott. A 2017. januári 

lakossági ár szintjét és szerkezetét az alábbi ábra illusztrálja. 

 

11. ábra: Az egyetemes szolgáltatásban villamos energiát vételező lakossági fogyasztók  

2017. évi országos átlagos végfelhasználói ára („A1” árszabás, 2400 kWh/év fogyasztás mellett)  

az alábbi összetevőkből áll (Ft/kWh) 
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A 12. ábra az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági fogyasztók 2011-től érvényes országos 

átlagos végfelhasználói árait és azok összetevőit mutatja be. (A végár 2014. szeptember 1. óta 

változatlan; 2016-ban a feltüntetett árösszetevők sem változtak.) 

 

12. ábra: Országos átlagos lakossági végfelhasználói átlagárak az egyetemes szolgáltatásban 2011-től 

(2400 kWh/év fogyasztás „A1” árszabásban, Ft/kWh) 

 

 

 

Árrésellenőrzés 

A Hivatal a tárgyévet követő év március 31-ig köteles a villamos energia egyetemes szolgáltatók 

rendeletben meghatározott kereskedelmi árrésének ellenőrző vizsgálatát végrehajtani. A Hivatal az 

árrésellenőrzést 2017-ben is határidőre elvégezte. 
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3. A földgázpiac szabályozása és működése 

 

3.1. A földgázpiac működése 

 

3.1.1. A földgázpiaci modell 

A liberalizált földgázpiacon a hazai felhasználók dönthetnek a saját jogon történő földgázbeszerzés, 

illetve a földgázkereskedők által történő ellátás között. Az ellátást biztosító források származhatnak 

importból vagy hazai földgáztermelésből. 

A földgáz-kereskedelem élénkítése érdekében néhány éve bevezetett korlátozott földgáz-kereskedelmi 

működési engedély iránti érdeklődés továbbra is élénk, 2017-ben újabb 7 piaci szereplő léphetett a hazai 

földgázpiacra egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében. Emellett a Hivatal fontosnak tartja a még 

könnyebb piacra lépés lehetőségének megteremtését, így regionális egyeztetéseket folytatott az ún. 

nagykereskedelmi területet érintően egy kölcsönösen elismert regisztráció vagy engedély esetleges 

bevezetéséről. Továbbá a Hivatal vizsgálja a nagykereskedelemi engedélyek eltörlésének lehetőségét is. 

Az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában jelentős átalakulások kezdődtek meg 2015 tavaszán, kezdve 

a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatói működési engedélyének az egész ország területére történő 

kiterjesztésével. Ezt követően a korábbi egyetemes szolgáltatók, nevezetesen az E.ON Energia-

szolgáltató Kft., a GDF SUEZ Energia Magyarország Kft., a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt., az 

ISD Power Kft. és az OERG Kft. is egyetemes szolgáltatói engedélyeik visszavonását kérték. A 2015 

során megkezdődött folyamat, azaz az érintett egyetemes szolgáltatók felhasználói portfóliójának 

FŐGÁZ Zrt. (új néven NKM Földgázszolgáltató Zrt.) általi átvétele 2017. július 1-jével záródott, 

amikor is a felhasználók üzletszabályzat és informatikai rendszer szintű teljes integrálása is 

befejeződött.  

2017 júniusában a Hivatal hozzájárult, hogy az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os mértékű, 

közvetlen befolyást szerezzen a FŐGÁZ Zrt.-ben, mely által közvetett befolyással bír a FŐGÁZ 

Földgázelosztó Kft.-ben is. A végbement cégjogi eseményeket követően a társaságcsoport egységes 

névhasználat mellett döntött, így 2017. november 6-ától a FŐGÁZ Zrt. már NKM Földgázszolgáltató 

Zrt., a FŐGÁZ Földgázelosztó Kft. pedig NKM Földgázszolgáltató Kft. néven működik tovább. 2017. 

november végén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.-ben az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os 

mértékű, közvetlen befolyást szerzett. 

A GET értelmében 2017. október 1-jétől szállítási rendszerüzemeltető nem üzemeltethet kereskedési 

platformot saját szervezetén belül. A Hivatal által kiadott, határozott idejű határozat alapján az FGSZ 

Zrt. 2017. szeptember 30-ig üzemeltette a kereskedelmi platformját, melyen saját maga is köthetett 

ügyletet. 2017. szeptember utolsó hetén az újonnan alakult FGSZ KP Kft. benyújtotta kereskedési 

platform szabályzatát jóváhagyásra a Hivatalhoz, az FGSZ Zrt. pedig kiszervezte kereskedelmi 

platformja üzemeltetését az FGSZ KP Kft.-hez a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés 

érdekében. A lezajlott folyamat eredményeként a két kereskedési platform, az FGSZ KP Kft. és a 

CEEGEX Zrt. által üzemeltetett, azonos feltételekkel működhet a piacon, mint versengő platform-

felületek. 

A 2017. évben a Hivatal egyebek mellett az alábbi földgáz vonatkozású ún. cégjogi eseményekhez, 

közvetlen vagy közvetett befolyásszerzésekhez járult hozzá: 

 az ENKSZ Zrt. alaptőke-emelése miatt – amelynek keretében a FŐGÁZ Zrt. részvényeinek 

100%-a apportálásra került az ENKSZ Zrt.-be – az ENKSZ Zrt. 100%-os közvetlen 

befolyásszerzése a FŐGÁZ Zrt.-ben, 

 az ENKSZ Zrt. 100%-os közvetlen befolyásszerzése az EDF DÉMÁSZ Zrt.-ben, 

 az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os közvetlen befolyásszerzése az ÉGÁZ-DÉGÁZ 

Földgázelosztó Zrt.-ben, 

 a CAMBRIA Kft. 87,94%-os közvetlen befolyásszerzése a Prímaenergia Zrt.-ben, 
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 a CHonfidence Holding AG 100%-os közvetlen befolyásszerzése a Global NRG Zrt.-ben, 

 az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyesülése beolvadás 

útján, 

 az EP Energy, a.s. 95,62%-os közvetlen befolyásszerzése a Budapesti Erőmű Zrt.-ben, 

 a ”HO-ME 2000” Kft. 9,77%-os közvetlen befolyásszerzése a Prímaenergia Zrt.-ben, 

 a MAGÁZ Kft. törzstőkéjének 3 243 510 000 Ft-ról 1 850 050 000 Ft-ra történő leszállítása, 

 az MFB Zrt. 43,5%-os közvetett befolyásszerzése a DÉMÁSZ Zrt.-ben, 

 az MVM Zrt. 50%-os közvetett befolyásszerzése a DÉMÁSZ Zrt.-ben, 

 a Nordest Energy Kft. törzstőkéjének 300 000 000 Ft-ról 100 000 000 Ft-ra történő leszállítása, 

 a Prímaenergia Zrt. és a PG Investment Kft. egyesülése beolvadás útján, 

 a TIGÁZ-DSO Kft. törzstőkéjének 62 066 000 000 Ft-ról 31 033 000 000 Ft-ra történő 

leszállítása, 

 a Westbay Holdings Ltd. 37,4%-os közvetett befolyásszerzése a Dunamenti Erőmű Zrt.-ben, 

 a Westbay Holdings Ltd. 50%-os közvetett befolyásszerzése a MET Magyarország Zrt.-ben. 

 

Az ország ellátását biztosító importszállítások a keleti irányból Beregdaróc hálózati ponton a 

Testvériség vezetéken, míg nyugati irányból az ausztriai Baumgartenből érkező HAG-vezetéken 

történtek. A Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT Zrt.) által megépítésre került szlovák–magyar összekötő 

földgázvezeték 2015. július 1-jén megkezdte kereskedelmi működését. Az ukrán–magyar határponton 

2013. június 1-jétől kezdődően, kisebb-nagyobb megszakításokkal kifelé irányuló szállítás is történik.  

A szerb, horvát és román összeköttetésen továbbra is csak az országból kifelé irányuló szállítás történt, 

bár a horvát és román határkeresztező vezetékek úgy épültek, hogy alkalmasak a kétirányú szállításra is, 

illetve a fizikai szállítással ellentétes irányú (backhaul) kapacitások kihasználására és kereskedésre 

jelenleg is van lehetőség. 

 

13. ábra: A hazai földgázpiac szerkezete (fizikai áramlás) 
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14. ábra: A hazai földgázpiac szerkezete (pénzügyi áramlás)
16

 

 

 

A lakossági földgázfelhasználás szezonalitása, azaz a téli fűtési időszakban megnövekedett 

földgázigény miatt szükséges, hogy a rendelkezésre álló importforrások és a hazai termelés mellett a 

nyári időszakban feltöltött földgáztárolókból biztosítható legyen a teljes ellátás. A földgáztárolókban a 

jogszabály 2016. márciusi változása alapján az arra kötelezett szolgáltatóknak az elmúlt tíz év 

legmagasabb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát kell elhelyezniük, mely következtében, 

elsősorban az egyetemes szolgáltatók helyeztek el nagyobb mennyiségű földgázkészletet, jellemzően a 

felajánlás keretében vásárolt forrásból és közvetett formában. 

A biztonsági földgázkészlet tárolására 1200 millió m
3 

kapacitás és betárolt földgázkészlet áll 

Magyarország rendelkezésre, az energiapolitikáért felelős miniszter által meghatározott
17

 feltöltöttségi 

szinttel és a jogszabályi rendelkezés végső dátumát mintegy másfél hónappal megelőzve, már 2017. 

szeptember közepétől.  A biztonsági földgázkészlet az esetleges importforrások kiesése miatt felmerülő 

forráshiány enyhítése érdekében, elsősorban a lakossági felhasználók ellátására szolgál. A 2017. 

december 12-én Baumgartenben bekövetkezett gázrobbanás miatti, a nyugati irányú importforrás 

átmeneti kiesése ellenére 2017-ben a biztonsági készlet felhasználására nem került sor. 

  

                                                           
16 Minden szín külön pénzügyi kapcsolatot jelöl és földgázipari tevékenységenként értendő, ezért nem feltétlenül egyezik meg a 

társasági adatokkal. 
17 A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés. 
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3.1.2. Nagykereskedelem és kiskereskedelem 

A 2016-ban beszerzett földgázforrások összetételét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

11. táblázat: Földgáz-forrásszerkezet 

 
Mrd m3 % 

Éves országos import és belföldi termelés 15,1 100% 

Hazai termelés:  1,734 11,5% 

Import:  13,366 88,5% 

– ezen belül keleti irányból:  9,194 68,8% 

– ezen belül nyugati irányból:  4,144 31,0% 

– ezen belül déli irányból: 0,027 0,2% 

– ezen belül északi irányból: 0,002 >0,015% 

 

Az import földgázforrások túlnyomó részben orosz eredetűek, az ausztriai Baumgartenből érkező HAG-

vezetéken vásárolt földgáz nagy része is orosz eredetű. A hazai termelés – az előző évek megközelítőleg 

10%-os csökkenő tendenciája után – 2017-ben minimális növekedést mutat, emellett az importált 

mennyiség az előző évi szinthez képest több mint 55%-kal nőtt. Ennek következtében a hazai termelés 

és import aránya 11–89%-os megoszlást mutat. A keleti irányú import az előző évekhez hasonlóan 

2017-ben is meghaladta a nyugati irányú importot. 

A 15. ábrán látható, hogy a beszerzett forrás (import és termelés) alapján számított piaci részesedések 

alapján a 2017. évben három társaság, a Magyar Földgázkereskedő Zrt., a MET Magyarország Zrt. és a 

PPD Hungária Energiakereskedő Kft. uralta a nagykereskedelmi piac több mint háromnegyedét. 

 

15. ábra: Földgázkereskedők piaci részesedésének változása a beszerzett források mennyisége alapján 

(2016–2017. október) 

 

 

A kiskereskedelmi piacot a 2004. évi piacnyitás óta kettős szerkezet jellemzi: a hatósági áras és a 

szabadáras szegmens elkülönülése. A két szegmens egymáshoz viszonyított súlya a piacnyitással 

folyamatosan a szabadpiac javára tolódott el. A hatósági áras közüzemi szolgáltatást – melynek 

igénybevételére korábban minden felhasználó jogosult volt – 2009. július 1-jétől felváltotta a jóval 

szűkebb jogosultsági körre vonatkozó egyetemes szolgáltatás.   
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Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat (lakossági fogyasztók, a 20 m
3
/óra kapacitást meg 

nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználók és az önkormányzati bérlakásban élők 

felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat) továbbra is döntően az 

egyetemes szolgáltatók látják el. Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatásra jogosult 

felhasználókkal szemben földgáz-értékesítési és szerződéskötési kötelezettség terheli.  

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók vagy már korábban is a szabadpiacról vételeztek 

energiát, vagy csak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszűnésével 

kerültek szabadpiacra (kis- és közepes fogyasztású felhasználók és a távhőtermelők). 2017. december 

15-én 41 társaság rendelkezett földgáz-kereskedelmi működési engedéllyel, amelyek jórészt ipari 

felhasználóknak vagy más földgázkereskedőknek értékesítettek földgázt. 

 

16. ábra: Befektetői csoportok részesedésének változása a kiskereskedelmi piacon értékesített  

földgáz mennyisége alapján (2005–2017. október) 

 

 

2017-ben az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábbi nevén FŐGÁZ) részesedése tovább nőtt és 

meghatározó szereplője a hazai földgáz-kiskereskedelmi piacnak. 

 

12. táblázat: Piaci részesedések a felhasználási helyek száma alapján 2017. októberben 

Szolgáltató / felhasználók 

száma 

Egyetemes 

szolgáltatás 
Szabadpiac Összesen Részesedés 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. 3 317 512 14 284 3 331 796 99,14% 

E2 Hungary Zrt. 0 12 279 12 279 0,37% 

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 0 7 760 7 760 0,23% 

Egyéb 144 8 556 8 700 0,26% 

Összesen 3 317 656 42 879 3 360 535 100,00% 
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3.1.4. Engedélyezés és felügyelet 

A Hivatal – a GET és a vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban – az általa kiadott 

engedélyben állapítja meg a földgázpiaci engedélyesi tevékenységek, valamint a kapcsolódó 

tevékenységek folytatásának feltételeit. A Hivatal ellenőrzi az engedélyben foglaltak betartását, a 

követelményeknek való folyamatos megfelelést, és szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. 

A Hivatal az elmúlt évben az engedélyezés és felügyelet tárgykörében 192 határozatot hozott és 34 

végzést adott ki, míg árszabályozással összefüggésben további 2 határozatot és 15 végzést hozott. 2017 

során 9 új (2 földgáz-kereskedelmi és 7 korlátozott földgáz-kereskedelmi) működési engedély került 

kiadásra. A Hivatal – egyetlen kivétellel az engedélyes társaságok kérésére – 6 működési engedélyt vont 

vissza. Engedélyek felülvizsgálatára vagy módosítására közel 30 alkalommal került sor. Emellett 

üzletszabályzat jóváhagyása vagy módosítása témakörben összesen 32 esetben, kötelezést és/vagy 

bírságot tartalmazó határozatot 62 esetben, megfelelési jelentés és program tárgykörben 8 alkalommal, 

Open Season (nyílt kapacitás felajánlási) eljárás keretében 4 esetben, 10 éves fejlesztési terv tárgyban 2, 

míg korlátozási besorolás ügyében 1 döntést hozott a Hivatal. 

Az országos magasnyomású szállítóvezeték-rendszert 2015. június 1-jéig az FGSZ Földgázszállító Zrt. 

egyedüliként üzemeltetette, ettől az időponttól kezdődően azonban már a Magyar Gáz Tranzit Zrt. is 

rendelkezik a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel. Tekintettel arra, hogy a 

magasnyomású szállítóvezeték-rendszer jelentős része jelenleg is az FGSZ Zrt. üzemeltetése alatt áll, ő 

látja el az együttműködő földgázrendszer rendszerirányítási feladatait. 

A 2015. május 25-től szállítási rendszerüzemeltetési működési engedéllyel rendelkező Magyar Gáz 

Tranzit Zrt. (MGT) fő feladata a szlovák–magyar összekötő vezeték üzemeltetése. 

A Hivatal a gázpiac egyik alapdokumentumának számító Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 

kialakításával, továbbfejlesztésével kapcsolatban minden Szabályzati Bizottsági ülésen részt vett, 

iparági egyeztetéseket folytatott annak érdekében, hogy a megkülönböztetésmentes, átlátható és 

hatékony piaci verseny elvei a lehető legjobban érvényesüljenek.  

Ennek keretében 2017. évben az ÜKSZ módosítására – elsősorban az EU-s jogszabályok, így a CAM 

NC és a BAL NC implementációja okán – a szakértői elemzés és szakmai egyeztetések után 2 

alkalommal volt szükség. 

Emellett sor került továbbá az alacsonyabb rendű szabályozási környezet, így különösen az FGSZ 

Földgázszállító Zrt. és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltett platformok, valamint az FGSZ 

Földgázszállító Zrt. és a CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt. által üzemeltett 

kereskedelmi felületetek szabályzatainak módosítására.  

A Hivatal – tekintettel az FGSZ Zrt. Informatikai Platformjának hazai gáziparban betöltött szerepére – 

közigazgatási hatósági eljárást indított az FGSZ Zrt. – várhatóan 2018. október 1-jétől induló – új 

Informatikai Platformjának (IP) bevezetésével kapcsolatban, mely eljárás keretében információt kért 

többek között a beruházási döntés előkészítő dokumentációról, a döntés meghozatalakor rendelkezésre 

álló ütemtervről az új IP üzembe helyezéséig terjedő átmeneti időszak alatti jogszabályi és piaci 

struktúraváltozások kezelésének megfelelő, a meglévő és az új IP-ket érintő változások folyamatos 

kezelésére. A Hivatalnak kiemelt szándéka, hogy a felügyeleti tevékenységével összhangban az ilyen 

kritikus rendszerelemek, mint az FGSZ Zrt. IP-je, ellenőrzött és tervszerű módon kövesse a jogszabályi, 

szabályzati változásokat és a többi földgázpiaci engedélyes számára nyújtsa a részére előírt üzleti 

folyamatok támogatását. 

2017. március 6-án a Hivatal megtiltotta a szállítási rendszerüzemeltetőknek az FGSZ Zrt.-nek és az 

MGT Zrt.-nek, hogy az éves kapacitás aukción, Mosonmagyaróvár és Balassagyarmat rendszer-

összekötési pontra vonatkozóan a 2019. október 1-jén kezdődő és az azt követő gázévekre kapacitást 

kínáljanak fel. A Hivatal megítélése szerint ugyanis az Északi Áramlat vezeték megépítése és az ukrán 

gáz-tranzit szerződés lejárata jelentősen átrajzolhatja Európa gázáramlási térképét. Az érintett szállítási 

rendszerüzemeltetők fejlesztési terveiben csak most körvonalazódnak azok a beruházási és 

kapacitásbővítési elképzelések, amelyek az Északi Áramlat vezetéken érkező gáz szárazföldi elosztását 

biztosítják. A földgáz európai betáplálási pontjaival és a belföldi szállítókapacitások alakulásával 
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kapcsolatos információk elérhetőségének korlátozottsága miatt ma rendkívül nagy bizonytalansággal 

lehet csak felmérni, hogy a különböző gázkereskedelmi központokban milyen árak alakulhatnak ki, a fő 

szállítási útvonalakon hol alakulhatnak ki szűkületek, és a szállító kapacitások a jövőben milyen piaci 

értéket fognak képviselni. Az európai gázáramlási útvonalak megváltozása a hazai határkeresztező 

kapacitások iránti jövőbeli keresletet is befolyásolni fogja. A piaci hatások felmérésére ma elsősorban 

azoknak a cégeknek van lehetősége, akik jelentős erőforrásokat tudnak arra fordítani, hogy a különböző 

forgatókönyveket feltérképezzék, vagy közvetlen kapcsolatban állnak a beszállítókkal, és így pontosabb 

képük van a várható változásokról. A magyar gázpiacon az aktív kereskedők számottevő része 

jellemzően rövid horizontra vonatkozó üzleti tervek alapján működik, legtöbb esetben éves-gázéves 

értékesítési szerződéseket kötnek, és ezzel összhangban forrástervet is csak néhány évre előre 

készítenek. Sem információ nem áll rendelkezésükre a gázpiac várható átrendeződéséről, sem pénzügyi 

kockázatvállalási képességük nem teszi lehetővé, hogy a mai bizonytalansági szint mellett hosszú távú 

elkötelezettséget vállaljanak. Fennáll a kockázata annak, hogy a hosszú távú kapacitástermékek 

aukcióján a keresletnek számottevően szűkebb része jelenne meg, mint egy jól informált helyzet esetén. 

Így a több információval és közvetlen beszállítói kapcsolatokkal rendelkező szereplők ma olcsóbban 

jutnának a kapacitásokhoz, mint azok a kereskedők, akik csak rövidebb horizontra vonatkozó 

előrelátással és/vagy kisebb kockázatvállaló képességgel rendelkeznek. A rendszer-összekötési 

pontokon kialakuló jövőbeli szűkületi prémium tartós versenyhátrányt jelenthet majd a kapacitások 

lekötésére ma még nem képes piaci szereplőknek. Mindezekre tekintettel a Hivatal az egyoldalú 

piactorzító hatások elkerülése érdekében tiltotta meg a 2019. október 1. utáni gázévekre vonatkozó 

hazai importkapacitások hosszú távú lekötését az érintett hálózati pontokon.   

A GET rendelkezik a földgázelosztó tevékenység általános szabályairól, ezen belül az engedély kiadásának 

feltételeiről és az elosztó együttműködési kötelezettségéről az együttműködő földgázrendszer fejlesztésének 

és üzemeltetésének biztosítása érdekében.  

A földgázelosztói rendszerek üzemeltetését 10 regionális elosztótársaság végzi. Ezek közül öt nagy társaság  

– földrajzilag felosztva az ország területét – végzi a regionális elosztói tevékenység túlnyomó részét. 

A Hivatal az általa lefolytatott ellenőrzések eredményeként a 2016. január 1-jén indult módosított szabályok 

mentén történő korrekciós elszámolás eredményeit a 2017 év során is figyelemmel kísérte. 

A Hivatal a 2016 évben aktuális a 20–100 m
3
/óra közötti teljesítményű fogyasztásmérők adatátviteli, 

távadós telemechanikai rendszerének kiépítéséhez szükséges berendezések felszerelésének ellenőrzését 

követően 2017 során a 20 m
3
/óra alatti fogyasztásmérő berendezések felszerelésének előrehaladását is 

figyelemmel kísérte. A 20 m
3
/óra alatti fogyasztásmérők adatátviteli, távadós telemechanikai 

rendszereinek kiépítésére rendelkezésre álló végső határidő 2018. október 1-je. 

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 

2017. évi LVII. törvény 2017. július 1. napi hatállyal módosította a GET-et, mely értelmében „mentes a 

csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m
3
/óra névleges 

teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 

méterig díjmentes”. A GET módosítás pontosítása, a kialakult helyzet megnyugtató orvoslása érdekében 

a Hivatal részben a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH 

rendelet szintjén, részben pedig a földgázelosztó engedélyesek üzletszabályzataiban rendezte a 

kérdéskört a földgázelosztók által alkalmazott egységes eljárásrend kialakítása érdekében.   

A 2013. január 1-jétől működő szervezett földgázpiacon kötött ügyletek száma, köszönhetően annak, 

hogy a tagok száma 13-ról 21-re emelkedett, az előző évekhez képest nagyságrendi változást mutatott 

2017-ben. A növekedést segítette továbbá, hogy 2017 októberében a CEEGEX Zrt. kereskedési 

platformján euróalapú kereskedés vált lehetővé. Új feladatként jelentkezett, hogy a Hivatal az egységes 

elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (e-közmű rendelet) 

szerinti felügyeleti hatóságként a közművezeték-üzemeltetőket – jellemzően a földgázelosztókat és a 

szállítási rendszerüzemeltetőket – adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre hívja fel és ellenőrizze a 

közműegyeztetési eljárások lebonyolítását.  
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3.1.5. Tevékenységek szétválasztása 

A GET szerint a számviteli szétválasztás minden földgázipari vállalkozás számára kötelező, mentesség 

nem adható. Ha a földgázszállítási, a földgázelosztási, és a földgáztárolási tevékenységet vertikálisan 

integrált földgázipari vállalkozás végzi, az engedélyköteles tevékenységeket a hozzájuk közvetlenül 

nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől elkülönült, jogilag szétválasztott, valamint szervezeti és 

döntéshozatali szempontból független szervezetben és döntéshozatali eljárás alkalmazásával kell ellátni, 

kivéve:  

a) a 100 000-nél kevesebb felhasználó ellátását biztosító földgázelosztót, 

b) a vezetékes PB-gáz-szolgáltatót. 

 

A szétválasztási követelmény és az ezt vizsgáló tanúsítási eljárás kötelezettsége onnan ered, hogy a 

szállítás, valamint az elosztás és tárolás is monopoltevékenység, ezért az uniós előírásoknak 

megfelelően szigorú szabályok betartására van szükség: az infrastruktúrához diszkriminációmentes 

hozzáférést kell biztosítani, valamint ezeket a tevékenységeket el kell választani a kitermeléstől és a 

kereskedelemtől. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében a szállítói tevékenységet egy elkülönült szervezeti 

egységben és független döntéshozatali folyamat biztosításával kell végezni. A rendszerüzemeltetés 

vezetői nem vehetnek részt más (engedélyhez kötött) földgázipari tevékenységben sem közvetlenül, sem 

pedig közvetve. Az információáramlás tekintetében a rendszerüzemeltetőnek ugyanúgy kell végeznie 

földgázipari tevékenységeit a tulajdonosi köréhez tartozók esetében, mint a piac más szereplője 

vonatkozásában.  

Az FGSZ Zrt. mind fizikailag (úgy mint székhely, hivatali épület), mind jogilag, mind tevékenység 

szempontjából el lett választva minden más földgázipari tevékenységet folytató gazdasági szervezettől, 

az EU-irányelvnek megfelelő tevékenységszétválasztási szabályok érvényesülését biztosító ún. ITO- 

(Independent Transmission Operator) modell szerint működik. A modell lényege, hogy a szállítási 

rendszerüzemeltetői tevékenységet végző vállalat, amely egy vertikálisan integrált vállalatcsoport része, 

a vállalatcsoporton belüli termelői, kereskedelmi tevékenységektől történő szétválasztásra vonatkozó 

szabályok szerinti működése biztosított legyen. Az ITO-modell keretei között az FGSZ Zrt.-nek az 

anya- és leányvállalatoktól egyaránt függetlenül kell működnie. 

A Magyar Gáz Tranzit Zrt. a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve az államigazgatáson belül 

különálló állami szerveken keresztül valósította meg a tulajdonjog szétválasztásának OU-modell szerinti 

feltételeit.  

A Magyarországon működő 10 földgázelosztói engedélyes társaság közül 5 nagyobb, regionális társaság 

van, 100 000-nél több felhasználóval. Az 5 nagy társaság már 2007-ben végrehajtotta a jogi 

szétválasztást, eszerint a földgázelosztási és a földgáz-kereskedelmi tevékenységeket külön 

társaságokban végzik. A korábbi közüzemi szolgáltatói engedélyesek közül 2016 előtt az egyetemes 

szolgáltatói engedéllyel rendelkezők többségének versenypiaci földgáz-kereskedelmi engedélye is volt, 

mely tevékenységeket számviteli szétválasztás mellett végezték, vagy létrehoztak jogilag független 

kereskedői engedélyes társaságokat a társaságcsoporton belül. 2015 és 2016 során a 7 egyetemes 

szolgáltató közül 4 visszaadta működési engedélyét, míg az 5. cégjogi esemény következtében 

beolvadással szűnt meg és mára az NKM Földgázszolgáltató Zrt. mellett csak a Csepeli Erőmű Kft. 

rendelkezik ilyen engedéllyel. Ezzel párhuzamosan a legtöbb volt egyetemes szolgáltatótársaság 

versenypiaci földgáz-kereskedelmi tevékenységét is felszámolta, felhasználóit más szereplőknek adta át 

és működési engedélyét visszaadta.  
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3.2. Ellátásbiztonság 

 

A Hivatal a megfelelő földgázellátás biztosítása érdekében folyamatosan vizsgálja a magyar földgázpiac 

helyzetét, az egyes szereplők aktivitását, tevékenységét, szükség esetén intézkedéseket tesz.  

Ezenfelül a Hivatal rendszeresen vizsgálta a hazai és az EU-tagállamok földgáztárolóinak készlet- és a 

hazai földgázforrások és felhasználás alakulását, az Ukrajna irányába történő kiszállítás intenzitását, 

valamint a spot piacokon az árak változását, továbbá az EUR és az USD árfolyamának alakulását.  

A valaha mért maximális országos földgázfogyasztás (2005. február 9-én) 89,5 millió m
3
/nap volt. 

Ehhez képest a 2017. év folyamán
18

 mért legmagasabb földgázfogyasztás (2017. január 10-én) 70,0 

millió m
3
/nap volt, a második legmagasabb földgázfogyasztás három nappal korábban (2017. január 7-

én) 69,4 millió m
3
/nap volt, míg a harmadik legmagasabb értéket (2017. január 11-én) 67,9 millió 

m
3
/nap mennyiséggel regisztrálták. A fenti adatokkal összehasonlítva látszik, hogy a hazai 

földgázrendszer 197,2 millió m
3
/nap betáplálási kapacitása jelenleg ennek több mint háromszorosa, 

tehát az ellátásbiztonság műszaki háttere megfelelő. 

 

13. táblázat: A hazai földgázrendszer maximális technikai kapacitása [millió m
3
/nap] 

Hazai termelés 10,5 

Import Mosonmagyaróvár (nyugati irány) 14,4 

Import Beregszász (keleti irány) 56,3 

Import Csanádpalota (délkeleti irány) 4,8 

Import Drávaszerdahely (délnyugati irány) 19,1 

Import Balassagyarmat (északi irány) 12,0 

Kereskedelmi gáztárolók 60,1 

Biztonsági gáztároló 20,0 

ÖSSZESEN 197,2 

 

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről 994/2010/EU rendelet 4. cikke arra 

kötelezi a tagállamokat, hogy az ellátásbiztonságot veszélyeztető tényezőket azonosítsák, és az 

ellátásbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében Kockázatértékelést, majd ennek alapján 

Megelőzési Cselekvési Tervet, az esetleges krízishelyzetek kezelésére pedig Vészhelyzeti Tervet 

dolgozzanak ki. 

A Kockázatértékelés egyik fő eleme az N-1-elemzés. Ennek lényege, hogy meghatározásra került a 

legnagyobb önálló földgáz-infrastruktúra (ukrán–magyar betáplálási lehetőség), majd ennek kiesése 

esetén a fennmaradó infrastruktúra terhelésének, igénybevehetőségének kiszámítása és annak 

meghatározása, hogy az alkalmas-e a fennmaradó infrastruktúra az ország teljes gázszükségletét 

kielégíteni. Az elemzés eredményeként Magyarország N-1-mutatója 2016-ra 129%, amely megfelel a 

rendelet követelményeinek.  

Magyarország az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete alapján még 2016-ban 

elkészítette a földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésének 3. aktualizált változatát és 2016. 

szeptember 29-én benyújtotta az Európai Bizottságnak. A Hivatal a Kockázatértékelés aktualizált 

változatát alapul véve, a 994/2010/EU rendelet 4. cikke által előírt földgázellátás-biztonsági Megelőzési 

Cselekvési Tervet és Vészhelyzeti Tervet felülvizsgálta, aktualizálta és 2016 év végére a szomszédos 

tagállamokkal a szükséges regionális egyeztetést elvégezte. A Megelőzési Cselekvési Tervet és 

Vészhelyzeti Tervet a Hivatal honlapján publikálta, illetve az előírt 2016. decemberi határidőre a 

Bizottság honlapjára feltöltötte.  

A Hivatal 2017. július 10-én kézhez vette az Európai Bizottság véleményét Magyarország hatáskörrel 

rendelkező hatósága által az Európai Bizottsághoz benyújtott megelőzési cselekvési és vészhelyzeti 

tervről. A Bizottság észrevételeit a Hivatal megvizsgálta, megválaszolta és kérte a válaszok 

                                                           
18 2017. december 18-án rendelkezésre álló adatok alapján 
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figyelembevételével a Cselekvési Terv, valamint a Vészhelyzeti Terv változatlan formában történő 

jóváhagyását. A Bizottság véleményében kifogásolta, hogy a GET értelmében földgázellátási 

válsághelyzet esetén a Kormány szabályozhatja a Magyarország területén termelt vagy készletezett 

földgáznak a Magyarország területén kívülre történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit. 

Földgázellátási válsághelyzet esetén továbbá a szállítási rendszerirányító – bizonyos feltételek mellett – 

elrendelheti az átszállítandó földgázmennyiség csökkentését. A Hivatal válaszában ismertette, hogy a 

válsághelyzet bármely fokozata esetén – annak fennállásáig – ugyan a Kormány rendeletben 

szabályozhatja a Magyarország területén termelt vagy készletezett földgáznak a Magyarország területén 

kívülre történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit, de ez a Magyarország területén 

történő átszállításra nem terjed ki. Földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító a 

földgáznak Magyarország területén, az együttműködő földgázrendszeren keresztül történő átszállítására 

vonatkozó szerződések szerinti földgázmennyiség arányos csökkentését csak abban az esetben 

rendelheti el, ha a beszállító, rendszerhasználó a belföldi felhasználók ellátására vonatkozó 

szerződéseiből fakadó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy az átszállítandó mennyiséget nem, vagy nem 

teljes egészében táplálja be a rendszerbe. Tehát a csökkentést csak a hivatkozott feltételek beállta esetén 

lehet elrendelni és az kizárólag a kieső forrás mértékéig terjedhet. 

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938 rendelet (2017. 

október 25.) kihirdetésre került, melyet 2017. november 1-jétől kell alkalmazni. A 2017/1938 rendelet 

számos feladatot határoz meg a tagországok számára, amelyekre a Hivatal a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal (NFM) megkezdte a felkészülést. A Hivatal és az NFM egy közös munkatervet 

készített, amely a tagállamra háruló feladatok megosztására tett javaslatot. Ez tartalmazza a védett 

felhasználókkal kapcsolatos feladatokat: földgázmennyiség becslése (adatbekérés, adatfeldolgozás), a 

védett felhasználók jogszabályi rendezése, uniós adatszolgáltatás előkészítése, a nemzeti és közös 

kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatok, valamint a kereskedelmi szerződéseket érintő 

adatszolgáltatásra vonatkozó modelljavaslat és a szolidaritási mechanizmus alkalmazására vonatkozó 

nemzetközi megállapodások megkötésének előkészítése. A Hivatal ezzel párhuzamosan megkezdte a 

2017/1938 rendelet miatt szükséges jogszabályi változások felmérését, előkészítését. 

A Hivatal megkezdte a védett felhasználók és az alapvető szociális szolgáltatói kategóriákba tartozó 

felhasználók azonosítását és – Magyarország az olasz vezetésű ukrán regionális munkacsoport tagjaként 

– a 2017/1938 EU rendeletben meghatározott közös kockázati csoport munkájához szükséges adatok 

összegyűjtését, továbbá részt vett a regionális munkacsoport munkájában.  

A válsághelyzet során alkalmazandó korlátozási besorolás 2017. év során is felülvizsgálatra került. A 

Hivatal 2017 szeptemberében az előző 2016/2017 gázévi korlátozási besorolás változatlan hagyása 

mellett a szállítási rendszerirányító részére előírta, hogy a jóváhagyott korlátozási besorolást az új 

gázévre (október 1-jétől) érvényes éves lekötésekkel aktualizálja és ismételten nyújtsa be jóváhagyásra. 

 

3.2.1. Határkeresztező kapacitások elosztása és a szűk keresztmetszetek kezelése 

A határkeresztező gázvezeték olyan szállítóvezeték, amely Magyarország államhatárát keresztezi. Szűk 

keresztmetszet (szerződéses és/vagy fizikai) akkor keletkezik, amikor a földgázszállítási igény 

magasabb a szállítói kapacitásnál. 

Az importbetáplálási pontok mellett Szerbia felé is rendelkezik Magyarország földgázszállító-vezeték 

összeköttetéssel (13,2 millió m
3
/nap kapacitással), azonban az kizárólag tranzitforgalomra kerül 

igénybevételre. A nyugati HAG-vezetéken 2017. december 12-én a Baumgartenben bekövetkezett 

robbanás következtében rövid ideig szünetelt a földgázszállítás, mely azonban Magyarországon 

semmilyen fennakadást nem eredményezett. A kieső importforrás megemelt kitárolással teljes 

mértékben kiváltásra került.  
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3.2.2. Földgázszállítás 

A földgázrendszer irányításáért és a szállítói hálózat túlnyomó többségének üzemeltetéséért a MOL-

tulajdonú szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes, az FGSZ Földgázszállító Zrt. felel.  

A Hivatal az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó, az FGSZ Zrt., mint rendszerirányítást végző 

szállítási rendszerüzemeltető által benyújtott 10 éves fejlesztési javaslatot felülvizsgálta. A fejlesztési 

tervben megfogalmazott rendszerfejlesztési elképzelések, projektek több alkalommal egyeztetésre kerültek 

a rendszerirányító koordinálásával, a rendszerüzemeltetőkkel és a piaci szereplőkkel. A felülvizsgálat 

eredményeként a Hivatal 2017. február 27-én a 10 éves fejlesztési tervet jóváhagyta. A jóváhagyott 

tervben a Csanádpalota térségében az új kompresszorállomás (2 db új 4,5 MW-os kompresszor 

gépegység) telepítését feltétellel hagyta jóvá, a beruházás indításának kezdetét a román oldali 

fejlesztésekről szóló végső beruházási döntés meghozatalától tette függővé. A további új fejlesztések 

esetében a koncepció átdolgozását, felülvizsgálatát és kiegészítését írta elő a lefolytatásra kerülő Open 

Season eljárás eredményességétől függően. A Hivatal előírta a rendszerirányító részére, hogy az MGT Zrt. 

szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes 10 éves fejlesztési tervében szereplő projektek – többek között a 

Vecsés–Városföld tranzitvezeték – esetében ismételten végezze el az együttműködő földgázrendszer 

összehangolt felülvizsgálatát és erről tájékoztassa a Hivatalt. Az FGSZ Zrt. az MGT Zrt.-vel 

együttműködve a 2016. évi tízéves fejlesztési javaslat kiegészítését 2017 októberéig elvégezte és a 10 éves 

fejlesztési javaslat vizsgált elemei közé bekerültek az MGT Zrt. fejlesztési javaslatai is. 

 

3.2.3. Földgázelosztás 

Hazánkban 10 földgázelosztó társaság működik:  

 ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (NKM Csoport, közvetett állami tulajdon),  

 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (E.ON érdekeltség), 

 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (E.ON érdekeltség),  

 NKM Földgázhálózati Kft. (NKM Csoport, közvetett állami tulajdon),  

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (ENI érdekeltség),  

 Csepeli Erőmű Kft.,  

 ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft., 

 Magyar Gázszolgáltató Kft.,  

 NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató Kft., 

 OERG Kft. 
 

17. ábra: Földgázelosztók területi eloszlása hazánkban 
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3.2.4. Földgáztárolás 

 

Biztonsági földgáztárolás 

Az Országgyűlés által 2006 márciusában elfogadott, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi 

XXVI. törvény 1,2 milliárd m
3
 földgáz tárolását és az ehhez szükséges föld alatti tároló 2010-ig történő 

létesítését írta elő. A földgáz biztonsági készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási 

kapacitása legalább 45 napon keresztül 20 millió m
3
/nap. A törvény által előírt földgáz biztonsági 

készlet kizárólag a háztartási és a kommunális felhasználók biztonságos földgázellátását szolgálja. Az 

előző évekhez hasonlóan, 2017 során földgázellátási válsághelyzet miatt a biztonsági készletből nem 

kellett felhasználni. 

A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet 2017. október 31-től a 

készletszintet 1200 millió m
3
-en rögzítette, mely mennyiség 2017. szeptember közepétől rendelkezésre 

áll a biztonsági tárolóban. 

2013-ban a Magyar Földgáztároló Zrt. (korábbi neve: E.ON Földgáz Storage Zrt.) is engedélyt kapott a 

Hivataltól biztonsági földgáz készletezésére, azonban az energiapolitikáért felelős miniszter a korábban 

is ezt a feladatot ellátó MMBF Zrt.-t egyedüliként jelölte ki a biztonsági földgáztárolás végzésére. 

 

Kereskedelmi földgáztárolás 

A hazai kereskedelmi földgáztárolók üzemeltetésében 2017 során változás nem történt, az 5 

kereskedelmi földgáztároló közül négyet a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetett, míg az ötödik az 

MMBF Zrt. üzemeltetésében áll. Az MMBF Zrt. kereskedelmi földgáztárolási engedélyt kért, melyet a 

Hivataltól megkapott, s mely értelmében a fent említett biztonsági készleten felül további 700 millió m
3
 

mobilgázt tárolhatnak a Szőreg-I telepen.  

Jelenleg mindkét földgáztárolói működési engedélyes rendelkezik mind kereskedelmi, mind pedig 

biztonsági földgázkészlet tárolására jogosító engedéllyel.  

 

18. ábra: Föld alatti földgáztárolók elhelyezkedése és mobilgáz-kapacitása hazánkban 

  

Zsana

Tárolható mobilgáz készlet: 2170 Mm3

Kitárolási kapacitás: 28,0 Mm3/nap

Hajdúszoboszló
Tárolható mobilgáz készlet: 1640 Mm3

Kitárolási kapacitás: 20,8 Mm3/nap

Kardoskút
Tárolható mobilgáz készlet: 280 Mm3

Kitárolási kapacitás: 3,2 Mm3/nap

Pusztaederics
Tárolható mobilgáz készlet: 340 Mm3

Kitárolási kapacitás: 3,1 Mm3/nap

Szőreg
Biztonsági tároló:
Tárolható mobilgáz készlet: 1200 Mm3

Kitárolási kapacitás: 20 Mm3/nap

Kereskedelmi tároló:
Tárolható mobilgáz készlet: 700 Mm3

Kitárolási kapacitás: 5 Mm3/nap



MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 61 

Az ellátásbiztonság szempontjából fontos és megnyugtató, hogy – megfelelő tárolói töltöttségi szint 

mellett – az országos napi csúcsigények kétharmadát a rendszer a kereskedelmi tárolókból is tudja 

biztosítani.  

 

3.2.5. Gázkorlátozási sorrend meghatározása 

A Hivatal az ellátási zavarok esetére minden évben meghatározza a korlátozási sorrendet, mellyel 

meghatározott felhasználói körök számára a földgázellátás folyamatossága még forráshiány esetén is 

biztosítható, míg bizonyos felhasználók akár korlátozás alá eshetnek. A Hivatal az elsőként korlátozható 

kategóriába sorol minden olyan alternatív tüzelési lehetőséggel rendelkező földgáztüzelésű erőművet, 

amely számára jogszabály írja elő a 16 napos folyamatos működést biztosító folyékonytüzelőanyag-

készletezést. Amennyiben az ebben a kategóriában elrendelt korlátozás nem elegendő, a korlátozási 

sorrend szerint további felhasználók korlátozására kerülhet sor. 

A korlátozási besorolás a földgázvételezés korlátozásáról, a biztonsági földgázkészlet felhasználásáról, 

valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 

1.) Korm. rendelet alapján készül, nyolc kategóriában meghatározva a korlátozás rendszerét. Azon ipari 

felhasználók igényei is jogszabályi rendezésre kerültek, melyek gázellátási korlátozása a jogszabályban 

rögzített időn belül nem volt korábban megvalósítható, mivel gyors leállításuk jelentős technológiai kárt 

okozott. Ezen felhasználók helyzetét könnyíti meg a 265/2009. Korm. rendelet módosítása [293/2011. 

(XII. 22.) Korm. rendelet], mely lehetővé teszi, hogy ilyen esetekben a korlátozás végrehajtására 

rendelkezésre álló időt a korábbi 8 óráról – kérelem benyújtásával – 72 órára növelhessék. Az aktuális 

korlátozási besorolás jóváhagyásáról szóló határozatát a Hivatal 2017. június 16-án adta ki. 

 

3.3. Árelőkészítés, árszabályozás 

 

3.3.1. Az új árszabályozási ciklus kezdete 

A földgáz-árszabályozás a GET 2017-ben hatályos előírásai szerint négyéves árszabályozási 

ciklusokban történik. Egy-egy ilyen ciklust megelőzően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal eszköz- és költség-felülvizsgálat keretében meghatározza az egyes engedélyesek indokolt 

költségeit, mely alapján megállapításra kerülnek az ún. induló díjak és árrések.  

Az új földgáz-árszabályozási ciklus megállapításáról szóló 9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet értelmében 

a jelenlegi földgáz-árszabályozási ciklus 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tart.  

Az árszabályozási ciklus elindításának érdekében a Hivatal a ciklus kezdetét megelőzően, 2016 során 

eszköz- és költség-felülvizsgálatot hajtott végre a rendszerüzemeltetők (szállítási rendszerüzemeltetők, 

földgáztárolói engedélyesek és földgázelosztók), valamint az egyetemes szolgáltatói engedélyesek és az 

egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő vonatkozásában. Az 

új árszabályozási ciklushoz kapcsolódóan összeállításra került az árszabályozási keretrendelet [8/2016. 

(X. 13.) MEKH rendelet], a rendszerüzemeltetőkre vonatkozóan az eszköz- és költség-felülvizsgálat 

kereteit meghatározó módszertani útmutató és az árszabályozási periódus egyes éveire vonatkozó 

árkarbantartási szabályokat meghatározó módszertani útmutató. A vonatkozó áralkalmazási szabályokat 

a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet rögzíti. 

A 2016. évi CLXXXIII. törvénynek megfelelően a Hivatal módosította a 8/2016. (X. 13.) MEKH 

rendeletet és a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletet, valamint kiadta az új árszabályozási ciklusra 

érvényes díjakat tartalmazó, a földgáz-rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletet.  

2017. január elsején hatályba léptek az új díjakat és árréseket tartalmazó MEKH és NFM rendeletek, és 

megkezdődött az új árszabályozási ciklus.  
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3.3.2. A rendszerhasználati díjak alakulása 

A Hivatal a földgázszállítási, -tárolási és -elosztási díjakat a földgáz-rendszerhasználati díjak, a külön díjak 

és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben állapítja meg. A 2017. 

október 1-jétől alkalmazandó, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet szerinti rendszeres 

árkorrekciónak megfelelő rendszerhasználati díjakat is a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 

módosításával állapította meg a Hivatal.  

A 2017. január elsejével megkezdődött új árszabályozási ciklus induló díjai kivezették a „kettős 

rendszerhasználat” 2010. decemberében az ármoratórium fenntartása érdekében bevezetett rendszerét. Az 

induló díjak már egységes szintű megtérülést tartalmaztak mind az egyetemes szolgáltatás keretében 

vételező, mind a nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók ellátása érdekében végzett 

szolgáltatás tekintetében. 

Rendszeres árkorrekcióra a szállítási és tárolási díjak tekintetében 2017. október 1-jével került sor, az 

inflációs és mennyiségi hatások, valamint a naturáliaváltozások figyelembevétele érdekében. A 

szállítási, a tárolási és az elosztási díjak egyaránt csekély mértékben emelkedtek. 

A földgázszállítói engedélyesek közötti kiegyenlítő fizetéseket 2017-ben továbbra is a 

rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet szabályozta. 2017-ben sor került a 2016. év éves elszámolására, illetve 

a 2017-re és 2018-ra vonatkozó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértékének meghatározására. 

 

3.3.3. A rendszerhasználati díjakhoz kapcsolódó új uniós kötelezettségek 

2017. március 16-án kihirdetésre került a Bizottság (EU) 2017/460 rendelete az összehangolt 

földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról, amely 

a földgázszállítási tarifák meghatározásának folyamata során, a díjszámítás transzparenciája érdekében 

jelentős terjedelmű közzétételi kötelezettséget ír elő. Ezt a közzétételi kötelezettséget Magyarországon a 

Hivatal teljesíti. 

A Bizottság állásfoglalása értelmében a díjidőszak előtti közzétételi kötelezettséget Magyarországnak 

első alkalommal 2017 végéig kellett teljesítenie. Ennek megfelelően a Hivatal előkészítette és 2017 

decemberében honlapján közzétette az előírt adattartalmú publikációs dokumentumot. 

 

3.3.4. Az egyetemes szolgáltatás árszabályozási keretei 

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók hatósági áron jutnak földgázhoz. Egyetemes 

szolgáltatásra jogosultak a lakossági és a 20 m
3
/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással 

rendelkező egyéb felhasználók, valamint az önkormányzatok, az önkormányzati bérlakásokban élők 

felhasználási helyei ellátásának mértékéig. 

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a földgáz mint termék elismert fajlagos árát, 

valamint – ellentétben a villamos energia egyetemes szolgáltatással – a fajlagos rendszerhasználati 

díjakat, továbbá a nagykereskedelmi és egyetemes szolgáltatói árrést, a mobilgáz-finanszírozás 

költségét, valamint az éves elszámolási elemet is. 

 

Az új árszabályozási ciklus kezdete 

Az egyetemes szolgáltatói, valamint a nagykereskedői árrésekre vonatkozó árszabályozási ciklus szintén 

2017–2020 között tart. 

A Hivatal 2016 során a rendszerüzemeltetői engedélyesekhez hasonlóan az egyetemes szolgáltatói 

engedélyesek, illetve a volt közüzemi nagykereskedő költség-felülvizsgálatát is elvégezte. A költség-

felülvizsgálat eredményeként a Hivatal 2016 novemberében javaslatot tett az induló egyetemes 
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szolgáltatói és nagykereskedői árrések szintjére az NFM felé, valamint előkészítette az új árszabályozási 

ciklusban alkalmazandó miniszteri rendeleteket.  

2017. január elsejével kezdetét vette az új árszabályozási ciklus. 

Az új árszabályozási ciklus induló árrései mind az egyetemes szolgáltatói, mind a nagykereskedői árrés 

esetében jelentősen csökkentek a korábbi szinthez képest. Az átlagos egyetemes szolgáltatói árrés a 

korábbi 8,19 Ft/m
3
-ről 5,74 Ft/m

3
-re, a nagykereskedői árrés 1,13 Ft/m

3
-ről 0,94 Ft/m

3
-re változott. 

 

Az egyetemes szolgáltatói és nagykereskedői árrések alakulása 

Az átlagos egyetemes szolgáltatói árrés 2017 áprilisával 5,74 Ft/m
3
-ről 6,16 Ft/m

3
-re nőtt. 

A Hivatal 2017 során elvégezte az árrések jogszabályban előírt, árszabályozási cikluson belüli 

rendszeres megállapítását és a 2017. októberi felajánlási árak előkészítésével egyidejűen javaslatot tett 

az NFM felé a 2017/2018. gázévre vonatkozó egyetemes szolgáltatói és nagykereskedői árrések 

inflációs korrekció és mennyiségi korrekció figyelembevételével meghatározott szintjére vonatkozóan. 

2017 októberével az egyetemes szolgáltatói árrés szintje 6,00 Ft/m
3
-re, a nagykereskedői árrés szintje 

0,92 Ft/m
3
-re módosult. 

 

A földgázforrás-felajánlási rendszer 

Az egyetemes szolgáltatás árának részét képező fajlagos földgázár három tényező figyelembevételével 

alakul ki. Ez a három tényező a felajánlási rendszer keretében (a GET 141/A. §-a, 141/I. §-a és 141/J. §-a 

alapján kötött szerződések szerint) vásárolt hatósági áras hazai termelésű földgázforrás ára, a felajánlási 

rendszer keretében vásárolt importforrások ára, valamint a felajánlási rendszeren kívüli földgázforrások 

ára (a GET 141/E. §-a alapján meghatározott árszinten figyelembe véve). 

2017 során az egyetemes szolgáltatás árában figyelembe vett fajlagos földgázárnak a felajánlási 

rendszer keretein kívüli forrásokból származó része a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 

kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól  szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben 

szereplő földgázárképlet alapján került megállapításra. Ez a képlet több tényezőt vesz figyelembe. 

Importból származó gáz esetében a szervezett piaci (határidős) árak aránya 75%, az olajtermékekhez 

indexált árazás szerint beszerzett földgáz árának súlya 25%. Ebben a földgázárképletben a tárolóból 

származó földgáz esetén 90%-os arányban kerültek figyelembevételre a szervezett piaci és 10%-os 

arányban az olajindexált árak. A szervezett piaci árak jellemzően alacsonyabbak, mint a hosszú távú 

szerződésben szereplő olajindexált árak, így a szervezett piaci árak nagyobb mértékben történő 

figyelembevétele az elismert árat lefelé szorítja. Abban az esetben, ha az olajtermék-indexált árak 

szintje alacsonyabb a szervezett piaci árak szintjénél, ebben a földgáz-árképletben csak az előbbiek 

kerülnek figyelembevételre 100%-os súllyal. 

A földgázárak szintjének alacsonyan tartása 2017-ben továbbra is szükségessé tette, hogy az egyetemes 

szolgáltatók a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet szerinti képletből adódó árnál olcsóbban jussanak 

földgázhoz. Ezt egyrészt az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkből származó hazai 

kitermelésű földgáznak a piaci árakhoz képest jóval alacsonyabb szinten megállapított hatósági ára, 

másrészt a volt közüzemi nagykereskedő beszerzési portfóliójából származó források hatósági áron 

történő értékesítése tette lehetővé. Ezeknek a forrásoknak az árát 2017-ben az egyetemes szolgáltatók 

részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint 

az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet határozta 

meg. 

A Hivatal a 2017. évi második, harmadik és negyedik negyedéves, valamint a 2018. évi első negyedéves 

felajánlási árakra vonatkozó javaslatát elkészítette, és megküldte az NFM részére. 
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Az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági felhasználók végfelhasználói árának szintje 

Az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott fogyasztók végára 2017 során változatlan szinten maradt. 

Az alábbi diagramon az átlagárban látható csekély mértékű változásért a felhasználói szerkezet 

változásai felelősek: az egyetemes szolgáltatásért fizetendő ár nem változott.  

 

19a ábra: Az egyetemes szolgáltatásban földgázt vételező lakossági fogyasztók országos átlagos vég-

felhasználói ára (I. fogyasztási kategória, 1200 m
3
/év fogyasztás mellett) az alábbi összetevőkből áll (Ft/m

3
) 

 

 

19b ábra: Az egyetemes szolgáltatásban földgázt vételező lakossági fogyasztók országos átlagos vég-

felhasználói ára (I. fogyasztási kategória, 1200 m
3
/év fogyasztás mellett) az alábbi összetevőkből áll (Ft/m

3
) 
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A hazai lakossági ár – a Hivatal kimutatása szerint – 2017 során is az Európai Unió második 

legalacsonyabb földgázára volt.  

 

20. ábra: A lakossági fogyasztók földgázátlagárai euróban (eurócent/kWh), 2017. november 

 

 

 

21. ábra: A lakossági fogyasztók földgázátlagárai vásárlóerő-paritáson (0,01 PPS/kWh),  

2017. november
19

 

  

                                                           
19 Forrás: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en (2016. december 21-én 

aktualizált, 2015. évre vonatkozó adatok, GDP aggregáció) 
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Az ipari fogyasztók földgáz-végfelhasználói árának szintje 

 

22a ábra: A földgáz átlagárainak európai összehasonlítása az ipari felhasználóknál  

(évi 10 000–100 000 GJ fogyasztás mellett; áfa nélkül, 2017. első félév, EUR/MWh)
20

 

 

 

 

22b ábra: A földgáz átlagárainak európai összehasonlítása az ipari felhasználóknál  

(évi 100 000–1000 000 GJ fogyasztás mellett; áfa nélkül, 2017. első félév, EUR/MWh)
21

 

  

                                                           
20 Forrás: EUROSTAT 
21 Forrás: EUROSTAT 
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Földgáz-árszabályozáshoz kapcsolódó bírságok, eljárások 

 

A Hivatal 2017 során földgáz-árszabályozást érintő jogsértés miatt nem szabott ki bírságot. 

A Hivatal 2017-ben kérelemre eljárást indított a földgáz-rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos 

visszatérítések tárgyában. Az eljárás során a Hivatal nem állapított meg jogsértést. 
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4. Távhőtermelés és távhőszolgáltatás működése és szabályozása 

 

4.1. A távhőszektor működése, főbb jellemzői 

 

Magyarországon 94 településen összesen közel 650 ezer a távhővel ellátott lakások száma. 

A távhőszolgáltatók által értékesített hőenergia kb. 73%-át a lakosság (fűtési célra és használati 

melegvíz-fogyasztásra) használja fel. A helyi távhőellátó rendszerek egyszerűsített modelljét az alábbi 

ábra mutatja. 

 

23. ábra: A hazai távhőellátás egyszerűsített modellje 

 

 

Az iparág szereplői: 

‒ távhőszolgáltatók,  

‒ távhőtermelők (amelyek többnyire egyben értékesítők is) és a 

‒ távhőértékesítők (amelyek nem termelnek, hanem a termelőktől vásárolnak, és azt értékesítik a 

távhőszolgáltatóknak). 

 

A távhőszolgáltatói engedélyeket településenként adta ki a Hivatal. Általánosságban elmondható, hogy 

egy településen egy távhőszolgáltató működik, azonban 5 városban több távhőszolgáltatói működési 

engedélyes társaság is tevékenykedik, továbbá van 6 olyan vállalkozás, amely több településen is végez 

távhőszolgáltatási tevékenységet. 

A 94 településen működő távhőszolgáltatást 89 távhőszolgáltatói működési engedélyes társaság látja el, 

összesen 101 db távhőszolgáltatói működési engedély alapján. 

A távhőszolgáltatók a hőenergiát vagy távhőtermelőtől (fűtőmű vagy fűtőerőmű) vásárolják, és/vagy 

maguk állítják elő kazánokban, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezésekben (pl. 

gázmotorokkal), valamint geotermikus rendszerben. A 94 távhőszolgáltatással rendelkező település 

közül 64 település esetében részben kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést megvalósító – azaz 

egyidejűleg távhőt és villamos energiát is előállítani képes – fűtőerőműben történik a távhő előállítása. 

A távhőtermelésben felhasznált tüzelőanyag döntő részben földgáz. 

A távhőtermelői működési engedélyes társaságok száma 139, amelyek összesen 159 távhőtermelői 

működési engedéllyel rendelkeznek. A távhőszolgáltatók közül 76 távhőtermelői működési engedéllyel 

is rendelkezik.   
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A távhőszolgáltató társaságok többségükben a települési önkormányzatok tulajdonában vannak, egyes 

helyeken a szolgáltatóban a távhőtermelő (villamosengedély-köteles fűtőerőmű) is tulajdont szerzett. 

Néhány településen a távhőszolgáltatás üzemeltetését koncessziós szerződéssel magántulajdonú 

vállalkozás végzi. 

A kizárólag önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató társaságok száma 59, a többségi (50% tulajdoni 

arány feletti) közvetlen és közvetett önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatási engedéllyel rendelkező 

vállalkozások száma 14 és 16 társaság esetében a közvetlen és közvetett önkormányzati tulajdon 

kevesebb, mint 50%. 

 

4.2. Engedélyezés és felügyelet 

 

A Hivatal 2017-ben a távhőfelügyelet-engedélyezés területén 203 határozatot hozott. 

 

14. táblázat: Távhőszolgáltatókra és -termelőkre vonatkozó engedélyek kiadása, módosítása, 

visszavonása tárgyában, valamint egyéb eljárásokban meghozott határozatok 2017-ben 

A HATÁROZAT TÍPUSA DARAB 

Távhőszolgáltatói működési engedély kiadása  0 

Távhőszolgáltatói működési engedély módosítása 6 

Távhőszolgáltatói működési engedély visszavonása 0 

Távhőtermelői működési engedély kiadása  6 

Távhőtermelői működési engedély módosítása 18 

Távhőtermelői működési engedély visszavonása 2 

Távhőtermelői létesítési engedély kiadása  1 

Távhőtermelői létesítési engedély módosítása 0 

Távhőtermelői létesítési engedély visszavonása 0 

Határidő-módosítási kérelem jóváhagyása 2 

Hivatalból indult eljárás lezárása 2 

Távhőszolgáltatási támogatás megállapítása és bírság kiszabása 4 

Nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetése alóli mentesítés 1 

Honlapon történő adatközzétételre kötelezés és/vagy bírság kiszabása 12 

Adatszolgáltatásra kötelezés és/vagy bírságolás 21 

Határozat-visszavonás 1 

E-közmű tárgyában kiadott 127 

ÖSSZESEN 203 

 

2017-ben két távhőszolgáltatói működési engedélyesnél végzett átfogó ellenőrzést a Hivatal.  

A Hivatal 2017-ben 16 távhőszolgáltatói működési engedélyes jogszabályok által előírt honlapi 

adatközzétételét ellenőrizte. A Hivatal az ellenőrzés során a kötelezően közzéteendő dokumentumok 

hiányát, illetve a közzétett dokumentumokban lévő adatok és információk hiányát tárta fel. Az 

adatközzétételre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem megfelelően teljesítő engedélyesekkel szemben 

a hiányosságok megszüntetésére közigazgatási hatósági eljárás indult, 12 adatközzétételre történő 

kötelezés és a mulasztás súlyosságától függő bírsággal történő szankcionálás történt. 

Az E-közmű bevezetésével a Hivatal 2017-ben 127 – regisztrációra kötelezéssel vagy a közmű-

egyeztetéssel kapcsolatos mulasztás pótlásával kapcsolatos – határozatot hozott.   
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4.3. Ellátásbiztonság 

 

2017-ben két jelentős, az ellátásbiztonságot érintő eljárás történt: 

 A Hivatal képviselői 2017. január 25-én a PERKONS DHŐ Dunaújvárosi Hőszolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaságnál az engedélyeiben, illetve a Tszt.-ben foglaltak betartásának 

ellenőrzésére helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzésről előzetes értesítés nem történt, 

mivel az előzetes értesítés esetlegesen veszélyeztethette volna a szemle eredményességét, azaz 

az üzemkészség tényleges meglétének megállapítását. A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak 

miatt a Hivatal 2017. február 22-én hivatalból hatósági eljárást indított a Tszt. 4. § (1) és 4. § (2) 

bekezdésekben biztosított hatásköre alapján. A hatósági eljárásban a Hivatal azt tapasztalta, 

hogy ellentmondásos és nem egyértelmű az Önkormányzat az engedélyes által történő 

informálásának dokumentálása a Petőfi lakótelepi fűtőmű vonatkozásában, mivel a Hivatal 

többszöri kérésére sem küldte meg az engedélyes az ezt igazoló írásos tájékoztatásokat. 

A Hivatal az eljárás során azt állapította meg, hogy az engedélyes nem tartotta be 

o a Tszt. 18. § f) pontjában foglaltakat, miszerint „az engedélyes köteles az engedély 

módosítását szükségessé tevő körülmény bekövetkezése esetén a Hivataltól a változás 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül az engedély módosítását kérelmezni”; 

o a távhőtermelői engedélyének I.1.11. pontjában foglaltakat, amely alapján „az engedélyes 

köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezte 

előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni”.  

A fentiekre tekintettel a Hivatal az engedélyest bírsággal sújtotta. 

 A Hivatal még 2016. november 9-én, a Tszt. 4. § (2) bekezdésében biztosított hatásköre alapján 

hivatalból eljárást indított a Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál és a 

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál a Tszt. 35. §-ában 

előírtaknak történő megfelelés vizsgálata céljából. A Hivatal az eljárás során arra a 

megállapításra jutott, hogy a távhőtermelő a jogszabályi kötelezettségének teljesítését azért 

tagadta meg, mert a szerződéstervezet más jogszabályi előírásokkal – úgymint a hosszú táv, 

illetve az 1+2 éves időtáv kritériummal – ütközött volna, addig a távhőszolgáltató a saját 

gazdasági érdekére tekintettel nem tett eleget szerződéskötési kötelezettségének.  

A Hivatal mind a távhőtermelőt, mind a távhőszolgáltatót kötelezte jogszabályi 

kötelezettségeinek teljesítésére, azonban a Hivatal kizárólag a távhőszolgáltatóra szabott ki 

bírságot, tekintettel arra, hogy megítélése szerint a távhőszolgáltató által előadott indok – mely 

szerint „nem érdeke hosszú távú szerződések megkötése” – elfogadhatatlan, az nem mentesíti a 

szerződéskötési kötelezettsége alól. A Hivatal bírság alól mentesítő körülménynek értékelte azt 

a tényt, hogy a távhőtermelő szerződéskötési kötelezettségének csak a Tszt.-ben expliciten 

szereplő, a szerződések időbeli hatályára vonatkozó előírásának nem teljesülése miatt, tehát más 

jogszabályi kötelezettségének betartása érdekében nem tett eleget, illetve nyilatkozataiból 

egyértelműen levezethető a – Tszt.-ben foglalt kritériumnak megfelelő – szerződéskötési 

szándéka. 
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4.4. Árelőkészítés, árszabályozás 

 

A Hivatal az éves távhőár- és -támogatás előkészítői feladatkörében eljárva a vonatkozó jogszabályok 

módosítására a javaslatát a törvényben előírt határidőre (minden év augusztus 31.) teljesítette, melynek 

során a közel kétszáz, távhőszektorban érintett gazdasági társaságra nézve előterjesztette javaslatát a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, azok legmagasabb hatósági áraira, illetve az igénybe vehető 

távhőszolgáltatói támogatások mértékeire. A 2017. október 1-től hatályos módosításokkal kapcsolatosan 

a Hivatalhoz az előző évekhez képest kevesebb észrevétel érkezett, melyek az engedélyesek 

adatszolgáltatásaival, illetve gazdálkodásukkal kapcsolatos anomáliákkal voltak magyarázhatóak. A 

Hivatal javaslatot tett az indokolt módosításokra a jogalkotó felé, így 2018. január 1-től néhány esetben 

módosultak a hatósági árak és támogatások. 

A Hivatal – a távhőszolgáltatási támogatás rendszerében 2015-ben véghezvitt rendszerszintű módosítás 

után – további módosításra is javaslatot tett. Egy most javasolt, várhatóan 2018. január 1-jén életbe lépő 

módosítás arra irányul, hogy a távhőszektor földgázt felhasználó távhőtermelő szereplői esetében a 

földgázköltség vonatkozásában egy előzetes referencia árat is megadhasson a Hivatal. Ezen esetben nem 

egyedileg, minden engedélyes tételes földgáz költségét venné figyelembe a Hivatal árelőkészítő 

tevékenysége során, hanem egy előzetesen meghirdetett, a piacon elérhető átlagos költségszinten, ami 

így egy olyan ösztönző mechanizmust jelent a szektor szereplői számára, amelyen keresztül a 

versenyeztetés révén – a referencia-árszinthez képest – elért költségcsökkentés képes lesz javítani ezen 

társaságok fejlesztési forrásainak pozícióját. 
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5. Víziközmű-szolgáltatás működése és szabályozása 

 

5.1. A víziközmű-ágazat helyzete 

 

A Vksztv. hatálybalépését követően – a jogszabály által támogatott integrációs folyamat következtében 

– jelentősen csökkent a víziközmű-szolgáltatók száma. 2017-ben ennek eredményeként immár csupán 

41 víziközmű-szolgáltató folytatott víziközmű-szolgáltatási tevékenységet. A Vksztv. által biztosított 

szabályozási környezet eredményeként a törvényben definiált üzemeltetési szerződés alapján, közel 

azonos szolgáltatásminőséggel, valamint hatékony és folyamatos működést biztosítanak a víziközmű-

szolgáltatók. A felhasználók szempontjából az a cél, hogy elérhető áron, magas szolgáltatási színvonal 

mellett jó minőségű ivóvízhez jussanak úgy, hogy a víziközmű-szolgáltatókra háruló kötelezettségek 

egyértelműen körülhatároltak legyenek. 

A 2017-es év során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók felé, valamint a lakossági díjon 

elszámolt felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott 

szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) legfeljebb 90 százalékával számlázhattak a 

rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján. Azokon a 

településeken, ahol a Hivatal – korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatások esetében – átmeneti 

díjat állapított meg, a lakossági felhasználók esetében is törvényi rendelkezés biztosítja a 10 százalékos 

díjcsökkentést.  

A Hivatal az év során több tájékoztatót és ajánlást tett közzé honlapján annak érdekében, hogy 

elősegítse a vonatkozó jogszabályok értelmezését, valamint a víziközmű-szolgáltatók hatékonyabb 

működését. A Hivatal 2017-ben szakmai javaslataival kiemelten támogatta a víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos jogszabályok módosítását, illetve szakmai támogatást nyújtott a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium víziközmű-ágazatot érintő jogalkotási terveihez. A Hivatal munkatársai mindezeken felül 

számos víziközmű-szolgáltatási ágazattal kapcsolatos konferencián vettek részt belföldön és külföldön 

egyaránt, amelyeken több előadást is tartottak. Kiváló az együttműködés a víziközmű-szolgáltatók 

érdekképviseleti szervével, a Magyar Víziközmű Szövetséggel is. 

 

5.1.1. A víziközmű-szolgáltatói ágazat pénzügyi helyzete 

A víziközmű-szolgáltatás hálózatos iparág, amelynek legfontosabb jellemzői – az együttes igénybevétel, 

a fix költségek magas aránya, az a tény, hogy a jelen generációk döntései erőteljesen érintik a jövő 

generációit is, valamint az a jogi helyzet, hogy a lakossági felhasználókat nem lehet teljes egészében 

kizárni a fogyasztásból – meghatározzák a versennyel és a szabályozással kapcsolatos alapvető 

kérdéseket.  

A közműves ivóvízellátás piaci mérete 2015-ről 2016-ra 0,27%-kal, 1 217 836 m
3
-rel csökkent az 

értékesített mennyiség vonatkozásában. 1990 és 2016 közötti időszakban az értékesített mennyiség 

több mint 50%-kal csökkent, közel 500 millió m
3
-rel esett vissza, viszont az elmúlt öt év 

vonatkozásában nézve inkább stagnált. Az alábbi grafikon az értékesített ivóvíz mennyiségének 

változását mutatja be: 
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24. ábra: A piaci méret változása 1990 és 2016 között (E m
3
) 

 

 

2015-ben és 2016-ban megtörni látszik a 2003 óta tartó csökkenő trend. A piaci méret az értékesített 

ivóvíz mennyiségének vonatkozásában 2003 és 2014 közötti időszakban 24,8%-kal csökkent, de 2015-

ben az előző év azonos időszakához képest 6,5%-kal nőtt. 

Az egyes víziközmű-szolgáltatók szolgáltatási területei, valamint a területhez kapcsolódó felhasználók 

száma víziközmű-szolgáltatónként igen nagy szórást mutat. 

A víziközmű-szolgáltatási piacot az ágazatra jellemző, FE mutatószámainak segítségével ismertetve a 

következő képet kapjuk. Az FE egy olyan mutatószám, amely a felhasználók számosságát fejezi ki 

kapacitásigényük figyelembevételével a törvényben meghatározott algoritmus szerint. 

 

25. ábra: Az egyes csoportokhoz tartozó összesített felhasználói egyenértékek (2014–2017) 

 

 

A víziközmű-szolgáltatók FE szerinti megoszlását bemutató ábrán jól látható, hogy az integráció 

eredményeként a több mint 300 000 FE-vel rendelkező víziközmű-szolgáltatók az ország felhasználói 

egyenértékének a 70%-át, míg a 2. csoportba (150 000–300 000 FE) tartozó víziközmű-szolgáltatók 

annak 29%-át fedik le, ami már egy közgazdaságilag hatékonyabb üzemméretet jelent a 150 000 FE-t el 

nem érő víziközmű-szolgáltatókhoz képest. Ennek okai, hogy több lakos egy rendszerről történő 

ellátásával a fajlagos költség alacsonyabb lesz, másrészt pedig a kapacitások kihasználása nagyobb 

üzemméret esetén jobban menedzselhető.  
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Az integráció eredményeként a víziközmű-szolgáltatók köre jelentősen szűkült, azonban ez a csökkenés 

a felhasználók oldalán minőségi változást generál, mivel a piacon maradt víziközmű-szolgáltatók 

átláthatóbb feltételek mentén működnek. 

 

26. ábra: Az egyes csoportokhoz tartozó víziközmű-szolgáltatókra jutó felhasználói egyenérték (2017) 

 

 

A víziközmű-ágazatban működő szolgáltatócégek kiszolgáltatott helyzetben vannak, aminek oka többek 

között, hogy túlnyomóan a víziközmű-szolgáltatásból származó árbevételből gazdálkodnak. 

Elmondható, hogy a víziközmű-szolgáltatók összes árbevételének több mint 86%-a a víziközmű-

szolgáltatásból származik. 

A víziközmű-szolgáltatók négy nagy ráfordításcsoportja (anyagjellegű, személyi jellegű, egyéb 

ráfordítás, értékcsökkenési leírás) egymás közti megoszlását cégszinten (engedélyes tevékenység és 

másodlagos tevékenység) szemlélteti a következő grafikon. 

 

27. ábra: Ráfordítások megoszlása cégszinten (engedélyes + másodlagos tevékenység) 
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A négy komponens aránya az egyes víziközmű-szolgáltatók között igen tág határok között mozog, 

ugyanakkor említést érdemel, hogy a számított szórás minden esetben meglepően csekély (6,77–8,35%). 

Megemlítendő az is, hogy az egyes víziközmű-szolgáltatók számviteli nyilvántartásai nem egységesek, 

ami (a víziközmű-szolgáltatók adottságai mellett) növeli az adatok szórását, és növeli a 

bizonytalanságot a különféle cég-cég összehasonlítások során. 

Az adózott eredmények tekintetében 2015-ről 2016-ra az ivóvíz ágazat tekintetében jelentős gyengülés 

(az ivóvíz ágazat 2015-ös összes adózott eredménye 1 681,34 M Ft volt, a 2016-os évi pedig 

740,1 M Ft), a szennyvíz ágazat esetében pedig jelentős javulás következett be (a szennyvíz ágazat 

2015-ös összes adózott eredménye -647,2 M Ft, a 2016-os pedig 1 465,55 M Ft volt). 

 

28. ábra: Az adózott eredmény alakulása a víziközmű-ágazatban (2013–2016, M Ft) 

 

 

 

5.2. Engedélyezés és felügyelet 

 

5.2.1. Engedélyezés 

 

A víziközmű-szolgáltatás működésének engedélyezése 

2017-ben összesen 1328 db működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltató-

váltások és az üzemeltetési szerződések módosítása tekintetében folyamatosan érkeztek kérelmek a 

Hivatalhoz, amelyek elbírálásra során az eljárás többnyire jóváhagyással végződött. A 2017. évi 

engedélyezési területen ki kell emelni a Vksztv. 2016. július 4-én hatályba lépett módosításából adódó 

feladatokat, mint pl. az egy víziközmű-rendszer vonatkozásában egy üzemeltetési szerződés megkötése, 

valamint a felhasználói egyenértékek ellenőrzésének eredményeképpen lefolytatott működési engedély 

módosítási eljárások.  

2017-ben a víziközmű-szolgáltatók száma nem változott, számuk a 2016. évhez hasonlóan 41 volt. A 

közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma jelentősen, 68-ról 21-re lecsökkent, e tekintetben 

megoldásra többnyire változatlanul csak azok az esetek várnak, ahol az alapul szolgáló víziközmű 

tulajdonjoga rendezetlen. 
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Gördülő fejlesztési tervek 

A 2018–2032. évekre vonatkozó tervrészeket 2017-ben október 2-ig kellett a Hivatalhoz benyújtani 

az ellátásért felelősöknek, illetve a víziközmű-szolgáltatóknak. 2017. szeptembertől folyamatosan 

érkeztek a jóváhagyásra irányuló kérelmek, amely beadványok alapján a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően víziközmű-rendszerenként és tervtípusonként külön-külön eljárások indultak, összesen 

mintegy 5150 db. 

A gördülő fejlesztési tervezéssel kapcsolatos munka a kérelmek benyújtását megelőzően elkezdődött, 

amihez segítségként, a korábbi évekhez hasonlóan a Hivatal 2017-ben is tett közzé útmutatót a 

honlapján, valamint a Hivatal 2017. június 15. napján megrendezte a GFT szakmai napot, melyen a 

Hivatal és a víziközmű-szolgáltatók részéről 90 fő vett részt. A szakmai napot követően összeállításra 

került egy GYIK (gyakran ismételt kérdések). 

A 2017. szeptember 30. napjáig benyújtandó, a 2018–2032. évi gördülő fejlesztési tervek 

jóváhagyására irányuló eljárások lebonyolítására előzetesen készülve egy átdolgozott eljárásrend 

került összeállításra. 

A gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárásainak tapasztalatai szerint a 2017-ben benyújtott 

tervek a korábbi évekhez képest tovább javultak, azonban továbbra is nagyon eltérő tartalmúak és 

színvonalúak. A kérelmezők nagy részénél az egyes munkák leírása még mindig nem elég részletes 

ahhoz, hogy reálisan meg lehessen ítélni a karbantartás/felújítás, illetve a felújítás/beruházás 

elhatárolásának helyességét és az értékarányosságot. A beruházási tervrészek között továbbra is 

nagyon sok beruházási feladatot nem tartalmazó terv szerepel, vagy olyan nyilatkozat, melyben az 

ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy nem tud vagy nem szándékozik beruházási feladatot végrehajtani 

az elkövetkező 15 évben. 

A Hivatal kialakult gyakorlata szerint kizárólag azok a gördülő fejlesztési tervek kerültek, illetve 

kerülnek jóváhagyásra, melyekben a fejlesztési célok műszakilag indokoltak és elfogadhatók voltak, a 

megvalósításukhoz szükséges forrás bemutatásra került, illetve a tervek a kérelem beadásakor 

érvényes jogszabályi környezet előírásainak megfelelően készültek el. 

A gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos feladatok még mindig nagy kihívást jelentenek mind a 

Hivatal, mind a kérelmezők számára. A Hivatal célja a gördülő fejlesztési tervezési feladatok 

felügyeletével, hogy hozzájáruljon a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának és működtető 

eszközeinek hosszú távon megfelelő műszaki színvonalához és állapotához, a víziközmű-szolgáltatás 

folyamatos és költséghatékony biztosításához. 

 

Víziközműnek minősítés iránti eljárás 

2017-ben 4 eljárást indított meg ebben a tárgyban a Hivatal és összesen 3 alkalommal állapította meg, 

hogy az érintett vízi létesítmény nem víziközmű. Kiemelést érdemel, hogy a nemleges minősítések 

alapjául mindhárom esetben a vízilétesítmények nem megfelelő műszaki állapota szolgált, jelentős 

költségű feladat elé állítva ezzel az ügyfélnek minősülő ellátásért felelősöket. 
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5.2.2. Ellenőrzés 

A Hivatal 2017-ben is folytatta a víziközmű-szolgáltatók átfogó ellenőrzéseit. A korábbi években 

végzett átfogó ellenőrzésekre is figyelemmel a Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

teljesíteni tudja az érintett alanyi kör három éven belüli teljes körű vizsgálatát. A szolgáltatók az 

ellenőrzések alkalmával segítséget is kaptak a folyamatosan változó jogszabályi környezethez való 

helyes alkalmazkodáshoz, és bár szankciók alkalmazására is sor került, sok esetben a feltárt kisebb 

súlyú jogsértéseket még az eljárások során orvosolhatták. Az átfogó ellenőrzések mellett a Hivatal 

számos célellenőrzést és témaellenőrzést is végzett. A 2017-ben lezárult 245 ellenőrzés 91,8%-a (225 

ellenőrzés) megállapítással zárult, de jogkövetkezmény alkalmazására a jogsértés csekély mértékére 

tekintettel csak néhány esetben került sor. 

 

Átfogó ellenőrzések száma és eredménye 

A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói működési engedélyben foglalt feltételeknek, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak való teljes körű megfelelőség átfogó ellenőrzésére 2017-ben 11 szolgáltató 

tekintetében indított eljárást, amelyek közül 3 eljárás már lezárásra került, ezek közül két esetben kellett 

a Hivatalnak határozatban megállapítást tennie. A 2016-ban megindított eljárások közül 7 eljárás került 

megállapítással lezárásra 2017-ben. Az ellenőrzés eredményeként néhány súlyosabb jogszabálysértés is 

feltárásra került, amelyek szankcionálása mellett több kisebb súlyú szabálytalanság megszüntetésére és 

jövőbeni jogkövető magatartásra is felhívta a szolgáltatók figyelmét írásban a Hivatal. 

 

A megállapított jogszabálysértések típusai  

Súlyos jogszabálysértések:  

 üzemeltetési szerződés és engedély nélküli üzemeltetés; 

 nem megfelelő közgazdasági mutatók; 

 engedélyhez kötött tevékenységek kiszervezése a Hivatal engedélye nélkül; 

 nem jogszabályszerű fogyasztási, illetve használati díjak alkalmazása. 

Kisebb súlyú jogszabálysértések:  

 számviteli szétválasztás szabályainak megsértése; 

 az Üzletszabályzatban foglaltak nem pontos alkalmazása; 

 a Beszerzés Szabályzattól eltérő beszerzési eljárás; 

 átadási pontok nem megfelelő kialakítása, víziközmű-rendszerek rendezetlensége; 

 a felhasználói egyenérték „B” tényezőjéhez tartozó felhasználók nem megfelelő 

besorolása; illetve a megváltott kvóták felülvizsgálata; 

 víziközmű-fejlesztési nyilvántartás nem tartalmaz minden, a jogszabályban előírt tartalmi 

elemet. 

 

Célellenőrzések 

Üzletszabályzattal kapcsolatos kötelezettség betartása 

Az ellenőrzések száma 

A 2017-ben lezárult 12 ellenőrzés közül a Hivatal 4 alkalommal állapított meg jogsértést és szabott ki 

víziközmű-védelmi bírságot a szolgáltatóval szemben. 

Az ellenőrzés eredménye  

A Hivatal kötelezte a szolgáltatókat, hogy az üzletszabályzatuk módosítását jóváhagyásra nyújtsák be és 

törvényi kötelezettségeinek tegyenek eleget. 
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Felhasználói egyenértékek ellenőrzése 

Az ellenőrzések száma 

A Hivatal 2017-ben 18 szolgáltató felhasználói egyenértékét vizsgálta felül. 

Az ellenőrzés eredménye  

A lefolytatott eljárások során a Hivatal mind a 18 esetben 5%-ot meghaladó eltérést állapított meg a 

víziközmű-nyilvántartásban lévő adatokhoz képest. A megállapítást tartalmazó jegyzőkönyv alapján a 

működési engedélyek és a víziközmű-nyilvántartás módosítására is sor került. 

 

Témaellenőrzések 

Használati díj elszámolói jelentés benyújtási kötelezettségének ellenőrzése. 

Az ellenőrzések száma 

A Hivatal 2017-ben 199 ellátásért felelőssel szemben folytatott le ellenőrzést. 

Az ellenőrzés eredménye 

A lefolytatott eljárások során 199 ellátásért felelőssel szemben került megállapításra, hogy a törvényben 

foglaltaknak megfelelő használati díj elszámolói jelentés benyújtási kötelezettségüknek nem tettek 

eleget. A Hivatal kötelezte az ellátásért felelősöket, hogy a jövőben a használati díj felhasználására 

vonatkozó elszámoló jelentés benyújtását a törvényes határidőben tegyék meg, és aktuális benyújtási 

kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

 

5.2.3. E-közmű 

Az e-közmű eljárásokat új feladatként ettől az évtől, az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-közmű rendelet) alapján folytatja le  a 

Hivatal az általa felügyelt vízközmű szolgáltatókkal szemben.  

A 2017 júliusa óta folytatott adatszolgáltatások alapján a víziközmű ágazatban eddig összesen 505 

eljáráskezdeményezés érkezett a Lechner Tudásközpont részéről, melyből 105 esetben eljárás indult a 

szolgáltatóval szemben, illetve 400 esetben megállapításra került, hogy az eljárás megindításának 

feltételei nem állnak fenn. 

A 2017 júliusa óta folytatott adatszolgáltatások és indított eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, 

hogy a Hivatal hatáskörébe tartozó víziközmű-szolgáltatók az új eljárást beépítették folyamataikba és a 

jogszabályok betartásával szolgáltatnak nyilatkozatokat az e-közmű eljárásokban. 
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5.3. A víziközmű-szolgáltatatással kapcsolatos hatósági eljárások, valamint az 

ágazatot érintő állásfoglalások 

 

5.3.1. Víziközmű-szolgáltatók egyes szabályzatainak jóváhagyása, pályázati kiírások 

elbírálása, kiszervezés engedélyezése  

A Hivatal látja el a víziközmű-szolgáltatók üzletszabályzatának és beszerzési szabályzatának – vagy 

azok módosításának – jóváhagyását, a víziközmű-üzemeltetés egyes meghatározott részének, illetve 

részeinek kiszervezésének engedélyezését, illetve az üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló 

pályázatok jóváhagyását. 

A Hivatal – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – üzletszabályzatok jóváhagyásával biztosítja a 

víziközmű-szolgáltatók felhasználókkal fennálló szerződéses kapcsolatának alapjait, illetve a 

víziközmű-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatás általános műszaki, 

kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit. 2017-ben mind a Vksztv., mind pedig a 

Vksztv. végrehajtási rendeletének módosítása több, a korábbiakhoz képest részletesebb előírást, 

valamint új feladatot határozott meg, amelyek üzletszabályzatban való átvezetése kiemelt feladatként 

került ellátásra. Az új szabályok elsődlegesen a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók 

jogait és érdekeit védik, illetve garanciát jelentenek a víziközmű-szolgáltatás színvonalának és 

biztonságának növelésére. Emellett a Hivatal célvizsgálattal több esetben is vizsgálta az egyes 

üzletszabályzatok megfelelőségét, és szükség szerint felhívta a víziközmű-szolgáltatókat azok 

átdolgozására, valamint jóváhagyásra benyújtására. A 2017-es év során 32 víziközmű-szolgáltatói 

üzletszabályzat-módosítási eljárást folytatott le a Hivatal, amely nagyban hozzájárult az ágazatban lévő 

felhasználók jogainak megfelelő védelméhez. 

A Vksztv. 16. § (1) bekezdése szerinti esetekben az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért 

felelős pályázati eljárást köteles lefolytatni. A pályázat egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási 

ágazat, illetve több víziközmű-rendszer vonatkozásában is kiírható. A pályázati kiírási dokumentáció és 

hirdetmény szövegét az ellátásért felelős elkészíti, és azokat jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak. A 

pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyása során a Hivatal a pályázati kiírás tartalmi követelményeire 

vonatkozó, valamint a Vksztv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek 

teljesülését vizsgálja. Figyelemmel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatók szinte kivétel nélkül olyan 

ellátásért felelősök területén végzik a víziközművek üzemeltetését, illetve nyújtják a víziközmű-

szolgáltatást, amelyek a víziközmű-szolgáltatóban tulajdonrésszel rendelkeznek, így ilyen pályázat 

elbírálására 2017-ben nem is került sor. 

A víziközmű-szolgáltatók beszerzési szabályzatának jóváhagyásával párhuzamosan a Hivatal 

folyamatosan figyelemmel kísérte a beszerzések, szerződések jogszerűségét is. A víziközmű-

szolgáltatási ágazatban különös jelentősége van a közbeszerzésnek, illetve a közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzéseknek is, mivel a Vksztv. előírása alapján víziközmű kizárólag állami, illetve 

önkormányzati tulajdonban lehet. 2017-ben a Hivatal 12 esetben járt el a víziközmű-szolgáltatók 

beszerzési szabályzatának módosításának jóváhagyására irányuló eljárásban. 

A kiszervezési engedély hatálya alá eső egyes tevékenységek tekintetében a Hivatal az egyéb 

jogszabályi követelményeknek való egyidejű megfelelés mellett akkor engedélyezi a kiszervezést, ha 

egyértelműen megállapítható, hogy a kiszervezés a víziközmű-szolgáltatás költséghatékonyságát 

lényegesen javítani tudja, vagy a kérelmező nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, képességekkel, 

melyek az adott tevékenység elvárt tartalmú és színvonalú elvégzéséhez szükségesek, és ezek kiépítése, 

rövid vagy középtávon meg nem térülő beruházási költséggel járna. A kiszervezési szabályozással elérni 

kívánt cél biztosítása érdekében és azzal összhangban a Hivatal az engedélyező határozatban 

meghatározza a tevékenységre fordítható maximális összeget, illetve indokolt esetben a kiszervezést – a 

kérelemhez képest – szűkebb körben is meghatározhatja. A korábbi évek hatósági tapasztalatai alapján 

az egyes engedélyköteles kiszervezési tevékenységek tekintetében olyan piaci információk is a Hivatal 

rendelkezésére állnak, amelyek összevetésével az engedélyezni kért legmagasabb kiszervezési összeg 

még pontosabban meghatározható. 
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2017-ben 26 esetben kérelmezték a víziközmű-szolgáltatók a Hivataltól egyes víziközmű-üzemeltetési 

tevékenységeik kiszervezésének engedélyezését. Több száz tájékoztatást küldtek továbbá a víziközmű-

szolgáltatók azon kiszervezésekről, melyek tekintetében nem kötelesek a Hivatal engedélyét kérni. A 

Hivatal a víziközmű-szolgáltatók kiszervezéseiről egységes nyilvántartást vezet, jelentősen 

megkönnyítve az ellenőrzést. Mivel – a fentebb leírtak szerint – a víziközmű-szolgáltatási ágazatban az 

érintett szereplők nemzeti vagyon elemeit használják, hasznosítják, a kiszervezett tevékenységek 

szigorú felügyelete különösen indokolt. A Hivatal szoros felügyeletével biztosítható, hogy a víziközmű-

szolgáltatók a víziközmű-üzemeltetés egyes tevékenységeit csak akkor szervezik ki, amennyiben azok 

valóban gazdaságilag indokolhatóak és jelentősen hatékonyabb működést eredményeznek. 

 

5.3.2. Az ágazatot érintő állásfoglalások 

A víziközmű-szolgáltatók, települési önkormányzatok, természetes és jogi személyek megkeresésére a 

Hivatal a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban több mint száz szakmai véleményt, tájékoztatást adott 

ki. Ezek kapcsán a Hivatal jellemzően a hatályos jogszabályokról, illetve a jogaikról és 

kötelezettségeikről tájékoztatta az érintetteket, valamint javaslatokat és ajánlásokat tett az egyes 

előírások értelmezésére. 

 

5.4. Víziközmű-szolgáltatás (átmeneti) díjmegállapítása, árelőkészítése, 

árszabályozása 

 

5.4.1. Korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjai 

Azokon a területeken, ahol olyan beruházást hajtanak végre, amelynek eredményeképpen a településen 

korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás válik a felhasználók számára elérhetővé, a Hivatal a 

víziközmű-szolgáltató kérelmére átmeneti díjat állapít meg. A 2017-es év során 5 település 

vonatkozásában érkezett be a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának 

megállapításával kapcsolatos kérelem, melyek mind elbírálásra kerültek. 

 

5.4.2. Árszabályozás a víziközmű-szolgáltatásban  

A Hivatal 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett a víziközmű-szolgáltatás hatósági díjaira (valamint 

átadási áraira) vonatkozó javaslat elkészítésére, és a jogszabályban megállapított határidőben megküldte 

azt a nemzeti fejlesztési miniszter részére. Az ország az alkalmazott díjak, illetve díjszerkezetek 

tekintetében rendkívül sokszínű, víziközmű-szolgáltatónként és ellátási területenként is eltérő díjképzési 

elvek kerülnek – a korábban megállapított és befagyasztott díjakra figyelemmel – jelenleg is 

alkalmazásra, melynek eredményenként számtalan díjkategória létezik. A díjakban mutatkozó, 

felhasználókat érintő eltérések országszerte jelentősek. Az árszabályozás legfontosabb célja ezek 

alapján egyértelműen az, hogy a díjképzést közös elvi alapra helyezve az eltéréseket közelítse 

egymáshoz, illetve a kiegyenlítésre törekedjen. 

A díjjavaslat elkészítése érdekében a Hivatal a díjmegállapításhoz szükséges adatokat bekérte a 

víziközmű-szolgáltatóktól. A díjelőkészítéshez gyűjtött adatok elsősorban a víziközmű-szolgáltatók 

2016-os üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti auditált beszámolóján, 

valamint a társaságok főkönyvi kivonatán alapulnak, amelyek mellett azonban számos kalkuláció, 

szerződés és jognyilatkozat is figyelembevételre került.  
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Az adatszolgáltatás alapján megtörtént az egyes díjelemként figyelembe vehető költségek csoportosítása 

is, úgy, mint egyedi költségek, kiemelt kiadáscsoportok, szolgáltatói tevékenységek költségei, 

víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó tevékenységek költségei, rendszereken felmerült 

kapacitásköltségek, csapadékvíz kezeléséhez kapcsolódó költségek. A víziközmű-szolgáltatási 

díjjavaslathoz szükséges adatbekérés során 41 víziközmű-szolgáltató részére küldött a Hivatal 

adatszolgáltatás teljesítésére való felhívást. A költségadatok beérkezését követően a közműves 

ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében meghatározásra kerültek 

az indokolt működési költségek és a díjelemek, kialakításra került az árazási modell, illetve 2017. 

október 15-ére elkészült és megküldésre került a díjakra vonatkozó javaslat is. 

A megállapított, indokoltan felmerült költségtömegre részben az alapdíjban, részben pedig a 

fogyasztással arányos díjban szükséges fedezetet biztosítani. Ezt szem előtt tartva a Hivatal mind 

víziközmű-szolgáltatónkénti, mind pedig országos díjra javaslatot tett. 

A lakossági díjkalkuláció elkészítésének alapját a legkisebb indokoltan figyelembe vehető költség szem 

előtt tartásának elve vezérelte, amely maradéktalanul megfelel a rezsicsökkentés elveinek. Az indokolt 

költségek számbavételénél további fókuszpont volt a megfizethetőség, az ellátásbiztonság 

fenntarthatósága, a rendszerkapacitások hatékony kihasználása, a fejlesztési célok megvalósíthatósága, 

és a szolgáltatási színvonal előírásoknak megfelelő, magas szinten tartása. 

A díjjavaslat részeként – a hatékony jogalkotás elősegítése érdekében – a Hivatal a díjmegállapítás 

részletes koncepcióját, a hatósági díjalternatívák előnyeit és lehetséges kockázatait a lakossági és nem 

lakossági felhasználók tekintetében, valamint a díjrendelet hatálybalépésével egyidejűleg szükséges 

jogszabályi módosításokra tett javaslatait is megküldte a nemzeti fejlesztési miniszter részére. 
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6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

6.1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak meghatározásának előkészítése 

 

2017-ben a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakterületen a korábbi években kiépített 

rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez valamint az ideiglenes ellátás díjából nem 

fedezhető többletköltség igények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatóktól valamennyi adatbekérés a korábbi éveknek megfelelően, elektronikusan 

történt.  

A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjak szabályozásának előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot, a közszolgáltatók által benyújtott 

adatszolgáltatásokra alapozva a jogszabályban előírt határidőre megküldte a Hivatal a miniszter részére 

 

6.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat helyzete 

 

2017-ben a hulladékgazdálkodási ágazatban a korábbi években megkezdődött integráció folytatódott, a 

közszolgáltatók száma ugyanis a 2016. évhez képest 33%-os csökkenést mutat. A közszolgáltatók 

számában bekövetkező változást vélhetően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének 2016. 

évben megkezdett átalakítása okozza, melynek eredményeképpen a felállított követelményrendszernek 

már nem minden közszolgáltató tud megfelelni. A díjelőkészítés keretében beérkezett adatszolgáltatások 

alapján 2017. december 31. napján 86 hulladékgazdálkodási közszolgáltató lát el hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységet. 

A közszolgáltatók adatszolgáltatásai alapján megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra 

is nagymértékű a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában közreműködő teljesítési segédek 

száma. Folytatódott tehát az a tendencia, hogy a közszolgáltatók egy része csak minimális létszámmal, 

illetve eszközzel és berendezéssel működik, mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 

ellátását kiszervezi profitorientált piaci szereplőknek.  

 

29. ábra: Teljesítési segéd igénybevétele a közszolgáltatás ellátásához 2016. évben 

 

 

64% 

36% 

Teljesítési segédet vesz igénybe Nem vesz igénybe teljesítési segédet
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2017-ben az adózott eredmények vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 2016-ra vonatkozó adatok 

szerint még mindig magasabb azoknak a közszolgáltatóknak az aránya, amelyek negatív eredményt 

értek el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatok alapján. Összességében hiába ért el 

a közszolgáltatók 57%-a pozitív adózás utáni eredményt, ha a vállalkozások teljes tevékenységére 

vonatkozó adatait nézzük, mert a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása jellemzően csökkenti a 

társaságok eredményeit. 

 

30. ábra: Adózott eredmény alakulása 2014 és 2016 között a társaság egészére vonatkozóan 

 

 

 

31. ábra: Adózott eredmény alakulása 2014 és 2016 között a közszolgáltatásra vonatkozóan 

 

 

A fenti két diagramon jól látható, hogy az utóbbi években folyamatos javulás figyelhető meg a 

hulladékgazdálkodási ágazatban, évről évre csökkent a negatív adózás utáni eredmény aránya, azonban 

még mindig magasabb a veszteségesen működő közszolgáltatók aránya.  
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6.3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítése és a közszolgáltatásra 

vonatkozó adatok 

 

A Hivatal 2017 első negyedévében meghatározta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

előkészítési tevékenységhez szükséges adatszolgáltatás tartalmi és formai követelményeit. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó adatok, tényezők rendkívül nagy száma okán 

az egyes paramétereknek, illetve azok kombinációjának elemzése, valamint a nem megfelelően 

megadott adatok kiszűrése számítógéppel támogatott adatfeldolgozási rendszerrel történt. Az 

adatfeldolgozáshoz szükséges informatikai háttér kialakítása gondos előkészítő munkát igényelt a 

Hivatal munkatársai részéről. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítési munkához 

szükséges adatszolgáltatást az erre kötelezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak elektronikus 

úton, Ügyfélkapun keresztül kellett teljesíteniük. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók megfelelő tájékoztatása érdekében a Hivatal kiemelt figyelmet 

fordított a honlapján található hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó tartalmak folyamatos 

fejlesztésére is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számviteli szétválasztási kötelezettségének 

teljesítése kapcsán a Hivatal a korábbi évekhez hasonlóan kidolgozta ajánlását, melyet szintén 

elérhetővé tett a honlapján. 

A Hivatal által 2017-ben kiküldött, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 2016-os évét érintő 

adatszolgáltatás teljesítésére kötelező határozatok eredményeként összesen 133 szolgáltatótól érkezett, a 

díjelőkészítés során felhasználható és értékelhető adatszolgáltatás a Hivatalhoz. 

 

 

15. táblázat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók adatszolgáltatásai 

Adatszolgáltatás során beérkezett adatok 

Adatszolgáltatással 

érintett tárgyév 

Közszolgáltatók 

száma 

Települések 

száma 
Lakosság száma 

Háztartások 

száma 

2016 133 2898 9 209 847 4 158 770 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjelőkészítés a 2016-os év hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás naturális és költség adatainak elemzése alapján történt. Az adatszolgáltatásokban 

szereplő lakosok száma lefedte a népesség 94 százalék. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításához a Hivatal elemezte az egyes fajlagos 

mutatókat, amely alapján meghatározható a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, továbbá a várható 

hulladékmennyiség egy lakosra és egy háztartásra eső értéke. 

  



MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 85 

32. ábra: Egy főre eső hulladékmennyiség megyénkénti megoszlása 2016-ban 

 

 

Az országban képződő hulladékmennyiség 2015-höz képest kismértékben nőtt. A közszolgáltatás 

keretében összegyűjtött összes hulladék mennyiségének a képződés helye szerinti megoszlását az alábbi 

táblázat mutatja. 

 

 

16. táblázat: Közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok képződés helye szerinti eloszlása 

Év 

Hulladékképződés helye szerint 

Természetes 

személyektől származó 

mennyiség (t) 

Nem természetes 

személyektől származó 

mennyiség (t) 

Összes gyűjtött mennyiség (t) 

2016 2 283 958 533 006 2 816 964 

 

Az összegyűjtött hulladék típusonkénti eloszlását mutatja be az alábbi diagram. A korábbi évek 

tendenciáihoz hasonlóan a települési hulladék számottevő hányadát még mindig a vegyes hulladék teszi 

ki, az elkülönített gyűjtés tekintetében pedig a csomagolási hulladék és a biológiailag lebomló hulladék 

dominál. 
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33. ábra: Közszolgáltatás keretében 2016-ban összegyűjtött hulladékmennyiség eloszlása 

hulladékcsoportok szerint 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék mennyiségek alakulását ábrázolja 

az alábbi táblázat. A közszolgáltatás jogszabályi előírásaival összhangban, a „házhoz menő” gyűjtési 

móddal összegyűjtött hulladékmennyiség az összes hulladék több mint 96%-a. 

 

17. táblázat: Közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékmennyiség  

gyűjtési mód szerinti megoszlása 

Év 

Gyűjtési mód 

Összes gyűjtött 

mennyiség (t) Házhoz menő 

gyűjtés (t) 

Hulladékgyűjtő udvaron 

történő gyűjtés (t) 

Hulladékgyűjtő pontokról 

történő gyűjtés (t) 

2016 2 695 707 63 791 57 466 2 816 964 

 

 

6.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásával kapcsolatos 

feladatok 

 

A 2017 végén érvényben lévő adatbázis alapján 24 település tekintetében ideiglenes ellátás keretében 

történt a közszolgáltatás biztosítása, 13 közérdekű szolgáltató által. A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó ideiglenes kijelölés keretében 2017-ben 11 közszolgáltatótól 14 

indokolt többletköltség fedezésére irányuló kompenzációs igény érkezett a Hivatalhoz, összesen 

484 761 861 Ft értékben. A Hivatal 2017-ben 10 esetben tett javaslatot az előirányzat kezelőjének a 

többletköltségek fedezésére szolgáló támogatás folyósítására, összesen 240 657 254 Ft értékben.  
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6.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő megkeresések 

2017-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan beérkezett panaszok többsége továbbra 

is a megtermelt hulladékkal arányos díjfizetés problémája köré összpontosul. A panaszok száma 2017-

ben 11 db, a közszolgáltatók, valamint az önkormányzatok által kezdeményezett állásfoglalás kérések 

száma 5 db volt. 

 

6.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás ideiglenes 

ellátásával kapcsolatos feladatok 

A 2017 végén érvényben lévő adatbázis alapján 87 település tekintetében ideiglenes ellátás keretében 

történt a közszolgáltatás biztosítása. Az érintett településeken az ideiglenes ellátást 26 közszolgáltató 

biztosította. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás ellátására vonatkozó ideiglenes 

kijelölés keretében 2017-ben 12 közszolgáltatótól 31 indokolt többletköltség fedezésére irányuló 

kompenzációs igény érkezett a Hivatalhoz, összesen 442 557 819 Ft értékben. A Hivatal 2017-ben 27 

esetben tett javaslatot az előirányzat kezelőjének a többletköltségek fedezésére szolgáló támogatás 

folyósítására, összesen 308 864 328 Ft értékben. 

 

6.7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ellenőrzések 

 

6.7.1. Az ellenőrzések száma és eredménye 

Az ellenőrzések száma 

Az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak jogszerűségének vizsgálata tekintetében 

2017-ben 21 település vonatkozásában 21 ellenőrzést indított a Hivatal, és a 2016-ról áthúzódó 

ellenőrzésekkel együtt 12 ellenőrzést le is zárt. 

Az ellenőrzések eredménye  

Jogszabálysértő díj alkalmazását 8 közszolgáltató esetében tárt fel a Hivatal, ezekben az esetekben 

kötelezte a közszolgáltatót a jogszerűtlen díjalkalmazással elért többletbevétel visszatérítésére.  

A megállapított jogsértések típusai 

 a 2013 első félévére lehetővé tett 4,2%-os díjemelés alapjának téves meghatározása; 

 a 2013. október 22-én hatályba lépett törvénymódosítás figyelmen kívül hagyása; 

 természetes személyek díjának téves meghatározása; 

 költségvetési szervek díjának téves meghatározása; 

 nem természetes személyek díjának téves meghatározása. 
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7. Energiahatékonyság 

 

Az Európai Unió az energiahatékonyság területén kitűzött célok elérése érdekében irányelvet 

fogalmazott meg, amely komplex energiahatékonysági kötelezettségeket ír elő a tagállamok számára. 

Az Országgyűlés az európai uniós rendelkezésekre figyelemmel elfogadta az energiahatékonyságról 

szóló 2015. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: energiahatékonysági törvény), mely 2015. június 7-én 

lépett hatályba. Az energiahatékonysági törvényt új energiahatékonysági szakpolitikák bevezetésével 

egészítette ki és módosította az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény. 

Az energiahatékonysági törvény számos feladatot utal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal hatáskörébe: 

– az energetikai auditok meglétének és azok jogszabályi feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése, 

az energetikai auditorok és auditáló szervezetek névjegyzékének vezetése, a névjegyzékbe vételhez 

előírt feltételek meglétének ellenőrzése, auditori tevékenységtől való eltiltás; 

– a közreműködő szervezetek nyilvántartása, a közreműködő szervezet tevékenységének felügyelete: 

ellenőrzése, engedélyezése, az engedély visszavonása; 

– szakmai vizsga és megújító vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzat elfogadása és 

módosításának engedélyezése, a felkészítő tanfolyam és a továbbképzés tananyagáról és a részletes 

oktatási módszertanról szóló szabályzat elfogadása és módosításának engedélyezése, a szakmai vizsga, 

megújító vizsga és felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés lebonyolításának felügyelete; 

– nyilvántartási adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén bírság kiszabása. 

A Hivatal feladatainak szakszerű, és ügyfélbarát elvégzése érdekében, az energiahatékonysági törvény 

felhatalmazása alapján született meg az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek 

adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet, továbbá a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint 

energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet.  

A Hivatal feladata a végfelhasználási energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges, az egyes 

szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatok nyilvántartása és közzététele. A 

kötelező nagyvállalati energetikai auditok mellett 2018-tól a szakreferensek és a nemzeti energetikusi 

hálózat is adatot szolgáltatnak a szakreferens alkalmazására kötelezett társaságok, illetve a 

közintézmények energiafelhasználásáról és a feltárt energiamegtakarítási lehetőségekről a Hivatal 

számára. 

A Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történő együttműködés keretében részt vállalt az 

energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) hazai jogszabályokba 

történő átültetésében és gyakorlati alkalmazásában. Részanyagot és háttéranyagot szolgáltatott az 

Irányelv 24. cikkének (1) bekezdése szerinti éves jelentés, továbbá a 24. cikk (2) bekezdése szerinti 

Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv kidolgozásához. A Hivatal folyamatosan figyelemmel 

kíséri az Európai Intézményekben folyó, az Irányelv módosításáról szóló előterjesztés tárgyalását, részt 

vesz a tárgyalási álláspont véleményezésében. 

A Hivatal részt vett az energiahatékonysági célú beruházások társaságiadó-kedvezménye szakpolitikai 

intézkedés koncepciójának kidolgozásában. Az adókedvezmény 2017 január 1-je után megvalósult 

beruházások után, energetikai auditori igazolás, valamint az ezt megalapozó energetikai auditok alapján 

vehető igénybe, a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény 22/E §-a és az 

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól 

176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján. Az adókedvezményt megalapozó auditok jogszabályban 

előírt ellenőrzése – várhatóan 2018-tól – új feladatot jelent a Hivatal számára. 
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A közintézmények számára az energiahatékonysági törvény 11/A. §-a előírja ötévente 

energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének a kötelezettségét, a teljesítéséről évente jelentés 

készítését és a Nemzeti Energetikusi Hálózat felé való megküldését, továbbá a havi energiafogyasztási 

adatok bejelentését. A Hivatal épületeire vonatkozóan energetikai tanúsítvány készült 2017-ben, 

továbbá az energiamegtakarítási intézkedési terv megküldésre került a Nemzeti Energetikusi Hálózat 

területileg illetékes irodája (Budapest Főváros Kormányhivatal VII. kerületi hivatala) számára. 

A Hivatal továbbá 2017 során saját forrásai felhasználásával képzést tartott a kialakítás alatt álló 

Nemzeti Energetikusi Hálózat munkatársai számára. A képzés során a Nemzeti Energetikusi Hálózat 

munkatársai három csoportban, két napon keresztül kaphattak elméleti és gyakorlati jellegű 

információkat a magyarországi és európai uniós energiahatékonysági jogszabályi környezetről, a 

közintézményeket, vállalkozásokat és a lakosságot érintő energiahatékonysági kötelezettségekről, 

épületenergetikai szabályozásról, valamint energiahatékonysági pályázati lehetőségekről.  

A Hivatal a Nemzeti Energetikusi Hálózat az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladata ellátásának 

támogatásaként energiahatékonysági szemléletformáló szórólapokat dolgozott ki, amelyeket minden 

közintézmény számára elérhetővé tett energiahatékonysági tájékoztató honlapján. 

 

7.1. Energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység 

 

Az energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályok változása következtében, 2016. december 21-től az 

energetikai auditálási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a regisztráló szervezet helyett 

közvetlenül a Hivatalhoz kell benyújtani. A vonatkozó jogszabályok változása miatt a regisztráló 

szervezet engedélye 2016. december 20. napjával hatályát vesztette. A Hivatal feladata az energetikai 

auditálási és az energetikai szakreferensi tevékenység folytatása tekintetében további kötelezettségként 

került előírásra a megújító szakmai vizsga 5 évenkénti teljesítése, valamint 2017. július 1-jétől az 

energetikai auditorok és az energetikai szakreferensek évenkénti gyakorisággal előírt 

továbbképzés teljesítésének ellenőrzése. 

Az energiahatékonysági törvény 48. § (3) bekezdése alapján a regisztráló szervezeti tevékenység 

végzésére jogosító engedéllyel rendelkező köztestület engedélye közreműködő szervezeti tevékenység 

végzésére történő átminősítését kérheti az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény 5. alcímének hatálybalépését követő 1 

hónapos jogvesztő határidőn belül. Az átmeneti rendelkezés szerint a regisztráló szervezeti tevékenység 

végzésére jogosító engedéllyel rendelkező köztestület (Magyar Mérnöki Kamara) által benyújtott 

közreműködő szervezeti tevékenység végzésére történő átminősítési kérelmére a Hivatal 2017. február 

14. napjával kiadta az engedélyt. A közreműködő szervezet az energiahatékonysági törvény 39. §-ában 

meghatározott, a jogszabály által előírt energetikai auditori vizsgához, szakmai megújító vizsgához, 

szakmai vizsgát megelőző felkészítő tanfolyamhoz, a kötelező éves továbbképzéshez kapcsolódó 

feladatokat látja el. 

A közreműködő szervezet a felkészítő tanfolyam, a továbbképzés, a szakmai vizsga és megújító vizsga 

lebonyolítása során a Hivatal által jóváhagyott tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján jár el, amelyek az 

engedély mellékletét képezik. A tanulmányi szabályzat tartalmazza a felkészítő tanfolyam és a 

továbbképzés tananyagát, valamint a részletes oktatási módszertant, a vizsgaszabályzat pedig a szakmai 

vizsga és megújító vizsga tartalmát és eljárásrendjét szabályozza.  

A Hivatal felügyeli a szakmai vizsga és a megújító vizsga, valamint a felkészítő tanfolyam és a 

továbbképzés lebonyolítását. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a közreműködő szervezet a felkészítő 

tanfolyam és a továbbképzés dokumentációját, valamint a vizsgadokumentációt a tanfolyam, a képzés és 

a vizsga zárását követő 10 munkanapon belül köteles megküldeni a Hivatal részére.  
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2017-ben az alábbi továbbképzési témakörök kerültek meghirdetésre: 

1. Középületek energetikai auditálása 

2. Energiaátalakítás, -termelés jobbítási lehetőségei 

3. Villamosenergia-minőség, fázisjavítás 

4. Megújuló energia hasznosítása 

5. Az irányítástechnika szerepe az energiamegtakarításban 

6. Szállítmányozás energetikai auditja 

 

A Hivatal a jogszabály szerinti kötelezettségein túl félévente workshopot szervez az energetikai 

auditorok számára, ahol ismerteti az energetikai auditori munka szakmai aktualitásait, valamint a 

jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nyújt gyakorlati jellegű tájékoztatást.  

2017. december végéig a Hivatal összesen 152 energetikai auditort és 82 auditáló szervezetet vett 

névjegyzékbe. Kérelem alapján közülük 2 energetikai auditor és 10 auditáló szervezet került törlésre. A 

törvényben meghatározott kötelezettségnek eleget téve a névjegyzékbe került auditorok és auditáló 

szervezetek listája az energiahatékonysági honlapon rendszeresen frissül. A megfelelő energetikai 

auditori kérelmek benyújtásának elősegítése érdekében a Hivatal szakmai segédletet, a 

törvénymódosítás kapcsán informatív tájékoztató anyagokat dolgozott ki, amelyek a honlapon szintén 

elérhetőek.  

A regisztráló, illetve közreműködő szervezet adatszolgáltatása szerint 2017. december végéig 398 fő 

teljesített sikeres energetikai auditori vizsgát, továbbá 2017 II. félévében 223 fő vett részt éves 

továbbképzési programokon. 

A nagyvállalatok számára kötelezően előírt energetikai auditálási kötelezettség számos jogértelmezési 

kérdést vetett fel, melyek kapcsán a Hivatal több száz írásos és telefonos megkeresést válaszolt meg. Az 

érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében a törvénymódosítás hatálybalépését követően a Hivatal 

frissítette és kibővítette a gyakran ismételt kérdésekből összeállított és az energiahatékonysági honlapon 

közzétett tájékoztatóját. 

2017-ben az adatszolgáltatásra kötelezett nagyvállalati körből 1382 nagyvállalat (közülük 1180 

szakreferens alkalmazására is kötelezett) szolgáltatott adatokat a 2016. évi energiafelhasználásáról. 

Az adatszolgáltatások alapján megközelítőleg 4,1 Petajoule/év végsőenergia-megtakarítást terveztek 

elérni a 2016-ban végrehajtott energiahatékonysági beruházásokkal. 

Ezzel a 2016. évi 170 Petajoule ipari végsőenergia-felhasználás 2,45%-át kitevő energia megtakarítás 

várható az elvégzett beruházásokból. (A teljes végsőenergia felhasználás 2016-ban 730 Petajoule volt.) 

A beruházások eredményeképpen már 2016 végéig 2,2 Petajoule megtakarítást teljesítettek (a 2016. évi 

ipari végsőenergia felhasználás 1,3%-a). 

Az energiamegtakarítás közel 90%-át a tevékenység/folyamat részterületen tervezték, kisebb részt az 

épületeknél. A szállítás részterület közel 0,5%-kal részesedett. 

476 nagyvállalat 960 szemléletformálási akciót valósított meg 2016-ban, amelyeken 380 ezer embert 

vett részt. 

 

7.2. Ellenőrzési tevékenység 

 

A Hivatal az energiahatékonysági törvény 22. § (1) bekezdése alapján, a nagyvállalatok számára előírt, 

négyévente teljesítendő energetikai auditálási kötelezettség tekintetében lát el ellenőrzési tevékenységet.  

A Hivatal e tevékenységét az „Energetikai auditálási kötelezettség 2017. évi ellenőrzési terve” szerinti 

feladatleírás szerint végzi.  
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Az ellenőrzés kétszintű: 

 a kötelezettség teljesítését (nagyvállalati regisztráció, energetikai audit elvégzése, nyilatkozat 

mentességről, illetve a mentesség igazolása) és; 

 az elvégzett auditok megfelelőségét is ellenőrzi a Hivatal. 

 

A 2015. december 5. óta 925 társaságról jelentettek energetikai auditot (ezt megelőzően 73 készült). 

Az auditált társaságok energiafelhasználásának 28%-a az épületek, 63%-a a tevékenység/folyamatok, 

9%-a a szállítás részterületen merült fel. 

Az auditok az auditált társaságok energiafelhasználásának 6,2%-át kitevő megtakarítást tártak fel. 

A 2016 folyamán készített 733 energetikai audit statisztikailag jelentős hányadának jogszabályi 

feltételeknek való megfelelőségének ellenőrzése szintén folyamatban van. Ezen ellenőrzés keretében 71 

energetikai audit ellenőrzése történik, amelyek tekintetében a Hivatal az energetikai auditok teljes 

iratanyagát bekérte az érintett energetikai auditoroktól. 

Körülbelül 1120 társaság felszólítására került sor 2017 folyamán az energetikai auditálási kötelezettség 

teljesítése kapcsán. 

A felszólított társaságok egy része jelezte, hogy folyamatban van az energetikai auditálás, illetve 

mentességeket jelentett be vagy mentességet igazoló tanúsítványt küldött. A 2017-ben beérkezett 

auditok ellenőrzésére 2018-ban kerül sor. 

3660 gazdálkodó szervezet jelentette be energetikai szakreferens alkalmazását. 

 

7.3. Energiahatékonysági tájékoztató honlap 

 

A 2015 decemberében elindult tájékoztató honlap létrehozását és működtetését az 

energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény írja elő a Hivatal számára. 

2017-ben a honlap tematikája és látogatottsága tovább bővült, 94 hírt jelentettünk meg az energia-

hatékonyság, megújuló energiák, elektromobilitás témakörökben. Bejegyzéseinkben felhívtuk a 

figyelmet a legfontosabb hazai és nemzetközi szabályozási fejleményekre, bemutattuk a legújabb 

innovációkat, valamint a szektort érintő elemzések, tanulmányok legfontosabb eredményeit is közzé-

tettük. Az év során a honlapot több mint 33 ezer felhasználó kereste fel összesen közel 128 ezer 

oldalmegtekintést generálva.  

 

Az energiahatekonysag.mekh.hu címen elérhető honlap az alábbi témákban nyújt tájékoztatást: 

 az energetikai audittal és az energetikai szakreferensi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató 

anyagok (névjegyzékek, adatszolgáltatási információk, közreműködő szervezetek stb.); 

 az energiahatékonysági szolgáltatások és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások 

finanszírozására, támogatására rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, pályázati források; 

 az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos hazai és uniós jogi szabályozás, a 

hazai energiapolitika stratégiai dokumentumai; 

 energetikai konferenciák és egyéb szakmai rendezvények ajánlója; 

 megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysággal kapcsolatos gyakorlati módszerek 

bemutatása, energiamegtakarítási tanácsok, magatartásminták; 

 az energiahatékonyságot javító tájékoztató, szemléletformáló, képzési kezdeményezések, kutatási 

eredmények, technológiai újdonságok, érdekességek  
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elkötelezett az energiahatékonyság és a 

klímavédelem mellett, az energiatudatosság növelését pedig kiemelten fontosnak tartja. Ennek 

érdekében készítette el azokat az energiahatékonysági plakátokat, amelyek az erőforrások hatékony és 

takarékos használatára hívják fel a figyelmet, és bárki számára letölthetők. A plakátok 10 különböző 

témakörben (pl. világítás, fűtés, nyomtatás, vízhasználat, szelektív hulladékgyűjtés) hívják fel a 

figyelmet azokra a mindennapi praktikákra, melyekkel energiamegtakarítást érhetünk el és 

csökkenthetjük a környezet terhelését. A plakátok szabadon felhasználhatók, az adott intézmény saját 

logójával kiegészítve könnyedén egyedivé tehetők, így hasznos elemei lehetnek egy 

energiahatékonyságot ösztönző kampánynak. A hatékony fűtéssel, világítással, papírfogyasztással, 

nyomtatással és más mindennapi teendőkkel kapcsolatban tanácsokat adó plakátok a MEKH 

energiahatékonysági honlapjáról tölthetők le. 

A Hivatal továbbra is folyamatosan aktualizálja és bővíti az energiahatékonysági honlap tematikáját, 

segítséget nyújtva a lakosságnak, a vállalatoknak és az önkormányzatoknak energetikai 

beruházásaikhoz, korszerűsítéseikhez. 
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8. A nagykereskedelmi energiapiacok integritása és átláthatósága (REMIT) 

 

A piacmonitoring és felügyeleti tevékenység alapvető célja, hogy a fogyasztók és egyéb piaci szereplők 

megbízhassanak a villamosenergia- és a gázpiacok integritásában, a nagykereskedelmi energiapiacokon 

kialakuló árak a kereslet és a kínálat tisztességes és versenyen alapuló egymásra hatását tükrözzék, és 

hogy a piaci visszaélésekből ne lehessen haszonra szert tenni. E célok megvalósítását biztosítja a 

Hivatal Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztályának (PFEFO) tevékenysége.  

A Hivatal piacmonitoring-tevékenysége keretében, a piaci működés folyamatos elemzése révén a 

hatékony nagykereskedelmi versenyt akadályozó tényezőket azonosítja és javaslatokat fogalmaz meg a 

hatékonyabb működés elősegítésére. E tevékenységi körhöz kapcsolódik a Jelentős Piaci Erő 

vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenység, amelynek során a jogszabályi előírások betartását is felügyeli. 

A harmadik tevékenységi kört a piacfelügyeleti vizsgálatok alkotják, melynek célja a bennfentes 

kereskedelem és piaci manipuláció feltárása, azok szankcionálása. Magyarországon a Hivatal látja el  a 

nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU Európai 

Parlamenti és Tanácsi rendeletben (a továbbiakban: REMIT) előírt feladatokat. 

A Hivatal a piacmonitoring-tevékenysége során kialakított egy olyan rendszert, amelynek a segítségével 

folyamatosan tudja követni a piaci fejleményeket, azonosítani tudja a nagykereskedelmi verseny 

hatékonyságának javítását gátló tényezőket. Ennek a tevékenységnek egy fontos terméke az idén a 

nagykereskedelmi villamosenergia-piacról két alkalommal is elkészített piacmonitoring jelentés, melyet 

a Hivatal honlapján is közzétett. Ebben bemutatásra kerültek a nagykereskedelmi villamosenergia-piac 

legfontosabb folyamatai, beazonosításra kerültek az év legfontosabb eseményei és a továbblépés 

irányai. Elmondható, hogy a piaci szereplők egyértelműen pozitívan értékelték a Hivatal ilyen irányú 

tevékenységét. 

Ezenfelül jelentős mennyiségű háttérelemzés került elkészítésre, amelyek a villamosenergia-piac 

hatékonyabb kapacitáskihasználására irányuló, az európai uniós szintű egységes szabályozási környezet 

kialakítására, valamint a szabályozási-piac költségeinek csökkentésére irányuló munkát támogatták.  
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9. Hatósági adatgyűjtés és statisztikai tevékenység 

 

A Hivatal felügyeleti, ellenőrzési és árszabályozási feladatainak ellátásához szükséges műszaki-

gazdasági információkat tartalmazó, közel 2500 engedélyes, KÁT kvótahatározattal rendelkező 

szervezet és hulladékgazdálkodási közszolgáltató által megadott, határozatban előírt 

adatszolgáltatásokat 2017-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a Hivatal. Mindez éves szinten 

több mint 72 000, elektronikus formában beérkező adatlap fogadását, vizsgálatát és nyilvántartását 

jelentette. 

Az adatszolgáltatások biztosítása érdekében több mint 960 adatszolgáltatási kötelezettséget előíró 

határozat, hozzávetőlegesen 2000 – elmaradt vagy hibás adatszolgáltatás pótlására, javítására vonatkozó 

– felszólító levél és 240 bírság került kiszabásra. Az energetikai területek (földgáz, villamos energia, 

és távhő) esetében szeptember 2-től kezdődően a Hivatal nem határozati úton, hanem a Hivatal 

elnöke által kiadott rendelet formájában határozza meg az érintett társaságok adatszolgáltatási 

kötelezettségeit. A víziközmű-szolgáltatás és hulladékgazdálkodás esetében az adatszolgáltatási 

kötelezettségeket a Hivatal továbbra is határozati úton hozza meg.  

Hasonlóan a korábbi évekhez, a Hivatal 2017-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadványt 

jelentetett meg nyomtatott és elektronikus formában. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a MAVIR 

Zrt.-vel együttműködésben 2016-ban is elkészült „A magyar villamosenergia-rendszer 2016. évi adatai”, 

továbbá az FGSZ Zrt. közreműködésével „A magyar földgázrendszer 2016. évi adatai” című kiadvány. 

2016 decemberében, harmadik alkalommal jelent meg a Hivatal és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 

Szervezetének gondozásában „A Magyar Távhő Szektor 2016. évi adatai” elnevezésű publikáció. 

Szintén publikálásra került a „Beszámoló a kötelező átvételi rendszer 2016. évi alakulásáról” című 

elektronikus kiadvány (KÁT beszámoló). A megújulóenergia-felhasználás alakulását bemutató 

„Beszámoló a magyarországi megújulóenergia-felhasználás 2010–2015. évi alakulásáról”, amely az 

EUROSTAT SHARES adatbázis szerkezetének megfelelően követi nyomon a megújulóenergia-célok 

teljesülését. Éves rendszerességgel számol be a Hivatal a 0,5 MW beépített teljesítmény alatti 

kiserőművekről /„Összefoglaló a nem engedélyköteles – ezen belül a háztartási méretű – kiserőművek 

adatairól (2008–2016)”/. A napelemszektor gyors fejlődésének nyomon követése céljából 2017-től a 

negyedéves adatszolgáltatás alapján készül a „Jelentés a negyedévente újonnan belépő háztartási 

méretű kiserőművekről”, amely 2017 első két negyedévére vonatkozó kimutatása szintén elérhető a 

Hivatal honlapján.  

A nemzeti energiastatisztikai rendszer működtetése 2012. január 1-jével került a Hivatalhoz. A MEKH 

2017-ben is teljesítette az Eurostat, a Nemzetközi Energiaügynökség, valamint más hazai és nemzetközi 

szervezetek felé fennálló havi, féléves és éves gyakoriságú adatszolgáltatási kötelezettségeit, amelyek 

többek között elősegítik a különféle energia szakterületet érintő EU-célkitűzések (energiahatékonyság, 

megújuló energiák, Energia Unió) előrehaladásának nyomon követését. Az adatszolgáltatások 

adatforrása az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében megvalósuló statisztikai 

adatgyűjtések, valamint a Hivatal hatósági (adminisztratív) adatai voltak. 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 

15.) Korm. rendeletben szabályozott adatgyűjtések felhatalmazása alapján a statisztikai terület több mint 

8000 adatszolgáltatótól gyűjtött és dolgozott fel energiastatisztikai adatokat és készítette el az országos 

energiamérleget. Az adatszolgáltatóinkkal való kapcsolat javítása érdekében több alkalommal is 

konzultációkat szerveztünk, valamint Helpdesk szolgáltatást is üzemeltettünk, ahol munkatársaink 

telefonon és e-mailben is rendelkezésre álltak az adatlapok helyes kitöltése érdekében. 
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A hivatalos statisztikai adatok szélesebb körű társadalmi megismertetése érdekében a Hivatal folytatta 

az egyes energiatermékek havi ellátási és éves részletes adatainak, valamint a primer és éves országos 

energiamérlegnek a honlapján történő táblázatos közzétételét. A felhasználókat tájékoztatási naptár 

informálja a megjelenési időpontokról, valamint az egyes szakstatisztikákhoz kapcsolódó módszertani 

leírások, valamint fogalommagyarázatok segítik az energiastatisztikai adatok szakszerű felhasználását. 

2016-ban valamennyi uniós tagállam által összeállított, energiastatisztikára vonatkozó minőség-

jelentések összegző értékelését az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 2017-ben honlapján 

nyilvánosságra hozta
22

. Az uniós jelentés alapján a hazai energiastatisztika a legtöbb jellemző alapján jó 

értékelést kapott. 

 

 

 

  

                                                           
22http://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956233/Quality_report_EU_energy_statistics-2017_edition.pdf/0ec98467-

7d02-4d2e-9c6c-ddbf50dea672 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956233/Quality_report_EU_energy_statistics-2017_edition.pdf/0ec98467-7d02-4d2e-9c6c-ddbf50dea672
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956233/Quality_report_EU_energy_statistics-2017_edition.pdf/0ec98467-7d02-4d2e-9c6c-ddbf50dea672
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10. A Hivatal nemzetközi szerepvállalása 

 

10.1. Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége – ACER 

 

10.1.1. Munkacsoportok 

A Hivatal dolgozói tagként vagy megfigyelőként négy ACER (Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége) munkacsoport és az alattuk működő 16 almunkacsoport (Task Force, TF és Work Stream, 

WS) munkájának többségében végez szakmai feladatot a villamosenergia- és földgázpiacok megnyitása, 

az energiapiacok EU szintű szabályozása érdekében.  

 

10.1.2. BoR 

Az ACER vezető testülete a Szabályozók Tanácsa (Board of Regulators – BoR) évi kilenc alkalommal 

ülésezik. A Hivatalt az elnök megbízásából a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes 

képviseli. A BoR-on minden esetben számos dokumentumot vitatnak meg a földgáz, villamos energia, 

infrastruktúrafejlesztések, az ACER irányítása, és egyéb projektfeladatokkal kapcsolatban. Ezeket a 

Hivatal szakértői, esetenként iparági szereplőkkel vagy egyéb közigazgatási szervvel megvitatják, és ha 

szükséges, hivatali álláspontot hagyatnak jóvá, amelyet a BoR-on képviselünk.  

 

10.1.3. Európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályok (Network Code-ok) és egyéb uniós 

feladatok 

 

10.1.3.1. Földgáz 

2017-ben mind a négy uniós üzemi és kereskedelmi szabályzat (BAL NC, IO NC, CAM NC, TAR NC) 

kötelezően alkalmazandóvá vált – az utóbbi részlegesen
23

. Az uniós hálózati szabályzatokról az 18. 

táblázat ad általános áttekintést: 

 

18. táblázat: Uniós hálózati szabályzatok 

Folyamat Network Code Határidő 

Kötelezően 

alkalmazandó 

1. Egyensúlytartási Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzat (BAL NC) 

Hatálybalépés: 2014. április 15. 

Kötelezően alkalmazandó: 2015. okt. 1. 

2. Interoperabilitás Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzat (IO NC) 

Hatálybalépés: 2015. május 1. 

Kötelezően alkalmazandó: 2016. máj. 1. 

3. A földgázszállító rendszerekben alkalmazott 

kapacitásallokációs mechanizmusokat 

szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat  

(új CAM NC
24

) 

Hatálybalépés: 2017. március 16. 

Kötelezően alkalmazandó (az új CAM NC): 

2017. április 6. 

4. Az Összehangolt Földgázszállítási 

Tarifaszerkezetekre Vonatkozó Üzemi  

és Kereskedelmi Szabályzat (TAR NC) 

Hatálybalépés: 2017. március 16. 

Kötelezően alkalmazandó: több lépcsőben: 

2017. április 6-tól, 2017. október 1-től,  

2019. május 31-től kezdődően 

 

                                                           
23 A TAR NC egyes fejezeteinek kötelező alkalmazása három különböző időpontban történik. Az I., V., VII., IX. és X. 

fejezetek 2017. április 6-ától, a VI. és VIII. fejezetek 2017. október 1-jétől, a II., III., és IV. fejezetek 2019. május 31-étől 

alkalmazandóak kötelezően. 
24 Hatályon kívül helyezte a 2012. augusztus 24. - 2017. április 6-a között hatályos, 2015. november 1-je óta kötelezően 

alkalmazandó 984/2013/EU rendeletet, a kapacitásallokációs mechanizmusok üzemi és kereskedelmi szabályzatát (korábbi 

CAM NC).  
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A 2017. április 6-ától alkalmazandó a földgáz-szállítórendszerek tarifáiról szóló (TAR NC) és a 

kibővített tartalmú, kapacitásallokációs mechanizmusról szóló (CAM NC) európai szabályzatban 

található új feladatok végrehajtása és az azzal kapcsolatos munka folytatódott a vonatkozó ACER 

munkacsoportokban.  

A TAR NC esetében az ACER – az érdekeltekkel való folyamatos egyeztetés mellett – kidolgozta a 

rendszeres konzultációhoz szükséges konzultációs dokumentum sablonját, amelyet a nemzeti 

szabályozó hatóságok és a szállításirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátott, ajánlva annak 

alkalmazását. A NC-ben meghatározott, a díjidőszak előtt közzéteendő bizonyos információk 

publikációjára december folyamán kerül sor. 

A bővített kapacitásra vonatkozó szabályokkal kiegészült új CAM NC tekintetében kapacitásbővítésekre 

vonatkozó folyamat az üzemi és a kereskedelmi szabályzat rendelkezései szerint megindult minden 

érintett határpontra. A HU-AT (HAG) és a HU-SK (HUSKAT projekt keretében) rendszerösszekötő 

földgázvezetékek vonatkozásában az érintett szereplők közötti tárgyalások az ősz folyamán 

megkezdődtek. 

Az egyensúlytartási (BAL NC), valamint az interoperabilitás (IO NC) üzemi és kereskedelmi 

szabályzatok kapcsán a nemzeti szabályozó hatóságok bevonásával az év második félévére elkészültek 

és ősszel megjelentek az ACER vonatkozó végrehajtási jelentései (implementation monintoring report).  

A Bizottság 2017. november 8-án közzétette a 2009/73/EK földgázirányelv módosítására vonatkozó 

javaslatát, amellyel ki kívánja terjeszteni az abban definiált rendszerösszekötő („interconnector”) 

fogalmát az uniós tagállamok és harmadik országok között húzódó határkeresztező vezetékekre is. A 

javaslat hatásaival kapcsolatos elemzői munka szintén a második félévben kezdődött el.  

 

10.1.3.2. Villamos energia 

 

2017-ben a hangsúly egyértelműen az uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi 

szabályzatok és iránymutatások végrehajtásán és átültetésén volt. 

2017. december 1-jén – a lenti táblázatnak megfelelően – hat szabályzat volt hatályban, és az utolsó két 

szabályzat is hatályba lépett 2017 végéig. Az uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi 

szabályzatok és iránymutatások teljes egészében kötelezőek és valamennyi tagállamban közvetlenül 

alkalmazandóak.  

 

19. táblázat: Az Európai Uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok, 

iránymutatások hatálybalépése, jelenlegi státusza 

Folyamat Network Code Határidő 

Kihirdetve 

1. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1222 RENDELETE (2015. 

július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek 

kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról  

(CACM rendelet) 

Kihirdetés: 2015. július 25.  

Hatálybalépés: 2015. augusztus 14.  

2. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/631 RENDELETE  

(2016. április 14.) a termelőegységek hálózati csatlakozási 

követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi 

szabályzat létrehozásáról (RfG rendelet) 

Kihirdetés: 2016. április 27.  

Hatálybalépés: 2016. május 17.  

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1388 RENDELETE  

(2016. augusztus 17.) a felhasználók csatlakozására 

vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

(DC rendelet) 

Kihirdetés: 2016. augusztus 18. 

Hatálybalépés: 2016. szept. 7. 
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Kihirdetve 

4. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1447 RENDELETE  

(2016. augusztus 26.) a nagyfeszültségű egyenáramú 

rendszerek és az egyenáram-csatlakozású erőműparkok 

hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi  

és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HVDC rendelet) 

Kihirdetés: 2016. szeptember 8. 

Hatálybalépés: 2016. szept. 28. 

5. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1719 RENDELETE  

(2016. szeptember 26.) a hosszú távú kapacitásfelosztásra 

vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (FCA rendelet) 

Kihirdetés: 2016. szeptember 27. 

Hatálybalépés: 2016. október 17. 

6. A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1485 RENDELETE  

(2017. augusztus 2.) a villamosenergia-átviteli hálózat 

üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról 

(SO rendelet)  

Kihirdetés: 2017. augusztus 25. 

Hatálybalépés: 2017. szept. 14. 

7. A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2195 RENDELETE  

(2017. november 23.) a villamos energia kiegyenlítő 

szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról  

(EB rendelet) 

Kihirdetés: 2017. november 28. 

Hatálybalépés: 2017. december 18. 

8. A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2196 RENDELETE  

(2017. november 24.) a villamosenergia-vészhelyzet 

kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására 

irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

(ER rendelet) 

Kihirdetés: 2017. november 28. 

Hatálybalépés: 2017. december 18. 

 

Az európai uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások 

nemzetközi együttműködés keretében történő végrehajtása. 

Az ERF „European Regulatory Forum” feladata, hogy az uniós nemzeti szabályozó hatóságok együtt 

döntsenek az európai uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok és 

iránymutatások végrehajtásához szükséges, összeurópai kiterjedésű módszertanok és feltételek 

jóváhagyásáról. 

A 2017 őszén létrehozott CERRF (Core Energy Regulators’ Regional Forum) feladata, hogy a Core 

kapacitásszámítási régió (Core CCR) nemzeti szabályozó hatóságai együtt döntsenek az európai uniós 

belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához 

szükséges, kapacitásszámítási régióra kiterjedő módszertanok és feltételek jóváhagyásáról. 

 

A CACM rendelet nemzetközi együttműködés keretében történő végrehajtását érintő, az EU valamennyi 

nemzeti szabályozó hatósága (vagy az ACER) által hozott döntések: 

 2017. január 24. ERF Fórum: döntött az EU valamennyi kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetője 

által 2016. december 14-én jóváhagyásra beterjesztett, módosított piacösszekapcsolás-üzemeltetési 

terv (MCO-terv) módosítása iránti újabb kérelemről. Több módosítási felhívás mellett újra 

meghatározásra került a CACM rendelet 80. cikke szerinti közös költségek megosztásának kezdeti 

időpontja legkésőbb 2017. február 14. dátummal. Döntött egyúttal az EU valamennyi 

átvitelirendszer-üzemeltető által 2016. június 29-én jóváhagyásra beterjesztett, a szűk-

keresztmetszet-kezelési bevétel szétosztásának (CID) módszertanára vonatkozó javaslat módosítása 

iránti kérelemről. 

 2017. március 14. ERF Fórum: döntött a közös NRA (nemzeti szabályozó hatóság) iránymutatás 

elfogadásáról, a CACM rendelet szerinti költségek felosztásáról. Az iránymutatásban megállapított, 

a villamosenergia-tőzsdéken kereskedett volumennel arányos felosztási kulcs magyar részről is 

kedvező eredmény.   
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 2017. május 2. ERF Fórum: döntött a valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető által 2017. március 

11-én benyújtott, módosított közös hálózatmodell módszertanára vonatkozó javaslat jóváhagyásáról. 

Döntött egyúttal a valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető által benyújtott, a másnapi 

kapacitásgarancia határidejére vonatkozó javaslatának jóváhagyásáról is. 

 2017. június 6. ERF Fórum: döntött a valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető által benyújtott, az 

övezetközi napon belüli piac kapunyitási és kapuzárási időpontjára vonatkozó javaslat módosítása 

iránti kérelemről. Döntött továbbá az EU valamennyi kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetője által 

2016. április 26-án jóváhagyásra beterjesztett, harmadik alkalommal módosított piacösszekapcsolás-

üzemeltetési terv (MCO-terv) jóváhagyásáról és az EU valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető által 

2017. április 21-én jóváhagyásra beterjesztett, a szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel szétosztásának 

(CID) módszertanára vonatkozó módosított javaslat jóváhagyásának ACER elé történő utalásáról. 

 2017. július 25., ERF Fórum: döntött az egységes másnapi összekapcsolásban részt vevő összes 

ajánlattételi övezetben alkalmazandó harmonizált maximális és minimális elszámoló árakra 

vonatkozó módszertan jóváhagyásának ACER elé utalásáról.  

 2017. augusztus 2., ERF Fórum: a javaslatok közötti következetesség fenntartása céljából döntés az 

egységes napon belüli összekapcsolásban részt vevő összes ajánlattételi övezetben alkalmazandó 

harmonizált maximális és minimális elszámoló árakra vonatkozó módszertan jóváhagyásának 

ACER elé utalásáról. 

 2017. szeptember 18., ERF Fórum: döntés a kapacitásszámítási régiók meghatározására vonatkozó 

módszertan módosításának jóváhagyásáról. A módosítási kérelem indoka volt, hogy a jövőben 

kialakításra kerülő, Belgium és az Egyesült Királyság közötti ajánlattételiövezet-határ miatt 

szükségessé vált a „Channel” régió módosítása, melynek Belgium is részesévé vált. 

 2017. szeptember 18., ERF Fórum: a levél közös jóváhagyása, melyben kérik az ENTSO-E-től, 

hogy a piac-összekapcsolásból származó menetrendezett forgalom kiszámítására vonatkozó közös 

módszertant minden átvitelirendszer-üzemeltető közös javaslatban nyújtsa be szabályozó hatósági 

jóváhagyásra 2017. december 31-ig. 

 2017. október 3., CERRF Fórum: döntött a piac-összekapcsolási vészfolyamat módszertan 

módosítási kérelméről. 

 2017. október 23., ERF Fórum: döntött az övezetközi napon belüli piac kapunyitási és kapuzárási 

időpontjára vonatkozó módosított módszertan jóváhagyásának ACER elé utalásáról. 

 2017. november 14., ERF Fórum: az ACER – a Szabályozók Tanácsának támogatásával – döntött 

az egységes másnapi valamint az egységes napon belüli összekapcsolásban részt vevő összes 

ajánlattételi övezetben alkalmazandó harmonizált maximális és minimális elszámoló árakra 

vonatkozó módszertanról. 

 

Az FCA rendelet nemzetközi együttműködés keretében történő végrehajtását érintő, az EU valamennyi 

nemzeti szabályozó hatósága (vagy az ACER) által hozott döntések: 

 2017. augusztus 16., ERF Fórum: döntött a hosszú távú átviteli jogok harmonizált felosztási 

szabályaira vonatkozó módszertan jóváhagyásának ACER elé utalásáról. 

 2017. szeptember 18., ERF Fórum: döntött az egységes felosztási platform létrehozásáról, annak 

követelményrendszeréről, valamint az egységes felosztási platform kialakításával és működésével 

kapcsolatos költségek megosztásának módszertanáról szóló javaslat jóváhagyásáról. 

 2017. október 2.: az ACER – a Szabályozók Tanácsának támogatásával – döntött a hosszú távú 

átviteli jogok harmonizált felosztási szabályaira vonatkozó módszertan jóváhagyásáról. 
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 2017. október 3., CERRF Fórum: döntött a hosszú távú átviteli jogok harmonizált felosztási 

szabályaira vonatkozó módszertan Core kapacitásszámítási régióra vonatkozó mellékletének 

jóváhagyásáról. 

 2017. október 3., CERRF Fórum: döntött a Core kapacitásszámítási régión belül az egyes 

ajánlattételiövezet-határokon kibocsátandó hosszú távú átviteli jogok regionális kialakítására 

vonatkozó módszertan jóváhagyásáról. 

 2017. október 23., ERF Fórum: döntött a termelési és terhelési adatszolgáltatási módszertan 

jóváhagyásáról. 

 

 

10.2. CEER 

 

10.2.1. Munkacsoportok 

A Hivatal munkatársai a CEER (Európai Energiaszabályozók Tanácsa) 7 munkacsoportjában és 21 al-

munkacsoportában (TF, WS) végzik tevékenységüket.  

 

10.2.2. GA 

A CEER évente kilenc alkalommal tart Közgyűlést (GA - General Assembly). A Hivatalt a nemzetközi 

kapcsolatokért felelős elnökhelyettes képviseli. A GA-n számos dokumentumot vitatnak meg a földgáz, 

villamos energia, infrastruktúra-fejlesztések, a CEER irányítása és nemzetközi kapcsolatai, valamint 

egyéb projektfeladatokkal kapcsolatban. Ezeket a Hivatal munkatársai feldolgozzák, egyeztetik 

esetenként iparági szereplőkkel vagy egyéb közigazgatási szervvel, és ha szükséges, hivatali álláspontot 

hagyatnak jóvá. 

 

10.3. ERRA (Energiaszabályozók Regionális Egyesülete) 

 

Események: 

 2017. május 20–24., Tbiliszi, Georgia – elnökségi ülés, éves közgyűlés, munkacsoportülések. A 

nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes előadást tartott az amerikai hibrid árszabályozási 

modellről.   

 2017. május 25–26., Chisinau, Moldova – a fogyasztóvédelmi munkacsoport ülése. A Hivatal 

munkatársa előadást tartott a magyarországi energiaszegénység helyzetéről, főbb megjelenési 

formáiról és a nyomon követés nehézségeiről, valamint a hazai energetikai jog közjogi és magánjogi 

konfliktusáról és ennek a gyakorlati jogalkalmazás során megtestesülő problémáiról a behajtási 

költségátalány apropóján. 

 2017. június 19–21., Budapest – First Technical Workshop – Gas Market Design and Natural Gas 

Transmission Grid Codes: az ERRA háromnapos szakmai tréninget szervezett a NARUC-kal 

(Amerikai Közüzemi Szabályozó Biztosok Nemzeti Szövetsége) közösen, földgáz szabályozási 

témában.  

 2017. szeptember 25–26., Asztana, Kazahsztán – éves ERRA Befektetési és Szabályozási 

Konferencia. 

 2017. november 9., Budapest – az ERRA elnökök munkacsoport ülése a Hivatal székházában. A 

napirenden többek között a piac-összekapcsolás, a kiberbiztonság és a megújuló energia 

szabályozása szerepelt. A Hivatal előadást tartott az európai térség egységes számlaképe 

kialakításának lehetőségeiről („Easy Bill” koncepció).   
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 2017. december 5–6., Budapest – fogyasztóvédelmi munkacsoport ülése. A Hivatal munkatársa 

előadást tartott az időszerű magyarországi fogyasztóvédelmi helyzetről az energetika területén, 

valamint bemutatta az „Easy Bill” koncepciót az elektromos áramra vonatkozó egységes és 

egyszerűsített számlakép lehetséges előnyeiről és kialakításának esélyeiről. 

 2017. december 7–8., Budapest – Second Technical Workshop – Gas Market Design and Natural 

Gas Transmission Grid Codes: az ERRA ismételten a Hivatal székházában rendezte meg a 

NARUC-kal (Amerikai Közüzemi Szabályozó Biztosok Nemzeti Szövetsége) közös földgáz 

szabályozási műhelyvitát, amelyen a Hivatal munkatársa előadást tartott a Tízéves Fejlesztési 

Tervekkel kapcsolatban. 

 

10.4. EU BIZOTTSÁG  

 

10.4.1. A „Tiszta Energia Minden Európainak” csomag 

A Bizottság 2016. november 30-án tette közzé komplex jogszabálycsomag-tervezetét „Tiszta Energia 

Minden Európainak” címmel. A Csomag „Villamosenergia-piac és felhasználók” című fejezete az 

alábbi jogszabályokra vonatkozóan tartalmaz előterjesztést: 

 Irányelv a belső villamosenergia-piacról, 

 Rendelet a belső villamosenergia-piacról, 

 Rendelet az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről,  

 Rendelet a kockázati felkészültségről.  

A Hivatal álláspontjának kialakítását (2017. január–február) követően kezdeményezte annak 

megosztását és összehangolását a V4 szabályozó hatóságok között. A Hivatal 2017 folyamán is 

folyamatosan hozzájárult a csomag szakértői megvitatásához, észrevételezéséhez mind a 

szakminisztérium, mind a szabályozó hatóságok nemzetközi közössége felé. 

 

10.4.2. Tanulmány a kiskereskedelmi árszabályozás gyakorlatának nemzetközi össze-

hasonlításáról 

A Hivatal munkatársai tanulmányt készítettek „a lakossági (kiskereskedelmi) energiapiaci árszabályozás 

– Az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatának összevetése az Európai Bizottság „Tiszta Energia 

Minden Európainak jogszabálycsomag-tervezetével” címmel. A tanulmány célja, hogy a csomag 

javaslataival összevetve megvizsgálja és alátámassza az Egyesült Államok iparági szabályozásának és 

gyakorlatának bemutatásával, hogy egy – szövetségi – államon/országon belül is lehetséges a 

kiskereskedelmi energiapiacokon a hatósági árszabályozás fenntartása, illetve a kiskereskedelmi 

hatósági árszabályozás és a szabad kiskereskedelmi piacok párhuzamos megléte.  

A tanulmány arra világít rá, hogy amennyiben a hatósági árszabályozás és a szabad kiskereskedelmi 

piacok párhuzamos megléte egy (szövetségi) államon belül – szövetségi tagállamonként (vagy attól 

kisebb régiókban) – is fenntartható, úgy kevésbé indokolható, hogy a jogszabálycsomag-javaslatai 

szerint az EU minden tagállamában szükséges legyen a kiskereskedelmi/végfelhasználói hatósági 

árszabályozás kivezetése/eltörlése/korlátozása, mert az nem torzítja jelentősen az EU belső 

energiapiacát, és az nem is akadálya az EU hatékony belső energiapiaca kiterjesztésének/kiépítésének. 

A tanulmányt a Hivatal megküldte mind a hazai kormányzati, mind a kiskereskedelmi árszabályozást 

alkalmazó európai partner hatóságok részére. Több pozitív visszajelzést kaptunk, például a francia 

szabályozó hatóság részéről. A tartalmát több konferencián is bemutattuk (ERRA, REKK konferencia 

Budapesten). 
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10.4.3. A földgázellátás biztonságáról szóló uniós rendelet módosítása 

Részletes, széles körű egyeztetésekből álló kétéves folyamat végén, 2017. október 25-én megjelent az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938. számú rendelete, a földgázellátás biztonságának 

megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet 

2017. november 1-jén hatályba lépett. A rendelet előkészítése során folytatott szakértői egyeztetésekben 

a Hivatal munkatársai folyamatosan részt vettek. 

 

10.4.4. Fórumai 

 2017. május 30–31. – London Forum 

A Bizottság 2007-ben indította el a „Citizens’ Energy Forum” nevű rendezvényt, amelyet az angol 

regulátor támogatásával évente rendeznek meg. A májusi Fórum meghatározó témája a „Tiszta Energia 

Minden Európainak” közösségi jogszabálytervezet volt.  

 2017. június 1–2. – Copenhagen Forum 

A Bizottság 3. alkalommal rendezte meg az „Energy Infrastructure Forum” elnevezésű rendezvényét, 

amelynek az idei évben is a dán Energia-, Közmű- és Klímaügyi Minisztérium adott otthont 

Koppenhágában. Az idei fórum fő témái a finanszírozás, a határon átnyúló költségmegosztás és az 

infrastruktúra projektek társadalmi elfogadtatása voltak. 

 2017. október 19–20. – Madrid Forum  

A Fórum megállapította, hogy összességében pozitív előrelépés van az egységes EU-piac 

kialakításában, ahogy azt az ACER 2016-os piacfelmérése is igazolta. A Fórum felkérte az ENTSOG-ot 

és ENTSO-E-t arra, hogy egy közös vizsgálatot végezzen a gáz/villamos energia szektor együttes 

működéséről.  

 

10.4.5. A PCI Eljárási Kézikönyv felülvizsgálata 

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet 

(TEN-E rendelet) 9. cikke szerint elkészített, az európai közös érdekű projektek magyarországi 

engedélyezéséről szóló Eljárási Kézikönyvet az uniós tagállamoknak, illetve a hatáskörrel rendelkező 

hatóságaiknak szükség szerint naprakésszé kell tenniük és nyilvánosságra kell hozniuk. 

Az Eljárási Kézikönyvet a Hivatal felülvizsgálta, és a felülvizsgált Eljárási Kézikönyvet 2017 

szeptemberében tette közzé honlapján.  

 

10.4.6. Harmadik PCI lista 

A TEN-E Rendelet szerint az Európai Bizottság kétévente összeállítja az uniós közös érdekű projektek 

listáját (PCI – Projects of Common Interest). 2017 folyamán folytatódott a 3. lista előkészítése. A 3. 

listára jelölt projektek vonatkozásában a rendelet szerinti ellenőrzés és értékelés az érintett szomszédos 

tagállamok szabályozó hatóságaival együttműködésben, az ACER koordinálásával megtörtént. 

Az Európai Bizottság a TEN-E rendelet módosításával, a rendelet új mellékleteként 2017. november 23-

án kiadta az új, jóváhagyott 3. PCI lista tervezetét mind a földgáz, mind a villamos energia projektek 

vonatkozásában. Az új listán az egy-egy regionális energiaellátási folyosóba összevonható projektekből 

klasztereket alakítottak ki.  
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A tervezet az alábbi magyar érdekeltségű projekteket tartalmazza: 

 

Villamos energia: 

3.9.1. Žerjavenec (HR) / Hévíz (HU) és Cirkovce (SI) összekapcsolása; 

3.16.1. Magyarország és Szlovákia összekapcsolása Bős (Gabčíkovo) (SK) és Gönyű (HU) és 

Nagygyőröd (Veľký Ďur) (SK) között; 

3.17. Magyarország és Szlovákia összekapcsolása Sajóivánka (HU) és Rimaszombat (Rimavská Sobota) 

(SK) között; 

 

Földgáz: 

6.2.13. A Szlovákia–Magyarország összekapcsolás szállítási kapacitásának növelése; 

6.2.14. A magyarországi átviteli rendszernek a Szlovákia–Magyarország összekapcsolás 

kapacitásnöveléséhez szükséges bővítése Vecsés és Városföld között; 

6.23. Magyarország–Szlovénia összekapcsolás (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendva 

(Lendava) (SI) – Kidričevo); 

6.24.1. ROHUAT/BRUA – Románia és Magyarország közötti kétirányú szállítás: a magyarországi 

szakasz 1. szakasza, kompresszorállomás Csanádpalotán; 

6.24.4. ROHUAT/BRUA – 2. szakasz, beleértve a következőket: 

 Városföld–Ercsi–Győr csővezeték (HU) 

 Ercsi–Százhalombatta gázvezeték (HU) 

 Városföldi kompresszorállomás (HU) 

 Románia és Magyarország közötti kétirányú szállítás: a magyarországi szakasz 2. szakasza, 

kompresszorállomás Csanádpalotán vagy Algyőn (HU); 

6.25.1. A jelenleg „Eastring” projektként ismert csővezetékrendszer Románián és Magyarországon 

keresztül Bulgária és Szlovákia között. 

 

10.5. IEA (Nemzetközi Energiaügynökség)  

 

Az IEA ötéves rendszerességgel készít energetikai jelentést tagországairól. Magyarországról 2017-ben 

adták ki az aktuális országjelentést, aminek előkészítésére és kidolgozására 2016-ban került sor. A 

véglegesítés előtt az IEA megküldte az országjelentés előzetes verzióját ellenőrzésre, melyet a Hivatal 

szakfőosztályai elvégeztek.  

 

10.6. Európai Víziközmű Szabályozók szervezete (WAREG) 

 

December 5-én hivatalosan is bejegyezték az Európai Víziközmű Szabályozók (WAREG) szervezetét. 

Az európai víziközmű-szabályozó hatóságokat tömörítő, milánói székhelyű szervezet 2014 áprilisában 

12 ország közreműködésével alakult meg. A WAREG-ben ma már 25 ország rendelkezik teljes 

tagsággal és négy ország megfigyelői státusszal. A Hivatal révén Magyarország alapító tagja a 

szervezetnek, és a hivatalos bejegyzést követően is magas szinten képviselteti magát: a WAREG 

elnökhelyettesi pozícióját továbbra is dr. Szalóki Szilvia, a MEKH közszolgáltatásokért felelős 

elnökhelyettese tölti be, dr. Kisvárdai Gábor pedig titkárként segíti a szervezet munkáját. A WAREG fő 

célkitűzése, hogy a tagok között megossza a víziközmű-szabályozással kapcsolatos legjobb 

gyakorlatokat, és magas szintű egyeztető fórumot biztosítson az európai hatóságok számára.  
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10.7. Regionális együttműködés, piacintegráció 

 

 ROHU és HUSKAT egyeztetések 

A 2014. október 20-án kezdődött egyeztetések a ROHUAT folyosóról fordulatot vettek, miután az 

FGSZ 2017. május 26-án gazdaságossági okokra hivatkozva nem támogatta az eredetileg a Romániát 

Magyarországon át Ausztriával közvetlenül összekötő gázinfrastruktúra fejlesztéséről szóló open season 

(kötelező erejű kapacitáslekötési) eljárást. A ROHU rendszerösszekötő földgázvezeték kapcsán a 

román, illetve a magyar szabályozó hatóság általi júliusi jóváhagyást követően folytatódott az eljárás. A 

megváltozott forgatókönyvről az érintett szabályozó hatóságok, TSO-k, termelők és egyéb érdekeltek az 

év során több egyeztetést tartottak.  

 

 Csatlakozás a Nyugat-Balkáni Hatok (WB6) piacintegrációs törekvéseihez a WB6 

szándéknyilatkozat aláírásával 

2017. március 29-én a Hivatal, a MAVIR Zrt. és a HUPX Zrt. Csatlakozási Függeléket írt alá a nyugat-

balkáni hatokkal a regionális villamosenergia-piac fejlesztése és a jövőbeli együttműködések 

keretrendszereinek kialakítása érdekében. A magyar felek a Csatlakozási Függeléket az abban foglalt 

mindkét tevékenységi kör – tehát a másnapi piac-összekapcsolás és a határkeresztező kiegyenlítő 

szabályozási együttműködés – tekintetében aláírták. Az együttműködés keretében a magyar felek 

támogatják a nyugat-balkáni hatok közös piacintegrációs projektjeinek megtervezését és kiértékelését. 

Ezen projektek megvalósítása valamennyi előfeltétel teljesítésének és az érintett felek szükséges 

támogatásának és jóváhagyásának függvénye. Az egyetértési megállapodáshoz történő minél szélesebb 

körű csatlakozás elősegíti a délkelet-európai régió piacainak fejlődését és integrációját, valamint a régió 

ellátásbiztonságának növelését. 

 

 V4 nyilatkozat a kapacitásfelosztás bevezetésére 

2017. június 2-án közös nyilatkozatot fogadtak el a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák energetikai 

szabályozó hatóságok. A dokumentumban a német–osztrák határon a műszakilag megfelelő és az EU-s 

jogszabályokat követő kapacitásfelosztás bevezetésének fontosságára hívták fel a figyelmet, illetve arra, 

hogy a német és osztrák szabályozó hatóságok megállapodása a szűk keresztmetszetek kezelésére nem 

egyeztethető össze sem az összekapcsolt villamosenergia-átviteli hálózat műszaki korlátaival, sem a 

közelmúltban hatályba lépett európai uniós jogszabályok által előírt eljárási szabályokkal. 

 

 Részvétel a CORE kapacitásszámítási régió együttműködésében, különös tekintettel a másnapi 

időtávú, áramlás alapú kapacitásszámításra épülő piac-összekapcsolás kialakításában 

Az ACER a 6/2016-os döntésében határozott a CACM rendelet szerint kialakításra kerülő kapacitás-

számítási régiók felállításáról. A döntésben a Magyarországot is magában foglaló kelet-közép-európai 

régiót (CEE) összevonta a nyugat-közép-európai régióval, létrehozva a CORE kapacitásszámítási régiót 

16 TSO és 13 uniós tagállam – közöttük Magyarország – részvételével. 

A tizenhat átviteli rendszerirányító folytatja a 2016-ban elindított, másnapi időtávra vonatkozó közös 

Core kapacitásszámítási módszertan kifejlesztését. Ezzel összhangban, az átviteli rendszerirányítók a 

hosszú és a napon belüli időtávra is közös kapacitásszámítási módszertanokat dolgoznak ki és vezetnek 

be. A CORE TSO-k számára az uniós belső villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok 

és iránymutatások által előírt módszertanok kidolgozását és a rendelkezések végrehajtását a CORE régió 

hatóságai – közöttük a Hivatal képviselői is szorosan nyomon követik, és együttműködnek a TSO-kal. A 

kidolgozott közös TSO módszertanok jóváhagyása a CORE NRA-k (szabályozó hatóságok) közös 

feladata lesz. Az együttműködés keretében 2017. október 11-én a MEKH székházában egyeztették 

álláspontjaikat a Core kapacitásszámítási régió nemzeti szabályozó hatóságai. 
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 2017. november 10., Budapest – V4 szabályozó hatóságok találkozója  

A V4 országok energiaszabályozó hatóságai Budapesten, a MEKH székházában tartották meg éves 

ülésüket. A magyarországi helyszínt indokolta, hogy 2017. július 1. és 2018. június 30. között 

Magyarország tölti be a Visegrádi Négyek soros elnöki pozícióját. A résztvevők elsődlegesen a „Tiszta 

Energia Minden Európainak” egyes részleteit és az azzal kapcsolatos álláspontjaikat tárgyalták meg.  

 

10.8. Bilaterális és multilaterális tárgyalások  

 

 2017. április 24. – május 2. – EU–USA Szabályozási Kerekeasztal, valamint CEER-NARUC 

megbeszélés. Emellett tárgyalásokat folytatunk az USA Külügyminisztériuma és Energiaügyi 

Minisztériuma képviselőivel, valamint a FERC szakembereivel a regionális irányító központok 

(ROC) amerikai gyakorlatáról. 

 2017. április 10. – Koordinált döntés a horvát Plinacro LNG Evacuation Pipeline beruházási 

kérelméről. A Hivatal koordinált döntést hozott a horvát Plinacro LNG Evacuation Pipeline 

(Omišalj–Zlobin–Bosiljevo–Sisak–Kozarac–Slobodnica) projektjére vonatkozó beruházási 

kérelemről, a horvát energiaszabályozó hatósággal közösen. A Krk szigeten épülő LNG terminálból 

Magyarországra a földgázt eljuttató vezetékprojekt kapcsán a Plinacro horvát TSO úgy nyilatkozott, 

hogy nem terhel a magyar félre költséget. 

 2017. július 3–5. – Szakmai látogatás az ukrán földgázellátó rendszer egységeinél. A Hivatal 

dolgozói látogatást tettek Ukrajnában, melynek során a magyarországi és európai gázellátásban is 

jelentős szerepet játszó infrastruktúraelemeket tekintették meg. A vendéglátókkal egyeztettük az 

ukrán tranzitszállítás lényegi elemeit és áttekintettük a magyar-ukrán gázszállítások főbb kérdéseit. 

 

  Kétoldalú megbeszélések balkáni szabályozó hatóságokkal: 

o 2017. július 6–7., Tuzla – Bosznia-Hercegovina 

o 2017. július 17., Belgrád – Szerbia  

o 2017. július 19–20., Szkopje – Macedónia  

o 2017. július 25–26., Podgorica – Montenegró  

 

A megbeszélések elsődleges célja a kétoldalú kapcsolatok ápolása és az együttműködés mélyítése volt. 

A felek megvitatták az aktuális energetikai kérdéseket, tárgyaltak többek között az országok 

villamosenergia-rendszereiről, azok fő paramétereiről, a piacösszekapcsolás helyzetéről, a megújulókra 

vonatkozó 2020-as célkitűzések megvalósításáról, a harmadik energiacsomag implementálásáról, a 

földgázpiacokról és földgázprojektekről, a „Tiszta Energia Minden Európainak” tervezetről, valamint 

tapasztalatot cseréltek az Energia Közösségben, CEER-ban és ERRA-ban folytatott munkáról. 

 

 2017. szeptember. 5–8., Krynica – 27th Economic Forum 

A Hivatal elnökhelyettese egy panelbeszélgetésben ismertette a hazai lignitfelhasználás jövőjére 

vonatkozó elképzeléseket (tisztaszén-technológiák, retrofit, vegyipari hasznosítás). 

 

 2017. szeptember 19., Ljubljana – egyeztetés magyar–szlovén gázrendszerek összekötéséről 

Mivel a 2017-es nem kötelező érvényű keresletfelmérés során a magyar–szlovén határpontra csak 

hazánk irányába érkezett be a szlovén TSO-hoz minimális igény, a bővített kapacitásról szóló folyamat 

elindítására és az igény befogadására leghamarabb a 2019-ben induló igényfelmérés keretében kerülhet 

sor. A projekt PCI státuszát októberben megerősítette az Európai Bizottság. 
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 2017. szeptember 29., Swinoujscie, Lengyelország –  Szakmai látogatás az LNG terminálnál 

A Gaz-System lengyel TSO meghívására a Hivatal szakértői meglátogatták a Swinoujsciében épített és 

üzemeltetett lengyel LNG terminált. A vendéglátók részletes szakmai tájékoztatást adtak a cseppfolyós 

földgázt tengeri kikötőben fogadó és visszagázosító technológiai rendszerről. A Swinoujscie LNG 

terminál fontos szerepet tölt be az uniós PCI-listán szereplő Észak–Déli Gázfolyosó elemeként Közép-

Európa földgázellátásában. 

 

 2017. szeptember 30. – október 8., USA – Részvétel és előadás a Geothermal Resources Council 

konferenciáján Salt Lake Cityben, tárgyalások Washingtonban 

A Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese Washingtonban megbeszéléseket folytatott 

az amerikai adminisztráció energiabiztonsággal foglalkozó kulcsszereplőivel (a FERC új vezetőségével, 

az Energiaügyi Minisztérium, Energiabiztonsági Tanács és a Külügyminisztérium képviselőivel). A 

látogatás célja az amerikai partnerek tájékoztatása volt a Magyarországot és térségünket érintő 

gázdiverzifikációs projektek helyzetéről. Salt Lake Cityben egy geotermia konferencián (41st GRC 

Annual Meeting & GEA GeoExpo+) bemutatta a Hivatal „Geothermal Atlas of Hungary” kiadványát. 

 

 2017. december 7., Pozsony – Bilaterális egyeztetés a szlovák szabályozó hatósággal (URSO) 

A kétoldalú megbeszélés célja az volt, hogy a szabályozó hatóságok szervezetével, függetlenségével és 

jogszabályi környezetével kapcsolatos konkrét kérdésekről egyeztetessen a két hatóság. Emellett 

lehetőséget adott bemutatkozó találkozásra az URSO új vezetőségével.  

 

10.9. Konferenciák, nemzetközi szakmai fórumok 

 

 2017. március 8., RO-HU-AT Stakeholder Konferencia, Budapest – MEKH székház  

 2017. március 23., Pozsony – Conference on Energy Market Design in Central and Eastern Europe 

 2017. április 19., Athén – ECRB-ülés (az Energia Közösség szabályozó hatóságokból álló 

testületének – Energy Community Regulatory Board – találkozója) 

 2017. május 17–18., Budapest – GRI SSE Koordinációs Csoport és Stakeholder Ülések –MEKH 

székház 

 2017. augusztus 23., MEKH székház, Budapest – RO-HU Stakeholder Konzultáció 

Az FGSZ által szervezett szakmai egyeztetés célja az érintett iparági szereplők tájékoztatása és a 

felmerülő kérdések megválaszolása volt a RO-HU rendszerösszekötő földgázvezeték projektre 

vonatkozó open season eljárással kapcsolatban.  

 2017. december 4–6., Moszkva – Részvétel a szkolkovói (Moszkva) szabályozási konferencián 

Az orosz szabályozó hatóság által szervezett rendezvényen a Hivatal előadást tartott a megújuló 

energiákkal kapcsolatos szabályozási kérdésekről.  
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11. Fogyasztóvédelem 

 

A Hivatal, önálló szabályozási szervként, a fogyasztók érdekeinek védelmében és az ügyfélkiszolgálás 

színvonalának emelése érdekében követelményeket és elvárásokat határoz meg az elosztói és egyetemes 

szolgáltatói engedélyeseknek tevékenységük végzésére. A követelmények és elvárások nem teljesítése 

esetén az engedélyesek kötelesek a Hivatal által előírt jogkövetkezmények végrehajtására. Az évenkénti 

értékelések, ellenőrzések és szankcionálások folyamatos fejlődésre ösztönzik az engedélyeseket.  

A Hivatal a felhasználók magas szintű tájékoztatása érdekében Call Centert és személyes 

ügyfélszolgálatot működtet, valamint kivizsgálja az engedélyesekkel szemben írásban és elektronikus 

úton beérkező panaszokat. Emellett hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a felhasználók 

véleményének, elégedettségének személyes felmérés keretében történő megkérdezésére is az 

engedélyesek által nyújtott szolgáltatások minőségéről.  

 

11.1. Szolgáltatás minősége 

 

A szolgáltatásminőség szabályozása több pilléren nyugszik. A Hivatal egyrészt éves gyakorisággal 

országos szintű elégedettségi vizsgálatot végez, hogy megismerje a felhasználók véleményét az 

engedélyesek szolgáltatásminőségéről. Másrészt határozatban szabályozza az engedélyesek 

ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőségét minimális követelmények és elvárt színvonalak előírásával. 

Harmadrészt az egyedi felhasználókat érintő „Garantált Szolgáltatásokat” határoz meg az engedélyesek 

szabályozására minimális minőségi követelmények előírásával.  

 

11.1.1. A villamosenergia-piac 

 

Fogyasztói elégedettségi vizsgálat 

A szolgáltatásminőség-szabályozással elért eredmények megismerése és a további felhasználói igények 

felmérése érdekében 2017-ben huszonkettedik alkalommal készíttette el a Hivatal az elosztói 

engedélyesek és az egyetemes szolgáltatói engedélyesek felhasználóinak elégedettségét felmérő 

tanulmányt, amely 7200 lakossági fogyasztó és 2400 nem lakossági felhasználó véleményén alapszik. A 

felmérés eredményeinek kiértékelésére, valamint a javítást célzó intézkedési tervek elkészítésére csak 

jelen beszámoló lezárását követően kerülhet majd sor. A felmérés módszertana megegyezett az elmúlt 

kilenc évben alkalmazott eljárással, így a kapott eredmények számszerűen is közvetlenül 

összehasonlíthatók. 

Az elosztói tevékenységgel kapcsolatos vélemények két fő területre összpontosítva kerültek 

összegyűjtésre. Egyrészt a villamos energia eljuttatásának minősége (ezen belül pl. az ellátás 

folyamatossága, a feszültségingadozások lakossági fogyasztói és nem lakossági felhasználói érzékelése, 

minősítése, az üzemzavar-elhárítás), másrészt a kapcsolattartás (ezen belül pl. a műszaki jellegű 

ügyintézés) került a vizsgálat középpontjába. 

A jelenleg rendelkezésre álló 2016. évi felmérés eredményei szerint a villamosenergia-ellátás 

folyamatosságának hiányosságait, illetve a hálózati hibák kijavításának hosszadalmasságát 

nehezményezték leginkább a lakossági fogyasztók az elosztói engedélyesi tevékenységek körében. 

Ennek megfelelően ez utóbbi tevékenység kapta a relatív legalacsonyabb elégedettségi pontszámokat. A 

megkérdezettek mintegy 40%-a érzékelt rövid, 30%-a pedig hosszabb feszültségkimaradást, 

hozzávetőleg 20%-a feszültségingadozást, átlagosan 9%-a pedig hálózati hibát. Ezek az értékek az 

utóbbi négy év legkedvezőbb adatai. Ennek ellenére az elosztói tevékenységek összességének 

megítélése nem javult. 
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Az egyetemes szolgáltatási területen a lakossági fogyasztókkal és a nem lakossági felhasználókkal való 

kapcsolattartás formáit, így a számlázás, a reklamációkezelés, az egyéb ügyfélszolgálati tevékenységek 

és a kommunikáció-tájékoztatás témakörét vizsgálta a felmérés.  

A 2016. évi felmérés szerint a személyes preferenciák alapján elsősorban a telefonos ügyfélkapcsolati 

formát választanák a fogyasztók, második helyen a személyes, harmadik helyen az internetes ügyintézés 

szerepel. Az, hogy a ténylegesen követett gyakorlat ettől eltérő képet mutat, annak tulajdonítható, hogy a 

különféle kapcsolattartási formák tekintetében kritikus pontként – a 2015. évhez hasonlóan – jellemzően a 

telefonos menürendszer körülményességét és a személyes ügyintézés során jellemző hosszú várakozási 

időt emelték ki a megkérdezett felhasználók. Ettől függetlenül a telefonos ügyfélszolgálattal való 

elégedettség országos szinten csekély mértékben javult az előző évhez képest.  

A számlák érthetőségére vonatkozó lakossági fogyasztói vélemény az elmúlt években folyamatosan 

javult. Országosan a megkérdezett lakossági felhasználók 92%-a, a nem lakossági felhasználók 85%-a 

jónak minősítette a számla értelmezhetőségét, amely egyértelmű javulásnak számít az előző évhez 

képest. A lakosság körében a számlák érthetőségét a 2012-ben elfogadott, egységes számlakép 

alkalmazását elrendelő törvényi rendelkezések szolgáltatók általi végrehajtása eredményezte. 

 

Ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénnyel összhangban megújított ügyfélkapcsolati 

határozatok szolgáltatásminőséget meghatározó követelményeket és elvárásokat határoztak meg az 

elosztói és egyetemes szolgáltatói engedélyesek tevékenységére. Az ügyfélkapcsolati szolgáltatás-

minőség szabályozására létrehozott mutatószámrendszer egymásra épülő követelményekből áll.  

A szabályozási hierarchia felső szintjének mutatószámai minimális minőségi követelményt írnak elő az 

engedélyeseknek, és be nem tartásukhoz közvetlen gazdasági ösztönzés, bírság kiszabása kapcsolódik. 

A bírság, az elmaradás mértékétől függően, két lépésben, legfeljebb 100 000 000 Ft / mutatószám 

mértékig terjedhet. A szabályozási hierarchia középső szintjének mutatói elvárt szolgáltatási színvonalat 

határoznak meg, amelyek be nem tartása csak utólagos hatósági ellenőrzést követően eredményezheti 

szankció kiszabását. A hierarchia harmadik szintjén lévő mutatók monitoring jellegűek, amelyek sem 

minimális követelményt, sem elvárt színvonalat nem határoznak meg. Ezen mutatók felmérésre, 

adatgyűjtésre szolgálnak, és egy esetleges jövőbeli szabályozás kiinduló alapját képezik. 

A Hivatal 2017-ben feldolgozta az engedélyesek 2016. évről szóló adatszolgáltatásait, beszámolóit, majd 

elvégezte az elosztói és egyetemes szolgáltatói engedélyesek ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőségének 

értékelését. Többek között vizsgálta az engedélyesek információadási gyorsaságát, az ügyfelek várakozási 

idejének alakulását, az engedélyesekhez és a Hivatalhoz érkező reklamációk és panaszok alakulását, 

valamint az engedélyesek számlázási tevékenységét.  

Az ügyfélszolgálati irodai megkeresések számában tovább folytatódott a jelentős mértékű csökkenés. A 

Front Office ügyintézők számát érintő csökkenés (28%) jóval kisebb volt az ügyfélforgalom 

csökkenésénél (60%), mégis mind a 20 percen belül fogadott felhasználók aránya (–6%), mind az átlagos 

várakozási idő (+57%) tekintetében romló eredményeket értek el az elosztói engedélyesek. A 20 percen 

belül fogadott felhasználók aránya mutató nem (3,92% elmaradás), de az átlagos várakozási idő elvárt 

színvonala teljesült. Az ügyfélszolgálati megkeresések csökkenése és az 1000 felhasználóra jutó 

ügyintézők számának kismértékű növekedése ellenére az egyetemes szolgáltatói engedélyesek 

ügyfélszolgálati irodáiban az átlagos várakozási idő 20%-kal nőtt, így a 20 percen belül fogadott 

felhasználók arány 4%-kal csökkent. 

Az ügyfélszolgálati Call Center elosztói hibacím-bejelentési szolgáltatási színvonal mutató 

követelményében 2015-höz képest egyértelmű javulás volt tapasztalható. Az egyetemes szolgáltatói 

engedélyesek esetében azonban a hívásszámcsökkenés ellenére 13%-os növekedés történt az átlagos 

várakozási idő tekintetében. A mérőállások bejelentését 2016-ban már 99%-os mértékben automata 

rendszeren keresztül fogadták az engedélyesek, ami nagymértékben hozzájárult ezen szolgáltatás magas 

(99,77%) országos színvonalához. 
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A felhasználói reklamációk és panaszok csökkenő tendenciája 2016-ban is folytatódott. Országos 

átlagban a reklamációk aránya az összes felhasználó számához viszonyítva nem érte el a 0,5%-ot sem, a 

panaszok aránya pedig a 0,1%-os érték alatt maradt.  

 

Garantált Szolgáltatások 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénnyel összhangban, a 2008-ban, majd 2009-ben 

megújított „Garantált Szolgáltatások” határozatok az egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi 

követelményeket határoztak meg az elosztói, egyetemes szolgáltatói és kereskedői engedélyesek 

tevékenységére. A követelmények nem teljesítése esetére a Hivatal automatikus kötbérfizetést ír elő a 

szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók javára. 

A Hivatal 2017-ben a 6 elosztói és 3 egyetemes szolgáltatói engedélyes 2016. évről szóló beszámolóját és 

adatszolgáltatását dolgozta fel. A rendelkezésre álló adatok alapján értékelte az engedélyesek „Garantált 

Szolgáltatásokhoz” kapcsolódó 2016. évi tevékenységét, mely átfogó képet ad a szolgáltatásminőség 

országos helyzetéről és annak előző évhez képesti változásáról. A Hivatal – többek között – értékelte az 

engedélyesek szolgáltatáskimaradás-megszüntetési idejét, tájékoztatási gyorsaságát és minőségét, 

feszültségminőségi és bekapcsolási tevékenységét, fogyasztásmérőinek kezelését, valamint az 

engedélyesek számlázásának helyességét és az esetleges hibás számlázások korrigálásának gyorsaságát.  

 

20. táblázat: A Garantált Szolgáltatások összesített adatai, 2016 

Engedélyes 

GSZ 

körébe 

tartozó 

ügyek 

(db) 

Nem 

teljesített 

ügyek 

(db) 

Automati-

kusan 

kifizetett 

kötbérek 

(db) 

Kifizetett 

kötbérek 

összesen 

(db) 

Kifizetett 

kötbérek 

összesen 

(Ft) 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 1 504 732 3 648 3 707 3 707 22 780 000 

NKM Áramhálózati Kft. 1 692 821 4 983 5 793 5 872 35 073 000 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 1 654 446 8 731 9 050 9 050 51 193 000 

ELMŰ Hálózati Kft. 2 272 774 4 835 4 909 4 909 31 116 000 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1 643 094 1 676 1 688 1 688 10 703 000 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 1 672 857 3 968 4 554 4 554 25 918 000 

Elosztók összesen: 10 440 724 27 841 29 701 29 780 176 783 000 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 49 617 323 323 323 1 900 000 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 2 577 535 1 670 1 670 1 670 9 940 000 

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 278 731 201 201 201 1 345 000 

Egyetemes szolgáltatók összesen: 2 905 883 2 194 2 194 2 194 13 185 000 

Mindösszesen 13 346 607 30 035 31 895 31 974 189 968 000 

 

A felhasználók 54%-át érintették az elosztói engedélyesi, és 56%-át az egyetemes szolgáltatói GSZ 

követelmények. Az elosztói engedélyesek 99,73%-osan, az egyetemes szolgáltatói engedélyesek 99,92%-

osan teljesítették a GSZ-követelményeket, ami a szolgáltatásminőség országos átlagának megfelelő 

szintjét jelzi. A minimális minőségi követelmények nem teljesítése okán az elosztói és az egyetemes 

szolgáltatói engedélyesek alkalmanként átlagosan 5941 Ft kötbért fizettek ki a nem teljesítéssel érintett 

felhasználóknak. 

A GSZ-ügyek engedélyesenkénti megoszlását tekintve, az elosztói engedélyesek között viszonylag 

egyenletes mértékű megoszlás volt tapasztalható. Az egyetemes szolgáltatói engedélyesek közül viszont az 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. hatáskörébe tartozott az ügyek 89%-a.  

A 2016 folyamán 2 nagy kiterjedésű, szélsőséges időjárási esemény nehezítette a minőségi szolgáltatás 

biztosítását, a hibahelyek behatárolását és elhárítását. Ezen események leginkább az elosztói 

engedélyeseknek előírt, több helyet érintő ellátáskimaradás megszüntetésének idejét szabályozó 
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követelmény teljesítését befolyásolták. 2016-ban az elosztói GSZ-ügyek 50%-a keletkezett ezen GSZ-pont 

kapcsán. Az egyetemes szolgáltatói GSZ-ügyek 98%-a a dokumentált megkeresésre adott információadás 

kapcsán keletkezett, és ezen ponthoz tartozott az egyetemes szolgáltatói kötbérkifizetések 86%-a is. Ennek 

ellenére a kötbérek döntő részét (93%) az elosztói engedélyesek fizették ki a felhasználóknak. 

A Hivatal az értékelések alapján további elvárásokat fogalmazott meg az engedélyesek számára, és 

fejlesztési, cselekvési terv készítését írta elő a gyengébben teljesített GSZ-pontok esetére a minimális 

minőségi követelmények teljesítésének javítása érdekében. 

 

11.1.2. A földgázpiac 

 

Fogyasztói elégedettségi vizsgálat 

A földgázelosztói tevékenységek közül a vizsgálat tárgya a szolgáltatásminőség, a műszaki ügyintézés, 

a tájékoztatás, a fogyasztás mérése és a környezeti hatások értékelése, valamint a szolgáltatott gáz 

minőségével kapcsolatos fogyasztói vélemények elemzése volt. A rendelkezésünkre álló 2016. évi 

adatok alapján a lakossági felhasználók körében az előző évi magas elégedettségi szint ellenére tovább 

javult a gáz minőségével, a fogyasztásmérés megbízhatóságával, a tájékoztatással és a 

környezetvédelemmel való elégedettség, valamint az összesített elégedettségi mutató. A nem lakossági 

felhasználók véleménye is pozitívan változott a fűtőértékkel, a szolgáltatás folyamatosságával, az 

állandó minőséggel, a fogyasztás mérésével, a tájékoztatással és a környezetvédelemmel kapcsolatban.  

Az egyetemes szolgáltatási tevékenységek közül a számlázás, a panaszügyintézés, az ügyfélszolgálati 

tevékenység és a tájékoztatás színvonalát értékelték a fogyasztók. Az egyetemes szolgáltatással 

kapcsolatban a villamosenergia-ellátás mellett a földgázellátás területén is tapasztalható, hogy az 

internet, és más online kapcsolattartási módok egyre fontosabb szerephez jutnak az ügyintézés során, 

népszerűségük szinte megegyezik a személyes ügyfélszolgálatéval. A személyes ügyfélszolgálatot 

sokan kritizálták a hosszú várakozási idő miatt. Az egyetemes szolgáltatási elemeket országos szinten 

mind a lakossági, mind a nem lakossági felhasználók körében az előző évhez hasonló elégedettség 

jellemezte.  

A számlakép érthetőségével kapcsolatos elégedettség csekély mértékben javult. A számlát nem 

kielégítőnek tartó felhasználóknak a problémát elsősorban az okozta, hogy nem értik a feltüntetett 

adatokat, míg sokan a még mindig zsúfolt számlaképet is kifogásolták. A lakosság körében a számlák 

érthetőségét a 2012-ben elfogadott, egységes számlakép alkalmazását elrendelő törvényi rendelkezések 

szolgáltatók általi végrehajtása eredményezte. 

 

Ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség 

A szolgáltatásminőség második pillérét alkotó ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség 2009-ben, a Get. 

hatályba lépő rendelkezéseihez igazodva került újraszabályozásra. A földgázszektor esetében a 

szolgáltatási színvonal mutatók 2011-től lettek a jelenleg is alkalmazott elvárási szinttel azonosak. Az 

engedélyesek adatszolgáltatási rendje pedig 2012-től kezdve egyezik meg a villamosenergia-iparági 

gyakorlattal. Ennek eredményeként a földgáz- és a villamosenergia-szektor esetén az ügyfélkapcsolati 

szolgáltatások minőség-ellenőrzése és szankcionálása egységessé vált. Az ügyfélkapcsolati 

szolgáltatásminőség szabályozására létrehozott mutatószámrendszer egymásra épülő követelményekből 

épült fel. A szabályozási rendszer felépítése megegyezik a villamos energiára vonatkozó fejezetben 

leírtakkal.  

A Hivatal 2017-ben az országban 2016-ban egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező három 

egyetemes szolgáltatói, és öt elosztói engedélyes teljesítését értékelte. Az értékelések átfogó képet 

adnak az ügyfélkiszolgálás országos minőségéről.  

A „dokumentált felhasználói megkeresésre történő válaszadás” minimális minőségi követelményt 

meghatározó mutató. A rá vonatkozó minimális minőségi követelmény alapján 15 nap alatt a 



MEKH – Országgyűlési beszámoló, 2017 111 

megkeresések 100%-át kell megválaszolni. A tolerencia sáv 5%-os alulteljesítésig terjed, ezt meghaladó 

alulteljesítés esetén közvetlen gazdasági ösztönzésként bírság szabható ki. 2016-ban mind az egyetemes 

szolgáltatói engedélyesek, mind az elosztói engedélyesek teljesítése csak kismértékű elmaradást mutat a 

minimális minőségi követelménytől (98,94%, 98,95%). 

A telefonos ügyfélszolgálatokon a beérkező hívások 75, 80, illetve 85 százalékát kell – ügytípustól 

függően – 30 másodpercen belül fogadnia az engedélyeseknek. 2016-ban az ENKSZ Észak–Dél 

Regionális Földgázszolgáltató Zrt. teljesítette a minimális minőségi követelményt, a Fővárosi Gázművek 

Zrt. azonban két negyedévben is (I. és IV.) a minimális minőségi követelményt alulmúló teljesítést ért 

el. Bírság kiszabására azonban a jogszabályokban biztosított felmentés miatt nem kerülhetett sor. A 

minimális minőségi követelményt a TIGÁZ Zrt. sem teljesítette 2016 III. negyedévében. Az általa nyújtott 

rendkívül alacsony, 55%-os szolgáltatási színvonal az elmúlt évek legalacsonyabb értéke. Ezen engedélyes 

esetében a bírság elmaradásának oka, hogy az engedélyes működési engedélyét a Hivatal időközben 

visszavonta.  

Az elosztói engedélyesek közül csak a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. nem teljesítette a minimális 

minőségi követelményt 2016 III. negyedévében. Noha a bírság kiszabásának objektív feltétele ez esetben 

is fennállt, a Hivatal a jogszabályban biztosított moratórium miatt ez alkalommal nem tudott élni a 

szolgáltatásminőség javítását ösztönző szankcionálási eszközzel.  

A személyes ügyfélmegkeresések esetében a felhasználók 90%-át 20 percen belül fogadnia kell az 

ügyintézőnek. Országos összesítésben az egyetemes szolgáltatóknak 92,96%-os, az elosztói 

engedélyeseknek pedig 92,46%-os mértékben sikerült ennek a követelménynek eleget tenni. A 90%-os 

minimális minőségi követelményt egyedül az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nem teljesítette, de 

alulteljesítésének mértéke (–0,52%) olyan csekély, hogy a gazdasági ösztönzés alkalmazásának lehetősége 

és szükségessége nem állt fenn. 

A Hivatalhoz érkezett jogos panaszok számát tekintve minden engedélyes teljesíteni tudta a 0,04 db/ezer 

felhasználóban meghatározott minimális minőségi követelményt. Úgyszintén mindegyik engedélyes 

teljesíteni tudta az elvárt szolgáltatási színvonalat tartalmazó mutatók vonatkozásában megállapított 

követelményeket. A teljesítés mértéke egyes esetekben egészen kiemelkedő volt. A személyes 

ügyfélszolgálatokon realizálódó átlagos várakozási idő például az elvárt 10 perc helyett országos átlagban 

mindössze 6 perc körül alakult.  

 

Garantált Szolgáltatások 

A szolgáltatásminőség-szabályozás harmadik pillére a földgáziparban 2010-ben került bevezetésre. A 

szabályozási rendszer részeként az egyedi felhasználókra vonatkozó minimális követelményeket 

meghatározó ún. Garantált Szolgáltatások (GSZ) határozatok kerültek kiadásra a földgázelosztói 

engedélyesek és egyetemes szolgáltatók részére. 2013. január 1-jétől minden GSZ-követelmény nem 

teljesítése automatikus kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. Az elosztói engedélyesek 9, az 

egyetemes szolgáltatók 5 minimáliskövetelmény-előírásainak be nem tartása esetén kötelesek kötbért 

fizetni a nem-teljesítéssel érintett összes felhasználónak. 

A 2016-ra vonatkozó adatszolgáltatás alapján a Hivatal elkészítette a földgázelosztói engedélyesek és 

egyetemes szolgáltatók Garantált Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységének értékelését. 
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21. táblázat: A Garantált Szolgáltatások összesített adatai, 2016 

Engedélyes 

GSZ 

körébe 

tartozó 

ügyek 

száma (db) 

Nem 

teljesített 

ügyek 

száma 

(db) 

Automatikusan 

kifizetett 

kötbérek összes 

száma (db) 

Kifizetett 

kötbérek 

összesen 

(db) 

Kifizetett 

kötbérek 

összesen 

(Ft) 

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 63 273 146 146 146 860 000 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 192 823 228 228 228 1 215 000 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 164 409 142 141 142 715 000 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 56 254 4 4 4 20 000 

Magyar Gázszolgáltató Kft. 8789 0 0 0 0 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 162 954 729 113 113 565 000 

Elosztók összesen: 648 502 1249 632 633 3 375 000 

ENKSZ Észak–Dél Reg. Földgázszolg. Zrt. 111 230 622 622 622 3 110 000 

Fővárosi Gázművek Zrt. 288 618 2874 82 82 410 000 

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 332 540 2859 379 379 1 905 000 

Egyetemes szolgáltatók összesen: 732 388 6355 1083 1083 5 425 000 

MINDÖSSZESEN: 1 380 890 7604 1715 1716 8 800 000 

 

Az elosztói engedélyeseknél a 2016. évi összesített adatok alapján a GSZ körébe tartozó ügyek száma 

18,6%-kal csökkent 2015-höz képest, a nem teljesített ügyek száma azonban 436,03%-kal nőtt. Ennek 

egyenes következményeként a kötbérfizetéssel zárult, nem teljesített ügyek aránya a 2015. évi 98,36%-

os értékről 2016-ban 50,68%-ra csökkent. Ennek hátterében a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. részére 

a fentebb már említett, jogszabályban biztosított kötbérfizetés alóli felmentés áll. Ennek hiányában a 

„GSZ VI. Információadás dokumentált megkeresésre” pont követelményének be nem tartása miatt az 

engedélyesnek 3 510 000 Ft kötbért kellett volna fizetnie felhasználói részére. A többi engedélyesnél 

100%-os a teljes kötbérfizetési arány. 

Az egyetemes szolgáltatók esetében a GSZ körébe tartozó ügyek száma országos összesítésben az előző 

évhez képest 10%-os növekedést mutatott. A nem teljesített ügyekhez kapcsolódó kötbérkifizetések 

aránya az elosztóktól is jelentősebb mértékben, 99,94%-ról 17,04%-ra csökkent. Ennek hátterében a 

Fővárosi Gázművek Zrt. 2,85%-os, illetve a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 13,26%-os 

kötbérfizetési arányai állnak. A jogszabályi felmentés következtében az engedélyesek 13 960 000 Ft, 

illetve 12 400 000 Ft kötbér kifizetése alól mentesültek.  

Mindkét engedélyesi csoportra, és azon belül minden GSZ-pont esetében igaz, hogy ahol történt 

kötbérkifizetés, az 100%-ban automatikusan történt.  

 

11.1.3. Víziközmű-szolgáltatás 

A Hivatal a 2018-tól a villamos energia és földgáz ágazatokhoz hasonlóan a víziközmű-ágazat területén 

is elvégzi a felhasználók elégedettségének felmérését az ágazatban nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. 

A felmérés során a kérdezőbiztosok reprezentatív felhasználói minta megkérdezésével töltik ki az 

elégedettségi kérdőívet. A reprezentatív minta megkérdezése mellett a felhasználóknak már az 

ügyfélszolgálatok felkeresésekor is lesz lehetőségük véleményezni a kapott szolgáltatást, és a felmérés 

hatékonyságát egy időszakos felmérés is növeli majd.  

A felmérés előkészítése, az ivóvíz-szolgáltatásra és szennyvízelvezetésre vonatkozó kérdések 

megfogalmazása, a kérdések és az eljárás egyeztetése a MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség 

képviselőivel 2017 során nagyrészt lezárult. A Hivatal által felkért szakértői felülvizsgálat befejezését 

követően kerülhet sor a határozatok kiadására és a felmérés megindítására.   
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11.1.4. Távhőszolgáltatás 

A víziközmű-szolgáltatási ágazathoz hasonlóan a távhőszolgáltatási ágazatban is megkezdődött a 

Felhasználói Elégedettségi Felmérés bevezetésének előkészítése. Ennek keretében a Hivatal kialakította 

a felmérés koncepcióját, elkészítette a felmérés kérdőíveinek tervezetét. A tervezet egyeztetésre került a 

MATÁSZSZ-szal, amely szervezet a magyar távhőszolgáltatók szakmai érdekvédelmi szövetsége. A 

kérdőív és a felmérés menetének véglegesítésére a víziközmű ágazatban bevezetendő FEF 

tapasztalatainak felhasználásával fog sor kerülni.  

 

11.2. Felhasználói panaszok, tájékoztatáskérések 

 

Az engedélyesekkel szemben leggyakrabban szerződésszegéssel, kereskedőváltással, számlázással 

kapcsolatos panaszaik miatt fordulnak a fogyasztók a Hivatalhoz. A számlázással, elszámolással, 

méréssel kapcsolatos lakossági fogyasztói panaszok intézésére elsőfokú fogyasztóvédelmi szervként a 

2017-től kezdődően a jogszabályban kijelölt járási hivatalok, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok jogosultak, míg a nem lakossági számlázással, elszámolással, méréssel kapcsolatos 

panaszokat a Hivatal vizsgálja ki.  

A 2017. évben a felhasználói panaszok túlnyomó többsége – az előző évekhez hasonlóan – az 

engedélyesek által megállapított szerződésszegésekkel összefüggésben lefolytatott eljárások 

felülvizsgálatára irányult, ezen belül is a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos engedélyesi 

intézkedéseket kifogásoló panaszok túlsúlya figyelhető meg.  

Emellett tavaly nőtt az engedélyesek számlázási tevékenységét és az elszámolást vitató, illetve a 

műszaki jellegű – pl. csatlakozással, szabványosítással, feszültségingadozással, teljesítménybővítéssel 

kapcsolatos – panaszok aránya. Kiemelendő, hogy 2017. július 1-jével hatályba léptek a csatlakozásra 

vonatkozó új jogszabályi rendelkezések, amelyekre tekintettel a csatlakozási panaszok száma jelentős 

növekedést mutatott. 

Jellemző panasztípus továbbra is az ágazati jogszabályokban és engedélyesi üzletszabályzatokban 

részletesen szabályozott kereskedőváltási folyamattal kapcsolatos kifogás, amelynek körében a 

felhasználók a kereskedőváltás meghiúsulását, illetve elhúzódását kifogásolják, továbbá az ehhez 

kapcsolódó elszámolási, számlázási kérdések megoldásában kérik a Hivatal segítségét.  

A Hivatalnál 2017. január 1-jén 770 panaszügy volt folyamatban. A Hivatalhoz 2017 folyamán 835 új 

panasz érkezett, illetve 1292 ügy került lezárásra. Ennek eredményeként 2017. december 31. napján 313 

panaszügy volt folyamatban, azaz a nyitó állomány adatához képest az állomány összességében 457 

üggyel csökkent. 

A Hivatal ügyfélszolgálati tevékenységet is végez annak érdekében, hogy a fogyasztók, felhasználók 

minél szélesebb körben megismerjék a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos jogaikat, lehetőségeiket és 

kötelezettségeiket. Az ügyfél-tájékoztatás kiterjed az engedélyesekkel kapcsolatos jogviszonyt érintő 

valamennyi releváns kérdésre. A Hivatal a fogyasztók tájékoztatását személyes ügyfélszolgálat és 

telefonon elérhető call center segítségével látja el, illetőleg írásban is válaszol a felhasználók kérdéseire. 

A telefonos ügyfélszolgálat két telefonszámon is elérhető, amelyek egyike úgynevezett zöld szám, 

amelyen a felhasználók ingyenesen kérhetnek felvilágosítást. 

Az ügyfélszolgálat feladata egyrészt a Hivatalnál folyamatban lévő panaszeljárásokkal kapcsolatos 

ügyfélmegkeresések kezelése, másrészt minden egyéb, a Hivatal hatáskörébe tartozó 

közműszolgáltatásokkal összefüggő aktuális kérdések megválaszolása. Az ügyfélszolgálat tájékoztató 

kiadvánnyal, célzott elektronikus ügyfél-információs anyagok készítésével segíti a felhasználók 

tájékoztatását. A Hivatal 2017-ben két kiadványt terjesztett országszerte, a fogyasztók hatékony 

tájékoztatása érdekében: „Jelentse be időben! Tájékoztató a felhasználóváltozásról”, illetve 

„Különleges bánásmódban részesülő fogyasztók. – Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, illetve 

védendő fogyasztóknak” címmel.  
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A Hivatal ügyfélszolgálata 2017-ben 1804 alkalommal levélben, 7269 alkalommal telefonon adott 

tájékoztatást a felhasználóknak, továbbá 387 felhasználó esetében került sor személyes tanácsadásra, 

információnyújtásra. Az előző évi adatok alapján az állapítható meg, hogy a Hivatalt 2017-ben közel 

azonos számban keresték meg a felhasználók tájékoztatás kérése céljából, mint egy évvel korábban, 

amely azt támasztja alá, hogy a felhasználók továbbra is igen nagy számban igénylik a Hivatal 

segítségét. 

 

34. ábra: A telefonhívások megoszlása szektoronként, 2017 

 

 

Új kihívást jelentett az ügyfélszolgálat számára a Magyarország versenyképességének javítása 

érdekében hozott 2017. évi LVII. törvény 2017. július 1. napi hatálybalépése. A jogszabály minden 

ágazati törvényben módosította a csatlakozási díjak számításának szabályait. Mivel ennek 

következtében a törvények és az alacsonyabb rendű jogszabályok eltérő eljárási szabályokat 

tartalmaztak, jelentős számú megkeresés érkezett a Hivatalhoz az csatlakozási díjak megállapításának 

jogszerű módjára vonatkozóan.  

 

35. ábra: A telefonhívások megoszlása ügytípusonként, 2017 
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11.3. Szabályzatok jóváhagyása 

 

A felhasználók energetikai és közmű-szolgáltatási szerződéses kapcsolatait alapvetően meghatározzák a 

villamos energia, valamint a földgáz egyetemes szolgáltatói és elosztói engedélyesek, továbbá a 

víziközmű-szolgáltatók üzletszabályzatai, tekintettel arra, hogy e dokumentumok rögzítik a felek jogait 

és kötelezettségeit, továbbá az egyes engedélyesek működésére vonatkozó, jogszabály felhatalmazása 

alapján megfogalmazott részletszabályokat. Fontos elvárás ezen üzletszabályzatokkal szemben, hogy 

mind az általános, mind pedig az egyes szolgáltatási területekre vonatkozó speciális jogszabályi 

környezettel összhangban legyenek, így amikor az irányadó jogszabályok változnak, az engedélyesek 

kötelesek üzletszabályzatukat felülvizsgálni, átdolgozni és jóváhagyásra benyújtani a Hivatalhoz.  

Az egyes engedélyesek üzletszabályzatának jóváhagyása, vagy az üzletszabályzat módosításának 

jóváhagyására irányuló kérelmek elfogadása során – különösen a nagy felhasználói körrel rendelkező 

engedélyesek esetén – szükség van egy speciális, fogyasztói szemszögből történő vizsgálatra is. E 

nézőpont azt célozza, hogy az üzletszabályzatokban a jogszabályok által biztosított felhasználói jogok 

teljes mértékben érvényesülhessenek, illetve a felhasználókra vonatkozó kötelezettségek ne legyenek a 

jogi normák által megköveteltnél szigorúbb feltételekkel megfogalmazva. 

A földgáz egyetemes szolgáltatók száma 2017-re egy szereplőre, a Fővárosi Gázművek Zrt.-re csökkent, 

amely egyetemes szolgáltató megnevezése 2017. november 14-től NKM Földgázszolgáltató Zrt.-re 

módosult. Az új elnevezés, valamint az ENKSZ Észak–Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 

többlépcsős beolvadásának következtében az NKM Földgázszolgáltató Zrt. részére 2017-ben több új 

üzletszabályzatot kellett jóváhagynia a Hivatalnak. 

A villamosenergia-szektor esetében az EDF DÉMÁSZ Zrt. egyetemes szolgáltatói megnevezése 2017. 

március 1-től DÉMÁSZ Zrt.-re, majd 2017. november 6-tól NKM Áramszolgáltató Zrt.-re módosult. A 

névváltozás, valamint az egyetemes szolgáltatói engedély Magyarország egész területére történő 

kiterjesztése miatt ezen engedélyes esetében is szükségessé vált az üzletszabályzat többszöri 

módosítása. 

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. új egyetemes szolgáltatóként jelent meg a villamosenergia-piacon, 

így a működési engedélyének kiadását követően a Hivatal jóváhagyta az engedélyes egyetemes 

szolgáltatói üzletszabályzatát.  

A fentieken túlmenően a Hivatal további két villamos energia egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 

módosítást jóváhagyó határozatot adott ki a 2017. évben. 

 

11.4. Ellenőrzések 

 

2017-ben a Hivatal fogyasztóvédelmi vizsgálatainak tárgya az egyetemes szolgáltatók számlázási 

gyakorlatának, az engedélyesek részére kiadott szolgáltatásminőség határozatok adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésére, a Garantált Szolgáltatások be nem tartása miatti kötbérfizetések 

megtörténtére, illetve a behajtási költségátalány alkalmazási módjának vizsgálatára irányult. A 

lefolytatott eljárások során a Hivatal – amennyiben az elkövetett jogsértés azt indokolta bírság kiszabása 

mellett – kötelezte az engedélyeseket a jogkövető magatartás tanúsítására. 

 

Számlák határidőben történő eljuttatásának ellenőrzése a villamosenergia-szektorban 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4.7. pontja alapján az egyetemes szolgáltató 

köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla 

kiegyenlítésére a felhasználónak vagy a fizetőnek a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. 

A felhasználó pedig köteles a számlában feltüntetett összeget a számlán feltüntetett fizetési határidő 

napjáig kifizetni. A Hivatal hatósági eljárás keretében vizsgálta, hogy a három egyetemes 
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villamosenergia-szolgáltató, azaz az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., az E.ON Energia-

szolgáltató Kft. és az NKM Áramszolgáltató Zrt. megfelelően gondoskodnak-e arról, hogy az általuk 

kibocsátott számlák időben eljussanak a felhasználókhoz. Az ellenőrzés a három egyetemes 

villamosenergia-szolgáltató által kialakított teljes számlakiállítási és kiküldési folyamat felülvizsgálatára 

irányult. 

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a 

munkanapok és ünnepnapok alakulásától függően rugalmasan határozza meg a fizetési határidőt. A 

Hivatal ugyanakkor azt is megállapította, hogy az engedélyes a számlák egy kisebb hányadánál a 

kézbesítés időszükségletének megállapítása során a ténylegesnél rövidebb határidővel számolt, 

amelynek eredményeként bizonyos esetekben 8 nap alá csökkenhetett a számla kiegyenlítésére 

fordítható idő. A Hivatal kötelezte az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t, hogy vizsgálja felül a 

számlázási rendszerében az általa kibocsátott számlák fizetési határidejére vonatkozó beállításokat, és 

számlaküldési folyamatának kialakításakor a munkaszüneti napokat minden esetben az adott egyedi 

helyzetnek megfelelő módon vegye figyelembe. 

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. gyakorlatának ellenőrzése során megállapításra került, hogy a számla 

kiállításának és küldésének rendszere megfelelő, azonban a vizsgált időszakban 20 db számla nyomdába 

adására késve került sor, így esetükben 8 nap alá csökkent a vélhető kézbesítéstől számított fizetési 

határidő. A Hivatal az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t is kötelezte számlázási rendszerének és a 

számlaküldési folyamatának felülvizsgálatára.  

A Hivatal az NKM Áramszolgáltató Zrt. számlaküldési gyakorlatát megfelelőnek találta, így az eljárást 

kötelezés nélkül lezárta. 

 

Számlák határidőben történő eljuttatásának ellenőrzése a földgázszektorban 

A villamosenergia-ágazathoz hasonlóan a földgázágazatban hatályos jogszabályi rendelkezések (a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 

Korm. rendelet 2. számú mellékletének 6.13. pontja) is olyan kötelezettséget írnak elő az egyetemes 

szolgáltató számára, amely alapján köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon 

gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak vagy a fizetőnek a kézhezvételtől legalább 

8 nap rendelkezésére álljon. A felhasználó pedig úgyszintén köteles a számlában feltüntetett összeget a 

számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizetni. A Hivatal hatósági eljárás keretében ez esetben is 

vizsgálta, hogy az NKM Földgázszolgáltató Zrt. megfelelően gondoskodik-e arról, hogy az általa 

kibocsátott számlák megfelelő időben eljussanak a felhasználókhoz. 

Az ellenőrzés az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél is az általa kialakított teljes számlakiállítási és  

-kiküldési folyamat felülvizsgálatára irányult. A Hivatal az eljárás során megállapította, hogy abban az 

esetben, ha a számla keltét követő 18 naptári napból egy vagy több munkaszüneti napnak minősül, 

akkor 8 nap alá csökkenhet a számla kiegyenlítésére fordítható idő. A Hivatal kötelezte az NKM 

Földgázszolgáltató Zrt.-t, hogy vizsgálja felül a számlázási rendszerében az általa kibocsátott számlák 

fizetési határidejére vonatkozó beállításokat, és a számlaküldési folyamatának kialakításakor a 

munkaszüneti napokat olyan módon vegye figyelembe, hogy minden esetben biztosítsa a felhasználók 

részére küldendő számlák határidőben történő eljuttatására vonatkozó jogszabályi kötelezettség 

teljesülését. 

 

Engedélyesek részére kiadott szolgáltatásminőség-határozatok adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése 

A Hivatal határozatok formájában, több témakörben rendszeres (havi, negyedéves, éves) 

adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő az engedélyesek, így a villamosenergia-ipari és földgázipari 

egyetemes szolgáltatói engedélyesek, valamint az elosztói engedélyesek számára is. Ezen adat-

szolgáltatások adattáblái alapján készítette el a Hivatal a szolgáltatásminőség értékeléseket.   
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Az értékelések elkészítéséhez elengedhetetlen precíz, hiteles adatszolgáltatás biztosítása érdekében a 

Hivatal ellenőrzéseket folytatott le. Az adatközlések tényszerűségét bírság alkalmazásának 

lehetőségével biztosítja a Hivatal. 2017-ben a Hivatal több esetben kért be adatpótlást, adatpontosítást, és 

értelmezés miatti adatjavítást, melyet az engedélyesek gyorsan és kooperatívan végrehajtottak. 2017-ben a 

Hivatal azt is vizsgálta, hogy a nagyobb adatváltozások hátterében milyen okok, folyamatváltozások 

lelhetők fel, és azok mennyiben felelnek meg a Hivatal elvárásainak: 

 A Hivatal ellenőrzésének célja annak megállapítása volt, hogy az engedélyesek a Hivatal által 

meghatározottnak megfelelően értelmezik-e az egyes adattartalmakat, helyesen látják-e a 

szolgáltatandó adatok közti összefüggéseket. A Hivatal megállapította, hogy az engedélyesek a 

Hivatal által meghatározott módon szolgáltatták adataikat. 

 A feszültségminőség biztosításának teljesítése kapcsán rákérdezett a Hivatal az éveken 

áthúzódó és megoldatlan ügyek nagy számára és kérte azok magyarázatát, hátterének 

ismertetését. Az engedélyesek beszámolóiból kiderült hogy a megoldásokhoz szükséges 

engedélyesek hatókörén kívüli folyamatok időigénye jelentősen (éves nagyságrendben) 

korlátozza a feszültségproblémák megszüntetésének gyorsaságát.  

 

A 2016. évi teljesítésekre vonatkozó, a földgázipari engedélyesek által megadott adatok esetében azok 

ellenőrzését a Hivatal az adatszolgáltatókkal történt egyeztetések formájában végezte el. Ennek során az 

alábbi lényegi adatindoklásokat kapta:  

 Az ENKSZ Észak–Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. megindokolta az „Információadás 

dokumentált felhasználói megkeresésre” mutatónál észlelt átlagos átfutatási idő jelentős 

csökkenését.  

 Fővárosi Gázművek Zrt. jelezte, hogy a call center ügyfélszolgálati szolgáltatási színvonal-

mutató csökkenése az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók átvételének 

következménye. Az „Információadás dokumentált felhasználói megkeresésre” mutatónál az 

átlagos átfutási idő jelentős csökkenését pedig a szervezeti változásokból adódó hatékonyabb 

feladatelosztással indokolta.  

 A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a Call Center hibacím bejelentési szolgáltatási színvonal-

mutató alakulását a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató által ellátott fogyasztói kör jelentős 

bővülésével magyarázta.  

 A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. esetében a telefonos ügyfélszolgálat mérőállás-bejelentési 

színvonalmutató alakulását az egyetemes szolgáltatói tevékenység átadása miatti adattisztítási 

munkákkal, illetve a dolgozók oktatásával indokolta.  

 A TIGÁZ Zrt. a dokumentált megkeresésre történő elmaradt válaszadások magas darabszámát a 

behajtási költségátalány kiterhelése miatt megnövekedett reklamációk számának jelentős 

növekedésével, és szintén a dolgozók oktatásával indokolta.  

 Az E.ON elosztók az előzetes tájékoztatásra, kapacitásigény-bejelentésre adandó ajánlatok 

számának növekedését a lakásépítések megélénkülésével magyarázták.  

 

A Szolgáltatásminőség értékelésekhez kapcsolódóan az adatszolgáltatások esetében a Hivatal 2017-ben 

nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását, mivel az engedélyesek az adatok előzetes hihetőség-

vizsgálatát követő adatellenőrzések során megfelelően együttműködtek, és nem talált olyan mértékű 

adatszolgáltatási hibát, amely a kiértékelést jelentősen befolyásolta volna. Amely esetekben az 

szükséges volt, folyamatfejlesztési és hatékonyságnövelő terv elkészítését írta elő a Hivatal az 

engedélyeseknek. 
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Garantált Szolgáltatásokkal kapcsolatos engedélyesi kötbérfizetés ellenőrzése 

A Hivatal hatósági eljárás keretében vizsgálta, hogy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a részére kiadott Garantált 

Szolgáltatás (GSZ) határozat alapján járt-e el a villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő 

kimaradásának megszüntetésével kapcsolatosan teljesített engedélyesi kötbérfizetés tárgyában.  

A GSZ-határozat A melléklete tartalmazza az ÉMÁSZ Hálózati Kft. engedélyköteles tevékenysége 

folytatásának azon egyedi felhasználókat érintő minőségi mutatóit, amelyek nem teljesítése esetén 

kötbért fizet az érintett felhasználóknak. A GSZ II. pont szerint a villamosenergia-ellátás több 

felhasználási helyet érintő kimaradása megszüntetésének időtartamára vonatkozó követelmény be nem 

tartása esetén keletkezik kötbérfizetési kötelezettsége az engedélyesnek. 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a 2016. július 13. 15:12 és július 14. 15:12 között eltelt 24 óra alatt 

bekövetkezett szélsőséges időjárási esemény kapcsán vizsgálta a fellépett középfeszültségű üzem-

zavarok és a kisfeszültségű csoportos hibák elhárításának időtartamát, továbbá az elhárítás idő-

tartamának túllépése esetén a GSZ határozat alapján teljesítendő kötbérfizetési kötelezettség teljesítését. 

A Hivatal az eljárás során jogsértést nem tárt fel. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. GSZ-határozatban foglaltak 

üzemzavar elhárítási követelményeket teljesítette, így ezen esemény kapcsán kötbérfizetésre nem volt 

kötelezett a felhasználók részére. 

 

Behajtási költségátalány alkalmazásának módja 

A Hivatal hatósági eljárás keretében vizsgálta, hogy a felhasználók fizetési kötelezettségének 

késedelmes teljesítése esetén a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. villamos energia kereskedelmi 

engedélyes eljárása, azaz a behajtási költségátalány alkalmazásának módja, megfelel-e a jogszabályi, 

valamint a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseknek. Eljárása során a 

Hivatal megállapította, hogy ELMŰ Nyrt. üzletszabályzata csak 2017. február 9. napjától hatályos 

állapotától felel meg a jogszabályi követelményeknek, míg az ezt megelőzően hatályos 

üzletszabályzatok a behajtási költségátalány alkalmazását nem tették lehetővé. A Hivatal  

– üzletszabályzatával ellentétes gyakorlata miatt – 50 000 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte az 

ELMŰ Nyrt.-t. 

 

11.5. Felhasználó státuszjelentés 

 

A Hivatal négy területen érezte szükségét olyan új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésének, amely 

a felhasználók, a felhasználóknál felszerelt fogyasztásmérők és a felhasználóknál végzett mérőhelyi 

ellenőrzések következményeiről szolgáltat hitelt érdemlő rendszeres információkat. A szolgáltatott 

adatokhoz nem kapcsolódik sem minimális minőségi követelmény, sem elvárt színvonal. A 2015-ben 

végzett előkészítő munkát követően kiadott határozatok alapján 2017-ben történt meg az első 

adatszolgáltatás a 2016. évre vonatkozóan. 

A kikapcsolt fogyasztási helyekre vonatkozó havi adatszolgáltatás információt ad a szolgáltatásból 

kikapcsolt fogyasztási helyek számáról a beszámolási időszak utolsó napján, illetve az adott hónap 

egészében elvégzett kikapcsolási tevékenységről. Emellett szerepelnek benne 2016. II. félévtől az új 

bekapcsolási és visszakapcsolási tevékenységek adatai is. Ennek alapján 2016 második hat hónapjában a 

villamosenergia-szolgáltatás esetében összesen 28 886 darab kikapcsolás és 14 529 darab 

visszakapcsolás történt, és 2016. december 31-én 23 990 felhasználó volt kikapcsolt státuszban. A 

földgáz szolgáltatás esetében júliustól összesen 21 772 darab kikapcsolás és 29 448 darab 

visszakapcsolás történt, és 2016. december 31-én 84 516 felhasználó volt kikapcsolt státuszban. 
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A mérőállomány-kimutatásban az időszakban nyilvántartott hiteles, illetve nem hiteles fogyasztásmérők 

szerepelnek, típusonkénti bontásban, külön kategóriába sorolva a hagyományos, az elektronikus és az 

előrefizetős mérőket. A 2016 végén a villamosenergia-szolgáltatáshoz kapcsolódóan összesen 7 417 281 

db fogyasztásmérő volt felszerelve, melyek 99,51%-a volt hitelesítési időn belüli, 35,61%-a modern 

elektronikus mérő, míg 1,64%-a előre fizetős mérő. A földgázszolgáltatáshoz kapcsolódóan összesen 

3 036 669 db fogyasztásmérő volt felszerelve, melyek 99,14%-a volt hitelesítési időn belüli, 0,28%-a 

okos vagy távleolvasható mérő, míg 0,43%-a előre fizetős mérő. 

A lakossági fogyasztók azon köre tekintendő védendő fogyasztóknak, akik jogszabályban meghatározott 

szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján az energiaellátásban megkülönböztetett 

feltételek szerint vehetnek részt. A védendő fogyasztók státuszára vonatkozó adatszolgáltatás 

információt jelenít meg a védendő fogyasztók és kapott kedvezményeik számáról és milyenségéről. 

2016-ban a villamosenergia-fogyasztók 0,72%-a, a földgázfogyasztók 0,43%-a tartozott a védendő 

fogyasztói körbe. A villamosenergia-fogyasztók összesen 12 738 db kedvezményben, a földgáz-

fogyasztók összesen 5138 db kedvezményben részesültek.  

A felhasználási helyekre vonatkozó adatszolgáltatás információval szolgál a tárgyévben végrehajtott 

mérőellenőrzésekről (villamos energia 888 909 db, földgáz 565 789 db), a felvételre került 

szerződésszegési jegyzőkönyvekről (villamos energia 15 014 db, földgáz 5998 db), és az engedélyesek 

által megindított eljárásokról. Láthatóvá teszi a szerződésszegések típusait, megmutatja, hogy a 

fogyasztók mekkora része ismerte el szerződésszegését (villamos energia 65%, földgáz 40%), és hány 

esetben volt szükséges külső eljárás indítása (villamos energia 633 db, földgáz 203 db). Ezen túlmenően 

bemutatja az engedélyesek pénzügyi követeléseinek helyzetét is (villamos energia 5 293  547 E Ft, 

földgáz 4 656  829 E Ft). 

 

11.6. Szabályozási környezet alakítása 

 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 59. § (8) bekezdésében 

és a VET 170. § (5) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Hivatal elkészítette a 

hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények 

mértékéről és alkalmazásáról szóló MEKH elnöki rendeletet.  

A szabályozás célja, hogy egységes szabályokat állapítson meg a hálózathasználati szerződés 

megszegésével kapcsolatban, és szoros határidőhöz kötött, átlátható eljárás keretében biztosítsa azoknak 

a bizonyítékoknak a rendelkezésre állását, amelyek a szabálytalan vételezés megállapítását az 

engedélyes és a felhasználó számára, valamint a hatósági vagy bírósági eljárás során is egyértelművé 

teszik.  

Az új jogszabály kiemelt hangsúlyt biztosít a fokozatosság elve érvényesülésének, melynek 

következtében a felhasználók által fizetendő kötbér mértéke egyrészt az elkövetett szerződésszegés 

súlyosságától, másrészt az elkövetés gyakoriságától függ. A rendelet ugyanakkor megteremti a szociális 

szempontok figyelembevételének lehetőségét is. Ennek keretében lehetőséget biztosít az engedélyesek 

részére, hogy a jogszabálynak megfelelően megállapított kötbér mértékét a felhasználó helyzetére való 

tekintettel korlátlan mértékben csökkentse.  

A 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 220. számában jelent meg. 

Hatálybalépésének időpontja: 2018. február 19.  
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MELLÉKLET 

 

 

 

Rövidítések jegyzéke 

 

ACER: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators) 

Barna prémium: A biomasszából vagy biogázból történő villamosenergia-termelés gazdaságosságát 

fenntartani hivatott, piaci ár + prémium típusú támogatás a METÁR keretében. 

CAO: Központi Allokációs Iroda (Central Allocation Office GmbH) 

CEE régió: kelet-közép-európai régió 

CEER: Európai Energiaszabályozók Tanácsa (Council of European Energy Regulators) 

ERRA: Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (Energy Regulators Regional Association) 

Felajánlási árról szóló rendelet: az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrásról és 

a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek 

köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet  

FGSZ: Magyar Földgázszállító Zrt. 

EÉT: Energetikai Érdekképviseleti Tanács 

ENTSO-E: Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (European Network 

of Transmission System Operators for Electricity) 

ENTSOG: Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata – Földgáz (European Network of 

Transmission System Operators – Gas)  

FE (felhasználói egyenérték): olyan mutatószám, amely a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő 

felhasználók számosságát – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók kapacitásigényeire is 

figyelemmel – egységesen fejezi ki 

GET: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény  

GET Vhr.: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet  

GVH: Gazdasági Versenyhivatal  

IEA: Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency) 

Hivatal: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

HTM: magyarországi hosszú távú villamosenergia-termelési és termelőikapacitás-lekötési 

megállapodások 

HTM törvény: a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 

HTM rendelet: az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 

HUPX Zrt.: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. 

MATÁSZSZ: Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 

MAVIR Zrt.: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 
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METÁR: A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 2017. január 1-jén bevezetett új 

működési támogatási rendszere. Részét képezi a kötelező átvétel. 

METÁR-KÁT: A METÁR keretében működő kötelező átvételi rendszer 

Miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter 

KÁT: A 389/2007. Korm. rendelet szerinti kötelező átvételi rendszer  

KÁT kvóta: kötelezően átveendő villamosenergia-mennyiség 

NEMO: kijelölt villamosenergia-piac üzemeltető (Nominated Electricity Market Operator) 

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

Tszt.: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

Tszt. Vhr.: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 

15.) Korm. rendelet 

TVT: a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény  

Versenytörvény: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 

VET: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

VET Vhr.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 

Zöld prémium: Az új beruházásokhoz kapcsolódó, megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-

termelés támogatását célzó, piaci ár + prémium típusú támogatás a METÁR keretében. 
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A Hivatal tevékenységével összefüggő főbb jogszabályok 

 

1990. évi LXXXVII. törvény  az árak megállapításáról 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

1993. évi XLVIII. törvény  a bányászatról 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2003. évi LXXXVIII. törvény  az energiaadóról 

2003. évi CXXVII. törvény  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

2005. évi XVIII. törvény  a távhőszolgáltatásról 

2006. évi XXVI. törvény  a földgáz biztonsági készletezéséről 

2007. évi LXXXVI. törvény  a villamos energiáról 

2008. évi XL. törvény  a földgázellátásról 

2008. évi XLVII. törvény  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 

2008. évi LXVII. törvény  a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről 

2008. évi LXX. törvény  a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről 

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 

2010. évi XLIII. törvény  a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról  

2010. évi CXXX törvény  a jogalkotásról 

2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról  

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

2012. évi CCXVII. törvény  az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rend-

szerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végre-

hajtásában történő részvételről 

2013. évi XXII. törvény  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 

2013. évi XXIII. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági 

készletezéséről 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről 
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2013. évi CXXXIV. törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 

2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes 

adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő 

törvénymódosításokról 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végre-

hajtásáról 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet  a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet  a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának 

és kezelésének részletes szabályairól 

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás 

szociális támogatásáról 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert 

energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan 

termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi 

áráról 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 

kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj meg-

állapításának részletes szakmai szabályairól 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet  a területrendezési hatósági eljárásokról 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adat-

gyűjtéseiről és adatátvételeiről 

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

végrehajtásáról 

296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgáz-

kereskedő működésének lehetetlenülése esetén a 

felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fenn-

állása következtében alkalmazandó eljárásról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 
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58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek 

során eljáró állami szervek kijelöléséről 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből nyert villamos energia származásának 

igazolásáról 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok 

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-

megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 

szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs 

kiosztás végrehajtási szabályairól 

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények 

azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény 

végrehajtásáról 

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízi-

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az 

éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról 

és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, 

illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 

fizetendő bírságról 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről 

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 

intézkedésekről 

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 

hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek 

energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a 

készletezés rendjéről 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet  az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet  az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak 

rendjéről 

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet  a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt 

villamos energia és a hasznos hő mennyisége meg-

állapításának számítási módjáról 
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116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet  a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munka-

viszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-

vásárlási kedvezményről 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott 

földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és 

áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek 

köréről 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a 

lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek 

nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhő-szolgáltatási támogatásról 

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet a megújuló forrásokból előállított energia részarányának 

kiszámítási módszertanáról 

36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira 

rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és 

egyes támogatási jogcímeiről 

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet  a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 

víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról 

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj 

ellenében végzett szolgáltatásokról 

61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás 

feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, 

valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 

30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai 

működési támogatások finanszírozásához kapcsolódó, 

valamint az energetikai auditokkal kapcsolatos adat-

szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül 

helyezéséről 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet  a jogszabályszerkesztésről 

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet  a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és 

használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 

37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet  az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet  a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet  a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

hatósági árak képzésének keretszabályairól 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia 

termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú 

támogatásra irányuló pályázati eljárásról 

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt 

villamos energia működési támogatásának finanszírozásához 

szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és 

megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról 
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55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek 

beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások 

igénybevételének műszaki követelményeiről 

33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet  a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás 

feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, 

valamint a pályázati eljárás szabályairól 

1/2015. (II. 9.) MEKH utasítás  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 

6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet  a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól 

3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről 

6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet  a földgáz-rendszerhasználati díjakról, a rendszer-üzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati 

díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati 

díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az 

igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb 

bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 

visszatérítésére vonatkozó szabályokról 

4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati 

díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati 

díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) 

MEKH rendelet módosításáról 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel meg-

osztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről 

2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet egyes energetikai rendeletek módosításáról 

3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelet egyes energetikai rendeletek módosításáról 

6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati 

díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati 

díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról  
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7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és auditáló szervezetek által 

fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, 

megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó 

szabályokról 

9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról 

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 

által alapított elismerésekről és adományozásukról 

13/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati 

díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati 

díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról 

5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati 

díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati 

díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról 

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási 

díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 

9/2016. (XI. 10.) MEKH rendelet a szomszédos nem EU-tagállam földszállító rendszeréhez 

kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási 

pontján a kapacitások felajánlásáról 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási 

díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 

14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a földgáz 

rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő 

hatálybalépéséről 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási 

díjak és külön díjak mértékéről 
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16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási 

díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól 

szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a 

villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak 

és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 

14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről 

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 

által alapított elismerésekről és adományozásukról 

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke 

által alapított elismerésekről és adományozásukról 

2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

közszolgálati szabályzatáról 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 

működési támogatásának mértékéről 

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének 

egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és 

alkalmazásáról 
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EU-irányelvek, -rendeletek, -határozatok 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i 2005/89/EK irányelve a villamosenergia-ellátás 

biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/32/EK irányelve az energia-

végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/ EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/29/EK irányelve (2009. április 23.) a 2003/87/EK 

irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belül kereskedelmi rendszerének 

továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai 

tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 

2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet 

módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54 /EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az 

energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK 

és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energia-

statisztikáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/1952 rendelete (2016. október 26.) a földgáz- és 

villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai 

statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai 

Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók 

Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a villamos energia 

határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 

1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító 

hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 994/2010/EU rendelete a földgázellátás 

biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 
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Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok 

integritásáról és átláthatóságáról 

A Bizottság 2008. november 19-i 2008/952/EK határozata a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás 

létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő 

csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről 

Az Európai Parlament és a Tanács 994/2012/EU határozata (2012. október 25.) a tagállamok és 

harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információ-

csere-mechanizmus létrehozásáról 

A Bizottság 2014. december 17-i 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi 

energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról 

A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk 

keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról 

A Bizottság (EU) 2016/631 rendelete (2016. április 14.) a termelőegységek hálózati csatlakozási 

követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

A Bizottság (EU) 2016/1388 rendelete (2016. augusztus 17.) a felhasználók csatlakozására vonatkozó 

üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

A Bizottság (EU) 2016/1447 rendelete (2016. augusztus 26.) a nagyfeszültségű egyenáramú 

rendszerek és az egyenáram-csatlakozású erőműparkok hálózati csatlakozási követelményeire 

vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

A Bizottság (EU) 2016/1719 rendelete (2016. szeptember 26.) a hosszú távú kapacitásfelosztásra 

vonatkozó iránymutatás létrehozásáról 
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