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Absztrakt 

Az 1980-90-es évek fordulója után tapasztalható gazdasági és társadalmi változások az 

energiagazdaságot is igen jelentős mértékben érintették. Az ellátásbiztonság, a 

versenyképesség, a környezetvédelem és a szociális felelősség elvének együttes 

megvalósítására két elkülöníthető vonulat irányelveit mutatjuk be, továbbá ismertetjük az 

energiapolitika legfontosabb mozzanatait és jövőbeni teendőit.  
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1. Bevezetés 

Az energiapolitika az energiaellátás stratégiája. E fogalomba beletartozik az 

energiaellátás és az energiagazdálkodás feltételrendszerének a kialakítása, a jövőbeni 

energiaigények és a számításba vehető energiaforrások tartós összhangjának a biztosítása, a 

gazdasági fellendülés szempontjainak figyelembevétele, valamint a társadalmi érdekek 

érvényesítése. Az energiapolitikában az ellátásbiztonsági, illetve jogalkotási feladatok mellett 

szerepet kap a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a nemzetközi kötelezettségek 

teljesítésének a feltételrendszere is (SZERDAHELYI 1998). 

Az energiapolitika fő célja a lakosság és a gazdaság energiával való biztonságos 

ellátási lehetőségének megteremtése a környezetszennyezés és a szolgáltatási árak 

társadalmilag elfogadható szinten tartása mellett, azaz alapvető rendeltetés, hogy az ország 

indokolt energiaszükségletének kielégítését kellő előrelátással megalapozza. Ennek 

megfelelően kellene megalkotni az energetika működéséhez szükséges technikai, gazdasági 

szociális modelleket, az intézményi struktúrákat, a törvények és kapcsolódó joganyagok 

alapelveit, s meghatározni a megvalósítás főbb eszközeit (JÁROSI - KACSÓ 2004). 
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2. Energiapolitikai irányzatok 

Az energetikával szembeni követelményeket megfogalmazva az ellátásnak a 

fenntartható fejlődés érdekében általános elvárásoknak kell megfelelnie (legyen megbízható, 

mindenki számára elérhető, gazdaságilag életképes, társadalmilag elfogadható és 

környezetileg megfelelő), azonban szakértők között komoly szembenállás tapasztalható az 

állam szerepvállalásának megítélése kapcsán. Elméletileg két élesen elkülöníthető vonulat 

említhető, amelyek a gyakorlatban ritkán jelentkeznek tiszta formájukban (ROHR-SZUPPINGER 

2002). 

Az egyik felfogás a piacközpontú megközelítésre helyezi a hangsúlyt, amely szerint az 

energiapolitika a társadalom és a gazdaság működéséhez szükséges energia rendelkezésre 

állását szolgáló, fő irányokat kijelölő kormányzati magatartás (SZERGÉNYI 2000). A liberális 

stratégiai irányvonalaknak megfelelően az energiapolitika nem az energetika minden 

területére kiterjedő cselekvési program, hanem csak azokat az alapvető stratégiai 

irányvonalakat, kereteket jelöli ki, amelyek alapul szolgálhatnak az egyes ágazati és 

nemzetközi együttműködési programok, valamint a piackonform jogi és közgazdasági 

szabályok kidolgozásához, működéséhez. 

A másik megközelítés abból az alapkritériumból indul ki, hogy az energiapolitikának a 

gazdaságpolitika szerves részeként a nemzeti érdekeket, a közjót kell szolgálnia rövid és 

hosszú távon egyaránt. Az ebből következő stratégiai irányelvek alapján az energiaellátás 

olyan közszolgáltatás, amelynek elsősorban a fogyasztó érdekeit kell szolgálnia (PETZ 2006). 

A két irányzat célkitűzéseit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az energiaellátás 

biztonsága mindig megkérdőjelezhetetlen alapelv (1. táblázat). A konzervatív felfogás viszont 

olyan prioritásokat is nevesít, mint a legkisebb költség elve, a megfelelő árszabályozás, a 

tulajdonosi struktúra meghatározása vagy a működőképes ellátórendszer, amelyek a liberális 

megközelítés szerint az energiapiac liberalizációjából automatikusan megvalósulnak. Az erős 

állami szerepvállalást bátorító elmélet céljai között a lakossági támogatáspolitika létrehozása 

a gondoskodó, jóléti szemléletet tükrözi, amely teljesen hiányzik a liberális megközelítésből 

(ROHR-SZUPPINGER 2002). 

Mindkét felfogásban találunk hasonló célkitűzéseket, azonban a legnagyobb 

szembenállás az állami szerepvállalás mértékének megítéléséből fakad. Ha az állam stratégiai 

és felügyeleti, ellenőrzési funkciót vizsgáljuk, akkor a két irányzat álláspontja között többé-

kevésbé konszenzus fedezhető fel.  

 

1. táblázat: Energiapolitikai irányzatok fontosabb célkitűzései 
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Liberális célkitűzések Konzervatív célkitűzések

biztonságos energiaellátás ellátásbiztonság megteremtése

legkisebb költség elve

megfelelő árszabályozás

tulajdonosi struktúra meghatározása

működőképes ellátórendszer

hatékony lakossági támogatáspolitika

energiahatékonyság, energiatakarékosság energiahatékonyság, energiatakarékosság

nyilvánosság, lakosság tájékoztatása fogyasztói érdekvédelem

megfelelő jogi környezet szabályozási környezet biztosítása

energiapiac kialakítása, liberalizáció a

nemzeti sajátosságokat szem előtt tartva

környezetvédelmi követelmények
környezetvédelmi politika integrálása a

lakosság érdekeit figyelembe véve

 

(Saját szerkesztés Rohr-Szuppinger munkája alapján, 2002) 

A tulajdonosi és szabályozási funkciók területén azonban már lényeges eltérések 

mutatkoznak. A liberális közgazdasági elméletek szerint az államnak teljes mértékben ki kell 

vonulnia a piacról, így a legkisebb társadalmi veszteséget a szabad verseny adja. A 

konzervatív célkitűzések értelmében a társadalmi érdekek védelmét az állam a tulajdonosi 

jogok megtartása mellett tudja érvényesíteni.  

A liberális modell az egyik legfontosabb állami szerepkörnek a szabályozási funkciót 

tartja, ugyanis a szabad verseny érvényesítése és társadalmi érdekek bevonása következtében 

a szabályozók aránya a piaci liberalizáció után növekszik (FERENCZI 1996). A konzervatívok 

az előzőekben említetteken kívül fontosnak tartják még az árszabályozást. 

A konzervatív szemléletmódhoz a hagyományos mérnöki modell áll közelebb, míg a 

neoliberális piaci modell a napjainkban egyre inkább jellemző globális folyamatoknak felel 

meg (2. táblázat).  

Ki kell emelnünk a legkisebb költség elvét, amely az egész villamosenergia-

rendszerben egy sokparaméteres optimalizációs eljárás eredményeként jöhet létre.  

A rendszer rendkívül összetett és bonyolult, a költségeket kialakító és befolyásoló 

tényezők száma igen nagy, így a minden szempontból optimális állapotot valószínűleg csak 

megközelíteni lehet (PETZ 2002a). Ehhez tudományosan megalapozott komplex vizsgálatokra 

van szükség, amelyek a műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatokat is 

egyaránt figyelembe veszik és a rendszerszemléletet is szem előtt tartják.  

A neoliberális szemlélet képviselői szerint a szabadpiaci versenyképes lesz a legkisebb 

költség elvének eleget tevő optimális állapotot megteremteni és fenntartani, ezt azonban a 

mérnöki megfontolások alaposan kérdőre vonják. Az árvita a mai állapotok tükrében már 

eldönthető, ugyanis a közeljövő eseményei rengeteg tanulságot szolgáltattak.  

 

2. táblázat: Az energia-ellátás mérnöki és piaci szemléletének összehasonlítása 
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Összetevő Mérnöki szemlélet Neoliberális piaci szemlélet

Általános tényező

Tulajdonos Állam Globális cégek

Irányítás Központi, országos Központi, globális cégenként

Rendszer Egységes, országos
Horizontálisan, vertikálisan 

szétszabdalt

Kapcsolat
Együttműködés horizontálisan és

vertikálisan
Nincsen együttműködés

Állam szerepe
Sokoldalú, a nemzeti érdekek

érvényesülnek
Korlátozott (szabályozás)

Szolgáltatás Közszolgáltatás Piaci szolgáltatás üzleti alapon

Célfüggvény Legkisebb fogyasztói ár Legnagyobb profit

Fogysztói ár Költségalapú Piaci versenyár

Ár-költségviszony Szoros kapcsolat Elválnak egymástól

Költségtényezők

Erőműstruktúra Országosan optimális Engedélyezéssel befolyásolható

Erőmű nagyság Rendszerszinten optimális Befektetői kompetencia

Tartalékkapacitás Rendszerszinten optimális Állami befektetést igényel

Karbantartás Rendszerszinten optimális Csak időütemezésben egyeztetett

Rekonstrukciók Rendszerszinten optimális Társasági szinten optimális

Társadalmi tényezők

Ellátásbiztonság Garantált, állami felelősség Pl. Kaliforniai szindróma
4

Társadalmi felelősség Az állam felelőssége Gyenge, üzleti megfontolásból

Etika Többszinten felügyelt Pl. Enron megablamázs
5

Energiapolitika Meghatározott stratégia Korlátozott, szűk mozgáskör

Nemzeti érdek Állam érvényesíti Súlyosan sérülnek

Legkisebb költség elve Érvényesül Nem érvényesül  

(Saját szerkesztés Petz alapján, 2006)  

A fogyasztói átlagárak jelentős növekedésen mentek keresztül a posztszocialista 

időszakban. Ha az európai áramárakat vizsgáljuk (jelen tanulmányban az ipari fogyasztók 

villamosenergia-árát mutatjuk be), akkor megállapítható, hogy időbeli alakulásukban két fő 

tendencia fedezhető fel (1. ábra). A posztszocialista országokban a villamosenergia-ár 

folyamatosan, szinte monoton növekszik, míg a nagy monopóliumokkal rendelkező 

országokban (a befektetők) 2000-ig csökken, majd 2000-től szintén növekszik.  

2009-ben az Európai Unióban Magyarország a 4. legdrágább háztartási áramárat és a 

2. legdrágább ipari villamosenergia-árat biztosította fogyasztóinak, amely a háztartások 

esetében számottevő szociális jellegű problémához, míg az ipari vállalkozások esetében a 

versenyképesség romlásához járult hozzá. 
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1. ábra: Az ipar villamosenergia-átlagárainak alakulása néhány uniós országban (1994-

2005) 

(Saját szerkesztés az IEA/OECD Energy Prices & Taxes Quarterly Statistic adataiból, 2006) 

 

Korreláció-számítással
1
 bizonyítjuk azt is, hogy a „Visegrádi-országok” 

villamosenergia-árainak időbeli alakulásában nagyon szoros a kapcsolat (3. táblázat). A 

szabad piaci árak ugyanis a tőzsdei árakhoz igazodnak, így ezzel igazolható, hogy az un. 

„európai uniós” és világpiaci hatások a legmeghatározóbbak az áram árának alakításakor. 

 

3. táblázat: Az ipari villamosenergia-árak közötti kapcsolatok szorossága egyes európai uniós 

tagállamokban (1994-2005) 

HUN TCH POL SVK GBR FRA GER

Magyarország n. erős n. erős n. erős közepes (-) gyenge (-) gyenge

Csehország 0,95 erős n. erős gyenge (-) közepes (-) közepes

Lengyelország 0,90 0,92 erős közepes (-) gyenge (-) gyenge

Szlovákia 0,95 0,96 0,83 közepes (-) n. gy. (-) gyenge

Egyesült Királyság 0,45 0,19 0,39 0,49 erős erős

Franciaország -0,20 -0,39 -0,28 -0,10 0,65 erős

Németország -0,24 -0,38 -0,23 -0,21 0,75 0,81
 

(Saját szerkesztés, 2006) 

                                                           
1
 A korrelációszámítás valószínűségi változók (jelzőszámok, adatok) közötti kapcsolat szorosságának 

meghatározására szolgáló eljárás. A korrelációszámítás lényege, döntő lépése a kapcsolat szorosságának egy 
mutatószámmal történő tömör jellemzése, azaz a korrelációs együttható értékének kiszámítása (Nemes Nagy, 
2005). 
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A földgáz- és a villamosenergia-szolgáltatás területén a magyar jövedelmekhez nem 

illeszkedő energiaárak jelentettek szociális és gazdasági problémákat, amelyek megoldása 

rengeteg egyeztetés szükségességét sürgette. A 2013. évi 20%-os rezsicsökkenést követően 

2014-ben a gáz ára áprilistól 6,5%-kal, a villamos energiáé szeptembertől 5,7%-kal csökkent, 

a távhő ára pedig októbertől 3,3%-kal lett alacsonyabb. 

A rezsicsökkentéseknek köszönhetően a lakossági fogyasztók több mint 334 milliárd 

forintot takarítottak meg 2013. január 1-je óta. Legtöbbet a villanyszámlán spóroltak a 

fogyasztók, ezen szolgáltatásért ugyanis 160 milliárd forinttal fizettek kevesebbet. A földgáz 

esetében 139 milliárd forint volt a lakossági felhasználók összes megtakarítása, míg a távhő 

árának csökkentésével 35 milliárd maradt a fogyasztóknál. 

Az energiapolitikai irányzatok célkitűzései alapján az energiagazdaság alapvető 

követelményeit rendszerbe foglalhatjuk (VAN DER LINDE 2004). Szakemberek úgynevezett 

energiapolitikai célháromszögeket határoztak meg, amelyek középpontjaiba több tényezőt is 

állítottak: energiapolitika, villamosenergia-ipar, energiaellátás, fenntarthatóság (2. ábra). 

Véleményünk szerint az energiagazdaság (illetve energetika) megjelölése lenne a 

legmegfelelőbb, ugyanis összetettebb jellegénél fogva átfogó feladata, hogy a társadalmat és a 

gazdaságot a földrajzi környezetben optimális feltételek mellett megfelelő mennyiségű 

energiával ellássa.  

A háromszög csúcsaiban a leglényegibb irányelvek jelennek meg, amelyek az 

energiapolitikában a legfontosabb prioritásokat élvezik. Az első az ellátásbiztonság, a 

második pedig a környezetvédelem (az utóbbi időkben már felváltja a fenntarthatóság), 

amelyek szinte mindegyik modellben jelen vannak. A harmadik irányelv meghatározása 

többféleképpen történik, napjainkban a versenyképesség használata a legelfogadottabb. Meg 

kell ismét jegyezni, hogy ezen irányelvek követelményei a legtöbb esetben ellentmondásban 

vannak egymással (pl. növeli a költségeket az ellátásbiztonsági és a környezetvédelmi 

alapkövetelmények teljesítése), így az energiapolitika kialakítása és megvalósítása során egy 

ideális egyensúly elérése a követendő cél. 

ELLÁTÁSI BIZTONSÁG

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

VILLAMOSENERGIA-

IPAR

ELLÁTÁSBIZTONSÁG

FENNTARTHATÓSÁG

ELLÁTÁSBIZTONSÁG

KÖRNYEZET 
KIOTÓ 

VERSENYKÉPESSÉG

LISSZABON

               D,

KIEGYENSÚLYOZOTT

ENERGIAELLÁTÁS

MEGFELELÕ ÁR KÖRNYEZETI
ELFOGADHATÓSÁG

B,

C,

ENERGIAPOLITIKA

GAZDASÁGI HELYZET

ELLÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGA

KÖRNYEZET

A,
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2. ábra: Az energetikai háromszög 

(Forrás: A, van der Linde, 2004; B, Hatvani, 2005; C, Bonekamp, 2001; D, Molnár, 2006)   

Ellátásbiztonság: 

A villamos energia ellátásbiztonsága a villamosenergia-rendszer azon tulajdonságát 

jelenti, hogy a vételezési pontokon képes a végfelhasználókat meghatározott színvonalon 

folyamatosan energiával ellátni és az ellátást fenntartani az érvényben lévő szabványoknak, 

előírásoknak és szerződéses feltételeknek megfelelően (LOVAS 2006b). 

 Ellátásbiztonság szempontjából fontos szerepe van a primer energiahordozókhoz való 

hozzáférésnek, az energiatermelő és -átalakító kapacitások nagyságának és 

megbízhatóságának, az import esetében a függőség foka mérséklésének és a diverzifikált 

beszerzésnek, valamint a stratégiai készleteknek és tartalék kapacitásoknak (VAN DER LINDE – 

VAN GEUNS 2005). 

Fenntarthatóság, környezetvédelem: 

A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása területén – ami a természeti 

erőforrások kímélésének, valamint a környezet megóvásának és a környezeti szennyezés 

mérséklésének követelményét jelenti – a globális gondolkodás evidencia. Egyetlen ország 

erre irányuló intézkedései semmit sem érnek, ha a többi ország nem teljesíti saját feladatát.   

Az energetika és a környezet kölcsönhatása megkívánja a koordinációt a fenntartható 

fejlődés érdekében (SZERGÉNYI 1999). A villamosenergia-termelésnek és –szolgáltatásnak is 

jelentős hatása van a környezetre, így az energiapolitikában is nagy hangsúlyt kap a környezet 

védelme. 

 Ennek megvalósítása érdekében a környezet szennyezésének és károsításának 

megelőzésére (elővigyázatosság elve) és a lehetséges szennyezéseket azok forrásánál való 

megakadályozására (megelőzés elve) törekszik, valamint a szennyezésért annak okozóját teszi 

felelőssé (szennyező fizet elv). 

Versenyképesség, gazdaságosság: 

Ez a követelmény egyrészt magának az energiaellátásnak a gazdaságosságára, 

költséghatékony működésére, másrészt az energetika által a nemzetgazdaság 

versenyképességére gyakorolt pozitív hatásra vonatkozik (meg kell azonban jegyezni, hogy 

számos ország esetében ez a kedvező hatás még nyomokban sem fedezhető fel). Az ipari 

versenyképességhez helyesen kialakított, stabil és kiszámítható, a piaci mechanizmusokat 

tiszteletben tartó szabályozási keretekre van szükség.  

Az energiapolitikának ezért a költséghatékony megoldásokat kell előnyben 

részesítenie és a különböző politikai lehetőségek és azok energiaárra gyakorolt hatásainak 

alapos gazdasági elemzésén kell alapulnia. 

3. A magyar energiapolitika fontosabb lépcsőfokai 1990 után 
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 A magyar villamosenergia-iparban a rendszerváltás kezdete 1992-re tehető, amikor 

létrejött a Magyar Villamos Művek Rt. konszern típusú részvénytársasági rendszere. Ezzel 

megindult az iparág nyugati orientációja, amelynek főbb eseményei kronologikus sorrendben 

a következők:  

1992: Az iparágban a hagyományos tröszti szervezet társasági formává történő átalakítása 

mellett a szervezeti keretek további módosulását eredményezték az ezt követően lebonyolított 

bánya-erőmű integrációk is. Magyar kezdeményezésre megalakul a CENTREL, amely négy 

villamosenergia-társaság (a cseh ČEPS, a magyar MVM, a lengyel PSE SA és a szlovák SE) 

regionális társulása. Feladata, hogy elősegítse az együttműködést az UC(P)TE-vel (Union for 

the Coordination of Electricity: Európai országok villamosenergia-rendszeregyesülése, 24 

ország villamosenergia-rendszerének irányítói és üzemeltetői érdekeit koordinálja. 2001-ig 

UCPTE az elnevezése, ugyanis addig a villamosenergia-termelést is összehangolta 

(P=Production)). 

1993: Az Országgyűlés jóváhagyja „A magyar energiapolitika” című koncepciót, amely ma is 

irányadó és érvényes, valamint az MVM Rt. kidolgozza a nemzeti érdekű erőmű megújítási 

programját. 

1994: Megszületik a villamosenergia-törvény, amelyben kifejezésre jut a nemzeti, közösségi 

érdek (közszolgáltatási jelleg) és megteremti a modernizációhoz szükséges tőkebevonásos 

privatizáció lehetőségét. Megalakul a Magyar Energia Hivatal. 

1995: Megszületik a privatizációs törvény és annak módosítása, amely 

jelentősen szűkíti az energetikai társaságokban a lehetséges állami tulajdon 

körét. A villamosenergia-ipar privatizációjának első üteme során a 245 milliárd 

Ft-os értékű vagyonból 180 milliárd Ft. bevételt sikerült elérni, amelynek döntő 

része az áramszolgáltatók értékesítéséből származott. Az MVM Rt. az 

erőművekkel hosszú távú áramvásárlási szerződéseket köt. 

1996: A privatizáció második üteme kevés sikerrel zárul le, ugyanis jelentős 

mértékben a névérték alatt értékesítenek erőműveket. 

1997: Valós ráfordításokat tükröző és nyolc százalékos tőkearányos profitot tartalmazó árak 

kerülnek bevezetésre. Az MVM Rt. meghirdeti erőmű-létesítési pályázatát, amely 1800 MW 

kapacitást irányoz elő. A pályázat 1998. februári módosítása alapján már csak 1100 ± 400 

MW-ra tesznek ajánlatot, míg végeredményként 2 telephelyet hirdetnek ki győztesnek, 

összesen 301 MW kapacitásnyi értékkel (Kispest, Tiszaújváros). 

1999: Megszűntetik a szociális jellegű tömbtarifát a lakossági villanyáraknál és kormány-

program szintjére emelik az energetika liberalizálását. 

2001: Magyarország az UCTE teljes körű tagja lesz és megszületik az új villamosenergia-

törvény, amely az európai uniós követelményeket idő előtt „túlteljesíti”. Az eddig egységes 

piac két, egymással párhuzamosan futó piaccá alakul majd át (közüzem, szabad piac), s a 

villamosenergia-importot liberalizálják. Európai uniós irányelv alapján Magyarországon a 

megújuló villamos energia részarányát 2010-re 3,6 %-ra kell növelni. 
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2002: A piacnyitásra való felkészülést jelzi a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari 

Rendszerirányító) Rt. létrehozása. 

2003: A liberalizáció kezdetét veszi, amely 2008-ra az egész piacra kiterjed majd.  

2004: Magyarország az Európai Unió tagja lesz és az MVM Rt. eléri a tőzsdeképességet. 

2005: Megtörténik az MVM Rt. egységének helyreállítása (azaz a MAVIR-t beolvasztják a 

társaságba) és célkitűzésként megfogalmazódik, hogy Magyarország nemzeti 

társaságcsoportjává fejlesszék. Új villamosenergia-törvény születik, amely látszólag kedvező 

helyzetbe hozza a megújuló energiák terjedését, azonban átgondolt, világos stratégiával nem 

rendelkezik az ország. 

2008: Az Országgyűlés határozatot hoz a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó 

energiapolitikáról: az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint hosszú 

távra szóló elsődleges célok együttes érvényesülése, a gazdaság és a lakosság 

energiaigényeinek biztonságos, gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételével történő kielégítése, az energiapiaci verseny erősítése, valamint az 

Európai Unió keretében meghatározott közösségi célok megvalósulásának elősegítése 

érdekében. 

2012: A „Nemzeti Energiastratégia 2030” másfél éves munka eredményeként született meg, 

melynek célja a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságának, biztonságának és 

gazdasági versenyképességének biztosítása. A stratégia kidolgozása 2010 augusztusában 

indult és a gazdaság közel 110 jelentős gazdasági-, tudományos-, szakmai- és társadalmi 

szereplőjével egyeztettek. Öt fontos pillért fogalmaz meg a dokumentum: 

- Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása 

- Megújuló energiák részarányának növelése 

- Közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges határkeresztező kapacitások 

kiépítése  

- Az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzése 

- A hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát módon való felhasználása a villamosenergia-

termelésben 

4. Magyarország energiapolitikai koncepciói (1993, 2008) 

A rendszerváltással együtt járó gazdasági válság az energiagazdaságot is jelentős 

mértékben érintette és új energiapolitikai koncepció megalkotását sürgette. Az Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium dolgozta ki és 1993 áprilisában az Országgyűlés fogadta el 

azokat a fontosabb irányvonalakat, amelyeket a koncepció megvalósítása folyamán követni 

kellett.   
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A koncepció kidolgozása során megfogalmazódott, hogy a nemzeti 

sajátosságokat figyelembevevő, az egységes európai energetikai rendszerbe illő 

energiapiac létrehozása szükséges az energiaellátás biztonságának megőrzése 

mellett.  

A kidolgozott irányelvek, stratégiai elképzelések nagyobb része már megvalósult, 

bizonyos részük még a megvalósulás folyamatában van. A 15 évig érvényben levő fő 

energiapolitikai alapelvek a következők: 

1. Az energiaellátás biztonságának megőrzése, fokozása, ezen belül az egyoldalú 

importfüggés mérséklése, a diverzifikált energia-beszerzés technikai-politikai feltételeinek 

megteremtése, valamint a stratégiai készletek, tartalék kapacitások növelése. 

2. Az energiatakarékosság szerepének fokozása, az energiahatékonyság növelése, ezáltal a 

magyar gazdaság versenyképességének fokozása. 

3. Piackonform szervezeti, közgazdasági és jogi környezet megteremtése annak érdekében, 

hogy a magyar energiagazdaság fokozatosan képes legyen alkalmazkodni a kialakuló európai 

egységes energiapiachoz. 

4. A legkisebb költség elvének - a versenyelemek fokozatos bővítésével - érvényesítése az 

energiarendszer fejlesztésénél és működtetésénél. 

5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése mind a meglévő energiatermelő és -fogyasztó 

berendezéseknél, mind a jövőbeni fejlesztéseknél. 

6. A szénbányászat helyzetének rendezése a nemzetgazdasági szempontok előtérbe 

helyezésével. 

7. Az energetikai döntéseknél és az ezekhez kapcsolódó államigazgatási eljárásoknál a 

nyilvánosság szerepének növelése, azaz a társadalmi környezet véleményének 

figyelembevétele. 

Az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy legalább kétévenként készítsen 

tájékoztatót az energiapolitika megvalósulásáról az Országgyűlés részére. 1995-ben elkészült 

az Országgyűlés számára az energiapolitika végrehajtásáról készült tájékoztató.  

Az 1997 végén, 1998 elején benyújtásra tervezett aktuális tájékoztatót a Gazdasági 

Minisztérium jogelődje elkészítette, de a tájékoztató benyújtására a választások, majd a 

kormányváltás miatt már nem került sor. Emiatt az 1999. évi beszámoló 1995-től ad 

tájékoztatást az energiapolitika megvalósulásáról. 

 „A magyar energiapolitika alapjai, az energetika üzleti modellje" című előterjesztést a 

Kormány 1999-ben határozattal fogadta el. Ez az általános tézisek mellett az energetika 

kulcskérdéseiben szükséges elemzéseket, állásfoglalásokat foglalja össze, valamint az 

irányelvekben újításokat tartalmaz (A energiapolitika új elemei: nemzeti sajátosságokat 

figyelembe vevő, az egységes európai energiapiac részeként működő hazai energiapiac 
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létrehozása a gazdaság versenyképessége és az energiafogyasztók érdekében; a fenntartható 

fejlődés kihangsúlyozása; a megmaradó monopóliumok átlátható árszabályozása.) 

2001-ben a „Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai 

Unióhoz való csatlakozás folyamán” című tájékoztató az alapelvekben két új elemet hordoz: a 

megújuló energiahordozók részarányának növelését, valamint az energiafogyasztók 

védelmének megvalósítását.  

2003-ban ismét nem készült beszámoló. 2005-ben a „Magyarország 

energiapolitikájának végrehajtásáról, valamint a piacnyitásról” című jelentés liberális 

jellegéből adódóan már nem tartalmazza az energiafogyasztók védelmét. 

A globalizáció, a privatizáció, a liberalizáció és az uniós csatlakozás új helyzetet 

teremtett hazánk villamosenergia-iparában, így megfogalmazódik egy új energiapolitikai 

koncepció kidolgozásának szükségessége.  

 

„A 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról” hozott határozattal egy 

keretdokumentum tekinthető az új energiapolitikai koncepciónak, amely a régi 1993-as 

országgyűlési határozatot váltotta fel. Az Országgyűlés a következő határozatot hozta: 

 

1. Az energiapolitika stratégiai célja, hogy hosszú távú szempontokat is mérlegelve 

optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint elsődleges 

célok együttes érvényesülését. 

2. Az ellátás biztonsága érdekében törekedni kell a kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúra 

elérésére és fenntartására. Ebből a célból elő kell segíteni a hazai források részarányának 

fenntartását, illetve növelését, az energiahordozó import szállítási útvonal és forrás szerinti 

diverzifikálását, az energiahordozó-szerkezetnek és a biztonsági készleteknek az ellátás 

biztonsága szempontjából optimális kialakítását, valamint a regionális energiapiacok 

kialakulását elősegítő infrastruktúra fejlesztését. 

3. Az energiapolitikának - az Európai Unió egységes belső energiapiacába történő 

integrálódáson, az iparágban bekövetkező technológiai előrehaladáson, a kutatás-fejlesztési 

tevékenységen, valamint a regionális piacon kialakuló árakon keresztül - hozzá kell járulnia 

Magyarország gazdasági versenyképességének növeléséhez. 

4. Az energiapolitikának a fajlagos energiafelhasználás csökkentésén, a megújuló 

energiaforrások és a hulladékból nyert energia arányának - Magyarország természeti 

adottságaival és a lakosság teherbíró képességével összhangban álló - növelésén, környezetés 

természetbarát technológiák fokozatos bevezetésén keresztül hozzá kell járulnia a 

fenntartható fejlődéshez. 

5. Biztosítani kell a magyar energiapolitika és klímapolitika közötti összhangot. Az 

üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó vállalások során figyelembe kell 
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venni azoknak a magyar gazdaságra gyakorolt energia-ellátásbiztonsági, gazdasági és 

versenyképességi hatásait. 

6. A magyar közlekedéspolitika kialakítása és végrehajtása során biztosítani kell az 

energiapolitikával való összhangot, így különösen figyelembe kell venni a közlekedési célú 

energiaigények, üvegházhatású gáz- és károsanyag-kibocsátások növekedési üteme 

visszafogásának szükségességét, valamint a megújuló forrásokból előállított üzemanyagok 

felhasználási arányának növekedési lehetőségeit. 

7. Az energiapolitika céljait - az Európai Unió közös energiapolitikájának kialakításához és 

megvalósításához való hozzájárulás, valamint Magyarország energetikai tárgyú nemzetközi 

kapcsolatai kiegyensúlyozottsága fenntartásának és fejlesztésének érdekében - a magyar 

külpolitika és diplomácia prioritásrendszerébe kell illeszteni. 

8. Az energiapolitika céljainak megvalósítását - különösen az energiahatékonyság javítása, az 

energiatakarékosság növelése, valamint a megújuló energiaforrások és a hulladékból nyert 

energia felhasználásának ösztönzése terén - az állami támogatási politika eszközeivel, 

továbbá az Európai Unió által Magyarország részére rendelkezésre bocsátott forrásokkal is 

elő kell segíteni. A megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a környezet- és természetvédelmi, valamint az élelmiszer- és 

takarmánytermeléssel kapcsolatos hatásokra. 

9. Biztosítani kell az energiapolitika céljaival összhangban álló - a piaci verseny feltételeit 

biztosító, a fogyasztóvédelem, az ellátásbiztonság, a műszaki biztonság, a környezet- és 

természetvédelem és a munkaegészség szempontjait figyelembe vevő -, az Európai Unió 

jogszabályainak megfelelő szabályozási környezet kialakítását és fejlesztését. 

10. Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében elő kell segíteni az energia- és 

környezettudatos szemlélet kialakítását és fejlesztését. 

11. Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében, az Európai Unió keretében 

meghatározott közösségi célokkal összhangban - különösen az épületek, a közlekedés és az 

energiaátalakítás területén - ösztönözni kell az energiahatékonyság növelését, valamint az 

energiatakarékosságot. 

 A dokumentum műfajával, szerkezetével és elszámoltathatóságával kapcsolatban 

komoly vitákra került sor. Nem született egységes vélemény arról, hogy az iromány stratégia 

vagy keretdokumentum legyen-e, de még arról sem, hogy a fenti két műfaj mit is jelent az 

iromány esetében. Összességében elmondható, hogy az új koncepció az 1993-as határozathoz 

hasonlóan kevés konkrét számadatot tartalmaz, így a túl általános dokumentum a kormány 

mozgásterét növeli a parlamenttel szemben (VIRÁG A., 2010). A koncepció az országban 

jelenlevő koncepciótlanságot jelezte. 

 

5. Új út keresése és építkezés hazai energetikában 
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„Kátyúzás helyett új utat az energetikában” címmel jelent meg 2010-ben az 

Energiapolitika 2000 Társulat program-javaslata. Az energetika területére jellemző 

koncepciótlanság, kormányzati kapkodás, a „lyukak betömése”, a „kátyúzás” után irányváltás 

végrehajtása vált szükségszerűvé. Az ország jelentős változások előtt állt. Ez késztette az 

Energiapolitika 2000 Társulatot arra, hogy összefoglalva és aktualizálva korábbi javaslataikat, 

közzétegyék a helyreállítás energiapolitikáját. A 2014. év elején a Társulat újabb összegző és 

jövőbeli utat kijelölő „javaslatcsomagot” jelentetett meg. 

A Társulat vezetője Járosi Márton, akinek munkáiban, írásaiban a rendszerszemlélet 

mindig megjelenik, így feltétlenül szükségesnek tartjuk ismertetni megállapításaikat. Továbbá 

meg kell jegyeznünk, hogy a 2010 utáni négy évben a szakmai program-javaslatból több tétel 

is részben vagy egészben megvalósításra került. 

Ellátásbiztonság: 

2011 októberében Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország 

államfőinek csúcstalálkozóján a résztvevők deklarálták, hogy a térségben az atomenergia 

békés felhasználásának nincs alternatívája. Az együttműködés kiemelt területe az alapvető 

energiahordozók ellátásában való együttműködés is, továbbá Európa gázellátásának legfőbb 

pillére az Oroszországból származó földgáz. A villamosenergia-termelésben összehangoltan 

növelni kell a hazai lignit és az atomenergia felhasználásának arányát. A megújuló energiák 

közül kiemelt szerepe lehet a biomassza, a geotermikus energia hőellátási célú 

hasznosításának. A hazai primer energiahordozókkal kapcsolatban az utóbbi években nem 

haladt előre a hosszú távú lignit hasznosítás ügye. Az erőműpark többsége jelentősen 

leromlott, ami lényegében Paks és az átviteli hálózat kivételével gyakorlatilag külföldi kézbe 

került. 

A földgáz részaránya túlsúlyossá vált a magyar energiamérlegben, a fűtési és 

villanytermelési felhasználásban. Jelenleg az összes primerenergia 2/3-ad része import, 

(hasadóanyag nélkül számítva). A szénhidrogén (földgáz 35,7 %, cseppfolyós 34,4 %) teszi ki 

a teljes primerenergia igény 70,1 %-át. A gázfelhasználás túlsúlyának csökkentése elsőrendű 

energiapolitikai feladat a lokális hőellátásban és a központosított villamosenergia-termelésben 

is. A megújulók részaránya: 5 %. Mivel a hazai földgáztermelés csökkent, az importfüggőség 

a használati részarány növekedésénél nagyobb mértékben növekedett. Az összes földgáz 

behozatal nyolcvan százalékát Oroszországból vásároljuk. Ezt a helyzetet hosszú ideig 

alapjaiban nem lehet megváltoztatni semmilyen energiahordozóval, megújuló energiával sem. 

Ezzel együtt kell élni. A kormányzat tehát arra tud törekedni, hogy ezen adottságoknak a 

figyelembevételével bővítse a mozgásterét a nemzetközi földgázszállításban és tárolásban. 

A hazai erőműépítés elkerülhetetlen szükségszerűséggé vált. Hazánk számára nagy 

lehetőség a Pakson lévő erőmű tovább üzemeltetése és bővítése. Magyarország XXI. századi 

energiaellátásában, hazánk adottságait figyelembe véve, a nukleáris alapú villanytermelés 

nem nélkülözhető, mert az energetika legfontosabb alapkövetelményeinek leginkább az felel 

meg (Járosi M. – Kacsó A., 2014). 
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Fenntarthatóság, környezetvédelem: 

Az Európai Unió szénmentes gazdaságának létrehozása 2050-re mintegy évi 270 

milliárd eurót igényelne. (Némely részadat nyilvánosságra hozatala azt sugallja, hogy a 

tényleges megvalósulás ennek az összegnek a többszörösét igényli.) Tény, hogy ennek a 

„forradalmi kísérletnek” nem látszanak az európai élettérre gyakorolt kedvező hatásai. A 

globális klímavédelemben is marginális az Unió törekvéseinek hozadéka, s nem kompenzálja 

a feltörekvő gazdaságok erőteljes emisszió-növelését. 

A globalitásnak érdeke, jelszava: a mennyiségi növekedés, a több fogyasztás. A 

„modern társadalom” erre épül. A jelen folyamatok csak ideig-óráig tarthatók fenn és csak az 

egyenlőtlenségek további növekedése árán. Sajnálatos, hogy a fenntarthatóság és 

környezetvédelem nemes törekvései is egyre inkább a globális hatalmi manipuláció 

áldozataivá váltak. A zöldek politikaformáló tényezőkké váltak Európában és hazánkban is. A 

globalizmus ezt is igyekszik saját szolgálatába állítani. Így aztán számos környezetvédő 

intézkedés bizonyul hatástalan pótcselekvésnek. A környezetvédelem, a zöld energia a 

„média-energiapolitizálás” fő témájává vált. 

Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-

gazdasági következményeinek elhárítása érdekében az alkalmazkodás és a felkészülés 

teendőit minden területen be kell építeni a szakpolitikai tervezésbe és a gazdasági/politikai 

döntéshozatalba (Járosi M. – Kacsó A. 2014). 

Versenyképesség: 

A földgáz esetében a jelenlegi amerikai árak az európai gázárak egyharmadát, míg a 

japán díjak egyötödét teszik ki. Ennek megfelelően az elektromos áram tekintetében is 

hasonló aránytalanság mutatkozik az árakban. Egy átlagos japán vagy európai iparvállalat az 

amerikai díjak több mint kétszeresét fizeti. 

A liberalizált villamosenergia-piaccal kapcsolatos eddigi tapasztalatok ambivalensek. 

Kétségtelen tény, hogy bevezetésének hatására az ellátás minősége eddig lényegében nem 

romlott. Tekintettel a kezdetben számos helyen meglévő többlet termelői kapacitásra, eleinte 

az árak csökkentek. A piaci eszközök fejlődtek, az egyes szabályozási területek (országok) 

között növekedett az ésszerű energia csere. Sajnos a fentiek kiegészültek különféle befektetői 

csoportok lobbi tevékenységével, mely nemcsak a közjó érvényesülését akadályozza, de 

súlyosan torzítja a piac működési feltételeit is. Ráadásul mindezt óriási többlet költséggel, 

amit „természetesen” a végfogyasztóknak kell megfizetni. Magyarország 

energiagazdaságában hosszú ideig a rövid távú szempontok érvényesültek, a korábbi 

legkisebb költség elve helyett a legnagyobb profit elve jelent meg a piaci ideológiában. 

A magyar gáz- és villanyszolgáltatás, valamint a távfűtés területén, az Európai Unió 

szabályozása adta lehetőségeken belül, alkalmazták a hatósági ár-megállapítást: csökkentették 

a fogyasztói energiaárakat. Az úgynevezett „rezsicsökkentés” nemcsak a sérülékeny 

fogyasztók számára biztosított megfizethetőbb árakat, hanem fontos makrogazdasági 

eszközként is szerepelt (Járosi M. – Kacsó A., 2014). 



EDU 4. évfolyam 2. szám   42 

Összefoglalásképpen megfogalmazhatjuk, hogy Magyarország szakított azzal a 

neoliberális doktrínával, hogy a „piac majd mindent megold”. Hasonlóan számos más 

kormányzathoz, felülvizsgálta a szabadpiaci rendszer kizárólagos alkalmazását az 

energetikában. Nemzeti érdekű energiapolitikát igyekszik megvalósítani. A világproblémák 

megoldására hivatkozó globális nyomással szemben az erőforrásaink reális, közösségi érdekű 

hasznosítására törekszik. Ismét előtérbe került az állami felelősségvállalás. A nemzeti 

vagyonról szóló törvény régi mulasztást pótolt, mivel a „rabló privatizációt” végrehajtó 

kormányzatokat annak idején sajnos nem korlátozta semmi a nemzeti tulajdon - közte az 

energetikai vagyon - elkótyavetyélésében. Leállításra került az energia-privatizáció minden 

formája. Megkezdődött a közmű-rendszerek, a megmaradt vezetékes energia ellátó rendszerek 

közösségi tulajdonának helyreállítása. Bár nem jött létre az egységes hazai energiatörvény, de 

erről már bíztató deklarációk születtek (Járosi M. – Kacsó A., 2014). 
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