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Csiba Péter úr, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. általános 
vezérigazgatója előadásában bemutatta, hogy a magyarországi szabályozási 
környezet változásai miképpen gyakoroltak hatást a cégcsoport működésére. 
 
A földgáz értéklánc árelemei valamint a szolgáltatások minősége és díjai is 
szabályozottak Magyarországon. Az egyetemes szolgáltatás piacán elmúlt évek 
tendenciája az, hogy a szabályozás változások következtében az árrés csökken, 
mert szolgáltatók kötelezettségei (és ezzel költségei) nőnek míg bevételeik 
csökkennek. A szolgáltatói díjcsökkenések ellenére évente 70-80.000 fogyasztó 
esik ki a piacról. 
 
A Dunamenti Erőmű működési környezete is jelentősen megváltozott 2013-ban, 
blokkjai csak veszteségesen voltak üzemeltethetőek. A MAVIR által lekötött 
kapacitás drasztikusan csökkent, az ingyenes CO2 kvóták megszűntek, 
távhőtermelési kötelezettség pedig továbbra is fennállt. Az áramkereskedelmi 
tevékenység leépült, mert nem lehetett azon profitot realizálni.  
 
A fenti tényezők összességében 49 m Euró eredménycsökkenést míg a 
szabályozásváltozások (rezsicsökkentés, közmű adó, tranzakciós illeték, stb.) 
további 21 m Euró negatív eredményhatást okoztak a társaságcsoportnál. 
 
Szükséges volt az Dunamenti Erőmű működésének átszervezése, aminek 
keretében az áram- és a hőtermelés szétválasztásra került, szezonális 
üzemeltetést vezettek be, rugalmas műszakokkal, költségcsökkentést (bér és 
beruházás) hajtottak végre, de az erőmű ezen intézkedések ellenére továbbra is 
veszteséges. Az „F” blokkok véglegesen leállításra kerültek, és az elbontásuk is 
megkezdődött, mert a piaci trendek és rendszerben rendelkezésre álló szabad 
kapacitások (120-160 GW) hosszútávon sem teszik rentábilissá a működésüket. 
 
A piaci hatások negatív következményeinek csökkentése érdekében a 
szabadpiachoz kapcsolódó tevékenységeket leválasztották az egyetemes 
szolgáltatásról és a Holdingba szervezték át. 
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A Dunamenti Erőmű értékesítése folyamatban van, várhatóan ez év júniusában 
fog lezárulni. 
 
A kerekasztal tagjai felvetették, hogy a nagy nemzetközi energetikai cégek 
kivonulása csökkenti Magyarország vonzerejét az új befektetők számára. A 
villamosenergia szektor magánosítása során ellentétes folyamat játszódott le, és 
annak hozadékaként más iparágakban is jelentős tőkebeáramlás volt 
megfigyelhető. 
 
 
 


