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A VILLAMOS-ENERGIA HAZAI JOGI SZABÁLYOZÁSA 
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A villamos-energia a különböz  irodalmakban különböz  
szempontok alapján többféleképpen definiált fogalom. Ennek 
oka, hogy több tudományágban képezi kutatások tárgyát.  A 
jelent ségét mi sem jellemzi jobban, mint, hogy az ipar és a 
társadalom léte gyakorlatilag mára már elképzelhetetlen nélkü-
le. Kiemelt jelent ségének eredményeként törvényszer , hogy 
a jogi szabályozás figyelmét is magára vonta. A hazai szabá-
lyozás megítélésével kapcsolatosan azonban különböz  állás-
pontok alakultak ki. Több szerz  nevesít egy új jogterületet 
energiajog név alatt.1 A kérdés persze nem önmagában az 
elnevezésben keresend , sokkal inkább abban a fejtegetésben, 
hogy ez az energia jog önálló jogágnak tekintend -e, vagy 
sem? A véleményem az, hogy egy bizonyos jogviszony típus-
hoz tartozó jogszabályok összességét nevezhetjük jogágnak, 
amelyet mástól egyértelm en elkülöníthetünk.2 Nem kérdés, 
hogy a polgári jogágba tartozó magánjogi jogviszonyokat, 
legyen az akár családi köteléken vagy gazdasági érdeken 
alapuló nem fogjuk keverni a büntet , vagy a közjogi jogvi-
szonyokkal. Tehát véleményem szerint a jogági meghatározás 
alapja az adott jogviszonyok jellemz je. Ha ezen fejtegetést 
elfogadjuk, akkor kijelenthet , hogy az energiajog nem tekint-
het  önálló jogágnak, hiszen ezen jogterületen megtalálhatóak 
magánjogi és közjogi jelleg  szabályok egyaránt. Ha azonban 
önálló jogágnak azt a szabályhalmazt tekintjük, amelyek a 
társadalmi, gazdasági élet egy meghatározott területére vonat-
koznak, akkor létjogosultsága vitathatatlan az energiajog önál-
ló jogági titulusának.  Ezzel azonban személy szerint én azért 
nem tudok egyetérteni, mert ez túlzottan differenciálttá teszi a 
jogrendszert, ráadásul indokolatlan, hiszen végül is minden 
szabályozási tárgykört ezen az alapon önálló jogági alapnak 
tekinthetünk. Az energia jog talán a legelfogadottabb besorolás 
szerint az ipar jogon belül helyezhet  el.3 Az energia jogon 
belül helyezkedik el a villamos-energia jogi szabályozása. 
Jelen tanulmányban nem cél annak fejtegetése, hogy az ener-
gia és a villamos-energia milyen viszonyban vannak egymás-
sal, azonban azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha kijelentem, 
hogy az energiának, mint egésznek jelent s részét a villamos-
energia teszi ki. Ugyanezen megállapítás ennek függvényeként 
igaz lehet a jogi szabályozás felépítésére is. 

A villamos-energia hazai szabályozása ennek megfelel -
en véleményem szerint, önálló jogági jellemz ket nem visel 
magán, hiszen a rá vonatkozó joganyag nem egy elkülönült 
jogágba tartozó jogviszonyokból áll. A villamos-energia, 
jogi értelemben véleményem szerint nem más, mint egy 
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termék, amely különböz  kötelmi jogviszonyok alapját 
képezi, valamint jelent ségét tekintve az igazgatás egyik 
célterülete is. Egyedi technikai jellemz inek, mint az el ál-
lítás, vagy a tárolás, szállítás köszönhet en valamint a 
nélkülözhetetlen mivoltából adódóan a szabályozása is 
különleges kell, hogy legyen.  

A villamos-energiára vonatkozó szabályanyag alapvet en 
két klasszikus jogágba tartozónak mondható. Egyfel l, mint 
értékkel bíró termék, azaz áru, kötelmi jogviszonyok legin-
kább adás-vétel alapját képezi. A villamos-energia azonban 
egy speciális tulajdonságokkal rendelkez  áru, tehát a 
klasszikus piaci viszonyoktól eltér  közegben történik az 
értékesítése. Megjelennek ugyanis olyan igények, mint a 
termelés, a szállítás, szolgáltatás folyamatossága.4 Vitatha-
tatlan, hogy a villamos-energia szolgáltatásának hiánya 
komoly gazdasági, társadalmi zavarokhoz vezethet. Ennek 
kiküszöbölése érdekében a fogyasztók differenciálása is 
szükséges, akikre ezáltal eltér  szabályok vonatkoznak, 
hiszen más következménnyel jár, ha egy természetes sze-
mély, egy  vállalkozás, vagy egy kórház marad ellátás 
nélkül.5 Ezzel szemben azonban megoldandó feladat, a 
szektorban érintettek gazdasági érdekeinek védelme is. 
Példaként hoznám fel, ami sajnos manapság nem ritka, 
hogy közintézmények sem képesek fizetni a szolgáltatásért. 
Ennek okaként azonban nem megengedhet , hogy szolgál-
tatási kötelezettség következtében egy keresked , vagy 
termel  tönkremenjen.  A villamos-energia ugyanakkor 
nem tárolható, készletek felhalmozása jelen tudásunk sze-
rint nem lehetséges, tehát a folyamatos szolgáltatás csak 
folyamatos termelés mellett oldható meg. Ezek a kívánal-
mak, csak egy olyan piac kiépítésével oldhatók meg, ame-
lyen a piaci szerepl k érdekei megfelel en egymással szo-
ros együttm ködésben jutnak érvényre.  

Másrészt a villamos-energia birtoklása, hatalmat jelent 
éppen ezért a fogyasztó gyakran kiszolgáltatott helyzetbe 
kerülhet a szolgáltatóval szemben, aki könnyen visszaélhet 
helyzetével. Szükséges tehát a kettejük közötti kötelmi 
viszonyt megfelel  módón rendezni. 

Összességében ezek a viszonyok egy egyedi piaci modell 
kialakításához vezettek, amely speciális szabályozás kialakulá-
sához vezetett.6 A villamos-energia piacszabályozásban ugya-
nis komoly szerepet játszanak a piac szerepl i, akik kötelez  
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erej  szabályok megalkotására jogosultak, amelyek egymás 
közötti viszonyaikra vonatkoznak.7 

A villamos-energia joganyagának másik jelent s részét a 
közjogi jelleg  szabályanyag képezi. Egy igazgatási terület 
kapcsán mindig els dleges kérdés, hogy az állam milyen 
mélyen avatkozzon be az adott társadalmi viszonyokba. A 
villamos-energia iparba való állami beavatkozás szükséges-
sége nem lehet kérdéses, mint ahogyan az sem képezheti vita 
tárgyát, hogy er s állami kontroll alatt kell tartani az energia 
szektort, els sorban a zavartalan m ködés érdekében. 

Kérdés, hogy a villamos-energia, mint igazgatási terület 
mennyire önálló. Miel tt erre a kérdésre választ próbálnék 
meg adni, megpróbálom meghatározni, hogy mit l önálló 
egy igazgatási ág. Véleményem szerint egy igazgatási ág 
önállóságát az adja, ha egy elkülönült különös hatáskör  
szervezetrendszer végzi a vele kapcsolatos feladatokat. Az 
elkülönülés alapja lehet még a szabályozás egyedi mivolta, 
amely szerint az igazgatási ágra vonatkozó joganyag a 
többit l elkülöníthet . 

Ha a villamos-energiával kapcsolatos igazgatási tevé-
kenységeket ellátó szervezetrendszert megvizsgáljuk, meg-
állapítható, hogy nincs önálló szervezetrendszer, aki a csak 
és kizárólag erre a területre vonatkozó feladatokat lát el.  
Ha a szervezetrendszert vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
több szerv is érintett a villamos-energiával kapcsolatban 
különböz  feladatok ellátásában.8 Ez a sokszín ség abból 
adódik, amelyre a szervek összetétele is utal, hogy igazga-
tási szempontból is több területet érint a villamos-energia 
ipar, illetve a hozzá kapcsolódó feladatrendszer. Mint azt 
már említettem, a villamos-energia speciális fizikai tulaj-
donságokkal rendelkezik. Ennek köszönhet en az el állítá-
sával, valamint a szállításával, és a felhasználásával kap-
csolatos m szaki szabályok egyedi módón kerültek megha-
tározásra.9 Ezek a szabályok azonban kétséget kizáróan az 
építésügy területére tartoznak, bár kétségtelen, hogy azon 
belül elkülönült szabályhalmazt képeznek. Szorosan kap-
csolódik a szabályozás ezen területéhez a villamos-
energiához kapcsolható környezeti hatások, illetve az ezek 
kezelésével kapcsolatos feladatok elártásának köre. Ez a 
feladatkör a környezetvédelem területére tartozik.10 

A piac szerepl inek viszonyaival, valamint a felhasználók 
jogaival kapcsolatos közigazgatási jelleg  feladatok ellátása 
is több igazgatási területet érint. Ezek a területek leginkább a 
versenyjoggal, adó és vám joggal, pénzpiaccal, valamint a 
fogyasztóvédelemmel mutatnak szoros kapcsolatot.11 

Az eddig leírtak alapján arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a villamos-energiával kapcsolatos szabályanyag leg-
inkább úgy jellemezhet , hogy több jogágba, valamint az 
egyes jogágakon belül több területr l, mint a magánjogon 
belül a kötelmi, valamint a közjogon belül több közigazga-
tási szakigazgatási ágba tartozó joganyagból összegyúrt 
joganyagként jellemezhet  a villamos-energiával kapcsola-
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tos jogszabályanyag. Az, hogy az ide vonatkozó joganyag 
jelent s része külön jogszabályokban ölt testet, leginkább 
technikai kérdés. Azonban nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy ezen jogszabályok önmagukban nem mindig, 
sokszor csak más jogszabályokkal együttesen alkalmazha-
tóak.12 

Nem vitatom azon állítások alapját, amelyek az energiajog – 
és ezzel összefüggésben tulajdonképpen a villamos-energia 
jogának – jelent ségét népszer sítik.13 Azt sem kérd jelezem 
meg, hogy igenis hiányt pótló és igen értékes munkák, ame-
lyek az energia ipar és ezen belül a villamos-energia szertor 
jogi szabályozásával kapcsolatban születnek, születtek.14 
Azonban a villamos-energia, mint önálló szabályozási terület 
leginkább a gazdaságban betöltött szerepe miatt élvez kiemelt 
figyelmet, ezen okból kelti fel a jogász társadalom figyelmét, 
és nem azért, mert a szabályozás annyira elkülönült és egyedi, 
amely egy teljesen független jogszabályanyag sajátosságaiból 
ered. Megjegyzend , hogy a bírói gyakorlatban felmerül , az 
energiajoghoz kapcsolódó jogviták eldöntésénél is a polgári és 
a közigazgatási jogba tartozó alapvet  szabályok kerülnek 
alkalmazásra.15 

Összegzésként az a véleményem,  és ezzel reagálnék 
azon szerz k álláspontjára is akik az energiajogot önálló 
jogágként aposztrofálják, és önálló stúdiumként tartanák 
kívánatosnak az egyetemi oktatásban – hogy az energiajo-
got, és azon belül a villamos-energia jogát a közigazgatási 
jog önálló szakigazgatási ágaként célszer  kezelni. A terü-
letet érint  magánjogba tartozó kérdéseket emellett a polgá-
ri jogba tartozóként kell kezelni. 
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