
Szenior Energetikai Vezetők Kerekasztala 
 

„500 év vezetői tapasztalat az energetikában” 
 

 
Tel.: (36-1)326-6703, 326-9328 Fax: (36-1)326-9324 E-mail: titkarsag@szevek.hu 

 

 
ÖSSZEFOGLALÓ  

a Kerekasztal 2013. február 13-i üléséről 
 

Horváth Péter úr, a Magyar Energia Hivatal elnöke, az ülés vendégeként a 
lakossági földgáz, villamos energia és távhő egyetemes végfelhasználói árak 
2013. január 1-jétől hatályos 10%-os csökkentésének hátterét, módját és 
hatásait mutatta be, valamint további rezsicsökkentési lehetőségekre is kitért. 
 
A 10%-os csökkentésre azért volt szükség, mert az elmúlt években jelentősen 
megnőttek a lakosság jövedelemhez viszonyított rezsikiadásai. Évek óta a hazai 
lakossági villany és földgáz árak vásárlóerő paritáson számolva jóval 
meghaladják az uniós tagállamok átlagát. 
A Kormány 2012. december 15-i határozatának értelmében 2013-tól 
egységesen 10%-kal csökkentek a lakossági villany, földgáz és távhő 
végfogyasztói árak.  
A Hivatal elnöke az árcsökkentés mikéntjét részletezve kitért arra, hogy a 
földgáz esetében a hazai kitermelés minimális árának csökkentése, a lakossági 
egyetemes szolgáltatás keretében fogyasztók biztonsági készletezési díjfizetés 
alóli mentesítése, valamint a rendszerhasználati díjak csökkentése révén sikerült 
a lakossági árakat mérsékelni. A villamos energia árcsökkentést tekintve a 
lakosságra koncentrált rendszerhasználati díjcsökkentés, az egyetemes 
szolgáltatók kötelező átvétel alóli mentesítése, valamint a realizálható 
egyetemes szolgáltatási árrés csökkentése vezetett a kívánt eredményre. A 
lakossági távhőár csökkentést a három szektor együttes forrásaiból fedezték.  
Az Elnök kiemelte, hogy az árszabályozás átalakítása ellenére mind a villamos 
energia, mind a földgáz ágazat tőkehelyzete stabil, a beruházások értéke nem 
csökkent, valamint az ellátásbiztonság különböző mutatói az uniós átlaghoz 
képest jók, így a lakosság energiaellátása biztosított.  
 
Az intézkedések következményeit tekintve Horváth Péter úr mind a piaci 
szereplőkre, mind a fogyasztókra gyakorolt hatásokra is kitért. A földgáz-és 
villamosenergia-piaci szereplőkre, valamint a távhőszolgáltatókra különböző 
mértékű többletterhek fognak hárulni, emellett viszont a lakossági fogyasztók 
jelentős költségeket tudnak majd megtakarítani. Egy átlagos lakossági fölgáz 
fogyasztó például évente akár 18 ezer Ft-ot is megspórolhat, míg egy átlagos 
villamosenergia-fogyasztó éves megtakarítása 12 ezer Ft is lehet. 
A lakossági rezsicsökkentésről bővebben a Hivatal honlapján, valamint a külön 
erre a célra létrejött zöldszám hívásával lehet tájékozódni. Az intézkedéssel 
párhuzamosan a Kormány az energiaszámlákat is egyszerűsítette, melyen 
kötelező a rezsicsökkentésből eredő megtakarításokat jól látható módon 
feltüntetni. 
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A Hivatal elnöke kiemelte továbbá, hogy a rezsicsökkentési folyamat 
valószínűleg még nem ért véget, hiszen 2013. július 1-jétől a Kormány célja, 
hogy a víz-, a csatorna-, a szennyvízelvezetési, a szemétszállítási, a 
palackosgáz- és a kéményseprési díjak is 10%-kal csökkenjenek, valamint a 
Kormány vizsgálja a további áram-, gáz- és távhőár-csökkentés lehetőségeit is. 
 

 
 

KEREKASZTAL TAGOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
 

 

 A rezsicsökkentés bevezetésének időzítése (MEH költség felülvizsgálatot 
követően) és gyorsasága bizonytalanságot okozott az energia szektorban, 
ami nem segíti elő a befektetői bizalom erősödését. 

 

 A rezsicsökkentés célja, a szolgáltatói profitszerzés mérséklése. A szolgáltató 
cégek az elmúlt időszakban a főbb tevékenységeiket kiszervezték, ezért nincs 
konkrét információ arról, hogy milyen mértékű rezsicsökkentést képesek 
kigazdálkodni. A végrehajtott 10%-ék-os és a közeljövőben tervezett további 
csökkentések mértékének nem megalapozott meghatározása hosszútávon 
komoly, az ellátásbiztonságot érintő kockázatokat hordozhat. 

 

 Köztudomású, hogy a privatizációt követően az energiaszolgáltató társaságok 
profitelvárásai alapvetően teljesülhettek. Tekintettel arra, hogy a külföldi 
multinacionális vállalatok alapvető célja a profitszerzés, nem fognak 
hosszútávon veszteségesen működni a jövőben sem.  

 

 A szolgáltatók rezsicsökkentés következtében szükségessé váló 
költségcsökkentést rövidtávon a fejlesztések és a karbantartások 
visszafogásával fogják tudni elérni. A szükséges fejlesztések és 
karbantartások elmaradása következtében a rendszerek állapota, biztonsága 
leromolhat, a szolgáltatások színvonala csökkenhet.  
Amikor az állapotromlás olyan mértékűvé válik, hogy a szolgáltatás 
gazdaságosan (a profitelvárások teljesülése mellett) nem fenntartható, 
optimalizálni fogják portfóliójukat, ki fognak vonulni az országból. 
 

 Az új szolgáltatóknak (esetleg állami szereplő) a leromlott állapotú 
infrastruktúrán kell a szolgáltatásukat nyújtaniuk, az ellátás biztonságát 
biztosítaniuk, ami várhatóan az elmaradt fejlesztések és karbantartások 
azonnali elvégzését teszi majd szükségessé, ami összegében összevethető 
lesz a rezsicsökkentés által kivont források mértékével. 


