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ÖSSZEFOGLALÓ  

a Kerekasztal 2017. november 15-i üléséről 
 

Kóbor György úr, az NKM Nemzeti Közművek vezérigazgatója, előadásában 
bemutatta a nemzeti közműszolgáltatás eddigi eredményeit. 
 
Elmondta, hogy mára a nemzeti közműszolgáltatás rendszere organikusan 
illeszkedik az állam energiapiaci szerepvállalásába és a holding alapú 
közszolgáltatások koncepciójának megvalósításába. 
A Nemzeti Közművek országos lefedettséggel rendelkező energiapiaci 
közműszolgáltató, megalapítását követően számos lépcsőn keresztül érte el mai 
formáját. Jelenleg a legnagyobb ügyfélszámmal (3,5 millió földgázpiaci, 780 ezer 
árampiaci lakossági) rendelkezik, összesen évi 45-46 TWh energia mennyiséget 
értékesít. A jelenlegi helyzet kialakulásához vezető akvizíciós folyamatok 2017. 
év végére várhatóan le fognak zárulni. 
 
A villamosenergia fogyasztásban (évi 36,3 TWh) enyhe növekedés tapasztalható. 
Az árampiaci rezsicsökkentés során az energiaár mellett legnagyobb mértékben 
az infrastruktúra üzemeltetők elismert költségei, valamint az egyetemes 
szolgáltatási (ESZ) árrés csökkentek; ami jelentős árnyomást jelent a 
rendszerben.  
 
A hazai gázfogyasztás mind az ESZ piacon, mind pedig a szabad piacon 
jelentősen csökkent az elmúlt években. A fogyasztás csökkenését elsősorban a 
versenypiaci kereslet visszaesése eredményezte. A nem ESZ felhasználók (214 
ezer db) számára értékesített földgáz mennyisége 2010 és 15 között több mint 
30%-al csökkent. Az ESZ részaránya nem csökkent. Gázpiaci rezsicsökkentés 
során a piaci árak csökkenését megelőzte a molekulaár csökkentése. Az 
infrastruktúra tulajdonosok és az egyetemes szolgáltatás elismert költségeinek 
csökkentése továbbra is árnyomást jelent. A rezsicsökkentés óta a végfogyasztói 
árak nem funkcionálnak pufferként, árnyomást csak keresztfinanszírozással 
tudják kezelni a piaci szereplők. A rezsicsökkentés eredményeképpen a lakossági 
végfogyasztói árak az EU28-ak között a legalacsonyabbak közé kerültek. 
 
A hazai villamos energia fogyasztás növekedése várható középtávon, a lakossági 
ár is kismértékben emelkedhet. A hazai földgázfogyasztás csökkenő tendenciát 
mutat, ugyanakkor a földgáz nagykereskedelmi árának emelkedése várható. A 
rezsicsökkentés eredményeit adminisztratív úton csak korlátozott ideig lehet 
fenntartani, középtávon a harmadik energiacsomag implementációja árfelhajtó 
hatást fog jelenteni. 
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Elengedhetetlen a távhő versenyképességének megteremtése és a megfelelő 
korszerűsítések elvégzése. Az NKM részt kíván venni ebben a folyamatban, hogy 
az integrált nemzeti közműszolgáltatási csomagba beilleszthető legyen a távfűtés. 
 
A jelenlegi technológiai forradalom alapvetően alakítja át az energetikai ágazatot. 
A decentralizált energiatermelés, az iparágak konvergenciája és a digitalizáció 
életre hívják az okos közmű modellt. 2025-re az ügyfelek otthonaikban 
különféleképpen egyre több helyzetben kerülnek kapcsolatba a közmű-
termékekkel, ezzel együtt a verseny fokozatosan a mérő mögé, az otthonokba 
helyeződik át. 
 
NKM stratégiája az, hogy közműszolgáltatóból „otthonszolgáltatóvá” váljon. Az 
árucikk szerű közműtermékek helyett, az értéknövelt otthoni szolgáltatásokra 
koncentrálva tud majd növekedni. A hagyományos közműpiac alacsony 
növekedése mellett a növekedési lehetőségek a mérőn túl várhatóak az 
„otthonszolgáltatók” piacán. 
 

 
 
 

KEREKASZTAL TAGOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
 

 

 A külföldi tulajdon, sokat javított a mind a gáz, mind az áramszolgáltató 
társaságok működési hatékonyságán. Fontos szempont, hogy a szolgáltatók 
állami tulajdonba vétele ne menjen a hatékonyság rovására, mert ez esetben 
még kevesebb forrás fog képződni a beruházások és fejlesztések 
finanszírozásához. 
 

 A NKM létrejötte és az elért piaci részesedése lehetővé teszi, hogy az MVM-
mel, mint a másik meghatározó, szintén állami tulajdonú energetikai holdinggal 
szorosabb együttműködés jöjjön létre, és ezáltal ki lehessen használni a 
meglévő szinergiákat.  

 

 A távhő rendszerek egységesítése, azok segyediségéből adódóan racionálisan 
nem megoldható, viszont a nem megfelelő intézkedések jelentős 
ellátásbiztonsági kockázatot hordozhatnak. A távhő ellátásnál nem hozna 
jelentős rendszerszintű előnyöket a szolgáltatók NKM tevékenységi körébe 
vonása. 


