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Az ülés vendége, Dr. Grabner Péter a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási 
Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese előadásában tájékoztatást adott a 
hazai energetikai szabályozás aktuális feladatairól. 
 
A rendszerhasználati díjaknál új árszabályozási ciklus kezdődik 2017 január 1-én. 
A szükséges vizsgálatokra a felkészülés már 2014 év végén megkezdődött, de 
az átfogó, „éles” eszköz- és költség-felülvizsgálatokra 2016-ban kerül sor. A 
vizsgálat kiterjed az elosztói engedélyesekre, az átviteli rendszerirányítóra, az 
egyetemes szolgáltatókra, valamint a HUPX Zrt.-re. 
 
A vizsgálatok célja az indokolt költségtömeg megállapítása, alapja pedig a 2015. 
évi tényköltségek, de a 2016. évi változások (pl. jogszabályi, szervezeti, EU-s 
környezet, stb.) is differenciáltan figyelembevételre kerülnek. 
 
Az elosztók árszabályozásánál új kihívásokat hordoz: 

 elektromos járművek, hőszivattyúk megjelenése, elterjedése 

 elosztott termelés (háztartási méretű kiserőművek) terjedése 

 energiahatékonyság ösztönzése 

 okos mérés, okos hálózatok kialakítása 

 a rezsicsökkentés módozatai 

 EU kötelezettségszegési eljárás következményei. 
 
A MEKH az előző időszaki ármegállapításnál a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően nem vett figyelembe bizonyos költségeket (pl. közműadó), ami a 
jövőben nem lesz fenntartható. 
 
Az elmúlt években a háztartási méretű napelemek telepítése – fajlagos költségük 
jelentős csökkenése miatt – rentábilis befektetéssé vált. Magyarországi beépített 
teljesítményük 2015-re elérte a 127 MW-ot. 
 
2015-ben a megújuló forrásból származó villamosenergia mennyisége a bruttó 
fogyasztás arányában 7,28 százalék volt. 
 
Az előkészítés alatt álló megújuló szabályozás szakít a kötelező átvétel 
gyakorlatával, új elvek szerint épül fel: 
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 villamosenergia-értékesítés piaci áron + piaci áron felül fizetett felár 
(prémium) 

 minden termelőre „normál” kiegyenlítési szabályok vonatkoznak – ha van 
likvid napon belüli piac 

 negatív árak mellett a termelők nem lesznek ösztönözve a termelésre 
 
A fentiek alól lehetnek kivételek a EU vonatkozó iránymutatásával összhangban. 
 
Az új rendszer várhatóan 2017. január 1-től kezdi meg működését, a szükséges 
VET módosítás az országgyűlés előtt van. 
 

 
 
 
 

KEREKASZTAL TAGOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
 
Az új szabályozás a korábbival (KÁT) szemben bizonytalanná teszi, hogy egy 
létesülő megújuló erőművi egység mennyi villamosenergiát és milyen áron tud 
a jövőben értékesíteni. A jelenlegi magyarországi banki hitelezési gyakorlat 
elvárja ezen információk üzleti terv szintű pontos ismeretét, ezért ezek 
hiányában nehezen lehet majd finanszírozási forrásokhoz jutni, ami 
ellehetetlenítheti a projekteket. 
 
 
A napenergia és más megújuló kapacitások jelentős növekedése folyamatosan 
napirenden tartja az energia tárolás és a tartalékkapacitások kérdését. A 
jelenlegi európai szabályozási és piaci környezet nem ösztönzi ezen kérdések 
megoldását szolgáló beruházások létrejöttét, ami már középtávon komoly 
rendszerszabályozási problémákhoz vezethet. 
 
 
Az utóbbi időszaki jelentő drasztikus földgáz volumen (40%) és ár (30%) 
csökkenés következtében nincsenek feltöltve a stratégiai gáztározók. 
Tekintettel arra, hogy a tározók viszkiszorításos elven működnek, szükséges a 
megfelelő töltöttség ahhoz, hogy a tárolókapacitások ne vesszenek el. Meg kell 
vizsgálni, hogy a jobb kihasználtságot milyen módon lehet biztosítani. 
 
 


