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1 Vezetői összefoglaló 

A Brent típusú északi-tengeri könnyűolaj átlagára 2016. szeptember 23-án 47,11 

dollár/hordó volt. Az olajár negyedéves alakulásában nagy szerepet játszott a kínálati oldal 

bővülése, melynek alapját elsősorban az OPEC kitermelésének növekedése jelentette. 

További súlyos problémákat jelent a finomított termékekből keletkező nagy volumenű 

tartalék, melynek hatására a piaci egyensúlyi állapot bekövetkezése 2017 második felére 

prognosztizálható. 

A feketeszén világpiaci ára az elmúlt hét hónap alatt jelentősen emelkedett, a 15 havi 

csúcsot jelentő 62,6 dolláros tonnánkénti árra korrigált. Ez megközelítőleg 44 százalékos 

emelkedést jelent a 2016. február közepén tapasztalható árakhoz viszonyítva. A 

szénfogyasztás növekedése várhatóan a fejlődő országokra fog korlátozódni az elkövetkező 

években. A fejlett országok a különböző klímavédelmi célok megvalósítása érdekében, 2020-

ig csökkenteni fogják a szén szerepét, a primerenergia-termelésükben. 

A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014–2015-ben tapasztalt növekedése 2016-ban 

megtorpant. A gazdaság villamosenergia-igénye 2016 első nyolc hónapjában éves 

összevetésben stagnált, míg a végfogyasztói áramigény minimális mértékben visszaesett. A 

stagnálás közeli állapot mögött elsősorban a 2015-ös rendkívül forró nyár miatti magas 

bázisérték, az alacsonyabb ipari dinamika, valamint a lakossági villamosenergia-fogyasztás 

mérsékelt csökkenése állhatott.  

A villamosenergia-ellátás forrásszerkezetében 2016. január–augusztus folyamán jelentős 

mértékben, 71–72 százalékra növekedett a hazai termelés súlya az előző évi 66–67 

százalékról. A változás a magas hatásfokú, menetrendtartó gázerőművek, valamint a Paksi 

Atomerőmű megnövekedett villamosenergia-termelésének volt az eredménye. A Gönyűi 

Erőmű és a Dunamenti G3 egység kihasználtsága a rendkívül alacsony gázáraknak 

köszönhetően ugyanis ugrásszerűen megnövekedett, az atomerőművi termelés pedig a 

rövidebb karbantartási időszak következtében számottevően bővült. 

A belföldi földgázfelhasználás 2016. első félévében 138 millió köbméterrel, mintegy 2,8 

százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában regisztráltat. A növekedést 

egyértelműen a menetrendtartó gázerőművek földgázfogyasztásának emelkedése okozta, 

amely becslésünk szerint 150–160 millió köbméterrel növekedett éves összevetésben. A 

földgázforrások tekintetében tovább csökkent a hazai kitermelés részaránya, ugyanis a 

Magyarországon felszínre hozott gázmennyiség az idei első félévben 10 százalékkal volt 

kevesebb, mint 2015 első hat hónapjában. A visszaesés oka a földgázmezők természetes 

öregedése mellett elsősorban a földgázimport-ár radikális visszaesése lehetett. A 

földgázimportszaldó 2016. január–június folyamán közel 1,6 Mrd köbméterrel növekedett 

éves bázison, ami nem a fogyasztás növekedésének, hanem a hazai gáztárolók esetében 
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regisztrált alacsonyabb téli kitárolásnak, illetve a fűtési időszakot követő magasabb 

betárolásnak volt a következménye. 

Az Energetikai Monitor előző számához hasonló elemzésünkben a Közép-Kelet-Európában 

működő néhány lokálisan meghatározó energetikai közművállalatot vizsgáltuk meg az 

energiapiacon végbemenő jelentős változásokhoz való alkalmazkodásukat illetően. A régió 

sajátosságaira tekintettel tanulmányunkban részletesen kitérünk az országos 

energiapolitikákra és energiapiacokra. A kiválasztott öt országot tekintve a piaci környezetet 

az alábbi meghatározó trendek jellemzik és irányítják: 

 A piaci trendek a régióban az állami befolyás és az alacsonyabb piaci verseny miatt 

mérsékeltebben jelentkeznek, mely több esetben állami segítségnek is köszönhető. 

Az országok részletes elemzését több szempontból vizsgáltuk meg, melyek alapján több 

lehetséges modell is leszűrhető a különböző kormányok esetében, akár a legfontosabb 

állami energiapolitikai célokat, akár az állam piacon való szerepét illetően: 

 Elsősorban Lengyelország esetében figyelhető meg, hogy energiapolitikai célként 

közelít meg egy konkrét primerenergia-forrást, a szenet, mely önmagában 

kockázatosnak tűnik tekintettel a jelenlegi kedvezőtlen piaci környezetre, valamint a 

klímaváltozás elleni európai fellépés esetleges negatív következményeire, 

 hasonló figyelhető meg a Csehország, Magyarország és Lengyelország esetében az 

atomenergia kapcsán, mellyel gigaberuházásokat céloznak meg. 

A vállalatok esetében pedig a megfelelő piacismeret lehet a legfontosabb, mivel bizonytalan 

a KKE régió piaca, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az új területeket sem. 

 Az új tevékenységi területeken fontos lehet, hogy időben tapasztalatot szerezzenek 

ezek a lokálisan erős vállalatok, hiszen folyamatos veszélyt jelenthetnek a 

leányvállalatok útján már jelen lévő, potenciálisan több tapasztalattal rendelkező 

nyugat-európai vállalatok. 

 Ezzel egyidejűleg olyan vállalatok, mint a MET és az EPH minden bizonnyal a 

hagyományos területeken jelentenek elsősorban veszélyt az inkumbens vállalatokra. 

Bár jelentős K+F tevékenységet nem folytatnak, viszont kereskedelmi tevékenységük 

agilisabb és gyorsabb, mint a hagyományos szereplőké. 
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2 Makrogazdasági helyzetkép 

2.1 Nemzetközi környezet 

Tovább folytatódott az amerikai gazdaság növekedési ütemének mérséklődése: összesen 

már hat negyedéve lassul az Egyesült Államok gazdasága, amelynek idei második negyedéves 

növekedése mindösszesen 1,2 százalékot tett ki. A folyamatosan romló amerikai növekedési 

adat nagyban köszönhető a beruházási aktivitás visszaesésének, ami 2015 és 2016 első 

negyedéve között 3,4 százalékos volt – ennél kedvezőtlenebb éves beruházási adatot 

legutóbb 2009 utolsó negyedévében regisztráltak az Egyesült Államokban. Az amerikai 

gazdaság exportvolumene tovább esett az elmúlt negyedévben, miközben a kormányzati 

költések a korábbinál visszafogottabb mértékben támogatták a kibocsátás bővülését. Az 

amerikai gazdasági növekedés további visszaesését a dinamikus fogyasztásbővülés előzte 

meg, ami az idei első két negyedév között éves szinten 2,4-ről 2,7 százalékra gyorsult. A 

kedvező fogyasztási folyamatok ellenére az Egyesült Államok gazdaságának növekedési 

üteme a világgazdasági növekedés várható lassulása és a jelenlegi gyenge beruházási 

aktivitás miatt a következő negyedévekben is visszafogottan alakulhat, ami megítélésünk 

szerint komoly gátját képezheti az amerikai monetáris kondíciók szigorításának. 

Európában mind az eurózóna, mind a teljes unió éves növekedési teljesítménye lassult 2016 

első két negyedéve között, ám mindkét régió gazdaságának bővülése meghaladja az Egyesült 

Államokban regisztráltat. Az éves alapon 1,8 százalékkal bővülő uniós kibocsátást továbbra is 

főként az erőteljes lakossági fogyasztásbővülés támogatja, ám az Egyesült Államokkal 

szemben a beruházások volumene is folyamatosan emelkedik a kontinensen. Tagállami 

szinten továbbra is igaz, hogy a kelet-közép-európai államok többsége az uniós átlagot 

meghaladó mértékben bővült. Az unióban a második negyedévben a leggyorsabb mértékben 

az 5,9 százalékos növekedést produkáló román gazdaság bővült, ám 3 százaléknál nagyobb 

ütemben nőtt a lengyel és a szlovák gazdaság is. 

Mind az unióban, mind az Egyesült Államokban tovább emelkedett a foglalkoztatottak 

létszáma, amit főként a szolgáltató szektor bővülő munkakereslete indukált. A Fed 

kamatemelése szempontjából kiemelt fontosságú amerikai munkanélküliségi ráta továbbra is 

5 százalék alatt áll, ám az önhibájukon kívül, gazdasági okból félállásban foglalkoztatottak 

magas részaránya az amerikai munkaerőpiac sebezhetőségére utal. Eltérő, ám 

összességében pozitív képet festenek az elmúlt hónapok adatai az európai munkaerőpiac 

alakulásáról. A stabil, gyors gazdasági növekedés és a korábban bevezetett munkaerőpiaci 

reformok hatására a spanyol munkanélküliségi ráta hat évet követően júniusban ismét 

20 százalék alá süllyedt, miközben a szlovák munkanélküliségi ráta hét évet követően esett 

ismét 10 százalék alá.  
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Szeptemberben sem változtatott irányadó rátáján az amerikai jegybanki feladatokat betöltő 

Fed Nyílt Piaci Bizottsága, várakozásunk szerint a következő kamatemelésre decemberben 

kerülhet sor. Változatlanok maradtak az Európai Központi Bank monetáris eszközeinek 

kamatlábai is, miközben Mario Draghi, az EKB elnöke a jegybank 2017. márciusában kifutó 

mennyiségi lazítási programjának meghosszabbítását vetítette előre. Az amerikai és európai 

központi bankkal szemben a brit jegybanki feladatokat ellátó Bank of England (BoE) a 

kilépést pártolók győzelmével záruló június 23-ai népszavazás várható gazdasági hatásai 

miatt jelentős monetáris lazítási csomagot szavazott meg augusztus eleji ülésén. A brit 

jegybank Monetáris Tanácsa augusztusban 332 éves mélypontra, 0,25 százalékra 

csökkentette irányadó rátáját, valamint több program keretében is extra forrásokat 

szavazott meg a szigetország beruházási aktivitásának bővítése céljából. 

Az elmúlt három hónapban a globális pénzpiaci folyamatokat főként brit népszavazás váratlan 

eredménye határozta meg. Június és szeptember között 8 százalékkal gyengült a brit font a 

dollárhoz viszonyítva, miközben tovább folytatódott a japán jen erősödése az amerikai valutához 

képest. A népszavazás körüli bizonytalanság hatására a fejlődő államokból a biztonságosabbnak 

ítélt piacokra áramlott a tőke, aminek hatására negatív tartományba süllyedt a 10 éves német 

állampapír referenciahozama, sőt, legfontosabb kereskedelmi partnerünk júliusban negatív 

hozam mellett bocsátott ki 10 éves kötvényeket. A brit exportszektor a font jelentős 

leértékelődése miatt bővülő versenyképessége, valamint és a brit jegybank monetáris lazítása 

miatt három hónap alatt közel 10 százalékkal emelkedett a londoni FTSE 100 tőzsdeindex értéke, 

miközben az európai benchmarkként használt Stoxx Europe 600 index enyhén veszített értkéből 

június és szeptember között. 

A globális inflációs és fiskális folyamatok szempontjából a következő hónapokban is 

meghatározó maradhat az alacsony világpiaci olajár, ami az elmúlt három hónapban stabilan 

a 40–50 dollár közötti sávban ingadozott. Az utóbbi hónapokban enyhén csökkent az 

Egyesült Államok fogyasztói árindexe , ami alapján az inflációs mutató növekvő trendjének 

év eleji megtörése nem átmeneti folyamat eredménye. Bár március és április között még 

emelkedett az amerikai inflációs ráta, április és július között 1,1 százalékról 0,8 százaléka 

csökkent a mutató, ráadásul júniusról júliusra a háztartási energiahordozók és élelmiszerek 

árváltozásától szűrt maginflációs mutató is enyhén csökkent. Ezzel szemben az euróövezet 

inflációs rátája enyhén nőtt az elmúlt negyedévben: az áprilisban még –0,2 százalékot kitevő 

éves inflációs ráta júliusig mindösszesen 0,2 százalékra emelkedett, így már több mint három 

éve marad el az euróövezeti inflációs mutató az EKB által kívánatosnak tartott 2 százaléktól. 

Az IMF várakozásai szerint az euróövezet fiskális folyamatai is folyamatosan javulhatnak a 

következő években, mivel Németország mellett a legtöbb tagállam elkötelezett költségvetési 

folyamatainak fenntartható pályára állítása mellett. Ennek ellenére 2015-ről 2016-ra az 

eurózóna költségvetési hiánya 2-ről mindössze 1,9 százalékra csökkenhet, ráadásul az 

euróövezet kamatfizetések nélküli hiányszámot mutató elsődleges egyenlege emelkedhet. 

Tavalyhoz képest várhatóan az eurózóna konjunkturális hatásoktól szűrt ciklikus egyenlege is 
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enyhén romolhat, ami alapján a valutaövezet költségvetési egyenlege idén a gazdasági 

növekedés mellett elvártnál kevésbé javul. 

2.2 Magyarországi környezet 

A magyar gazdaság teljesítménye a II. negyedévben 2,6 százalékkal (a szezonálisan 

kiigazított adatok szerint 1,8 százalékkal) haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedést 

felhasználási oldalról most is elsősorban a fogyasztás húzta jelentős, 5,1 százalékos 

növekedésével. A fogyasztás immár több negyedéve tartó folyamatos bővülése elsősorban a 

magyar családok számára rendelkezésre álló jövedelem növekedésének köszönhető, ami 

három tényezőre vezethető vissza: a bérek kiugró ütemű növekedésére, a csökkenő 

munkanélküliségre és a személyi jövedelemadó kulcsának idén bekövetkezett 

1 százalékpontos csökkentésére. Ez tehát azt is jelenti, hogy a jövedelem bővülése 

megalapozza a fogyasztás növekedését, így ez utóbbi nem hitelfelvétel segítségével történik, 

szemben például a 2008 előtti időszakkal. A II. negyedévben a nettó export is segítette a 

gazdaság növekedését: a kivitel 8,2, míg a behozatal 6,1 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit. Jelentősen fékezte azonban a növekedést a beruházások visszaesése. A 

csökkenést itt az uniós források átmeneti elapadása okozza: az előző költségvetési ciklus 

pályázatai már kifutottak, míg az új költségvetési ciklushoz kapcsolódó forráslehívások csak 

fokozatosan indulnak be. Termelési oldalon a gazdaság növekedéséhez egyaránt hozzájárult 

a mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatások jó teljesítménye. 



 
 

8 
 

3 2,6 százalékkal nőtt a magyar gazdaság 2016 II. 

negyedévében 

A magyar gazdaság 2016 II. negyedévében újra lendületesen növekedett. Ennek oka a 

turisztikai és egyéb piaci szolgáltatások iránti jelentős keresletbővülés, az ipari növekedés 

dinamizálódása és a mezőgazdasági termelésnek kedvező időjárás. Továbbra is komoly 

fékező hatást gyakorol a GDP-re az európai uniós támogatások felhasználásának 

költségvetésiciklus-váltás miatt bekövetkezett visszaesése a beruházások terén, ami 

elsősorban az építőipar folytatódó, két számjegyű csökkenésében jelenik meg termelési 

oldalon. Ennek következtében a bruttó állóeszköz-felhalmozás összességében 20 százalékos 

visszaesést mutat az egy évvel korábbi magas bázishoz képest. 

A háztartások fogyasztásának lendületes bővülése az előző negyedévhez hasonló mértékben, 

gyorsuló ütemben folytatódott. A háztartási fogyasztás bővülésének erejét mutatja a nyers 

adatok szerinti 5,1 százalékos növekedés mellett, hogy míg a jelentős beruházás-visszaesés 

2,8 százalékponttal rontotta a növekedést, a háztartási fogyasztás 2,5 százalékponttal 

javította azt. Így a közösségi fogyasztással együtt összességében 3,1 százalékponttal járult 

hozzá a növekedéséhez. Kedvező változás állt be a kereskedelmi többlet alakulásában is. Az 

export növekedési üteme újra meghaladja az importét, ami következtében újra a növekedés 

húzóerejévé vált a nettó export, és 2,4 százalékponttal segítette a GDP bővülését a II. 

negyedévben, szemben az előző negyedévekkel, ahol egyre fogyatkozott, végül visszahúzó 

hatásúvá vált. Az ipari termelés kezdi visszaszerezni az előző negyedévben megtört 

lendületét, 3,9 százalékkal növekedett. A mezőgazdaság számára kedvező volt az idei tavasz, 

és a tavalyi alacsony bázishoz képest 13 százalékot ugrott a kibocsátása, amelynek 

következében a GDP növekedési üteméhez 0,4 százalékponttal járult hozzá. Az építőipar 

továbbra is szenved az uniós támogatások visszaesésétől, miközben az otthonteremtési 

ösztönzők még nem éreztették hatásukat. Így 24 százalékos volt az ágazat visszaesése a II. 

negyedévben, amely pont annyival rombolta a növekedési adatot, mint amennyivel az ipar 

segítette, 0,9 százalékponttal. A szolgáltató szektor tartotta a korábbi bővülés ütemét, így a 

GDP-növekedéshez való növekvő arányú hozzájárulása 1,8 százalékpont. 

A munkaerőpiacot 2016 II. negyedévében is dinamikus bővülés jellemezte mind a 

foglalkoztatás, mind pedig az aktivitás esetében. A munkanélküliségi ráta a rendszerváltás 

óta nem látott szintre, 5,2 százalékra mérséklődött (szezonálisan kiigazított adatok alapján). 

Pozitív tendencia, hogy csökkent a tartós munkanélküliek száma, de ez elsősorban a 

közfoglalkoztatás bővülésének köszönhető. A bruttó átlagbér 5,8 százalékkal nőtt egy év 

alatt a közszféra bérrendezéseinek és a munkaerőhiány bérfelhajtó hatása következtében. A 

nettó keresetek, az szja-kulcs csökkentése és az alacsony infláció miatt 7,6 százalékkal 

növekedtek éves szinten a második negyedévben. 
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2016 II. negyedévében defláció jellemezte a gazdaságot: míg áprilisban 0,2 százalékos 

inflációt mértek az előző év azonos időszakához viszonyítva, addig júniusban már 

0,2 százalékos deflációt figyeltek meg a gazdaságban. Júliusban is 0,3 százalékkal 

mérséklődtek az árak, míg augusztusban 0,1 százalékos volt a csökkenés. A deflációhoz 

jelentősen hozzájárultak a historikusan alacsony szintre süllyedő olajárak, a mérsékelt külső 

infláció, valamint a sertéshús, a tej, a sajt, valamint az egyéb cikkek árának nagymértékű 

csökkenése. Az infláció 2018 végére érheti el a kitűzött 3 százalékos szintet. A Magyar 

Nemzeti Bank kommunikációja alapján a kamat változtatására 2017 végéig nem számítunk, 

az infláció felpörgetéséhez valószínűleg nem konvencionális eszközöket alkalmaz majd a 

jegybank 

Sem a Fed, sem pedig az Európai Központi Bank nem változtatott a monetáris kondícióin az 

elemzett időszakban. A Brexit hatására azonban a Bank of England a 0,5 százalékos 

alapkamatát 0,25 százalékra vágta vissza, amely lépés a piaci turbulenciák kezelését és a 

konjunkturális kilátások kedvezőtlenebbé válásának tompítását szolgálta.  

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a nyár folyamán mindhárom kamatdöntő ülésén 

egyaránt változatlanul (0,9 százalékon) hagyta az irányadó kamatát. Továbbá júliusban nem 

konvencionális eszköztárában módosítást hajtott végre. Egyrészt a jegybank a 3 hónapos 

jegybanki betétet az eddigi heti gyakoriság helyett csak havonta tenderezteti. Továbbá 2016 

októberétől kezdődően az MNB korlátozza a tenderen elfogadott banki ajánlatok 

mennyiségét. Ennek mértékéről az MNB egyelőre még nem nyilatkozott, de az egyértelmű, 

hogy a jövőben a jegybanki betétből kiszoruló likviditás több helyen is megjelenhet – az 

állampapírpiacon és a bankközi forintpiacon. Amennyiben jelentősebb összeg jelenik meg az 

állampapírpiacon, az lefelé nyomja a hozamokat, csökkentve ezáltal az állami 

kamatkiadásokat. A bankközi BUBOR-piac felé terelődő likviditás a vállalati hitelek 

költségének zsugorodását okozhatja a BUBOR-referenciakamaton keresztül. 

Az NHP III. keretében a nyár folyamán a jegybank elkezdte közölni adatait (60 milliárd forint 

feletti összeg esetére ígérte ezt meg), amely szerint 2016 szeptemberének elejére 

leszerződött összeg nagysága elérte a 203 milliárd forintot. Az összeg nagyobbik részét a 

program forint lábában (147 milliárdot a rendelkezésre álló 400 milliárdból), míg kisebb 

összeget (56 milliárdot a 300 milliárd forintnyi euró keretéből) a deviza lábában kötöttek le a 

mikro-, kis- és középvállalatok. 

Legfrissebb előrejelzésünk legfontosabb mutatója, a GDP várható növekedése nem tér el az 

előző előrejelzésben szereplőtől: az idei évre 2,1 százalékos, míg a jövő évre 3,2 százalékos 

növekedést várunk. A prognózis változatlanságához hozzájárult, hogy a II. negyedéves adatok 

szerint a gazdaság I. negyedéves gyengébb növekedése várakozásunknak megfelelően 

átmenetinek bizonyult, és a II. negyedévben a gazdaság 2,6 százalékkal (a szezonálisan 

kiigazított adatok szerint 1,8 százalékkal) tudott növekedni. Változott ugyanakkor a 

növekedés egyes összetevőire vonatkozó előrejelzésünk. A fogyasztás növekedése az idén a 
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korábban vártnál is dinamikusabb, 4,6 százalékos lehet a második negyedéves kedvezőbb 

adatnak is köszönhetően. Ehhez idén és jövőre is hozzájárul a bérszínvonal erőteljes 

növekedése, a munkanélküliség csökkentése, valamint idén a személyi jövedelemadó 

kulcsának mérséklése, amely tényezők nyomán bővül a háztartások rendelkezésre álló 

jövedelme. Szintén a fogyasztás növekedésének irányába hat a háztartások óvatossági 

motívumának oldódása: a stabilabbá váló makrogazdasági környezet és a mérséklődő 

hitelproblémák nyomán a háztartások bátrabban mernek fogyasztásra költeni. Fontos 

hangsúlyozni azonban, hogy a háztartások fogyasztási kiadásának várható bővülése 

(szemben a 2008-as válság előtti időszakkal) nem eladósodásból, hanem a növekvő 

rendelkezésre álló jövedelemből ered. Rontottunk ugyanakkor a beruházásokra vonatkozó 

előrejelzésünkön: a vártnál kedvezőtlenebb II. negyedéves adat hatására az idei év egészére 

9,9 százalékos mérséklődést várunk. Ehhez elsősorban az első két negyedév gyenge adata 

járul hozzá, amit az uniós pályázatokból érkező források átmeneti kiesése okoz: a magyar 

vállalkozások a jelek szerint megvárják, amíg olcsóbban tudják beruházásaikat elvégezni a 

közösségi források segítségével. Ugyanakkor a II. félévben az I. félévesnél némileg kedvezőbb 

lehet a kép, részben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény hatásának is köszönhetően. Az 

új lakások számának növekedését elősegítheti az új lakások áfájának és a bürokratikus 

terheknek az év elején bekövetkezett csökkentése. A külkereskedelemre vonatkozó 

előrejelzésünk alig változott júniushoz képest: a nettó export idén jelentősen hozzájárulhat a 

gazdaság növekedéséhez, míg jövőre ez a hozzájárulás már jelentősen mérséklődhet a 

beruházások importigénye miatt. Modellünk eredményei szerint a kibocsátási rés értéke a II. 

negyedévben – elsősorban az I. negyedéves kedvezőtlenebb növekedési adat hatására – még 

negatív volt, ám a III. negyedévben a kibocsátási rés már záródhat, és a gazdaság 

teljesítménye meghaladhatja a potenciális szintjét. 

Előrejelzésünk alapján a munkaerőpiac növekedése idén tovább folytatódik, majd jövőre 

lelassul. A foglalkoztatottak száma 2016-ban várhatóan 4,33 millió főre emelkedik, ami 2017-

ben 40 ezer fővel tovább emelkedhet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta idén 5,3 

százalékos szintre csökken, ami a tavalyi értéknél 1,5 százalékponttal alacsonyabb, majd 

2017-ben tovább csökken 4,8 százalékra. A bruttó bérekre számos tényező kedvező hatást 

gyakorol, így az átlagkereset idén 6, jövőre 5,3 százalékkal emelkedhet. Ez reálértéken 6, 

illetve 4 százalékos növekedést jelent. 

A pénzromlás üteme várakozásaink szerint továbbra is mérsékelt marad, amihez egyaránt 

hozzájárul az olajárak alacsony szintje, illetve a mérsékelt külső inflációs környezet. Az 

inflációra vonatkozó előrejelzésünket kismértékben mérsékeltük a bejövő új adatok, 

valamint a kedvezőbb mezőgazdasági termés miatt: a magasabb kínálat az élelmiszerek 

árának csökkenéséhez vezethet. Ennek megfelelően idénre 0,1 százalékos, jövőre 1,3 

százalékos inflációt várunk, tehát az infláció mértéke várhatóan alacsony lesz, és elmarad a 
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jegybank céljától. Ezt némileg meghaladja a maginfláció várt mértéke, amely az előző 

előrejelzésünkhöz képest alig módosult (1,3, illetve 2,1 százalék). 

Várakozásaink szerint az alapkamat szintje 2017 végéig változatlan, 0,9 százalékos lesz, azaz 

a jegybank az alacsony infláció ellenére sem csökkent kamatot, inkább nem konvencionális 

eszközöket (például a 3 hónapos betétbe befogadott pénzmennyiség korlátozása) alkalmaz 

majd. A változatlan kamatszint fenntartását indokolja a maginfláció alapkamatot meghaladó 

szintje is. 

1. táblázat: A főbb makrogazdasági változók várható alakulása 

 2015 2016 2017 

Bruttó hazai termék (volumenindex)* 2,9 2,1 3,2 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex)* 3,2 4,6 3,6 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex)* 1,2 –9,9 4,3 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján)* 8,4 7,2 6,2 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján)* 7,7 6,8 6,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 8,1 9,8 10,0 

Fogyasztóiár-index (%) –0,1 0,1 1,3 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 1,35 0,9 0,9 

Munkanélküliségi ráta (%)* 6,8 5,3 4,8 

A bruttó átlagkereset alakulása (%)* 4,2 6,0 5,3 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 4,4 5,1 5,2 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 8,8 7,2 8,2 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –2,0 –1,7 –1,9 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex)* 2,1 1,8 1,9 

* Szezonálisan kiigazított adatokból számítva. 
Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 
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4 Nemzetközi energiapiaci folyamatok 

4.1 Olajpiac 

A Brent típusú északi-tengeri könnyűolaj átlagára (spot ár) 2016. szeptember 23-án 47,11 

dollár/hordó volt. A kőolaj világpiaci ára negyedéven belül, 39-50 dolláros szint között 

mozgott. Nemzetközi elemzőházak előrejelzése alapján elmondható, hogy a piaci 

egyensúlyi helyzet közeledtével – amely várhatóan 2017 második negyedévében fog 

bekövetkezni – a kőolaj ár tartósan 50 dollár felett fog maradni (1. ábra). 

1.  ÁBR A :  BRENT  T ÍPU SÚ  O L AJÁR  VÁRH ATÓ AL AKUL ÁSA (FRI SS ÍTVE :  2016.  09.  23.)  

 

Forrás: Thomson Reuters Datastream, Századvég-szerkesztés 

Az előző negyedévben tapasztalható termelésbeli problémák, a globális kőolaj kínálat 

visszaesését hozta. Az elemzők ennek hatására már 2017 első negyedévére a kőolajpiaci 

egyensúly megvalósulását vetítették előre. A kínálat visszaesésével párhuzamosan a kőolajár 

emelkedni kezdett, amely magával hozta a kínálat bővülését. Az amerikai kitermelők 

újraindították a kitermelésüket, amely a tartalékok csökkenésének lassulásához vezetett. Az 

OPEC tagországai közül Irak, Irán és Líbia a termelésük fokozatos növelésében érdekeltek, 

amellyel megerősíthetik a globális piaci pozíciójukat. A világban látható fokozatos termelés 

növekedése mellett súlyos problémát jelent, a finomított termékekből keletkező nagy 

volumenű tartalék. Vélhetően ezen tényezők együttes hatásának következtében Oroszország 

és Szaúd-Arábia - szeptemberben - ismét tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a kitermelésük 

jelenlegi szinten történő befagyasztásáról tárgyaljanak. A világ kőolajkitermelői a 

szeptembervégén tartandó OPEC tagországának informális megbeszélésére figyel. 
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Amennyiben a tárgyalások sikertelenül zárulnak a kőolaj világpiaci árára nagy hatással lehet, 

akár a 40 dolláros hordónkénti szint alá is csökkenhet a Brent típusú északi-tengeri 

könnyűolaj átlagára. 

Fundamentális oldalról a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)1 előrejelzése szerint, a piaci 

egyensúly helyzet a vártnál lassabban fog bekövetkezni, így a 2017 első félévéig túlkínálatos 

maradhat a piac. Ennek oka elsősorban a növekvő finomított készletek okozta kereslet oldali 

gyengülés. Habár a kínálati oldalon kismértékű csökkenés látható (0,3 millió hordó/ nap) az 

előző év hasonló időszakához képest, ennek ellenére 96,9 milliárd hordós napi kitermelés 

várhatóan csak lassan fog csökkeni, hiszen az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) 

tagországainak termelésbővülését csak kismértékben tudja ellensúlyozni, a nem OPEC 

tagországainak termelés csökkenése. 

4.2 Szénpiac 

Az ARA típusú kőszén világpiaci ára a 2014 novembere és 2016 februárja között, a 74,15 

dolláros tonnánkénti szintről a 43,4 dolláros tonnánkénti szintre esett, amely több mint 41 

százalékos gyengülést jelentett. Ezután, közel hét hónap alatt az árfolyam visszakorrigált a 15 

havi csúcsot jelentő, - tonnánkénti - 62,6 dolláros szintre. Ez megközelítőleg 44 százalékos 

emelkedést jelent a 2016. február közepén tapasztalható árakhoz viszonyítva (2.  ÁBR A). 

2.  ÁBR A :  AZ  ARA  T ÍP U SÚ SZ ÁN ÁR ÁNAK AL AKULÁSA (FRI SS ÍTVE :2016.09.23.)  

 
Forrás: Thomson Reuters Datastream, Századvég-szerkesztés 

A szén európai árának változására leginkább Kína és az Egyesült Államok keresletének és 

kínálatának alakulása fejti ki a legnagyobb hatást. A világpiacon bekövetkező közép és 

                                                      
1 IEA, Oil Market Report 13 September 2016, https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/ (2016.09.26) 

https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
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hosszútávú – a keresleti és a kínálati oldalt érintő - hatások feltérképezéséhez, az EIA által 

publikált, International Energy Outlook 20162 című dokumentumot tekintettük át. 

A VILÁG SZÉNFELHASZNÁLÁSNAK ALAKULÁSA: 

Amerikai Egyesült Államok 

Az amerikai piacon mind rövid és hosszútávon relatív esés lesz megfigyelhető a szén 

felhasználásában. Ennek mértéke elsősorban attól függ, hogy az Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Hivatala által megalkotott „Clean Power Plan for Existing Power Plants” 

(továbbiakban: CPP) végrehajtása időben milyen intervallumot ölel át. Egyes becslések 

szerint az USA teljes elektromosáram-termeléséből a szén részaránya várhatóan 37 

százalékról 26 százalékra fog visszaesni 2040-re. Ezt elsősorban a csökkenő villamosenergia 

igények, a környezetvédelmi szabályozások szigorodása, a megújuló energiaforrások 

előretörése a villamosenergia-termelésben és a palagáz-kitermelés előretörése váltja ki. 

Európa 

Az európai szénfelhasználásának 68 százalékáért elsősorban Németország, Lengyelország, 

Törökország és Nagy-Britannia felel. A villamosenergia-termelő szektor a szén felhasználás 

70 százalékáért, míg az ipar mindösszesen 30 százalékáért felel. Az Európai Unió Ipari 

Emisszió kibocsátásáról szóló direktivájának köszönhetően, számos szénre alapozott 

villamosenergia-termelő kapacitás bezárását prognosztizálják. Ennek és a megújulóenergia 

forrásokból termelt villamosenergia előre törésének, továbbá a csökkenő villamosenergia 

igényeknek köszönhetően az OECD- Európai tagállamainak szén felhasználása, 

megközelítőleg kettő százalékkal fog csökkeni 2040-re. 

Kína: 

Kína a világ szénfelhasználásának közel feléért felel. Habár 2003 és 2012 között az ország 

szénfelhasználás 9 százalékkal növekedett évente. A növekedés üteme 2013 után 

megtorpant (1-2 százalék évente), amely egyrészt az ipar új – fenntarthatóbb - alapokra 

történő helyezésének másrészt az új energia- és környezetpolitikai irányvonal bevezetésének 

köszönhető. Ez szén árában 35 százalékos (2011-hez képest) eséssel jelentkezett. 

Összességben elmondható, hogy hosszútávon a belső szénpiaci átrendeződésnek 

köszönhetően – ipari szénfogyasztás fokozatos csökkenése mellett, növelni szándékoznak a 

szolgáltató szektor szén felhasználását, így előre mozdítva a környezetvédelmi célok 

megvalósulását – Kína szénfogyasztása 2040-re csökkenő pályára fog állni. Ebből adódóan 

2040-re a szén részaránya 66 százalékról (2012) 44 százalékra fog csökkeni a teljes 

primerenergia felhasználásban. 

India: 

                                                      
2 http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf 
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India szénfogyasztása 2040-re közel megduplázódik. Ennek elsődlegesen a gyors gazdasági 

növekedés okozta populációgyarapodásra alapozott villamosenergia-igény rohamos 

növekedése adja az alapját. Többek között ennek köszönhetően, India a villamosenergia 

szükségletek kielégítése érdekében a szénre alapozott villamosenergia-termelését 2040-re 

megduplázza. 

Oroszország: 

Az Eurázsia régió primerenergia ellátásnak 20 százalékáért a szén felel. Ennek több mint felét 

az orosz felhasználás teszi ki, habár a primerenergia szükségletének ez csupán 16-17 

százalékát jelenti. Az orosz villamosenergia- és ipari szektor a teljes szénfogyasztás 90 

százalékát adja, míg a lakossági- és a kereskedelmi szektor a fennmaradó részének 

felhasználásáért felel. A szénre alapozott villamosenergia-termelés részarányának további 

csökkenését prognosztizálják 2025-re, a nukleáris energia térnyeréséből adódóan. Ezzel 

párhuzamosan az ország ellen bevezetett nemzetközi pénzügyi szankciók egyik hatása, hogy 

villamosenergia-szükséglet mérséklődni fog a belső piacon. 

A VILÁG SZÉNTERMELÉSÉNEK ALAKULÁSA: 

A világ széntermelésének alakulása felemás képet mutat. Amennyiben az OECD országok 

termelését nézzük, megállapítható, hogy 2040-re a kitermelés stagnálása prognosztizálható. 

Míg a nem-OECD országok termelése 16 százalékos bővülést fog elérni 2040-re. Ezen bővülés 

alapját az Indiában végbemenő szénipari fejlesztések fogják szolgálni, melynek köszönhetően 

India termelése megduplázódik, míg Kína széntermelése a korábban említett „zöld gazdasági 

fordulatnak” köszönhetően 2025-re eléri a csúcspontját, majd a zöld és a nukleáris energia 

térnyerésének eredményeképpen fokozatosan mérséklődik – megközelíti a 2012-es szintet - 

az ország széntermelésének volumene. Eközben a feltörekvő afrikai országok 

széntermelésének volumene 40 százalékkal, míg Oroszország széntermelése közel 15 

százalékkal emelkedik 2040-re. Ezen hatásokat összegezve megállapítható, hogy kismértékű 

– 13 százalékos – bővülés várható a világ széntermelésében. 

Összeségében elmondható, hogy a szén iránti kereslet 2020-ig megnövekedhet, legfőképpen 

India és Kína - és a feltörekvő országok - belső piacának gyors ütemű növekedése 

következtében. Párhuzamosan a kínálati oldalon, a gazdasági reformoknak, a megújuló 

energiaforrásokra alapozott villamosenergia termelésnek köszönhetően kis volumenű, de 

stabil termelésbeli csökkenést várunk 2040-re. 

4.3 Földgázpiac 

2016-ban az európai és amerikai gázárak közeledtek egymáshoz. A TTF ára az év elei – 2016. 

január 1. –  14,786 EUR/MWh árról 11,829 EUR/MWh-ra csökkent, ami majdnem 20 

százalékos esést jelent. Ezzel szemben, a Henry Hub ára ugyan ebben az időszakban több 

mint 29 százalékkal, 7,009 EUR/MWh-ról 9,073 EUR/MWh-ra nőtt.  
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3.  ÁBR A HE NRY HUB ÉS TTF  ÁRAK AL AKUL ÁSA 2016  Q1-Q3 

 

Forrás: Reuters 

Érdemes megjegyezni, hogy az árak közötti különbség, jelentős csökkenése elsősorban a nyár 

második felében történt. Ebben az időszakban a Henry-Hub tartotta 8-9 EUR/MWh közötti 

árat, a TTF viszont jelentősen esett. A mélyponton mindössze 10,613 EUR/MWh volt az 

árfolyam – 2016.08.19. –, amikor a Henry Hub ára 8,011 EUR/MWh volt. Amennyiben a 

kiegyenlítődés folytatódik, a tranzakciós költségek – 9 EUR/MWh-val számolva -  miatt 

várhatóan egyre kevésbé fogja megérni Európába amerikai LNG-t szállítani, mivel ahogy az 

ábrán is látható, ezek figyelembe vételével már lényegesen magasabb az amerikai LNG és a 

szállítás ára, mint a TTF árszintje.  

4.3.1 Az európai gázárat alakító tényezők  

Az amerikai és európai gáztőzsdék spot árai közti különbség csökkenésével a tengerentúlról 

érkező LNG szállítmányok közvetlen árszabályozó hatása nem lehetséges. Az árkülönbözet 

olyan szinte esett vissza, ami már nem teszi lehetővé a gazdaságos szállítást.  

Mivel az Egyesült Államok jelentős földgáz belső piaccal rendelkezik és a Csendes-óceáni 

térséggel, valamint Dél-Amerikával is képes kereskedni, a Henry Hub árait nem elsősorban az 

európai gázárak mozgatják. Ezzel szemben olyan jelentős LNG – vagy hagyományos földgáz – 

exportőr országok vannak jelen a piacon, melyek nem képesek a hazai piacon felhasználni a 

kitermelt földgázt.  

Ausztrália esetében például, az export kapacitások a többszörösét teszik ki a hazai 

felhasználásnak. Így az innen vásárolt LNG esetében – a kitermelés és szállítás költségein túl 

–, gyakorlatilag nincs alsó korlátja a termék árának.  
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Hasonló helyzetben van Oroszország is, ahol a gázexport kapacitások szintén többszörösei a 

hazai gazdaság igényeinek. Így az itt kitermelt földgáz is nagyrészt exportálásra kerül, 

mégpedig aktuálisan elérhető legalacsonyabb piaci áron. A Gazprom 2016 június 30-át 

megelőző féléves számviteli jelentése alapján, az időszak alatt a vállalat üzleti 

tevékenységből származó profitja3 5,722 milliárd Euro volt. Az értékesítés esetén rendkívül 

nagy különbség figyelhető meg a belső piaci és az export árak között. A fenti időszakban az 

európai piacra történő értékesítés átlagos ára (adókkal együtt) 0,177 EUR/m3, míg a belső 

piaci ár mindössze 0,05 EUR/m3 volt. Ezek alapján még a külkereskedelmi ár közel negyedén 

– 28,2 százalékán – értékesítve is nyereséget képest termelni a vállalat.  

Így az Oroszországból – és más, hasonló helyzetben lévő országból – származó földgáz 

minden esetben a legolcsóbb forrást fogja jelenteni a kontinens számára, mivel szinte nincs 

alsó korlátja az árnak. Az amerikai LNG ezzel szemben felső korlátot fog jelenteni, hiszen a 

gázár emelkedésével innen is elindulhatnak – elsősorban spot – szállítmányok. A 

tengerentúli LNG export pedig egészen addig fogja csökkenteni az árakat ezekben az 

esetekben, míg a szállítás határhaszna nulla nem lesz 

4.3.2 CCGT erőművek térnyerése  

Európában a 2016-os év nyarán a vártnál jóval többet üzemeltek a CCGT erőművek. Ez azért 

meglepő, mivel a nyár elei földgázár várakozások alapján, ezek az erőművek nem lettek 

volna versenyképes áron termelni. Az előzetes várakozások szerint a szénerőművek által 

termelt energia részarányának növekedésére lehetett számítani a nyáron, az alacsony 

kvótaárak miatt. Azonban a gáz nyári alacsony tőzsdei árának és ehhez képest magas 

szénárnak köszönhetően mégis emelkedett a gázerőművek részesedése a villamos energia 

termelésben. 

A „szén-gáz switch” nyári térnyerésének egyik oka, hogy Európában a szokásos nyári 

betárolási kereslet jelentősen csökkent. Ennek oka, részben a brit Rough tároló bezárása, 

valamint a kontinentális tárolók a szokásosnál magasabb töltöttségi szintje – az alacsonyabb 

téli felhasználás következtében. Jelenleg körülbelül 40 milliárd köbméter éves gáz alapú 

további energia termelő kapacitásra van kereslet az Unió területén.4 Mivel a német 

energiapiac a „legellenségesebb” a CCGT erőművekkel szemben – az olcsó szén és a komoly 

megújuló kapacitások miatt – ezért érdemes ezen a piacon bemutatni, hogy miért játszódott 

le ilyen mértékű, általános várakozásokkal ellentétes átállás a nyáron.  

A változás közvetlen oka az volt, hogy az erőművek által realizálható profit a gázerőművek 

esetében -8 EUR/MWh-ról augusztus végére 3 EUR/MWh-ra nőtt. Ezzel szemben a 

szénerőművek profitja nulla körül mozgott. Az átlagosan elérhető profit változásának 

elsődleges oka, az energiahordozók egymáshoz viszonyított árának változása volt.  

                                                      
3 72,2-es Euro/Rubel árfolyamon számolva 
4 Timera-energy: Continental generation margins: Gas is back - letöltés: 2016.09.14. 
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A szén ára gyakorlatilag folyamatosan növekszik 2016-ban, ezzel szemben gázár 

összességében csökkent, a nyár közepe óta pedig kifejezetten leesett. Az így kialakult 

árkülönbség pedig – legalábbis egyenlőre – lehetőséget biztosít a gáz alapú energiatermelés 

volumenének növekedéséhez.  

Amennyiben a jelenlegi alacsony gázárak tartósan alacsonyak maradnak – nem történik 

korrekció a hub árakban –, valamint a szén ára sem fog csökkenni, akkor tovább folytatódhat 

a CCGT erőművek térnyerése. Az európai gázárak hosszabb távú alakulását két jelentős 

bizonytalan tényező befolyásolhatja a következő két-három évben. Az Európába érkező LNG 

szállítmányok volumene – mely a gázártól és az import terminálok kapacitásától függ – és a 

Henry Hub valamint a likvid európai tőzsdék árkülönbözete. Jelentős mennyiségű LNG 

érkezésére akkor lehet számítani, ha megfelelő mértékű arbitrázs realizálható az amerikai 

gáz importjával, ennek változó tényezője pedig az Henry Hub ára.  

Összességében tehát, a gázerőművek szénerőművekhez képesti pozitív relatív profitja 

legalább addig fog tartani, amíg fennáll az a speciális helyzet, hogy alacsony gázárak és 

jelentős gáztartalékok is jelen vannak Európában, miközben a szén ára relatíve magas. A 

jövőben érdemes lesz figyelembe venni az európai szén-dioxid kvóta árakat is, melyek 

jelenleg nagyon alacsonyak. Amennyiben emelkedésnek indulnak, az tovább ronthatja a szén 

alapú energiatermelés megtérülését és így kismértékben emelkedő földgáz árak mellett is 

biztosíthatja a CCGT erőművek termelését.  

4.4 Villamosenergia-piac 

A több éve már megszokott tavaszi-nyár eleji áresés után újból elkezdett emelkedni a 

villamos energia ára a lipcsei tőzsdén. Az emelkedés azonban jóval szerényebb mértékű, 

mint az előző években, valamint a normál és csúcsidőszaki termékek árai közti különbség is 

fokozatosan csökkent, mint az látható a lent ábrázolt trendvonalakon.  
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4.  ÁBR A :  CSÚC S-  ÉS  VÖLGYIDŐSZ AK I  ÁTL AGOS ÁR AK A NÉMET V I LL AMOS E NERGI A TŐZ SD É N 

2013-2016 

 

Forrás: Reuters 

A 2016-os harmadik negyedéves átlagos ár normál ár 29,32 EUR/MWh volt, amely több mint 

5 EUR/MWh-val alacsonyabb, mint 2015 azonos időszakában realizált ár. Ez fajlagosan 

majdnem 15 százalék-os csökkenést jelent. A csúcsidőszaki termékek áránál ez a különbség 

majdnem 17 százalék, a 2015-ös 38 EUR/MWh-s ár egészen 31,62 EUR/MWh-ig csökkent 

ebben az időszakban. Érdekes megfigyelni, hogy 2013 óta, folyamatosan közelednek 

egymáshoz a normál és csúcsidei árak. A harmadik negyedévet vizsgálva, 2013-ban még több 

mint 16 százalékkal volt drágább a csúcsidőszaki energia, 2016-ban azonban ez a különbség 

kevesebb mint 8 százalékra csökkent.5 

Az energiaár csökkenésének és a különböző időszakokhoz kötődő árak kiegyenlítődésének 

oka részben a fogyasztási szokások változása, részben pedig az energiahordozók – különösen 

a gáz – időszakban tapasztalt alacsony ára, valamint a megújuló források termelése.  

4.4.1 Megújuló forrású villamos energia  

A megújuló forrásból előállított villamos energia, az időjárásnak való kitettség miatt komoly 

hatást gyakorol a kínálati oldalra és ezen keresztül a villamos energia árára is. 2015-ben 

világszerte a teljes villamos energia termelés 23,7 százaléka származott megújuló forrásból, 

melyből 16,6 százalékért volt felelős a vízenergia. A szélenergia – 3,7 százalék – és a 

napenergia – 1,2 százalék – együttesen a globális villamos energia termelés kevesebb, mint 5 

százalékáért volt felelős, ugyanakkor ezeken a területeken volt a legjelentősebb a kapacitás 

bővülés. A fotovoltaikus napenergia esetében 2015-ben a globálisan beépített kapacitás 177 

                                                      
5 ELIX spot árak 2016.09.12. – Reuters  
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GW-ról 227 GW-ra nőt, amely több mint 28 százalékos bővülés az előző évhez képest. A 

szélenergia esetében a rendelkezésre álló kapacitás 2015-ben 370 GW-ról 433 GW-ra nőtt, 

amely körülbelül 17 százalékos növekedést jelent. Minden megújuló energiaforrást 

figyelembe véve, a teljes éves kapacitás növekedés az előző évben 147,2 GW volt, amiből a 

nap- és szélenergia összesen 116 GW-ért volt felelős – ami a teljes növekmény közel 77 

százaléka.6 

A különböző megújuló villamos források hasznosítás szerinti aránya 2015 végén a 

legnagyobb beépített kapacitással rendelkező régiókban a következő képen alakult. 

5.  ÁBR A :  MEGÚJ ULÓ V ILL AMOS ENE RGI ATER MELÉS ERŐFOR R ÁSOK  SZERI NTI  M EGOSZ L ÁSA A 

LEGNAGYOBB K APACITÁS Ú  RÉGIÓK BAN  

 

Forrás: REN21 – GSR 2016 

Az ábrán látható, hogy az egyes régiókban a földrajzi adottságok függvényében eltérő 

arányban hasznosítják az egyes forrásokat, viszont a korábban gyakorlatilag egyeduralkodó 

vízenergia mellé, mindenhal jelentős nap- és szélenergia hasznosító kapacitások épültek ki.  

2040-ig a megújuló forrásból előállított villamos energia volumene várhatóan – 2012-es 

báziséven számolva – 125 százalékkal fog emelkedni – 4,7 trillió kWh-ról 10,6 trillió kWh-ra. 

Így míg 2012-ben a világ teljes villamos energia termelésének – 21,6 trillió kWh – csupán 

21,6 százaléka származott megújuló forrásból, addig 2040-ben ez a részarány várhatóan több 

mint 29 százalékra fog emelkedni, miközben a teljes globális energia termelés a becslések 

szerint 36,5 trillió kWh lesz.7 

 

                                                      
6 REN21 – Renewables Global Status Report - 2016 
7 EIA – International Energy Outlook 2016 
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5 Hazai energiapiaci folyamatok 

5.1 A villamosenergia-piac alakulása 

A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014–2015-ben tapasztalt növekedése a 2016-os évben 

megtorpant. 2016 első nyolc hónapjában a bruttó villamosenergia-felhasználás 29.019 GWh 

volt, ami 0,4 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában regisztráltat. A 

szökőévhatás kiszűrésével képzett érték pedig az áramigény stagnálását jelzi. Amennyiben 

azt is figyelembe vesszük, hogy 2016-ban jelentősen emelkedett a hazai erőműpark 

kihasználtsága (ld. később) – ebből kifolyólag az erőművi önfogyasztás – akkor belátható, 

hogy a valós végfogyasztói villamosenergia-igény a vizsgált időszakban kismértékben 

visszaesett. 

6.  ÁBR A :  A  BRU T TÓ V ILL AMOSENE RG I A-FELH ASZ NÁL ÁS AL AKUL Á SA ,  VAL AM INT  

ÖSSZETÉTELÉNE K VÁLTO ZÁSA  

 

Forrás: MAVIR, Századvég-számítás 

A villamosenergia-fogyasztás stagnálás közeli állapota 3–4 tényezővel magyarázható. 

 Bázishatás: 2015 júliusa és augusztusa historikusan forró volt, a havi 

középhőmérséklet 24 °C volt. Az ennek nyomán megnövekedett hűtésigény pedig a 

villamosenergia-fogyasztás ugrásszerű emelkedését okozta, azaz a 2015-ös évben 

regisztrált áramfelhasználás rendkívül magas bázist jelentett. 2016. július–augusztus 

során 21–22,5°C volt az átlagos hőmérséklet, amiből következően a 

hőmérsékletfüggő villamosenergia-felhasználás éves bázison csökkent. 
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 Ipari termelés: Míg 2015 első hat hónapjában az ipari termelés bővülése a KSH adatai 

szerint 6–7 százalékos volt, addig 2016 azonos időszakában 2–2,5 százalék. A 

mérsékeltebb ipari dinamika a villamosenergia-igényekben is tükröződött. 

 A lakosság esetében a világításkorszerűsítés és a háztartási gépek cseréje az adatok 

szerint egyelőre nem volt képes radikális csökkenést generálni az áramfogyasztásban. 

Kiemelendő, hogy a KSH legfrissebb felmérése szerint a lakossági klímapenetráció 

2015-ben elérte a 10 százalékot. A klímapenetráció emelkedésével párhuzamosan 

növekszik a villamosenergia-fogyasztás hőmérsékletfüggése, aminek következtében 

az áramfelhasználás ingadozása volatilisebb, gazdasági fundamentumok általi 

determináltsága alacsonyabb lesz. 

A hazai erőművek villamosenergia-termelése 2016. január-augusztus folyamán 1522 GWh-

val, mintegy 12,5 százalékkal meghaladta a 2015 első nyolc hónapja során tapasztaltat, míg 

az importszaldó értéke 16 százalékot meghaladó mértékben esett. Abban, hogy az erőművi 

termelés a Vértesi Erőmű leállítása ellenére növekedni tudott, alapvetően két hatás játszotta 

a főszerepet. A növekedés egyharmada a Paksi Atomerőmű magasabb kihasználtságából 

eredt, ami a rövidebb karbantartási időszak következménye volt. Másrészt a 2015-ös évhez 

képest ugrásszerűen emelkedett a menetrendtartó gázerőművek termelése, a Gönyűi Erőmű 

kihasználtsága a vizsgált időszakban 15-ről 33 százalékra, a Dunamenti G3 egységé 6-ról 36 

százalékra emelkedett.  

7.  ÁBR A :  A  HAZAI  V ILL AM OSE NERGI A-REND SZER FO RRÁSAI NAK Ö SSZE T É T E L E  

 

Forrás: MAVIR, Századvég-számítás 

A gázerőművek importárammal szembeni térnyerése a nagykereskedelmi földgázár radikális 

csökkenésével magyarázható, aminek következtében a magas hatásfokú kombinált ciklusú 

gázerőművek rövid távú határköltsége alacsonyabb lett, mint az importáram ára. A 
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megnövekedett gázerőművi termelés egyúttal azt is jelenti, hogy villamosenergia-importot 

részben gázimport váltotta ki. 

A hazai termelés emelkedése hatására a villamosenergia-importszaldó bruttó 

villamosenergia-felhasználáson belüli részaránya az idei év első nyolc hónapjában 28–29 

százalékra mérséklődött az előző év azonos időszakát jellemző 33–34 százalékról. 

A hazai erőműállomány bruttó beépített teljesítőképessége az utóbbi másfél év során 8520-

8590 MW között ingadozott. Új kapacitásként jelentek meg hálózatra termelő naperőművek 

(Visonta, Pécs, 0,5 MW-os erőművek), valamint 2016 júniusában lépett termelésbe a 

dunaújvárosi papírgyár (Hamburger Hungária) 42 MW-os vegyes tüzelésű (szén, 

papírhulladék, biomassza, RDF) erőműve.  

Noha hazai erőművi statisztika nem tartalmazza a háztartási méretű, és egyéb, nem 

engedélyköteles kiserőműveket (elsősorban napelemek), a legnagyobb növekedés relatív és 

abszolút értékét tekintve is e szegmensben következett be. A háztartási méretű, valamint az 

egyéb, nem engedélyköteles napelemek beépített teljesítőképessége 2014-ben 77, 2015-ben 

143 MW volt, azaz egyetlen év alatt megduplázódott, 2016 végére pedig 200 MW fölé 

emelkedhet. 

Tekintettel arra, hogy jelentős kapacitású új erőmű építése, illetve jelenleg termelő egység 

leállítása 2020-ig nem várható, a megújuló alapú villamosenergia-termelés felfutásának 

sebessége pedig alacsony, a hazai termelés és a villamosenergia-importszaldó megoszlása a 

következő években elsősorban a Paksi Atomerőmű esetében végzett karbantartások hossza, 

a földgáz és villamosenergia-ár aránya, valamint a fűtési időszakban jellemző hőmérséklet 

függvényében fog alakulni. 

5.2 A földgázpiac alakulása 

A belföldi földgázfelhasználás 2016. második negyedévében minimális mértékben, 28 millió 

köbméterrel, mintegy 0,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. 2016 

első félévében éves bázison 138 millió köbméteres (2,8 százalékos) volt az emelkedés. Az idei 

földgázfelhasználás belső szerkezetét illetően nem állnak rendelkezésre részletes adatok, az 

azonban megállapítható, hogy a növekedés elsődlegesen a földgáz tüzelésű menetrendtartó 

erőművek megnövekedett termeléséből ered, ami pedig – ahogyan korábban írtuk – a 

nagykereskedelmi földgázár/villamosenergia-ár hányados csökkenésének, azaz a 

földgázerőművi versenyképesség növekedésének köszönhető. Becslésünk szerint a Gönyűi 

Erőmű és a Dunamenti G3 egység földgázfogyasztása 2016. január-június folyamán 150–160 

millió köbméterrel haladhatta meg a 2015 első hat hónapjában jellemzőt. 
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8.  ÁBR A :  A  BEL FÖLD I  SZ ÁLL ÍTÓVEZ ETÉKI  FÖLD GÁZ ÁTADÁS AL AKULÁSA  

 

Forrás: MEKH, MAVIR 

2016 során várakozásunk szerint az ipari földgázfogyasztás a gyenge termelési dinamika, 

valamint a második negyedévi, nem hőmérsékletfüggő gázfogyasztás stagnálása ellenére 

emelkedni fog, a növekedés jelentős része ugyanakkor nem az energiacélú, hanem az 

anyagában történő gázfelhasználás (műtrágya-gyártás) bővülésének lesz betudható. A 

lakossági és távhőcélú gázfogyasztás esetében - a hőmérséklet hatását kiszűrve – kismértékű 

csökkenés prognosztizálható. Ez részben a tatabányai biomassza fűtőmű üzembe állításának 

(évi 50 millió köbméternyi földgázt vált ki), részben pedig az önerőből végrehajtott lakossági 

energiahatékonysági beruházásoknak az eredménye lehet. 

2016-ban előrejelzésünk szerint 9 Mrd köbméter lehet a belföldi földgázfelhasználás, amely 

közelítőleg 100 millió köbméterrel magasabb a 2015. évinél.  

A hazai földgázkitermelés 2016. április-június folyamán 11, az első hat hónap során 10 

százalékkal csökkent éves összevetésben. A csökkenés mögött a földgázmezők természetes 

kimerülésének folytatódása mellett elsősorban a radikálisan lecsökkent földgázimportár 

állhatott, ami visszavetette a hazai kitermelés versenyképességét. A magyarországi 

importárat elsődlegesen meghatározó európai tőzsdei gázár (TTF) ugyanis 2016. első 

félévében átlagosan közel 40 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2015 azonos időszakában. 

Ebből kifolyólag, míg a szabadáras földgázmezők esetében az értékesítési ár 40 százalékkal 

visszaesett, addig a hazai földgázkitermelés költsége változatlan adó- és járadékkulcsok 

mellett attól lényegesen elmaradó mértékben csökkent a bányajáradék-fizetési 

kötelezettség mérséklődése következtében. (A bányajáradék számítása során ugyanis 

figyelembe veszik a földgáz, illetve a kőolaj tőzsdei árának alakulását. Mivel mindkét 
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energiahordozó ára csökkent éves összevetésben, így a kitermelő vállalatok által fizetendő 

bányajáradék mértéke is.) 

Mivel a földgázimportár a jelentős világpiaci túlkínálat, illetve likviditás következtében 2016–

2017 folyamán is a jelenlegi nyomott szinten maradhat, a szabályozási környezet 

változatlansága esetén hazai földgázkitermelés esetében további csökkenés várható, amely 

2016-re 1350–1450, 2017-re 1100–1350 millió köbméterre eshet vissza a 2015-ben 

regisztrált 1540 millió köbméterről. 

9.  ÁBR A :  A  HAZAI  FÖLD G ÁZFELH ASZ NÁLÁS  FORR ÁSSZ ERKEZE TÉNEK NEGYEDÉVE NKÉ NT I  

AL AKUL ÁSA  

 

Forrás: MEKH, Századvég-számítás 

A földgázimportszaldó 2016. első hat hónapjában éves összevetésben 1565 millió 

köbméterrel növekedett, ami nem a gázigény bővülésének, hanem a magasabb betárolásnak 

(illetve a fűtési időszakban regisztrált alacsonyabb kitárolásnak) volt a következménye. 

2016-ban a hazai szabályozás alakulása és a földgázpiaci fundamentumok alakulása egyaránt 

elősegíti a magasabb tárolói készletszint kialakulását. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 30. § (2) 

bekezdése alapján ugyanis, az egyetemes szolgáltatóknak minden év október 1-jén 

közvetlenül vagy közvetve rendelkezniük kell a szolgáltatási terület elmúlt százhúsz hónap 

legmagasabb téli időszaki fogyasztása legalább 60 százalékának megfelelő, hazai 

földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel. A MEKH számításai szerint a 2016/2017-es 
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gázévben az egyetemes szolgáltatóknak október 1-jéig összesen legalább 1,975 Mrd 

köbméter földgázt kell betárolniuk.8  

A földgázimportár alakulása szintén ösztönzi a betárolást. Ugyanis míg 2015-ben a 

folyamatosan csökkenő piaci gázár mellett a kereskedők számára a fogyasztók spot piacról 

történő ellátása volt a rentábilis, addig a 2016-os, historikusan alacsony szinten stabilizálódó 

földgázár, illetve a téli hónapokra vonatkozó, jelenlegi spot árat meghaladó határidős tőzsdei 

gázár mellett a kereskedők számára indokolt a készletek felhalmozása. 

A magasabb betárolási aktivitás következtében a hazai gáztárolókban lévő gázmennyiség 

augusztus közepén elérte a 3 Mrd köbmétert, ami 700 millió köbméterrel magasabb, mint 

2015-ben, és megközelíti a 2014-ben regisztrált szintet. 

 

                                                      
8MEKH: Betárolandó gáz mennyisége a 2016-2017-es gázévre, http://mekh.hu/betarolando-gaz-mennyisege-a-
2016-2017-evre , (2016.IX.12.) 

http://mekh.hu/betarolando-gaz-mennyisege-a-2016-2017-evre
http://mekh.hu/betarolando-gaz-mennyisege-a-2016-2017-evre
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6 A közép-kelet-európai energetikai közműszektor stratégiai 

vizsgálata 

6.1 Bevezetés 

Az Energetikai Monitor előző, 2016. második negyedévi számában közlésre került „Az 

európai energetikai közműszektor néhány szereplőjének stratégiai vizsgálata” című 

tanulmány. Ennek a tanulmánynak célja volt, hogy az európai energiaszektorban a 2010-es 

évtizedben végbement változásokat, a legnagyobb szereplők reakcióit, illetve az általuk 

követett stratégiai irányokat azonosítsa. A vezető európai közművállalatok tevékenységük 

jelentős részét a fejlett, nagyméretű nyugat-európai piacokon fejtik ki. A korábbi vizsgálat 

kérdései azonban Magyarország szűkebb környezetében, a közép-kelet-európai (KKE) 

régióban is relevánsak. Ebben a tanulmányban – az előző, európai fókuszú vizsgálat szerves 

folytatásaként, az ott kimondott meglátásokra esetenként hivatkozva – a KKE régió 

energetikai közműszektorának folyamatait vizsgáljuk.  

A villamos energia a XX. század második felében alapvető szükségletté vált az európai 

országokban. A villamosenergia-ipari tevékenység tőkeintenzivitása, az iparág hálózatos 

jellege illetve az ellátás stratégiai fontossága miatt az ebben az időszakban kiépülő ellátási 

infrastruktúrát az adott ellátási területen jellemzően egy kizárólagos szereplő hozta létre, 

majd üzemeltette. Ez a modell – kisebb-nagyobb eltérésekkel ugyan, de a korszakban 

jellemző, politikai-gazdasági berendezkedésben tapasztalható különbségektől függetlenül – 

mind nyugaton, mind a keleti blokk országaiban jellemzővé vált. A fent említett iparági 

sajátosságok miatt az adott állam, illetve a helyi önkormányzatok a villamosenergia-ipari 

tevékenységben nemcsak szabályozóként, de tulajdonosként is megjelentek, elősegítve 

ezáltal a villamosenergia-használatból eredő gazdasági fejlődést, illetve a lakossági 

széleskörű hozzáférését az elektromossághoz. A kiszámítható, biztonságos belföldi piaci 

környezet biztosítása mellett az állami szerepvállalás másik célja az aktuális energiapolitikai 

célkitűzések megvalósításával való összehangolás, az ahhoz történő illeszkedés biztosítása 

volt. A természeti erőforrások és az energetika szerepének fontosságát jól szemlélteti, hogy 

az európai integráció kezdő lépései is az ehhez a területhez köthetőek. 

Egészen a múlt század utolsó évtizedéig a villamosenergia-ipari vállalatok az egész iparágat 

vertikálisan átfogó, egy-egy országban vagy régióban többnyire döntő befolyással rendelkező 

entitásokként működtek, az adott ország szabályozási megközelítésétől függően többé-

kevésbé piaci alapon. Ezt az állapotot az európai integrációban érintett országokban a 

villamosenergia-piac több lépcsőben történő liberalizációja szüntette meg, mely egyrészt 

szétválasztotta a különböző tevékenységeket, másrészt a villamosenergia-kereskedelem 

kereteinek megteremtésével versenyhelyzetet hozott létre. A növekvő bizonytalanság 
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fokozta a piac változásának dinamikáját: különálló közműcégek összeolvadásából jöttek létre 

főként nyugat-európai székhelyű multinacionális közművállalatok. Erre példa a német E.ON 

megszületése, mely az ezredfordulón néhány regionális közműcég egyesülésével jött létre, 

vagy a francia GDF és a Suez vállalatok 2008-as egyesülése, mely az előbb GDF Sueznek 

nevezett, 2012-ben ENGIE névre keresztelt vállalat létrejöttét eredményezte. A nagyobb 

holdingok megszületésével megnőtt azon vállalatoknak a száma, amelyek méretüknél fogva 

terjeszkedésbe kezdhettek a piaci viszonyokat a rendszerváltozás után adaptáló KKE 

piacokon. A piaci viszonyok megjelenése mellett a volt szocialista blokk országaiban a 

korábban állami energetikai vagyon jelentős mértékű privatizációja ment végbe. Ugyan ezek 

a folyamatok a korábbi modellhez képest átalakították az adott ország és az országban 

működő energiavállalatok kapcsolatát, de továbbra is elmondható, hogy az állam jelentős 

tényező a gazdasági szempontból kulcsfontosságú energiapiacokon, elősegítve a nemzeti 

célok és európai közösségi energiapolitikai célkitűzések megvalósulását.  

A fent említett történések tükrében a közép-kelet-európai régió különösen izgalmas terület a 

közműszektor állapotát, illetve a közművállalatok energiapolitikához való viszonyát illetően.  

A régió országainak piacain a korábbi országos integrált energiatrösztökből alakult 

nagyvállalatok és nagy európai közműszereplők helyi leányvállalatai egyaránt jelen vannak. 

Az állam és az energetikai közművállalatok kapcsolata, együttműködése számos különböző 

gyakorlatot mutat a régióban, melyek vizsgálatra és összehasonlításra érdemesek. 

Ennélfogva jelen tanulmány egyik különleges fókusza – az előző, európai fókuszú 

tanulmánytól némileg eltérő módon – a nemzeti tulajdonú villamosenergia-ipari vállalatok és 

az őket tulajdonló állam kapcsolatának vizsgálata. 

A 2010-es évek első fele újabb történéseket, egy különösen mozgalmas időszakot hozott a 

közép-kelet-európai országok energetikai közműpiacain. A korábban nagy bizonyossággal, 

hosszútávra jósolható tényezők változékonnyá váltak, míg a kockázatok növekedését kezelni 

kívánó vállalatok működése bizonytalanabbá vált. A változékonyság forrása a földrajzi régió 

szempontjából kettős: megjelentek globális, illetve kontinentális hatások, melyek rendszerint 

a közép-kelet-európai régión kívülről indulva nagyobb területen fejtik ki hatásukat, illetve 

jelentkeztek a KKE-régióra vagy annak egy-egy országára jellemző regionális illetve lokális 

hatások. A külső hatásokra reagáló vállalatok új versenypozíciókba kerültek, melyeken 

stratégiai akciók által igyekeznek a számukra kedvező irányba változtatni, mindez a vállalati 

stratégiák – az iparágban megszokott ütemhez képest – gyorsnak mondható változását 

okozta. Ezen túl az utóbbi években számos új szereplő tűnt fel a régiós energiapiacokon, 

mint például az EPH vagy a MET, amelyek az energetikai vertikum bizonyos részterületeire 

fókuszálva veszik fel a versenyt a tradicionális szereplőkkel. 
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6.1.1 Tanulmány tárgya  

A tanulmány vizsgálatának tárgya a közép-kelet-európai országok piacain jelen lévő 

energetikai közműszolgáltatásokat, ezen belül is különösen villamosenergia-szolgáltatást 

nyújtó vállalatok 2011 és 2015 közötti tevékenységére terjed ki. Nem tartozik a tanulmány 

tárgyához a teljes körű, minden szereplőre kiterjedő vagy egyes országok piacát teljes 

mértékben áttekintő piaci stratégiai elemzés készítése. A tárgyba tartozik azonban a magas 

piaci részesedés, a követett vállalati stratégia vagy a különösen gyorsan és nagymértékben 

változó környezet okán vizsgálatra leginkább érdemes vállalatok magas szintű 

intézkedéseinek részletes áttekintése és értelmezése. Ezentúl a tanulmány tárgyát képezi a 

vizsgálati fókuszba tartozó országok energiapolitikájának áttekintése, valamint a vizsgált 

vállalatok és a működés helyének megfelelő ország közötti együttműködések, kapcsolatok 

vizsgálata. A kiválasztott vállalatok tevékenységének földrajzi megoszlásából eredően a 

földrajzi fókusz elsősorban közép-kelet-európai, szükség esetén tágabb, európai vagy globális 

kitekintéssel az összehasonlítás illetve a megértés elősegítése céljából. 

6.1.2 Tanulmány célja  

A tanulmány célja, hogy azonosítsa és értelmezze a kiválasztott közép-kelet-európai 

közművállalatok által az utóbbi években jelentkező makro- és iparági feltételek változására 

való reakcióként megfogalmazott és/vagy végrehajtott stratégiai lépéseket. A makro- és 

iparági hatások vizsgálatakor figyelembe vételre kerülnek a regionális és országos specifikus 

tényezők. Cél továbbá a vizsgált országok villamosenergia-piacának, energiapolitikájának 

bemutatása, valamint az adott országban székelő vállalat energiapolitikával, állami 

szervekkel való kapcsolatának vizsgálata. A tanulmány eredményeként értékelést adunk az 

egyes vállalatok által követett stratégiák (vagy stratégiaelemek) sikerességét, 

eredményességét illetően, egyaránt támaszkodva az adott vállalat által a vizsgált időszak 

alatt elért pénzügyi eredményekre és a tevékenység minőségét, hatékonyságát jellemző 

mérőszámokra is. Ezentúl feltárjuk az egyes vállalatok és az adott vállalat fő piacát jelentő 

állam közötti kapcsolatok jellegét, összehasonlító elemzést végzünk az állami szerepvállalás 

jellegét illetően. 

6.2 Módszertani összefoglaló 

6.2.1 Források  

A tanulmány elkészítése során kizárólag nyilvánosan elérhető forrásokat dolgoztunk fel. A 

makro- és iparági tényezők, illetve azok közép-kelet-európai vonatkozásainak 

azonosításában támaszkodtunk előző, „Az európai energetikai közműszektor néhány 

szereplőjének stratégiai vizsgálata” c. tanulmányunk eredményeire. Az országok, illetve 

nemzeti energiapiacok vizsgálatánál az elérhető aktuális és historikus energiapolitikai 
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dokumentumokat, illetve másodlagos elemzéseket, közleményeket, híradásokat vettünk 

figyelembe. A vállalatok vizsgálatánál kizárólag a nyilvánosan elérhető vállalati beszámolók, 

pénzügyi kimutatások, sajtóközlemények, a vállalatok honlapján közvetlenül elérhető 

információk jelentették az elemzés alapját.  

6.2.2 Konzisztencia és összehasonlíthatóság  

Az elemzés középpontjában bizonyos közép-kelet-európai közművállalatok stratégiáinak 

vizsgálata, illetve a vállalatok és a legfőbb piacot jelentő ország közötti kapcsolatok feltárása 

áll. Általában véve elmondható, hogy a nemzetközi számviteli sztenderdeknek megfelelő 

pénzügyi és számviteli mutatókon túl a vállalati jelentésekben szereplő információk a 

vállalatra jellemző egyedi struktúrát követik. Az információ megjelenésének szerkezete és az 

egyes kategóriák definícióinak kisebb-nagyobb különbözősége miatt a vállalatok közötti 

összehasonlítás különösen nehézkes, sok esetben az évről évre változó kimutatások és 

jelentések miatt a vállalaton belüli idősoros összehasonlítás is akadályokba ütközik. A vizsgált 

országok különböző pénznemeket használnak, ennek megfelelően a vállalatok beszámolói is 

különböző pénznemeket tartalmaznak. Az átváltásoknál az IMF online elérhető árfolyam-

adatbázisát vettük alapul. Az időszakra vonatkozó adatokat az adott időszak átlagos 

árfolyamával, míg az időpontra vonatkozó adatokat az időpontra jellemző árfolyammal 

konvertáltuk. Ezentúl a közép-kelet-európai régió országainak energiapolitikára vonatkozó 

dokumentumai, az ezeket tárgyaló, alátámasztó háttérdokumentumok jelentős része 

kizárólag az adott ország nyelvén érhető el, mely további nehézséget jelentett a tanulmány 

elkészítése során. 

Mindazonáltal az elemzés során kiemelt fontossággal bír, hogy az egyes vállalatokat, illetve 

az országok piacának profiljait a lehető leginkább összehasonlítható formában mutassuk be. 

Ennek érdekében a vállalatok és a nemzeti villamosenergiapiacok, energiapolitikák 

áttekintését harmonizált definíciók mellett, egységes keretrendszer szerint végezzük el. 

6.2.3 Vizsgált országok  

A vizsgálandó országok kiválasztásának alapelve volt, hogy hazai szempontból releváns, 

összehasonlításra érdemes országok vizsgálata történjen meg, melyek összehasonlításával 

lényeges és valódi jelentéssel bíró meglátások kerülhetnek felszínre. Mindezek mellett 

figyelembe vettük a tanulmány földrajzi fókuszát, mely ebben az esetben a közép-kelet-

európai régióra terjedt ki. A magyar piaccal való összehasonlítás céljából a hasonló 

gazdasági, politikai és történeti háttér okán a visegrádi négyek országait vettük alapul, majd 

– egy némileg eltérő, más alapokon nyugvó rendszer bemutatása végett – az osztrák piacot is 

tanulmányunk látókörébe vontuk. Ezáltal képet kaphatunk a hasonló adottságú országok 

(V4) eltérő jellegű fejlődési irányairól, illetve a más alapokkal rendelkező osztrák piac 

trendjeiről. 



 
 

31 
 

10.  ÁBR A :   A  TANULM ÁNY  FÓ KU SZ ÁBA TARTOZÓ O RSZÁGOK  

  

Forrás: Századvég szerkesztés 

A vizsgált öt ország a szűkebben vett közép-európai régió legnagyobb, a régióban honos 

energiavállalatainak is otthont ad, melyek meghatározzák a KKE villamosenergia-piacokat. 

6.2.4 Vizsgált vállalatok  

A vizsgált vállalatok kiválasztása a vizsgált országok meghatározásával párhuzamosan, azzal 

kölcsönös összefüggésben történt. A vállalatok kiválasztásánál különböző alapelveket 

vettünk figyelembe, melyek az alábbiak voltak: 

 A vizsgált országok egyikében való székhely 

 Villamosenergia-piaci és/vagy közműpiaci jelenlét, túlnyomórészt villamosenergia-

ipari tevékenység 

 Vezető szerep a vizsgált országok egyikében a villamosenergia-termelés valamely  

Mindezeket figyelembe véve minden, a fókuszba tartozó országból egy-egy vállalat került 

kiválasztásra, melyek az alábbiak: 

2. táblázat: Fókuszba tartozó vállalatok és székhelyeik 

Vállallat Székhely 
CEZ Group Csehország 

MVM Group Magyarország 

PGE Group Lengyelország 

Slovenské Elektrárné Szlovákia 

Verbund Ausztria 
Forrás: Századvég szerkesztés 

Ezen túl a piacok dinamikájának bemutatása céljából két új, az elmúlt 10 évben létrejött és 

az elmúlt öt évben a régióban jelentős terjeszkedést végrehajtó céget, a cseh EPH-t és a 
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magyar vonatkozású MET Group-ot is áttekintettük, az előbb felsorolt cégekhez képest 

kevésbé részletesen, leginkább a követett üzleti stratégia felvázolása céljából.  

6.3 Regionális energiaipari áttekintés 

Mielőtt a régióban jelenlévő fontos, helyi piaci szereplők vizsgálatára rátérnénk, fontos 

megvizsgálni az országok energiaipari szerkezetét, energiapolitikai céljait. Ezt három 

lépcsőben tesszük meg: elsőként az európai trendelemzés eredményeit értelmezzük a 

régióban, majd kitérünk a régióba kívülről érkező releváns impulzusokra, akár 

szakmapolitikai, akár valamilyen piaci hatásról van szó, hiszen a globális vagy kontinentális 

törekvések vagy folyamatok sajátos relevanciával rendelkeznek a régióban. A harmadik 

lépésben pedig egyesével megvizsgáljuk az országok energiaipari szerkezetét, az állami 

energiapolitikai törekvéseket az elmúlt időszakból. 

6.3.1 Makrokörnyezeti és iparági trendek értelmezése a régióban  

A vizsgált országok mindegyike az Európai Unió tagja. Ezekben az országokban az egyes 

makrokörnyezeti trendek hatása általában véve hasonló az általános, EU-beli hatáshoz, azzal 

a kitétellel, mely szerint – főként a visegrádi négyek esetében – az EU magországaihoz képest 

kissé késleltetett, időben jobban elnyúló hatások azonosíthatóak. Emellett egyes országok 

esetében a helyi sajátosságok egy-egy trend hatását jelentősen befolyásolhatják a 

kontinentális általános tapasztalatokhoz képest. 

6.3.1.1 Makrotrendek és hatásaik  

A 2010-es években a villamosenergia-ipari vállalatokra az alábbi makrotrendek gyakorolták a 

legnagyobb hatást Európában az előző tanulmány alapján: 

 Visszafogott gazdasági növekedés, bizonytalan makrogazdasági kilátások 

 Környezettudatosság megjelenése a lakosság körében 

 Digitalizáció: az infokommunikációs technológiák és megoldások tömeges elterjedése 

mind a lakosság, mind a vállalati ügyfelek körében 

 Közösségi szolgáltatások, közösségi gazdaság (sharing economy) megjelenése  

A gazdasági környezet a KKE régióban az általános európai helyzettől kedvezőbben alakult, a 

gazdasági bővülés szempontjából a visegrádi négyek az Európai Unió legjobban teljesítő 

országai közé tartoztak a vizsgált időszakban, de Ausztria is az EU-átlag felett teljesített.  
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11.  ÁBR A :  A  VIZ SG ÁLT  ORSZ ÁGOK ÉS  AZ  EU  REÁLGAZDASÁGI  FEJ LŐD ÉSE  2010  ÓTA  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 

A gazdasági környezet helyett regionális sajátosságként emelhetőek ki a közvetve vagy 

közvetlenül a közművállalatokat érintő politikai döntések, melyeket részletesen az egyes 

országok és vállalatok tárgyalásánál fejtünk ki. 

A környezettudatosság a vizsgált országokon belül Ausztriában már jó ideje a lakossági 

igények egyik vezérelve, míg a V4 országokban jelenleg is kibontakozóban van ez a trend. 

Ausztria és Szlovákia kedvező adottságainak köszönhetően könnyebben megbirkózhat a 

megújulók és a fenntarthatóság iránti igényekkel. Magyarország az emisszió-csökkentés 

terén kedvező pozícióban van és atomenergetikai elkötelezettségének köszönhetően 

továbbra is jól teljesíthet, a megújulók terén azonban lemaradást mutat. Csehország és 

Lengyelország komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzen egy esetleges klímatudatos 

lakossági fordulat esetén. 

A digitalizáció a térség lakóit, vállalatait az európai átlaghoz hasonlóan érintette. 

Mindazonáltal a vizsgált időszakban a fogyasztók részéről egyelőre nem volt egyértelmű 

elvárás, hogy más szolgáltatásokhoz (közösségi média, online bankolás, stb.) hasonlóan a 

közműcégek is megjelenjenek interaktív, mobil megoldásokkal. Ez a trend azonban döntő 

fontosságú hatással lehet a régió piacaira a következő években. 

Hasonló a helyzet a közösségi szolgáltatások elterjedésével. A leginkább népszerű közösségi 

megoldások (Uber, AirBnB) nagymértékben terjedtek el a régióban, főként a nagyvárosi 

lakosság körében, időközben azonban a szabályozási keretek erősen korlátozták vagy 

megszüntették a szolgáltatások jelenlétét ezeken a piacokon. Csak idő kérdése, hogy mikor 

jön létre egy olyan, az erőforrások hatékonyabb kihasználásán alapuló megoldás, mely a 

közműcégek érdekeit sértheti, és bár a konzervatív szabályozói hozzáállás a közműcégek 

számára védelmet nyújthat ideiglenesen, hosszabb távon ebből az irányból komoly 

fenyegetéssel kell számolnia a lemaradó vállalatoknak. 
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6.3.1.2 Iparági trendek és hatásaik  

Hasonlóan a makrotrendekhez, az azonosított iparági trendek az előző tanulmányunk alapján 

vettük figyelembe, azok hatását pedig az európai átlaghoz viszonyítva mértük fel. A vizsgált 

régió nem minden iparági hatás esetén tekinthető homogén egységnek, az országonként 

eltérő hatások kifejtése az egyes országokhoz kapcsolódó alfejezetekben történik meg 

részletesen. 

12.  ÁBRA :  AZ I PAR ÁGI  TRE NDE K ÉR TELMEZÉSE  A V IZ SG ÁLT  ORSZ ÁGOKR A  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

6.3.2 Releváns externális hatások  

Egy „hierarchikus” logikai felépítést követ a régiót befolyásoló tényezők taglalása, melynek 

megfelelően először a legfontosabb globálisan jelentkező folyamatok regionális levetítése 

látható. Ezt követi a régió kontinentális szerepének leírása, az Európai Unió felől érkező 

jelentős irányok specifikálása, melyet kiegészít egy külön Oroszországgal foglalkozó rész, 

hiszen a földrajzi közelségből is adódóan nem elhanyagolható utóbbi tényező sem. A fejezet 
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végén a fenti hatások eredőjeként kialakuló legfontosabb jelenségeket vesszük sorra, melyek 

a tanulmány fókuszában lévő energetikai közműszektor számára stratégiai szempontból is 

releváns. 

13.  ÁRBA :  A  R ÉGIÓ  SZÁMÁRA FO NTOS  EXTER NÁLI S  SZAK MAPOL IT I K AI  H ATÁSOK  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

6.3.2.1 Globális tüzelőanyagpiacok  

Ahogy a már fent látható trendelemzésben röviden kitértünk rá, a régió nem kifejezetten 

érintett mindben, azonban vannak olyan folyamatok, melyek külön kiemelést igényelnek. 

Ezek közül a globális mértékűek, melyeket a tanulmány részletesebben is vizsgál, az a 

klímapolitika, a tüzelőanyagpiaci változások és az atomenergetika. Fontos azonban, hogy 

mindhárom esetében kissé megváltozik a folyamatok relevanciája a régióban. 

A földgázpiac kapcsán már az előző tanulmányban is bemutatásra kerültek azok a 

folyamatok, melyek jelentősen befolyásolták az európai villamosenergia-piacot is. A régióba 

is begyűrűztek ennek hatásai, a magas historikus földgázár és rekord alacsony 

villamosenergia-ár kettőséből származó negatív spreadek a 2014-es évre csekély mértékűre 

csökkentette a földgázalapú termelés arányát. Főként a V4 országokra fontos az orosz 

földgázimport és az ukrán konfliktus hatása, mely azonban csökkenni látszik a globalizálódó 

földgázpiac hatására. 

A szénpiac a V4 országokban, melyek esetében fontos primerenergia-forrás a szén, már 

sokkal lokálisabb, hiszen nemcsak a termelésben, a foglalkoztattsági adatokat és nemzeti 

összterméket is meghatározza szénipar. Az alacsony villamosenergia-ár eredményeképp 

kialakuló negatív vagy alacsony dark spread értékek számos bánya pénzügyi helyzetét 

lehetetlenítették el, mely a globális szénpiacon kialakuló alacsony árakkal még tovább 

rontotta a helyzetet. Magyarország számára is az utolsó mélyművelésű szénbánya 

bezárásával is járt, melyet azonban nem minden országban léptek meg. Lengyelországban 

számos ipari szereplő, többek között a vizsgált PGE segítségének és finanszírozásának hála 

sikerül egyelőre életben tartani a bányász vállalatokat. Az alábbi ábrán is látható, hogy míg a 

gázalapú termelés jelentősen érintett volt az elmúlt években, reagálva a piaci folyamatokra, 

addig a szénalapú termelés csak enyhe csökkenést mutatott a régióban annak ellenére, hogy 
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a villamosenergia-árhoz képest drágán kitermelt saját szénforrásra támaszkodnak ezek az 

országok (kivéve Ausztriát). 

14.  ÁBRA :  FÖLD G ÁZ-  ÉS  SZÉ NAL APÚ V ILL AMO SE NERGI A-TERMELÉS A V I ZSG ÁLT  ORSZ ÁGOKBAN  

 

Forrás: ENTSO-E (Századvég szerkesztés) 

A széngazdálkodás többek között Lengyelországban és Csehországban is erős és fontos 

gazdasági iparág, melynek azonban nem tett jót az elmúlt 5 év alacsony historikus szénára. A 

közműszektor számára kiemelt jelentőséggel bírhat, mekkora a kitettsége egyrészt a helyi 

szénbányászat negatív kilátásaival szemben, illetve a kibocsátásterhek okozta 

többletkockázattal szemben. 

6.3.2.2 Klímapolitika régióbeli  megjelenése  

A 2015 végén megrendezésre került COP21 klímakonferencián az országok elméletben 

elkötelezték magukat a károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett, melynek egyik 

legfontosabb területe az energetika és az erőművi energiatermelés. A vizsgált országok 

energiaellátása pedig nagyban támaszkodik a kibocsátáscsökkenés által érintett 

energiaforrásokra (szén, földgáz). Ez a kitettség meghatározza elsősorban a V4-ek 

szakmapolitikáját is, hiszen az Európai Unióban számtalanszor az EU ETS és annak 

szigorításával ellentétesen foglaltak állást. A párizsi egyezmény azonban tovább gyengítette 

a régió lobbierejét az Unióban, mely továbbra is példát szeretne mutatni globálisan a 

kibocsátáscsökkentésben elért eredményeivel. Ausztria álláspontja egybeesik a témában az 

Európai Unióval. 

A V4-ek komolyan érdekeltek a minél enyhébb kibocsátásellenes politikában, melynek 

azonban középtávon az elemzések és az elemzői konszenzus alapján elkerülhetetlen a 

szigorodása. Ez elsősorban a szénalapú termelés közép- és hosszútávú kilátásaira van negatív 

hatással. 

6.3.2.3 Atomenergetika megítélése  

Az atomenergetika a 2011-es fukushima-i tragédia eredményeképp leginkább a régió 

számára ambivalensen értékelhető, hiszen még a kontinentális vagy globális kilátásokban 

sem egyértelmű jövője. Egyrészt Fukushima újra lendületet adott a szkeptikus, a nukleáris 

technológiát túlontúl veszélyesnek tartó társadalmi és politikai köröknek, másrészt viszont a 

Fukushima kapcsán megvilágítást nyerő új biztonsági aspektusok bloktípusokba való 
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beillesztése után az iparág ott folytatná fejlődését és terjeszkedését, ahol megrekedt 2011-

ben. 

Globális szinten elsősorban a fejlődő gazdaságok által hajtott emelkedő pályán van a 

technológia, míg az iparágon belüli innovációs tevékenység a korábbi biztonságfókusz és az 

újabb és újabb generációs fejlesztések mellett új terület is egyre jelentősebbé válik. Az 

elmúlt években egyre több fejlesztői tevékenységről számolnak be a kisebb egységméretű, 

sztenderdizált blokktípusok területén (Small Modular Reactors). Ezek alapján pedig a 

fukushimai eseményeket követő stagnálást lassan egy növekedés válthatja fel globális 

szinten. 

Kontinentálisan sokkal intenzívebb hatást gyakorolt az iparágra a fukushimai baleset, hiszen 

legfőképp Németország teljes elzárkózással reagált az eseményekre. Németország 

meghatározó szerepe az Unióban egy időre az uniós szakmapolitika számára is 

megkérdőjelezte a technológia létjogosultságát, azonban 2016 elején már megszületett egy 

technológia-specifikus fejlesztési terv, mely mentén az Uniós politika haladni kíván (PINC9). 

Utóbbi dokumentum egy rövid távú csekély csökkenést követően stabilizálódó nukleáris 

kapacitást feltételez 2050-ig köszönhetően egyaránt az üzemidő-hosszabbításoknak és az új 

kapacitásoknak. Ezek az új kapacitások várhatóan egyrészt Nagy-Britanniát, Franciaországot 

érinthetik nyugaton, illetve a keletközép-európai országokban is várhatóak új kapacitások. 

A régión belül Ausztria klasszikusan (a zwentendorfi népszavazás -, mely ellehetetlenítette a 

megépített, de be nem üzemelt atomerőművet – óta) az atomenergetika ellen foglal állást, 

melyet a Paks 2 projekt kapcsán is hangoztat. Ezzel szemben Csehország és Lengyelország is 

most kívánja elindítani atomprogramját, míg Magyarország és Szlovákia is – bár különböző 

fázisban – futtat atomerőmű-építési projektet. 

6.3.2.4 Európai energiapolit ika a KKE országokban  

Az Európai Unió energiapolitikája az elmúlt időszakban hasonló sémát követett, melyben 

adott időtávon bizonyos célok kerültek kitűrésre és azokhoz megvalósítási ütemtervek és 

követelmények készültek. Az iparág átalakulásával párhuzamosan, részben annak egyik 

húzóerejeként a 2020-as EU-s energiapolitikai célok még mindig a meghatározó 

referenciapont az EU-n belül. Ezek a köztudott 20/20/20 célokat tartalmazzák, melyek 

azonban lebontásra kerültek tagállami szintre is, így különböző célszámok érvényesek az 

országokra.  Itt a V4 országok az átlagnál kisebb vállalásokat tettek a gazdasági erejükre és 

iparági szerkezetükre tekintettel. 

A leggyakrabban a kibocsátáscsökkentés kerül elő a térség esetében, azon belül is 

Lengyelország kapcsán. Az EU ETS rendszer megalkotásánál és az azóta kétszer megtörtént 

frissítésénél a lengyel lobbi egyaránt megpróbálta csökkenteni a rendszer erejét, mely 

                                                      
9 PINC (Nuclear Illustrative Programme) – az Európai Bizottság által 2016 első negyedévében kiadott, az európai 
nukleáris erőműpark fejlesztését és fejlődését vizsgáló elemzés 
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nagyrészt tőlük függetlenül, de egyelőre sikertelen működést tud maga mögött. Ebben 

közrejátszott az előre nem látott gazdasági recesszió is, de az iparági közvélekedés szerint a 

többfronton tapasztalt lobbi is. Mindazonáltal a 2020-as évek elejétől az EU lényegi reformra 

készül, mely a régión belül bizonyosan nem fog homogén reakciót kiváltani. A lengyel és cseh 

állam minden bizonnyal erősen ellenezheti a szigorítást, hiszen előbbi országban több 

szénerőművi projekt fut, azonban míg az osztrákok minden bizonnyal erős támogatói lesznek 

a szigorításnak, a magyar és a szlovák fél nem különösebben érdekelt a vitában. 

Az európai törekvések között lassan 20 éve azonban az egységes belső energiapiac 

létrehozása szerepel az egyik első helyen. A projekt az eredeti tervek szerint mára már 

befejezett lenne, azonban egyelőre jelentős csúszásokkal halad. Ebbe az irányba mutatnak a 

piacösszekapcsolások (ún. market coupling) is, melyből a legutóbbi sikertörténet magyar és 

regionális kötődésű, a 4M MC projekt. A román, magyar, szlovák és cseh piacot 

összekapcsoló projekt könnyítette az országok közti kereskedelmet, így piaci 

hatékonyságnövekedést elérve a régióban. A régió számára, kiváltképp a lengyel és cseh 

rendszerirányítók számára jelenleg a legtöbb fejtörést a német-osztrák, közös ajánlati 

zónából és az észak-németországi offshore szélerőművi betápból eredő hálózati áramlások 

(loop flows) okozzák. Utóbbi az elmúlt évek egyik alapkonfliktusa a rendszerintegrációs 

törekvések mentén. 

A piacösszekapcsolások jelentőségét elsősorban az árra gyakorolt potenciális negatív hatásai 

adják, mely például Ausztria esetében, mely egészen az ajánlati zónák összeolvasztásáig 

ment Németországgal, hozzáférést engednek az olcsó energiához, ugyanakkor komoly 

hálózati nehézséget okozva a KKE régiónak. A végcél a nyugati régió és a 4M MC régió 

összekapcsolása, melyhez azonban leginkább az osztrák-német problémához hasonló ügyek 

megoldása jelentheti a kulcsot. Ez a régióban csökkenthetné az árat, hiszen az EPEX Spot 

árak rendre a 4M MC árakhoz képest alacsonyabb értéket mutatnak. 

6.3.2.5 Oroszország  

A volt szovjet tagállamok és régiók, mint a V4-ek nem lehet kihagyni a hatások közül az orosz 

külpolitikát sem. Ez földrajzi helyzetükből adódóan is Lengyelországra, Szlovákiára és 

Magyarországra igaz leginkább a vizsgált országok közül, azonban Csehország és Ausztria 

számára sem teljesen érdektelen az orosz külpolitika hatása. Egész Európa nagyban függ az 

orosz importgáztól, azonban ezen országok egészen a közelmúltig saját csekély 

termelésükön felül teljes mértékben az orosz importtól függtek. 

Az Energiaunió koncepciója is elsősorban a hasonló ellátásbiztonsági kockázatokat kívánja 

enyhíteni. Kiváltképp Lengyelország az elmúlt években számtalan preojektet indított 

elsősorban az orosz import szerepének csökkentése érdekében, akár az új LNG állomást, 

akár egyéb interkonnektor projekteket említhetünk. 
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A térség láthatóan továbbra is fontos geopolitikai szereppel bír Oroszország számára. 

Egyrészt a nyugat-európai szállítások esetén fontos tranzitszerephez és a kapcsolódó 

bevételekhez jutnak az országok. Másrészt a Gazprom felismerve a földgázpiac kínálati 

oldalának bővülését, megkezdte transzparens, aukcióalapú kereskedelmi ágát is. Végül pedig 

a közelmúlt fejleményei alapján a Gazprom egyik kiemelt projektjének induló Északi Áramlat 

2-t éppen a lengyel hatóságok hiúsíthatják meg az engedélyek megtagadásával. 

6.4 Országelemzések 

Az országok elemzésénél 3 lényegileg elkülönülő részt azonosítottunk, melyek mindegyike 

mentén érdemes vizsgálni egy országot: energiapolitika, energiapiac felépítése és viszonya, 

állam szerepe. Mindezeket felvezetve az ország politikai helyzetével és gazdasági helyzetével 

is röviden megismerkedhetünk, hogy megfelelőképp kontextusba kerüljön az országban 

kialakult energetikai környezet. Az energiapolitika esetében az elmúlt évek markánsabb 

eseményeinek értékelését követően az országok által készített energiastratégiákat 

ismertetjük és vizsgáljuk annak EU-s szakpolitikával való harmóniáját. Ezt követően a piac 

ismertetése történik meg számok mentén, végül pedig az állam tulajdonosi és szabályozói 

szerepvállalására térünk ki. 

6.4.1 Ausztria 

A kiválasztott országok között az egyik legjobb gazdasági helyzetben lévő Ausztria 

energetikai szempontból is más vonalat képvisel a többi négy országhoz képest. Ehhez 

természetesen természeti adottságai is ugyanúgy hozzájárulnak, mint a stabil gazdasági 

környezet. Mindezek mellett azonban a politikai környezet az elmúlt években kezd egyre 

érdekesebbé válni az országban, az esedékes elnökválasztás kiemelt európai médiafigyelmet 

kapott, miután a korábban két tradicionális párt által uralt politikában két új párt által 

támogatott jelölt harcolt. A hangulat megosztottsága a migrációs válsággal párhuzamosan 

szélsőségesen megosztottá vált a szélsőjobb és a zöld párt között. 

A gazdasági helyzettel kapcsolatban az ország általános adatait áttekintve egyértelműen 

kitűnik a másik négy ország mellett a gazdasági fejlettsége, mindazonáltal a reálgazdasági 

növekedés az elmúlt években épphogy pozitív volt. Az ebben mutatkozó, a többi vizsgált 

országhoz képesti lemaradás betudható a magasabb fejlettségi szintnek is, azonban fontos 

politikai témává válhat egy elhúzódó stagnálás az amúgy is csalódottá váló választók között. 
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15.  ÁBRA :  AU SZTRI A GAZ DASÁGI  NÖ VEKE DÉSE  ÉS JELLE M ZŐI  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 

6.4.1.1 Energiapolitikai áttekintés  

Az ország energiapolitikai szempontból több ok miatt is érdemes az alapos elemzésre, hiszen 

néhány témában kifejezetten határozott álláspontra helyezkedik. Elsőként a nukleáris 

energetikához való hozzáállását érdemes kiemelni, hiszen a ’70-es évek általános politikáját 

is átrajzolta a zwentendorfi atomerőmű indításával kapcsolatos népszavazás. Ennek 

kimenetelének köszönhetően azóta is tabunak tekinthető az osztrák szakmai és politikai 

körökben az atomenergetika gyakorlati alkalmazása. Sőt, az ország az európai álláspontot is 

jelentősen próbálja befolyásolni, hiszen a brit Hinkley Point C kapcsán formált, a CfD 

konstrukció alkalmazását megengedő európai döntés és a magyar paksi projekt ellen is 

többször emelt hangot nemzetközi szinten. 

Az atomenergetika mellett a megújuló energetika mellett is határozottan állt ki az osztrák 

szakmapolitika, melynek eredményeképp a biomassza és egyéb megújulók is dinamikusan 

fejlődtek az elmúlt években. Bécs ezentúl több projekttel is bizonyította, európai szinten 

vezető szerepet kíván betölteni energiahatékonysági-, megújuló fejlesztések és pilot 

projektek terén. 

6.4.1.2 Energiastratégia  

Az osztrák energiastratégia egy 3 éves konzultációs időszakot követően 2010-ben került 

elfogadásra. Az alapjait tekintve fontos kiemelni, hogy stratégia kialakítását az európai célok, 

pontosabban a 2020-as keretrendszernek megfelelően tették meg, melynek megfelelően 

konkrét célok is kialakításra kerültek a 2020-as horizonton. 
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16.  ÁBRA :  AU SZTRI A E NERGI ASTR AT ÉGI ÁJÁNAK FŐ  ELEM EI  ÉS  RE ND SZEREZ ÉSE  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

A stratégia három fontos területet nevez meg, melyeken az osztrák energiaellátás számára 

célokat határoz meg, ezek az energiahatékonyság, a megújuló energiák aránya, illetve az 

ellátásbiztonság. Ezek jól követik az európai irányt, azonban a stratégia néhány pontban 

további célokat is támaszt, méghozzá a kibocsátások és a fogyasztás terén. Előbbi ismét 

megegyezik az európai iránnyal, azonban a második a végső energiafogyasztás stabilizálását 

kívánja meg az országtól, mely fenntarthatósági szempontból előremutató iránynak 

tekinthető. 

Marginális területek is előkerülnek a stratégiában, német példa alapján gazdasági 

lehetőségnek is tekinti a megújuló energetikát, munkahelyteremtés is a célok között van 

ezeken a célokon keresztül. 

6.4.1.3 Energiapiac az országban  

Az osztrák energiaellátás összehasonlítva a többi vizsgált országgal, több jellegzetes vonást is 

magán hordoz. A primerenergia-mérlegre tekintve kitűnik az átlagnál jóval magasabb 

TPES/TFC arány továbbá a villamosenergia-termelésben a vízenergia által betöltött szerep is 

egyedülálló. Ezentúl még fontos megemlíteni a jelentős biomassza-felhasználást, mely 

csupán a majdnem négyszer akkora területen lévő Lengyelországban magasabb ott is csak 

kevéssel. 

A villamosenergia-piac mérete összességében stagnálhat, hiszen a fogyasztás gyenge 

növekedése mellett az ipari fogyasztók számára csökkent a vásárlóerő-paritáson vett ár a 
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lakossági szegmens növekedése mellett. A villamosenergia-átviteli és elosztási szegmenst a 

Világbank adatai alapján 5,2%-os hálózati veszteség jellemez. Továbbá a nemzetközi 

összeköttetések mennyisége kielégítő, ám ami ennél fontosabb az a régióban betöltött 

szerepe. Ez részben abból is következik, hogy Németországgal közös árzónát alakítottak, ami 

aztán a fizikai – kifejezetten a nem tervezett – áramlásokra is befolyással van. A német 

átviteli hálózat észak-dél irányú szűkösségét gyakran az osztrák-szlovák és osztrák-magyar 

határ oldja fel. 

17.  ÁBRA :  AU SZTRI A E NERGI APIAC A  SZ ÁMOKBAN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

6.4.1.4 Állami szerepvállalás értékelése  

Az osztrák állami szerepvállalás az energiapiacon határozott, melyhez látszólag a politika a 

kezében tartja a megfelelő eszközöket is. Egyrészt szabályozóként fontos és egzakt célokat 

fogalmaz meg, melyeket támogatási rendszerekkel is gyakran alátámaszt. Ezentúl, mint 
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tulajdonos is jelentős részesedés felett rendelkezik, mellyel könnyedén befolyásolni és 

biztosítani tudja az ország energiapolitikai céljainak teljesülését. 

6.4.2 Csehország  

A Visegrádi Csoport (V4) soros elnökségét birtokó Csehország az elmúlt években a térséghez 

képest nyugodtabb politikai légkörben tudott fejlődni. Az ország kormányát alkotó 

nagykoalíciónak nem kell jelentősebb ellenzékkel megbirkóznia, továbbá a közelmúlt európai 

szinten jelentős eseményei (pl. terrorizmus, migrációs válság, Brexit stb.) sem fejtettek ki 

jelentős hatást az országra. A kevés külső impulzus mellett az országban stabil az 

euroszkepticizmus mind a kormány, mind a lakosság szintjén, mely eddig számos 

kötelezettségszegési eljárást is eredményezett, többek között környezetvédelmi ügyekben. 

Az ország esetében a V4 soros elnökség miatt érdemes megemlíteni a vonatkozó programot. 

A néhány pontból álló, lényegében a cseh V4-ekkel szemben megfogalmazott prioritásait és 

céljait tartalmazó dokumentum második helyen említi az energetika kérdését, részben 

reagálva a nemrég indult Energiaunió kezdeményezésre. Az energetikai javaslatcsomag 

megemlíti a villamosenergia-piacok további összekapcsolását, azonban kiemelten csupán a 

földgáz-ellátással és a régió függetlenségével foglalkozik. Ezek mellett még kitérnek benne a 

legaktuálisabb európai problémákra és az infrastrukturális fejlesztésekre, de lényegében a 

V4 csoport növekvő összetartását szorgalmazza, mellyel tovább tudnák erősíteni a négy 

ország szerepét az EU-n belül. 

A cseh gazdaság hasonlóan több másik országhoz a 2012-es, 2013-as években recesszióban 

volt, azonban a 2015-ös eredmény kimagaslónak bizonyult. Az egy főre jutó GDP értéke 

alapján a V4 országok legfejlettebbike. 

18.  ÁBRA :  CSEHO RSZ ÁG  GAZDASÁGI  NÖVE KEDÉSE  ÉS  JEL LEM ZŐI  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 

6.4.2.1 Energiapolitikai áttekintés  

A jelenleg érvényben lévő állami energiapolitikai dokumentum, melyben a legfontosabb 

célok mellett egy széleskörű helyzetértékelés és módszertani összefoglaló is helyet kapott, 

2014 deccemberében került elfogadásra, tehát meglehetősen friss tanulmány. A 

dokumentum részletesen kitér és elválasztja egymástól a stratégiai célokat és az ezek 
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mentén definiált értékmérőket a szükséges definícióval együtt. Mindemellett azonban az 

ország szempontjából két olyan energiapolitikai terület van, mely mellett nem szabad 

elmenni és fontos tanulságok következhetnek belőlük. A cseh energiapolitika számára egy 

sajátos környezetet eredményezett a túlméretezett napelem-támogatási rendszer, melyet a 

2000-es évek elején vezettek be és váratlan növekedést hozott. Ennek eredményeképp mára 

nincs már támogatás, sőt egy meghatározott szegmens számára adót is kivetettek a napelem 

által termelt energiára. Másik piaci jellegzetesség a szénbányászat helyzete, hiszen a 50%-os 

szénalapú termelés a villamosenergia-ellátásban kiemeltté teszi az országon belüli termelést. 

A helyi bányászati tevékenységet végző vállalat azonban az alacsony piaci áraknak 

köszönhetően nagyon nehéz helyzetben van, csődvédelmet is kért már 2016 elején és a 

teljes csőd elkerülése csak állami beavatkozással elképzelhető a hírek szerint. Minden 

valószínűség szerint a szén jelenlegi kilátásai is hozzájárultak ahhoz, hogy 2015-ben a cseh 

parlament a nukleáris kapacitások kiépítése mellett döntött 2030-ra. 

6.4.2.2 Energiastratégia  

A stratégiai alappillérek kapcsán nem tapasztalunk meglepőt, hiszen a klasszikus 

energiapolitikai háromszöget célozza meg (Ellátásbiztonság, Versenyképesség és 

Fenntarthatóság). Utóbbiból a társadalmi elfogadottság növelése kismértékben hiányzik, de 

ez az állampolgárok hozzáállását is tükrözheti az országban vagy azok bizalmát a kormány 

energiapolitikájában. A stratégia lebontása viszont nagyon részletes és számtalan 

mérőszámot használ a célok teljesülésének monitorozására és mérésére. Ezek közül a 

lényeges pontokat szedtük össze a …..ábrán, mely alapján jól összehasonlítható a többi 

ország stratégiai céljaival. Látható, hogy a kibocsátáscsökkentés, a hatékonyságnövelés 

megtalálható a célok között, e például a megújuló-arány növelésére nem fogalmaztak meg 

célokat. Fontos azonban kiemelni, hogy a számok között felfedezni a végfogyasztói árakra 

vonatkozó célokat mind az ipari, mind a háztartási szektor esetében. Végül a hazai termelés 

arányát és az importfüggőséget is kordában kívánja tartani a cseh állam. Utóbbi két elemet 

együtt vizsgálva pedig megállapíthatjuk, hogy már a stratégia szintjén számokkal megjelenik, 

hogy az energiastratégia áttételesen a gazdaság versenyképességét is szolgálni és javítani 

próbálja. 
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19.  ÁBRA :  CSEHO RSZ ÁG  ENE RGI ASTR ATÉGIÁJÁNAK FŐ  ELEME I  ÉS  RE ND SZEREZÉSE  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

Mindezek alapján egyrészt látható, hogy a klasszikus energiapolitikai célokat hangsúlyosan 

szem előtt tartja a cseh szakmapolitika, míg az elmúlt időszakban bekerülő társadalmi 

elfogadottsággal nem foglalkozik/nem kell foglalkoznia. Az EU-s politikával összevetve 

látszik, hogy alapvető hasonlóságok vannak, sok utalás található az ENTSO-E 

metodológiájára, azonban nem kíván a mainstream szakmapolitikai vonalhoz csatlakozni az 

ország. Utóbbi mellett azonban elismerhető, hogy alapos és koherens energiastratégiát 

alkalmaznak, mely előnyös lehet az országban jelen lévő cégeknek, de a túlszabályozás 

veszélye meglehet, ahogy az a PV-elterjedés során is egy lehetséges probléma volt.  

6.4.2.3 Energiapiac az országban  

A cseh energiagazdálkodás jelentős fosszilis primerenergia-felhasználás mellett kevés 

megújulóval rendelkezik, azonban a végsőenergia-felhasználás érdekes képet fest. A 

gazdasági fejlettségre egyfajta magyarázatot adhat a jelentős, a lakosságinál nagyobb ipari 

energiafogyasztás is, továbbá a szolgáltató iparágak fogyasztása is jelentős, mely fejlett 

gazdaságra utal. 

A villamosenergia-termelői iparág forrásszerkezete nem változott jelentősen a 2011-2015-ös 

időszakban, bár a megújulók nagyjából 50%-os növekedést produkáltak, mely sikeres 

megújuló-támogatást jelez. A magasnak tűnő piaci koncentráció a CEZ Group dominanciáját 

jelzi, mely mögött lévő állami többségi tulajdon fontos állami eszközt is jelenthet. 
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Az árakat elemezve láthatjuk, hogy a lakossági szegmens többé kevésbé stabil energiaárai 

mellett az ipari energiárak jelentősen csökkentek, mely akár az állami energiapolitika 

gazdasági fejlődésnek való alárendelését is jelentheti. 

20.  ÁBRA :  CSEHO RSZ ÁG  ENE RGI API AC A SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

6.4.2.4 Állami szerepvállalás értékelése  

Az állam tulajdonosi szerepvállalása egyértelműnek tűnik a CEZ társaságban lévő 

tulajdonával, azonban nem látszik jelentős hatás. Látszólag a vállalat többé kevésbé szabad 

kezet kap a piacon, mely látszik az állami energiastratégiában is, mely keveset foglalkozik az 

állami tulajdon piaci szerepéről. 

Szabályozói oldalon legfontosabb az elmúlt években a megújuló támogatások voltak, melyek 

a napelemek esetében egy túltámogatott rendszert eredményezett, melyet idő előtt kellett 

visszájára fordítani. Az árakra a stratégiában konkrétan is kitér a kormányzat, mely adott 

esetben komoly szabályozói nyomásgyakorlást is eredményezhet. 
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6.4.3 Lengyelország  

AZ EU hatodik legnagyobb gazdaságának számító Lengyelország az elmúlt időszakban nagy 

európai és nemzetközi figyelmet kapott, főként a 2015 októberében megtartott 

választásokat követően. Utóbbi eredményeként az a Jog és Igazságosság (PiS)  pártja lett az 

egyedüli kormányalakító, melyre nem volt példa a kommunista rendszer leváltása óta. A 

nagy társadalmi felhatalmazást a párt nem titkolt euroszkepticizmusával és a változás 

ígéretével nyerte el, melyhez egyelőre tartotta is magát. 

A brüsszeli kommunikáció sokszor hasonlítja a lengyel kormányt a magyarhoz, mégis 

nagyobb jelentőséget tulajdonít neki több okból is. Először is már a gazdaság mérete is 

fontossá teszi az országot, másodszor közvetlen orosz határával az EU-nak geopolitikai 

szemszögből is kiemelten fontos az ország. Végül szénalapú gazdaságával a klímapolitikai 

célok elérésében is nagy feladat hárul a lengyelekre. 

21.  ÁBRA :  LE NGYELORSZ ÁG  G AZDASÁ G I  NÖVEKEDÉSE  ÉS  JEL LEMZŐI  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 

A lengyel gazdaság mérete alapján Európa 6. legnagyobb gazdaságának számít, mely 

csatlakozása óta gyors fejlődést mutatott. Egyike azon kevés országoknak, melyek még a 

pénzügyi világválság alatt is pozitív reaálgazdasági növekedést produkáltak. Ezek mellett a 

magyar kapcsolatok az elmúlt időszakban egyre fontosabbá válnak, a két kormány keresi az 

együttműködés lehetőségeit. A növekedésre az energiaipar is jelentős hatással lehet, 

elsősorban a szénipari kitettsége miatt hordoz jelentős kockázatot. 

6.4.3.1 Energiapolitikai áttekintés  

A lengyel energiapolitikát is alapjaiban változtatta meg a 2015-ös választás, mely után az új 

kormány új célokat is hirdetett. A gazdaság nagyban számít a jó minőségű széntartalékokra 

az országban, a bányászat és a szénalapú energiatermelés egyik alappillére nem csupán a 

gazdaságnak, de a társadalomnak is. Fontos azonban, hogy az elmúlt években a világpiaci 

tendenciáknak is köszönhetően a szénkitermelés veszteségessé vált az országban, mely 

komoly társadalmi probléma is lehet, azonban az új kormány határozottan állt ki a 

szénbányászat mellett. Ez többek között a bányászati tevékenységet végző vállalat más 

energiacégekkel való megfinanszírozását is jelentette, illetve a világ legnagyobb 

ultraszuperkritikus szénerőművei épülnek jelenleg is az országban. A problémák között 
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azonban a veszteségesség mellett az EU-s klímapolitikával való konfliktus és a többek által a 

klímaváltozásnak betudott folyószint-ingadozások is ott vannak. Utóbbi 2015 augusztusában 

több ezer megawatt nagyfogyasztó korlátozását eredményezte, mivel nem volt elegendő 

hűtővíz a folyókban az ország ellátásának gerincét alkotó szénerőművekhez. 

6.4.3.2 Energiastratégia  

22.  ÁBRA :  LE NGYELORSZ ÁG  E NERGI A STR ATÉGIÁJÁNAK R END S ZERE ZÉSE  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

A vizsgált országok közül Lengyelország volt az egyetlen, melynek esetében az 

irodalomkutatás során nem volt fellelhető egzakt, az ország energiapolitikai jövőjére 

vonatkozó dokumentum. Egyrészt ez ismerve az új kormány által bevezetett új irányokat, 

előnyös az elemzés szempontjából, azonban jól jelzi a lengyel energiapiac alacsony 

kiszámíthatóságát is. A jelenlegi irányokat elnézve a következő megállapítások tehetők. Az 

ellátásbiztonsággal kapcsolatban nem teheti meg egyetlen fejlett országi vezető sem, hogy 

lehanyagolja, így biztosak lehetünk benne, hogy az új kormány számára is fontos tényező. 

Mégis a már említett 2015 augusztusi eset jól mutatja, hogy a rendszer nincs megnyugtató 

állapotban, ha drasztikus lépéseket nem tesz az állam akár határkeresztező kapacitások 

növelésével, akár egyéb forrásoldali intézkedést, jelentős gazdasági kockázatot hordozhat 

magában az ellátásbiztonság alacsony szintje.  

A környezettudatosság és fenntarthatóság terén a szénpolitika és a megújuló támogatások 

jelentős lassítása is negatív tényezők annak ellenére is, hogy minden bizonnyal a legjobb 

elérhető széntüzelési technológia épül az országban. Végül ha a gazdaságosságot tekintjük 

ugyanúgy negatív trendeket figyelhetünk meg, hiszen a szénkitermelés kisegítése súlyos 

állami kiadásokat eredményeznek. Végül a társadalmi elfogadottság egy sajátos terület az 

országban, hiszen mindezek ellenére rövid távon minden bizonnyal magasabb társadalmi 

elfogadást eredményez a szénbányák megtartása és a potenciális szociális problémák 

megelőzése az országban. 

6.4.3.3 Energiapiac az országban  

A jelentősen nagyobb gazdaság és lakosság természetesen egy sokkal méretesebb 

energiagazdálkodást is jelent, melyet dominálnak a fosszilis tüzelőanyagok. A szén közel fele 
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a teljes primerenergia-ellátásnak. A lakossági fogyasztás nagyon jelentős a 

végenergiafelhasználásban, míg a szolgáltatások aránya meglehetősen alacsony. 

Amennyiben tovább zárkózik az ország a nyugat-európai gazdaságokhoz, ezen arányok 

változása várható. 

A villamosenergia-termelésben a forrásoldal közel 10%-os bővülést mutatott 2011 és 2015 

között, mely elsősorban a egújuló energiák telepítésének köszönhető. A termelői piac 

koncentrációja kiugróan alacsony, mely versenyt feltételez, azonban minden bizonnyal a 

regionalitás is jelentős a termelők esetében, emiatt sem alakulnak ki nagyon nagy 

portfólióval rendelkező vállalatok. 

Az árak esetében mind a lakossági, mind az ipari fogyasztói árak stabilak voltak az elmúlt 

években, nem látszik jelentős energiapiaci vagy árpolitikai változás. 

23.  ÁBRA :  LE NGYELORSZ ÁG  E NERGI A PI AC A SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 
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6.4.3.4 Állami szerepvállalás értékelése  

Az állam tulajdonosi szerepvállalása jelentősnek elsősorban a bányászati ágazatban 

mondható, azonban vannak a PGE-hez hasonló állami vállalatok is az energiapiacon. Ezek 

(PGE, PGNiG stb.) főként az elmúlt időszakban több esetben kellett az állami céloknak 

megfelelő döntést hozniuk akár a bányászati cégek megmentésére, akár ellátásbiztonsági 

szempontból kiemelt beruházások kivitelezésére gondolunk. 

A szabályozói oldalon nem voltak olyan jelentős beavatkozások az elmúlt években, azonban 

az új kormány eddigi kommunikációja alapján változások várhatóak megújuló támogatások 

és egyéb szabályozások terén. 

6.4.4 Magyarország  

Országunk a 2010-es választások után a nagy többséggel rendelkező kormányzat vezetésével 

stabilan működött. Az elmúlt évek növekvő euroszkepticizmust mutattak, mely több esetben 

a kormányzati kommunikációban is megjelent amellett, hogy a lakossági szinten is 

jelentősnek mondható. A migrációs válságban a mai napig kulcsszerepet játszik az ország, 

melyen keresztül több európai elemzés szerint is egyre nagyobb befolyást szerzett a magyar 

kormányzat Brüsszelben. Érezhetően az elmúlt időszakban az átlagosnál nagyobb európai 

figyelem fordul Magyarországra, több vita és konfliktus is jellemezte az EU-s kapcsolatok 

terén az elmúlt éveket. 

A gazdasági fejlődés az elmúlt években 2012 kivételével pozitívnak bizonyult. 2015 a többi 

országgal ellentétben nem hozott nagyobb növekedést 2014-hez képest, melyhez hasonlóan 

a 2016-os év is lassuló növekedést hozhat. 

24.  ÁBRA :  MAGYAROR SZ ÁG G AZDASÁG I  NÖVEK EDÉSE  ÉS  JELLEMZŐI  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 

6.4.4.1 Energiapolitikai áttekintés  

Az energetika sem maradt ki az elmúlt évek EU által vitatott területei közül, hiszen többek 

között a paksi bővítés és a rezsicsökkentést lehetővé tévő szabályozói beavatkozások is több 

brüsszeli vizsgálatot és tárgyalást hoztak. A paksi bővítés kapcsán az elmúlt hetek/hónapok 

hírei szerint az EU-s akadályok lassan elhárulnak és megkapja az utolsó brüsszeli jóváhagyást 

is a projekt. Az eredeti ütemterv szerint az új blokkok 2025-től már üzemelnének. A 
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rezsicsökkentés az előző kormányzati ciklus egyik eredménye volt, melynek azóta több 

folytatása is volt, azonban a villamosenergia-szolgáltatók állami kézbe kerülése egyelőre 

várat magára. Az elsődleges prioritás itt a lakossági szektor energetikai kiadásainak 

csökkentése volt. 

Fentiek mellett a földgázimport helyzete sem elhanyagolandó, hiszen az ukrán határon át 

érkező orosz import határozza meg az ellátást. A gázszerződés újratárgyalása az elmúlt 

időszak egyik legfontosabb állami feladata volt, melyen sikeresen javított a magyar fél a 

kondíciókon. A sikerben bizonyára a számtalan hasonló európai sikeres tárgyalás példája is 

közrejátszott, másfelől minden bizonnyal fontos hatással is volt az elmúlt évek orosz 

politikájára a tárgyalássorozat. 

6.4.4.2 Energiastratégia  

25.  ÁBRA :  M AGYARORSZ ÁG E NERGI ASTR ATÉGIÁJÁNAK FŐ ELE MEI  ÉS  RE NDSZEREZÉSE  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

A 2011-ben a fejlesztési minisztérium által készített energiastratégia 2030-ig szabja meg a 

legfőbb energiapolitikai irányokat az országban. A dokumentum jórészt kvalitatív elemzésen 

keresztül mutatja be a kormányzat terveit, azonban azt meglehetősen széleskörűen, több 

olyan területet is érintve tesz meg, melyekre több ország stratégiája nem tér ki hasonló 

mértékben. A stratégia a kvalitatív elemzések mellett kevés konkrét célszámot tartalmaz, 

jellemzően nem kíván elhamarkodott vállalásokat tenni, csupán a legfontosabb alapelveket 

említi. A stratégia legfontosabb elemei a következők. A villamosenergia külkereskedelemben 

fordulat áll be 2030-ra már jelentős exportot vízionál és tervez az elemzés, mely a paksi 

bővítés után egy lehetséges forgatókönyv. Az ország számára a készítők egy ún. „Atom-zöld-

szén” forgatókönyvet képzel el, melyben a paksi bővítés mellett a szénalapú termelés 

fenntartása és a megújuló energiaforrások, a gazdaság teherbírását figyelembe vevő 
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ütemben való fejlesztését is tartalmazza. Ezentúl még a közlekedési szektor és az 

energiahatékonyság ügye is kiemelt szerepet kapott a stratégiában. 

A dokumentum külön foglalkozik az állami szerepvállalással, melyben az MVM (lehetséges) 

szerepét külön említi a földgáz-szektor kapcsán. Az EU-val való összhang több esetben látszik 

a dokumentumban például a kibocsátáscsökkentés és megújuló célok tekintetében, azonban 

nem tekinthető teljesnek a harmónia például a szén szerepét és a szén feltétlen fenntartása 

miatt sem. 

6.4.4.3 Energiapiac az országban  

26.  ÁBRA :  MAGYARORSZ ÁG E NERGI AP I AC A SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

Az ország energiagazdálkodásában a primerenergia-oldalon a többi országhoz képest 

kiemelhető a földgáz meglehetősen nagy részesedése, mely leggyakrabb tárgyát képezi az 

ellátásbiztonságot és importfüggőséget firtató elemzéseknek. A végső energiafogyasztásban 

az iparinál magasabb a lakossági felhasználás.  
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A villamosenergia-termelő iparág forrásoldala csökkenést mutat 2011 és 2015 között, 

továbbá a megújulók terén tapasztalható csökkenés is egyedi az országok között. Az állami 

törekvés, mely kapacitásbővítést céloz ezek alapján megalapozottnak tűnik, mindamellett a 

magas piaci koncentráció mögött lévő állami tulajdon jelentős piaci erőt jelent az államnak. 

Az árak kapcsán látható, hogy a lakossági árcsökkentésnek prioritása volt, mellyel 2015 

végére a többi vizsgált ország szintjére került vásárlóerő-paritáson vizsgálva. Mindamellett 

fontos, hogy mindeközben az ipari fogyasztók árai is stagnáltak.  

6.4.4.4 Állami szerepvállalás értékelése  

A tulajdonosi szerepvállalás nem kérdéses az országban, melyből a kormányzat nem csinál 

titkot, hiszen az energiastratégia is külön foglalkozik a tulajdonosi szerepvállalás 

tervezésével. Ez, amennyiben transzparens módon és a piacot nem túlzó módon torzítva 

történik, nem feltétlen árt a piacnak, ennek vizsgálatára azonban részletesebb elemzés 

szükséges. 

Szabályozóként az állam elsősorban az árpolitikát határozza meg az elmúlt években, mely 

mellett szakpolitikai megfontolás mentén nem történt beavatkozás. A megújuló 

támogatások terén azonban 2017 változást hozhat. 

6.4.5 Szlovákia  

A szlovák politikai viszonyok az elmúlt években stabilak a vezető szerepet betöltőket 

tekintve, hiszen Robert Fico már második ciklusát tölti az elnöki székben. Fontos azonban, 

hogy a pártok közti erőviszonyok fontos változáson mentek át, hiszen a második ciklusra már 

jelentős választói réteget vesztett a Smer SD, Fico pártja. A szélsőjobb erősödése hasonlóan 

az európai trendekhez. A régióban a 2010-es években többször volt konfliktus akár magyar 

részről is, azonban a migrációs válság és a közelmúlt eseményei közelebb hozták a V4 tagjait 

egymáshoz, így Szlovákiát is. 

A vizsgált országok közül a legkisebb gazdaság a szlovák, melynek reálgazdasági növekedése 

az elmúlt 5 évben rendre pozitív. Utóbbi stabil gazdaságra utal, melyre mérsékeltek az 

externális hatások. 

27.  ÁBRA :  SZ LOVÁKI A GAZ DASÁGI  N ÖVEKE DÉSE  ÉS JEL LEMZŐI  

 

Forrás: stat.oecd.org (Századvég szerkesztés) 
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6.4.5.1 Energiapolitikai áttekintés  

Az ország kapcsán az elmúlt években nem volt markáns energiapolitikai vita vagy esemény, 

mégis sok esetben fontos szerepet játszik az ország. A villamosenergia-ipar tekintetében 

fontos megemlíteni a már régóta épülő atomerőművi blokkokat Mohiban, melyek már 

évtizedes csúszásban vannak, azonban egyelőre úgy tűnik nem merült fel kétség a befejezése 

kapcsán. Ezentúl fontosak még a régióban szivattyús tározós erőműi is, továbbá az elmúlt 

pár hónap eseménye volt, hogy az ENEL csökkentette tulajdonrészét az állami energetikai 

közművállalatban. A Slovenské Elektrárné-ban az EPH vásárolt résztulajdont, mellyel a 

jövőben közösen fogják irányítani a vállalatot a kisebbségi állami tulajdon mellett. 

A földgáz iparág kapcsán már jelentősebb energia- és geopolitikai témák is felszínre kerültek 

az elmúlt években, akár az interkonnektorokra, akár az Északi Áramlat 2 projektre 

gondolunk. Szlovákia földrajzi helyzetéből adódóan régóta az Oroszország és Nyugat-Európa 

közti földgáz-kereskedelem kedvezményezettje volt tranzit szerepén keresztül, mely az 

Északi Áramlat 2 projekt terve és a megromlott orosz-ukrán kapcsolat miatt nagy veszélybe 

került. Ennek is volt eredménye, hogy a szlovák állam a régióval egyhangban kelt ki a projekt 

ellen a lehetséges csökkenő tranzitszerep és a potenciálisan elkülönülő nyugat-európai piac 

miatt.  

6.4.5.2 Energiastratégia  

Az ország energiastratégiájának legfrissebb, írásban dokumentált változata 2014 

októberében készült. A stratégiai alapelvek hasonlóak a tradicionális irányokhoz, hiszen az 

ellátásbiztonság, az energiahatékonyság, a versenyképesség és a fenntarthatóság négyes 

célrendszert tűzték ki az ország elé. A stratégia ezek mellett még tartalmaz egy alapos iparági 

felmérést is, mely alapján jól megismerhető a szlovák helyzet, azonban kevés jól mérhető, 

indikátor került megfogalmazásra a készítők részéről. Ezentúl a dokumentum kiemelten 

kezeli az EU-s célokhoz való igazodást és az európai energiapolitika adaptációját. 

28.  ÁBRA :  SZ LOVÁKI A E NERGI ASTR ATÉGI ÁJÁNAK FŐ  ELE MEI  ÉS RE NDSZEREZÉSE  
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Forrás: Századvég szerkesztés 

6.4.5.3 Energiapiac az országban  

Az energiagazdálkodás kapcsán szembetűnő, hogy a végső energia-fogyasztásnak 

meglehetősen alacsony aránya a primerenergiaellátáshoz képest. Ez és az összevetésben 

alacsony lakossághoz képesti magas primerenergia-felhasználás alacsony hatékonyságot 

feltételez. A végenergia-fogyasztásban magas ipari fogyasztás látható, míg egyelőre alacsony 

szolgáltató iparági fogyasztás. 

A villamosenergia-termelő szektor szerkezete nem változott az elmúlt 5 évben, mely nagy 

stabilitást eredményez, melyben kiszámítható környezetet teremtenek az energiaellátásban 

résztvevő vállalatoknak.  

Az árak kapcsán látható, hogy csökkenés volt tapasztalható mind a lakossági, mind az ipari 

szegmensben. 

29.  ÁBRA :  SZ LOVÁKI A E NERGI API AC A SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 
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6.4.5.4 Állami szerepvállalás értékelése  

Az állam szerepvállalása az országban tulajdonosként nem jelentős, hiszen a legnagyobb 

vállalatban is kisebbségi tulajdonosként van jelen. Ez alapján arra is lehet következtetni, hogy 

valószínűleg a minimális biztosítékokon kívül, melyek biztosítják, hogy stratégiailag fontos 

helyzetekben hozzáférése legyen a piachoz, nincs különösebb célja a szlovák államnak az 

energiaipari cégekkel kapcsolatban. Szabályozóként minden bizonnyal elősegítette az elmúlt 

időszakban megvalósult árszínvonal-csökkenést, mely azt feltételezi, hogy minimális szinten 

gazdaságpolitikai eszközként tekint az árszabályozásra, ezt azonban egyelőre nem terjeszti ki 

egyéb célokra. 

6.5 A vizsgált vállalatok 

6.5.1 Verbund 

30.  ÁBRA :  A  VER BU ND  VÁLL AL ATI  TEL J ES ÍTMÉ NYE SZÁM OKBAN  

 

Forrás: Vállalati jelentések (Századvég szerkesztés) 

A Verbund Ausztria vezető villamosenergia-termelő vállalata, amely – az ország adottságait 

kihasználva – az általa termelt villamos energia különösen magas hányadát, több mint 90%-

át állítja elő vízenergia segítségével. A társaság a termelésen kívül jelen van a 

villamosenergia-ipar egyéb ágazataiban is: szállításban, nagykereskedelemben és 

kiskereskedelemben (egyetemes szolgáltatás). Az osztrák piacon való vezető szerep mellett a 

vállalat rendelkezik németországi érdekeltségekkel, főként Ausztriához közeli, bajorországi 

vízerőművekkel, továbbá romániai szélerőmű parkokban is érdekeltséget szerzett. 

Kereskedelmi tevékenységével a vállalatcsoport az előbb említett országok mellett jelen van 

a francia és olasz piacokon is. Az energetikai tevékenység mellett a Verbund erősen integrált 

része az osztrák társadalomnak, kiterjedt CSR tevékenysége mellett pl. turisztikai 
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szolgáltatásokkal is foglalkozik, e tevékenység volumene azonban nagyságrendnyivel 

elmarad a főtevékenység számaitól. 

6.5.1.1 Vállalati  stratégia  

A Verbund víziója a környezeti szempontból tiszta módon előállított villamos energia és az 

innovatív megoldások köré épül. Ezt a hosszú távú víziót a csoport meglévő vízenergia 

kapacitásaira, mint alap- (folyami vízerőművek) és menetrendtartó (alapozza, illetve a 

megújuló energiák terén szélerőmű és napelem parkok létesítésével kíván terjeszkedni. Az 

elmúlt években a társaság főként szeles kapacitásokba fektetett be, a napelemes 

kapacitásfejlesztés a vizsgált időszak második felében jelent meg. Mindezen fejlesztések 

eredményeként a társaságcsoport 2014-ben az előállított 34 TWh-nyi villamos energia 94%-

át fedezte megújuló forrásból. 

A megfogalmazott víziót a vállalat a profitabilitás és a fenntarthatóság párhuzamos 

fejlesztésével, a kutatás-fejlesztésbe történő folyamatos befektetéssel és az új, energiával 

kapcsolatos, elsősorban energiahatékonyságot célzó fogyasztói termékek bevezetésével 

igyekszik elérni.  

A vizsgált időszakban a vállalat pénzügyi mutatói 2013-ról 2014-re jelentősen leromlottak. A 

menedzsment azonnali költségcsökkentő programmal kívánta ellensúlyozni. A személyi és 

működési költségek megvágása mellett a működő erőműpark áttekintése is megtörtént. A 

magas tüzelőanyagárak (szén, gáz) miatt gazdaságtalanná kérdésessé vált a társaság 

hőerőművi kapacitásainak működtetése. A megújulókra épülő stratégiával egybevágó 

módon, de elsősorban költségszempontok miatt a társaság 2014 májusában meglévő 

hőerőműinek illetve fűtőerőműveinek ideiglenes bezárása mellett döntött. A döntés 

elsősorban az erőművek működtetésének gazdaságtalan volta indokolta, azonban a társaság 

a hosszú távú kivezetés mellett is elkötelezett. 

6.5.1.2 Pénzügyi értékelés  

A vizsgált időszakban a Verbund pénzügyi mutatóiban két trend figyelhető meg: 2013-ig 

mérsékelt növekedés, majd 2013 után gyorsabb ütemű csökkenés. Ez alól egyedül a piaci 

kapitalizáció kivétel, amely 2011 óta folyamatosan csökken.  

Bár erőművi portfóliójából eredően a vállalat az átlagosnál jobban védett a fosszilis 

tüzelőanyagok árainak változásaival szemben, de a csökkenő áramárak és egyéb negatív 

hatások a Verbundot is érintették. A 2013-as év után a társaságcsoport bevétele egyik évről 

a másikra 13,2%-kal, EBITDA-ja 37,9%-kal csökkent. A bevétel csökkenése a cég minden 

piacán jelentkezett. Az osztrák áramértékesítési piacon az átlagos értékesítési ár 48,1 

EUR/MWh-ról 39,1 EUR/MWh-ra csökkent, így a termelés enyhe növekedése mellett is 

bevételcsökkenés történt. Ennél nagyobb mértékben, ~20%-kal csökkentek a 

hálózatüzemeltetés bevételei az osztrák szabályozás változásának köszönhetően. A harmadik 



 
 

58 
 

fontos faktor a romániai zöldbizonyítvány rendszer módosításához, köthető, amely az ottani, 

Verbund által tulajdonolt szélerőmű parkok bevételeit vágta meg erősen. 

Leírások elsősorban a fosszilis kapacitások (CCGT erőművek, pl. a mellachi létesítmény) 

értékének negatív irányú változásából keletkeztek, különösen nagy, 784 millió EUR értékben 

2013-ban (az előző évben 56 millió EUR, a következőben 39 millió EUR ugyanez az érték). 

További leírásokat hozott magával a megváltozott román zöldbizonyítvány szabályozás miatt 

a romániai szélerőmű parkok újraértékelése. 

A társaság befektetései egyrészt a meglévő ausztriai vízerőműpark modernizációjára és 

fejlesztéseire, másrészt egyéb (szél, nap) megújulós projektek finanszírozására fordítódtak. A 

beruházások és fejlesztések finanszírozására a Verbund a németnyelvű cégek között 

elsőként, 2014-ben ún. zöld kötvényt bocsátott ki, 10 éves futamidővel, 500 millió EUR 

volumenben.  

6.5.1.3 Technológiai áttekintés  

A társaság túlnyomó többségben vizes kapacitásokkal rendelkezik. Ezek kihasználási tényezői 

az erőmű típusától (folyami, tározós, szivattyús-tározós) illetve az adott évi vízjárástól 

függőek. A villamosenergia-árak csökkenése ezen erőművek kihasználási tényezőire nem volt 

jelentős hatással, mivel az erőművek jellemzően alacsony költségpozíciót biztosítanak a 

Verbund számára, így versenyképesek maradtak a piacon. Ezzel szemben a társaság CCGT 

erőműveinek kihasználtsága jelentősen csökkent, mely ezek esetében a 2014-es ideiglenes 

bezáráshoz vezetett. A kapacitások bővülését az időjárásfüggő megújulókba való befektetés 

eredményezte, főként osztrák és román szélerőmű parkok létesítése által. 

6.5.1.4 Vállalat és állam viszonya  

Az osztrák állam a Verbund többsége tulajdonosa, a kisebbségi tulajdonosok között szintén 

találhatóak olyan cégek, amelyek állami vagy önkormányzati tulajdonosokkal bírnak. A 

részvények egy része (kevesebb, mint 20%-a) tőzsdén kereskedhető. A Verbund állami 

vállalatként részt vesz az energiapolitika gyakorlatbeli végrehajtásában, működési célja az 

eredményesség mellett a nemzetstratégiai célok szolgálata is. Erre jó példa a vállalat 

bajorországi terjeszkedése, mely az osztrák állam és a bajor szövetségi tartomány 

kormányközi megegyezésének eredményeképp jöhetett létre. Ennélfogva az állami 

tulajdonlás egyfajta stratégiai irányító szerepet tölt be a vállalat vezetésében. 

6.5.1.5 Új üzleti  területek a vállalaton bel ül  

Bár a vállalat stratégiai céljai között szerepel az innovatív energetikai megoldások piacra 

léptetése, a vizsgált időszakban ez még kevésbé volt jellemző. Az üzleti modellek szintjén 

jelentkező innovációt háttérbe szorította a technológiai innováció, mint pl. a StreamDriver 

mikrovízturbinás rendszer, vagy a szélerőművi termelési veszteségek menedzselésére 

fejlesztett szoftveres megoldás. A nem technológiai jellegű innovációk elsősorban a 

kereskedelmi területen, újfajta kereskedhető termékek kialakításában merülnek ki. 
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A startupokkal, külső kezdeményezésekkel való kapcsolatba kerülés célzottan csak a vizsgált 

időszak végén, 2015-ben jelent meg. A társaság energy2050 elnevezésű konferenciájának 

részeként 25.000 EUR díjazású startup versenyt hirdetett. A startupokkal való 

kapcsolattartás, munkájuk bevonása a vállalat tevékenységébe egyelőre kezdetleges 

állapotban van. 

6.5.2 CEZ Group 

31.  ÁBRA :  A  CEZ  GROU P VÁL L AL ATI  TEL JESÍT MÉ N YE SZ ÁMOK BAN  

 

Forrás: Vállalati jelentések (Századvég szerkesztés) 

A CEZ Group nemcsak a vizsgált energiapiacokon honos legnagyobb vállalat, de a közép-

kelet-európai régió legnagyobb tőzsden jegyzett vállalata is egyben. A prágai székhelyű 

csoport mindhárom hálózatos energetikai iparágban jelen van: villamos energia, földgáz és 

hő ágazattal is rendelkezik. A villamosenergia-ipari tevékenység kiterjed az tüzelőanyagok 

(lignit, barna- és feketekőszén) bányászatára, a termelésre, elosztásra, és kereskedelemre 

egyaránt. A sokrétű tevékenység ellenére a vállalat bevételeinek döntő hányada a villamos 

energia, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatások értékesítéséből származik. 

32.  ÁBRA :  A  CEZ  GROU P ÉRT ÉKES ÍTÉS  NET TÓ ÁRBEVÉTE LÉNEK MEG OSZLÁSA 2015-BEN  

 

Forrás: Vállalati jelentések (Századvég szerkesztés) 
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6.5.2.1 Vállalati  stratégia  

A CEZ Group a hagyományos energetikai elvárásokra fókuszálva alakította ki értékajánlatát, 

stratégiájában a biztonságos, megbízható energiaszolgáltatást, illetve az életszínvonal 

javulásához való hozzájárulást helyezi előtérbe. Ennek elérése érdekében a vállalat a 

hatékony, takarékos működést tűzte ki célul a változó európai piacon, egyúttal válaszolva a 

decentralizáció és az emisszió-csökkentés kihívásaira is. Második alapelvként széleskörű 

termékajánlatot kíván nyújtani az alapvető energetikai szolgáltatások mellett, harmadik 

pontként pedig az ígéretes energetikai fejlesztésekbe, létesítményekbe való beruházást 

tartja szem előtt. 

6.5.2.2 Pénzügyi értékelés  

A vállalatcsoport pénzügyi mutatói a vizsgált időszakban enyhe csökkenést mutatnak, ez 

azonban elsősorban nem a reálteljesítmény csökkenésének köszönhető, sokkal inkább a cseh 

korona euróval szembeni közel 10%-os értékvesztésének. Viszont míg a bevétel – az 

árfolyamhatást figyelembe véve – leginkább stagnált a vizsgált időszakban, addig az EBITDA 

margin csökkenése árulkodik a működési hatékonyság és jövedelmezőség romlásáról. A 

vállalat számára pénzügyi szempontból a legnagyobb kockázatot a környezettudatos, 

emisszió-csökkentő beruházásokért cserébe ingyen hozzáférhető CO2-kvóták fokozatos 

megszűnése jelentheti.   

6.5.2.3 Technológiai áttekintés  

A CEZ döntő mértékben hagyományos hőerőművi kapacitásokkal rendelkezik. A vállalat 

beépített kapacitásainak több mint felét (>8.000 MW) széntüzelésű erőművek teszik ki, míg 

további negyedét (~4.000 MW) atomerőművek alkotják. A portfolióban kisebb 

mennyiségben találhatóak vízerőművek és gáztüzelésű blokkok is, valamint az elmúlt 

években növekedésnek indultak az időjárásfüggő megújulók (nap, szél) is. A társaság 

stratégiájának, illetve Csehország energiapolitikájának figyelembe vételével nincs kilátás 

gyors megújuló irányú fordulatra a vállalat portfolióján belül. A CEZ piacain azonban a 

szomszédos német piachoz képest alapvetően eltérő a fogyasztói attitűd és a nemzeti 

szakpolitika: az erős szenes illetve nukleáris kitettség ellenére a társaság kapacitásai magas 

kihasználtsággal, a folyamatos fejlesztések eredményeképpen növekvő hatásfokkal és biztos 

környezetben működnek, és e körülmények változása középtávon nem várható.  

6.5.2.4 Vállalat és állam viszonya  

A vállalatban a legnagyobb tulajdoni hányaddal, közel 70%-kal a cseh állam rendelkezik. A 

vállalatnak hagyományosan erős kötődése van nemcsak a cseh energia szakpolitikához, de a 

mindennapi politikához is. 2010 előtt a vállalat különböző cseh politikai pártok 

finanszírozásában is közvetlen vagy közvetett részt vállalt bizonyos cseh magántőke 

társaságokkal együttműködve. Ilyenformán a tulajdonos-vállalat kapcsolat kissé fordított 

irányban működött: a pártok finanszírozásán keresztül inkább a CEZ gyakorolt befolyást a 
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politikára, mintsem a politika a vállalatra. Egy 2010-es bírósági döntés azonban megtiltotta a 

vállalatnak az ilyen jellegű támogatásokat. A 2011 óta regnáló Daniel Benes ügyvezetősége 

alatt a cég maga mögött hagyta korrupciós botrányait, és bár befolyása továbbra is jelentős, 

az utóbbi években sokkal inkább hagyományosan az energiapolitikához igazodva, egyeztetve 

fejti ki működését a hazai piacon.  

6.5.2.5 Új üzleti  területek a vállalaton belül  

A CEZ Group kutatás-fejlesztési kiadásai a vizsgált időszakban nem változtak jelentősen: a 

kutatás-fejlesztési büdzsé a 2011-es 32 millió EUR-ról 2015-re 34 millió EUR-ra emelkedett. A 

központilag koordinált kutatási projektek (működő atomerőművekhez nukleáris fejlesztések, 

fosszilis hatékonyságjavítás, vortex szélturbina fejlesztés, stb.) mellett külön R&D céllal 

működő leányvállalatok is segítik a fejlesztési munkákat, melyek leginkább specializált 

kutatóintézeteknek tekinthetőek. A vállalat nukleáris tapasztalatára alapozva számottevő 

kutatások folynak a negyedik generációs atomreaktorok, illetve egyéb szervezetekkel 

társulva a fúziós energiatermelés (ITER projektben való részvétel) területén is. 

Emellett a 2010-es években az idő közben fontossá váló új energetikai területek –okos 

hálózatok, okos mérés és e-mobilitás – fejlesztésére a vállalat megalkotta a 

„Futur/E/Motion” kezdeményezést. A vállalat ezt a kezdeményezést egy részleteiben 

dinamikusan változó stratégiai gyűjtőfogalomként értelmezi, melynek fő céljai: 

 Tudományos kutatások és új technológiák gyakorlati alkalmazásának elősegítése 

 Helyi, decentralizált energiatermelés támogatása a koncentrált, nagyerőművi 

termelés kiegészítésére 

 Intelligens megoldások bevezetése az elosztás és hálózati szabályozás területén 

(Smart Grid) 

 E-mobilitás fejlesztése 

A vizsgált időszakban ezeken a területeken elsősorban tesztprojektek születtek. A CEZ „Smart 

Region” elnevezésű okos hálózati projektje a Grid4EU nemzetközi kooperáció részévé vált 

(közösen az Enel, EdF, Iberdrola, RWE és Vattenfall projektjeivel), az okos mérés területén 

pedig három helyszínen közel 30.000 háztartásban építették ki a tapasztalatok gyűjtését 

célzó okos mérési infrastruktúrát. Elektromobilitás terén 2010 óta a csehországi elektromos 

töltőhálózat megalapozása folyik, jelenleg mintegy 60 CEZ-hez tartozó töltőállomás üzemel 

az országban. A saját tevékenységeken túl a CEZ Group kis mértékben, de akvizíciós aktivitást 

is mutatott a vizsgált időszakban, pl. a Sunfire (üzemanyagcella start-up) vagy a 

Sonnenbatterie (energiatárolás) cégekben szerzett kisebbségi részesedést. 
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6.5.3 PGE 

33.  ÁBRA :  A  PGE  VÁL L AL ATI  T EL JESÍT MÉ NYE SZ ÁMO KBAN  

 

A PGE Polska Grupa Energetyczna SA Lengyelország vezető villamosenergia-ipari vállalata, 

amely 5,3 millió háztartási, vállalati és intézményi ügyfelet lát el villamos energiával. A PGE 

tevékenységének túlnyomó része – a lengyelországi adottságoknak megfelelően – 

hagyományosan a lignithez és szénhez, mint tüzelőanyagokhoz kapcsolódik. A vállalat 

tevékenysége a villamosenergia-ipar teljes értékláncára kiterjed. Saját tulajdonú lignit- és 

kőszénbányáiban évi közel 50 millió tonna tüzelőanyagot termelnek ki, az évi 

villamosenergia-termelés pedig 55 TWh, melynek döntő többségét konvencionális, 

szénalapú egységekben állítják elő. Emellett a PGE az ország keleti részében – beleértve a 

fővárost, Varsót is – az elosztói feladatokat is ellát. A kereskedelem tekintetében a vállalat 

mind a lakossági (egyetemes), mind a nagykereskedelmi szektorban jelen van. Ezentúl a PGE 

vezető szerepet vállal a lengyel atomenergia-program, illetve annak eredményeképp az első 

lengyel atomerőmű megvalósításában. 

A PGE holdingként működik, melyben a leányvállalatok a különböző tevékenységek alapján 

kerültek szétválasztásra. Ezáltal külön-külön vállalatokba szervezve működnek a 

konvencionális termelés, az elosztás, a kiskereskedelem, a nagykereskedelem, a megújuló 

termelés és a nukleáris fejlesztés területek. A csoportszintű EBITDA ~50%-a kizárólag a 

konvencionális, szenes villamosenergia-termelésből, míg további közel harmada az elosztói 

tevékenységből származik. 

A PGE Lengyelországon kívül nem rendelkezik jelentős érdekeltségekkel, a lengyel piacon 

azonban tartja domináns szerepét. 
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6.5.3.1 Vállalati  stratégia  

A 2010-es évtizedben a PGE folyamatosan alakította stratégiáját, a vállalati célokat a külső 

körülmények által meghatározott realitásokhoz illesztve. Általában véve az elmúlt öt évben a 

vállalat alapvető céljai a részvényesi érték növelése és a lengyel energiabiztonság biztosítás 

voltak. Konkrét növekedési célként az alábbiak jelentek meg: 

 Vezető szerep a lengyel villamosenergia-termelésben, a növekedési lehetőségek aktív 

kihasználása által 40%-os termelési piaci hányad elérése a lengyel piacon 

 Megbízható és aktív szolgáltatóként való megjelenés 

 Lengyelország leginkább rugalmas és hatékony energiavállalataként való működés  

 Vezető szerep az új üzleti modellek és új üzleti területek bevezetésében 

Ezek alapján elmondható, hogy a vállalat nemzetközi terjeszkedés helyett egyértelműen a 

hazai piacon való erősödést tűzte ki célul, tevékenységét mindvégig Lengyelországra kívánta 

koncentrálni, szolgálva az alapvető célok között megjelenő, a nemzeti ellátásbiztonság 

megvalósítását célzó stratégiai irányt. Emellett megjelenik a kitűzött irányok között a 

hatékony működés illetve az új üzleti területek kiaknázása is, mint a részvényesi érték 

növelésének eszközei. 

A vizsgált időszakban a PGE számos negatív külső folyamattal – villamosenergia-ár 

csökkenése, kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok – küzdött meg. Első reakcióként a 

vállalat főként a 2009-ben megkezdett, a gazdasági válság hatását mérsékelni szándékozó 

költségcsökkentési és hatékonyságfejlesztési projekt folytatásával reagált a változó 

környezetre, ezáltal a vizsgált időszakban a vállalatcsoport munkavállalóinak létszáma több 

mint 10%-kal csökkent. 

2014-ben a stratégia teljes átstrukturálásával egy 2020-ig szóló tervet hoztak létre, mely a 

fentebb megfogalmazott, magas szintű célok helybenhagyása mellett azok elérését 

részletesen taglalta, illetve az innovációt, mint ötödik, támogató pillért a stratégiába emelte. 

A vállalat továbbra is a karbonintenzív kapacitások fejlesztése és bővítése mellett kötelezte 

el magát, azonban kisegítő opcióként megkezdődött a megújulók irányába történő nyitás 

(főként szélerőmű parkok illetve biomassza tüzelésű CHP-k által), valamint megkezdődött a 

nukleáris technológia lengyelországi bevezetésének előkészítése.  

6.5.3.2 Pénzügyi értékelés  

A vállalatcsoport bevételei a vizsgált időszakban stagnáltak, azonban a sikeres 

hatékonyságjavító intézkedések eredményeképp a vállalat EBITDA-ja illetve EBITDA margin-

ja átlagosan évi 4%-kal növekedett. Bár a szénalapú villamosenergia-termelés 

jövedelmezősége – a környező országokhoz hasonlóan – Lengyelországban is romlott, a 

vállalat a kedvező politikai álláspont okán nem kényszerült leépítésre vagy működő egységek 

bezárására.  A Moody’s és Fitch hitelminősítők által meghatározott vállalati hitelminősítés 

2009 óta nem változott, mindkét minősítőnél közepes kategóriába esik a vállalat, stabil 
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kilátással. A tulajdonosi struktúra sem változott jelentősen, a lengyel állam továbbra is a 

részvények többségének birtokosa.  

A csoport aktívan ruházott be az elmúlt években: a CAPEX közel fele-fele arányban oszlott 

meg az új beruházások és a meglévő vagyon fejlesztése között, a vizsgált időszakban 

folyamatosan eltolódva inkább az új beruházások felé. A beruházások közel fele szenes 

termelőegységeket fejlesztését vagy létrehozását célozta, egy-egy negyed pedig az elosztói 

hálózat és a megújuló termelés üzletágakat. 

6.5.3.3 Technológiai áttekintés  

A PGE termelési portfóliója túlnyomó többségében lignit- és széntüzelésű egységeket 

tartalmaz, így nem mondható kiegyensúlyozottnak. Mindazonáltal a jelenlegi szénerőmű-

flotta átlagéletkora csupán 24 év, amely mind az iparági átlaghoz, mind a közvetlen 

versenytársakhoz képest fiatalnak mondható. A jó műszaki feltételeknek, illetve a cégen 

belüli, relatíve olcsó tüzelőanyag-ellátásnak köszönhetően a PGE szénerőművei magas 

kihasználási óraszámmal működnek, a lengyel alapterhelés gerincét adják. A PGE jelentős 

mennyiségű vízerőművi kapacitással is rendelkezik, melyek nagy része szivattyús-tározós 

erőmű. Ennek okán a vállalat nemcsak a termelési, de a lengyel szabályozási piacon is vezető 

szerepet tölt be. A megújulók területén a szélerőművek említhetőek meg, amelyek azonban 

csupán kb. 300 MW-ot képviselnek a vállalat portfóliójából jelenleg. 

A vállalat több jelentős kapacitás-beruházást is megkezdett a vizsgált időszakban, melyek 

várhatóan 2020-ig fognak befejeződni. A meglévő Opole erőművi telephelyen két, 

együttesen 1.800 MW-os, ultra-szuperkritikus, magas hatásfokú kőszenes blokkot 

létesítenek, mintegy 3,5 milliárd EUR ellenében.  A második jelentős projekt a tuchow-i 

erőmű bővítése egy 450 MW-os, ultra-szuperkritikus lignites blokkal. Ezek mellett főként 

CHP erőmű létesítések, illetve a szélerőmű-parkok bővítése szerepel a kapacitásnövelési 

tervekben. A lehetséges első lengyel atomerőmű terve egyelőre előkészítési fázisban van. 

6.5.3.4 Vállalat és állam viszonya  

A PGE többségi tulajdonosa a lengyel állam, amely nem kizárólag a befektetett tőkéje 

megtérülését várja el a vállalattól. Természetesen a gazdaságos, önellátó működés 

alapkövetelmény, emellett a profitabilitás is fontos célként jelenik meg, azonban a PGE a 

nemzeti energiapolitikai célok teljesítésének egyik legfontosabb eszköze is egyben. 

Ennek egyértelmű megnyilvánulása, hogy a vállalat egyik alapvető célja a lengyel 

energiaellátás biztonságának fenntartása és fejlesztése, valamint hogy a vállalat nem 

törekszik külföldi akvizíciókra sem. Az állam befolyását jól mutatja az opole-i szenes bővítés 

megindulása, ahol a kérdéses megtérülés ellenére már 2013-ban megkezdték a stratégiailag 

fontosnak ítélt projekt megvalósítását. Ezen túl a PGE a hosszú távú energiapolitikai célokhoz 

is hozzájárul, a vállalat hatáskörébe került ugyanis a lengyel atomenergia-program szakmai 

megvalósítása, az előkészületi munkákat végző vállalat 70%-a PGE tulajdon. 
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A politikai-állami befolyás időnként a szakpolitikai érdekek figyelembe vételén túl is 

megjelenik, kapcsolódó iparágak támogatásával vagy bizonyos érdekcsoportok szociális 

jellegű támogatásával. Ennek elsődleges példái a bányaipari vállalatok és szakszervezetek 

javára való kormányzati intézkedések, melyek költségeinek jelentős részét a lengyel 

közműcégek, így azok legnagyobbika, a PGE is állják. 

6.5.3.5 Új üzleti  területek a vállalaton belül  

A vállalat a 2010-es években stratégiai céljai közé emelte az új üzleti lehetőségek, újszerű 

szolgáltatások nyújtását, ennek érdekében általános szabályként a keletkező profit 1,5%-át 

fordítják kutatás-fejlesztési tevékenységre. A határozott szándék a technológiai jellegű 

innovációs törekvések megerősödését hozta, melyek elsősorban a bányászati és hőerőművi 

tevékenység hatékonyságának növelését vagy környezeti hatásának csökkentését célozzák. 

Ezekre példa a szénbányák nagyobb fokú automatizálása, az új, magas hatásfokú ultra-

szuperkritikus szénerőművek építése, vagy a meglévő erőművek NOx-kibocsátásának további 

csökkentése. A technológiai jellegű, illetve működési hatásosságot növelő akciók mellett 

kezdetleges, kísérleti formában már új termékek, üzleti modellek is megjelentek. Ezekre 

példa a „dual fuel” kiskereskedelmi célcsoportra szabott szolgáltatás, amely elektromosság 

és gáz közös értékesítését kínálja a háztartási fogyasztók számára, vagy a komplex, 

kiskereskedelmi (lakossági és KKV) energetikai szolgáltatások nyújtására induló 

kezdeményezés. A vállalat aktívan kutatja továbbá a szénelgázosításban rejlő gazdasági 

potenciált, illetve nemcsak a közlekedés, de a helyiségfűtés elektromossá tételének 

lengyelországi lehetőségeit is. 

6.5.4 MVM Group 

34.   ÁBR A :  AZ  MVM  GROU P VÁLL AL ATI  TEL JE SÍT MÉ NYE SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Vállalati jelentések (Századvég szerkesztés) 
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Az MVM Group Magyarország vezető villamosenergia-ipari vállalata, amely az iparág legtöbb 

ágazatát lefedi tevékenységével. Termelési tevékenységét a Paksi Atomerőmű határozza 

meg, a szállításban a MAVIR Zrt. tulajdonlásával van jelen, míg a kereskedelemben belföldi 

jelentős szerepe mellett a régiós piacokon is képviselteti magát. Az országban a Paksi 

Atomerőmű üzemeltetésével várhatóan még a ’30-as évek közepéig biztosított jelentős piaci 

részesedése, azonban stratégiája alapján ezt a részesedést tovább növelné és minőségileg is 

terjeszkedne az új, növekedést biztosító területeken. 

A jelenlegi tevékenységét is számtalan leányvállalatán keresztül végzi, melyek között vannak 

tradicionális termelő üzletágak, kereskedelmi leányvállalat, de jelentősek a műszaki 

szolgáltatásokat végző vállalatai is. Mindezt a magyar állam 100%-os tulajdona mellett végzi, 

mely kapcsolat jellegére a továbbiakban még részletesen is kitérünk. 

6.5.4.1 Vállalati  stratégia  

A társaságcsoport stratégiája az elmúlt hónapokban látott napvilágot, mely konkrét 

célszámok mellett több stratégiai pillért, szám szerint hatot is tartalmaz. A stratégia 

alapelveit két célban foglalták össze, melyek a meglévő pozíciók védelme, továbbá belépés új 

növekedési területekre. Előbbi esetében a már meglévő tevékenységeik tökéletesítésén és 

indokolt esetben növelése mellett hatékonyságukat is kívánja növelni. Ez tehát a klasszikus 

működési hatékonyság-növelő akcióterv szofisztikált változata. A második alapelv mentén a 

társaságcsoport számára új területek kerültek direkt módon megfogalmazásra, mint a 

megújulóenergia-alapú termelésben való növekvő részvétel, illetve a saját, önálló innovációs 

tevékenység kifejlesztése. 

A vállalat honlapján elérhető bemutatóban néhány részletező dia is fellelhető, melyek 

alapján arra következtethetünk, az ebben a tanulmányban is fent olvasható trendeket 

felismerve a vállalat kezdeményezés szinten elindult az értéklánc végén lévő lehetséges új 

területek felé, továbbá belátta a megújuló energia-alapú termelés kikerülhetetlen voltát. 

Minden bizonnyal a vállalat számára a következő néhány év lesz a meghatározó az 

adaptációs folyamat sikerességében. 

6.5.4.2 Pénzügyi értékelés  

A vállalat az elmúlt öt évben kiemelkedő növekedést hajtott végre, hiszen bevételei közel 

megduplázódtak. Utóbbi azonban nem mondható el az EBIDTA értékéről, mely egy csökkenő 

EBITDA/Bevétel arányt eredményezett. Ez elsősorban annak is köszönhető, hogy nem 

hagyományos tevékenységeinek tökéletesítésével vagy úgyanazon tevékenység új piacának 

megtalálásával sikerült ezt a növekedési pályát leírni. A növekedés elsődleges forrása a 

tevékenység és a portfólió növelése volt. Ezek közül kiemelkedik a földgáz-üzletág 

bekebelezése, mely jó példája a vállalat és az állam viszonyára. A csökkenő eredményesség 

többek között a csökkenő villamosenergia-áraknak való kitettségnek is köszönhető, továbbá 

a magyar piac stagnálásának. 
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6.5.4.3 Technológiai áttekintés  

A magyar közművállalat termelő-portfóliójának gerincét a Paksi Atomerőmű alkotja, mely 

2000 MW-tal a magyar ellátás legfontosabb eleme. Az elmúlt évek legfontosabb változása 

volt a szénalapú termelés leállása a Vértesi Erőmű Zrt.-ben, azonban továbbra is van szenes 

érdekeltsége a vállalatnak, a Mátrai Erőmű Zrt.-ben. Ezzel kapcsolatban folyamatosak a 

találgatások az elmúlt években, hogy az MVM Group növelni kívánja tulajdonrészét. 

A stratégiában is már említett megújuló alapú termelés egyelőre nem rendelkezik jelentős 

múlttal a csoportban, azonban a 2015-ben Pécsett átadott 10 MW-os naperőmű jó kezdetet 

jelenthet. Ezen túl a csoport rendelkezik a legnagyobb szabályozó központtal 

Magyarországon, melynek legnagyobb tagja a miskolci telephelyen lévő erőműegyüttes. 

6.5.4.4 Vállalat és állam viszonya  

Az MVM Group piaci liberalizációt megelőzően sok évtizeden keresztül volt az ország 

energiaellátásért felelős vállalat, mely szerepéből a privatizáció során jelentős szegmenseket 

elvettek. Természetesen központi szerepét nem vesztette el az átviteli rendszerirányító és a 

Paksi Atomerőmű birtoklásával, azonban a végfogyasztókhoz való közvetlen fizikai 

kapcsolatot igen. 

Az állam ettől függetlenül továbbra is az ország elsőszámú energetikai vállalataként számít a 

társaságcsoportra, mely sok esetben jelenti jelenleg különböző politikai céloknak való 

megfelelést. Erre példa a földgáz-kereskedő üzletág bekebelezése is a közelmúltból. Az 

elmúlt években végrehajtott rezsicsökkentési program is minden bizonnyal fontos szerepet 

rótt a vállalatra. Tehát a kizárólagos tulajdoni hányad mellett adott esetben az állam operatív 

folyamatok lebonyolításában is számíthat a vállalatra. 

6.5.4.5 Új üzleti  területek a vállalaton belül  

Ahogy a stratégia leírásánál már utaltunk rá a vállalat egyelőre most lép rá arra az útra, mely 

új üzleti területeket jelenthetnek számára. Az elmúlt években ez elsősorban a kereskedelmi 

tevékenység földrajzi terjeszkedését jelentette, illetve fontos mérföldkő a vállalat életében 

az első naperőművi beruházás végrehajtása is. 
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6.5.5 Slovenské Elektrárne10 

35.  ÁBRA :  A  SLOVANSKE  ELEK TRARNE  VÁLL AL ATI  TEL JES ÍTMÉN YE SZ ÁMO KBAN  

 

Forrás: Vállalati jelentések (Századvég szerkesztés) 

A Slovenské Elektrárne 2002-ben alakult meg a korábbi, természetes monopóliumot élvező 

szlovák villamosenergia-ipari társaság jogutódjaként. A vállalat továbbra is Szlovákia 

rendkívül erős piacvezetője, a szlovákiai áramtermelés 80%-át mondhatja magáénak, 

mintegy 20 TWh-nyi bruttó éves termeléssel. Mindemellett a társaság a villamos energiát 

~90%-ban közvetlen széndioxid-kibocsátás nélkül, atomenergia és vízenergia segítségével 

állítja elő. A termelés mellett a SE másik fő ágazata a kereskedelem, melyet illetően a vállalat 

nemcsak Szlovákiában, de a környező országokban (Csehország, Magyarország, 

Lengyelország) is tevékenykedik. A villamosenergia-termeléssel összefüggésben a társaság a 

lokális hőpiacokon is jelen van. 

6.5.5.1 Vállalati  stratégia  

A vállalat a vizsgált időszakban az Enel Csoport integrált vállalataként működött, melynek 

következményeként az önálló stratégiaalkotás kevésbé jellemezte a társaságot. Ezt jól 

mutatja, hogy egymondatos missziójuk csupán az általános energetikai ügyfélelvárásokra 

reflektál: céljuk, hogy megengedhető árú, biztonságos és környezetbarát energiát 

termeljenek és juttassanak el minden egyes fogyasztójukhoz. Emellett a vállalat erősen épít 

kedvező adottságaira, mint az alacsony emissziójú villamosenergia-termelés, illetve 

folyamatosan igyekszik megőrizni a nukleáris létesítményeket érintő viszonylagos 

                                                      
10 A társaság 66 százalékát birtokló ENEL Group részvényeinek felét 2016. július 28-án értékesítette a – 
tanulmányban is bemutatott – EPH csoportnak. Tekintettel a tulajdonváltás óta eltelt rövid időnek még nem 
ismert a Slovenské Elektrárne esetleges stratégiaváltása, ezért tanulmányunk a tulajdonosváltozás előtti 
állapotokat elemzi. 
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támogatottságot a szlovák társadalomban.  Ezt elsősorban a nukleáris tevékenységek 

részletes kommunikációjával, átláthatóvá tételével igyekszik elérni. A vállalat régióban 

elsősorban az általa termelt versenyképes árú villamos energia kereskedelmével kíván jelen 

lenni, erős kereskedelmi kapcsolatokat kialakítva. Csehországban és Lengyelországban 

közvetlenül végez kis- és nagykereskedelmi tevékenységet, míg Magyarországon az Enel 

Trade részeként van jelen. Határokon átnyúló fizikai terjeszkedést a vállalat nem tervez.  

6.5.5.2 Pénzügyi értékelés  

A SE bevételei a vizsgált időszakban erőteljesen csökkentek, a 2011-es bázisértékhez 

viszonyítva átlagosan évi 6%-kal. Még jelentősebb azonban a csökkenés, ha a 2011-2015 

közötti csúcsértékhez, 2012-höz viszonyítjuk, bár a 2012-es érték ugrásszerűen felfelé lóg ki a 

vizsgált adatsorból. A társaság EBITDA-ja a vizsgált időszak végére erősen megemelkedett, 

azonban itt is egy egyszeri, kiugró értékről van szó, amely vélhetően a speciális hatásoktól 

(pl. a bősi vízerőmű értékesítése) mentesítve jobban illene az ötéves trendbe. Ettől az 

egyetlen évtől megtisztítva az EBITDA is lassan csökkenő pályát mutatott, míg 2011-2014 

között az EBITDA margin mutató is lassú csökkenésben volt. A vizsgált időszakban a társaság 

tulajdonosi viszonyai nem változtak, azonban az Enel 2012-től kereste a lehetőséget 

tulajdoni hányadának teljes vagy részleges értékesítésére. Végül az Enel hányadának fele 

került értékesítésre, az egyébként MVM-MOL konzorcium által is fontolóra vett felvásárlást a 

cseh EPH hajtja végre 2016 folyamán (épp ezért a vállalat legfontosabb mutatóit tartalmazó 

ábrán a tulajdoni megoszlásban, amely a 2015 végi állapotot mutatja, az EPH még nem 

szerepel).  

6.5.5.3 Technológiai áttekintés  

A Slovenské Elektrárné termelési portfóliójának gerincét a társaság két atomerőműve (1.900 

MW) adja, melyek magas kihasználási óraszámmal, alapterhelésként működnek. Emellett a 

társaság 1.700 MW-nyi vízerőművel rendelkezik, melyek döntő többségben közepes méretű 

hegyvidéki vízerőművek. A bősi vízerőmű 2015 márciusában kikerült a vállalat ellenőrzése 

alól, működtetését teljes mértékben a szlovák állam tulajdonában lévő cég vette át. 

Megemlítendő még a SE két hőerőműve, amelyek lignittüzeléssel működnek, és többnyire 

menetrendtartó vagy szabályozói feladatokat látnak el. 

A társaság forrásainak legtöbbjét a vizsgált időszakban a Mohi Atomerőmű épülő 3-as és 4-es 

blokkja emésztette fel. 2015 végén a társaság jelentése szerint a 3-as blokk fizikai 

készültsége több mint 90%, a 4-es blokké több mint 70% volt. A beruházás jelenlegi tervezett 

összköltsége 4,6 milliárd EUR-ra rúg. 

6.5.5.4 Vállalat és állam viszonya  

A térségben vizsgált, adott országban piacvezető vállalatok közül a Slovenské Elektrárné az 

egyetlen, amelyben a székhelyet jelentő országnak csupán kisebbségi részesedése van. A 

2000-es évek közepén történt privatizáció során a vevő oldalon megjelenő Enel azonban 
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vállalást tett arra, hogy a szlovák energiabiztonság szempontjából szükséges beruházásokat – 

a mohi atomerőművi beruházást, különböző hatékonyságnövelő beruházásokat – meg fogja 

valósítani. Mindezt egy befektetési terv keretében rögzítették. Ilyenformán a szlovák állam a 

vállalat mindennapi, operatív ügyeibe való közvetlen beavatkozás nélkül, hosszú távra 

biztosította az energiapolitikai célok kielégítő megvalósulását, míg egyúttal a többségi 

tulajdonrész eladásával a projektek finanszírozását és nagymértékben elhárította magától. 

6.5.5.5 Új üzleti  területek a vállalaton belül  

A vállalat Szlovákiában jól megalapozott kapcsolatot ápol különböző kutatóintézetekkel, 

egyetemekkel. A technológiai irányú innováción túl azonban az elmúlt 2-3 évben megjelent 

az igény az üzleti innovációk fejlesztésére is. A vállalat a hagyományos, „commodity” 

szolgáltató szerepben elsősorban Csehországban és Lengyelországban kíván növekedni, 

emellé a szerep mellé pedig – elsősorban a hagyományos szolgáltatásokkal megszerzett 

ügyfélbázist célozva – teljes körű energetikai szolgáltatóvá kíván válni a jövőben. Ezek 

leginkább az energiahatékonyság és monitoring területeken megvalósítandó kulcsrakész 

projektek kivitelezését jelentik. 

6.5.6 Új szereplők –  EPH, MET 

Az iparági megszokáshoz képest gyorsan változó piacokon a hagyományos szereplők mellett 

az utóbbi években megjelentek teljesen új szereplők is. Ezen vállalatok működése egyelőre 

kevésbé átlátható, az általuk követett stratégia, illetve konkrét üzleti lépéseik gyorsan 

változnak a pillanatnyi lehetőség tükrében. A rugalmasságra való képesség az új vállalatok 

egyik legnagyobb előnye a szektorban: a rugalmatlan, nagyméretű, belső és külső érdekek 

által kötött hagyományos szereplőkkel szemben a még meg nem szilárdult, kevésbé 

hierarchikus és bürokratikus szervezetek gyorsabban és drasztikusabban képesek reagálni az 

új körülményekre. 

6.5.6.1 EPH 

Az EPH 2009-ben alakult, cseh üzletemberek (elsősorban a cégben azóta is vezető pozíciót 

betöltő Daniel Kretinsky) és cseh magántőke-társaságok (J&T Partners, PPF) közös 

vállalataként. A tulajdoni viszonyok időközben többször is változtak, 2014-ben az alapító PPF, 

míg időközben a J&T is csökkentette azt, mely tulajdonrészek nagyrészt magánszemélyek 

kezébe kerültek. 

Az EPH alapvető stratégiája, hogy kedvező áron vásárol fel az eladó számára terhessé vagy 

értéktelenné vált energetikai létesítményeket, a létesítmény jellegére, fajtájára tekintet 

nélkül. E tekintetben az EPH leginkább egy szakmai befektetőként jellemezhető. A 

felvásárlások pénzügyi hátterét kedvező banki hitelek adják. A terjeszkedés igazán 2012-ben 

gyorsult fel, a társaság legnagyobb tranzakciói közé tartozik (a teljesség igénye nélkül) az 

E.ON olaszországi érdekeltségeinek felvásárlása, az Eggborough (2 GW) egyesült királyságbeli 

erőmű megvétele, a Slovenské Elektrárné tulajdonrészének 33%-a feletti ellenőrzés 
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megszerzése, a Vattenfall teljes németországi üzletágának megszerzése, illetve magyar 

vonatkozású felvásárlás a Budapesti Erőmű ZRt. többségi tulajdonrészének megvétele. A 

társaság a villamos ipari befektetések mellett jelentős gázportfóliót is felhalmozott. 

Az EPH a megszerzett cégeket, létesítményeket újraszervezi, és a korábbi kötöttségektől 

mentesen – sokszor az egyéb érintettek érdekeit a korábbi tulajdonoshoz képest kevésbé 

figyelembe véve –, hatékonyan próbálja meg üzemelteti. A megvásárolt vagyonelemek 

továbbadása mindeddig nem jellemezte a céget, azonban ez az eltelt rövid időnek is 

köszönhető. 

6.5.6.2 MET Group 

A MET egy svájci bejegyzésű, de magyar gyökerekkel rendelkező energiakereskedő 

cégcsoport. A 2007-es alapítás után a vállalat elsősorban gázpiaci kereskedelemmel 

foglalkozott, majd az ott elért sikerek és megerősödés után 2013-ban lépett be a 

villamosenergia- és olajkereskedelmi piacokra. A csoport jelen van közép-európai összes 

fontosabb gáz és villamosenergia-piacán, illetve a nagyobb nyugat- és kelet-európai 

piacokon egyaránt. 

A kereskedelmi tevékenységen a termelési, illetve szabályozási piac felé igyekszik növekedni: 

2014-ben a vállalat megvásárolta a Dunamenti Erőmű többségi tulajdonrészét, mely 

létesítménnyel jelenleg a magyarországi szabályozási és tartalékpiacokon igyekszik részt 

venni. A működtetési költségek jelentős csökkentésével és az értékesítési oldal 

racionalizálásával a cégcsoport nyereségesen tudja működtetni a korábban veszteséges 

erőművet. A projekt sikere okán adott esetben a további, szabályozási célú felvásárlások 

várhatóak nemcsak Magyarországon, de a régió egyéb piacait tekintve egyaránt. 

6.6 Értékelés 

6.6.1 Vállalati stratégiák  

Általánosságban elmondható, hogy az előző tanulmányban szereplő nagy európai 

közműcégeknél a KKE régió vezető energetikai közművállalatai kisebb méretűek, és 

túlnyomó többségben csak nemzeti jelentőségűek. Ez alól kivétel a CEZ Group, amely 

nemzetközi jelenlétének okán mérete alapján a tíz legnagyobb európai energiacég közé 

tartozik. A CEZ-en kívül azonban nincs a régióban honos olyan szereplő, aki stratégiáját a 

nemzetközi terjeszkedésre hangolta és a terjeszkedést sikerrel végre is hajtotta. Az osztrák 

Verbund ugyan kísérletezett romániai megújuló beruházásokkal, azonban a szabályozási 

környezet változása miatt a projektekből erősen negatív mérleggel kényszerült kiszállni igen 

rövid idő alatt. A magyar MVM évek óta tervezi, hogy a nemzetközi színtér felé erőteljesen 

nyit, azonban ez a terv mindeddig nem valósult meg. Ezek alapján tehát sikeres nemzetközi 

terjeszkedést mondhat magáénak a CEZ, nem kíván nemzetközi irányba jelentősen 

terjeszkedni a Verbund, a PGE, és kíván ugyan, de mindeddig nem járt sikerrel az MVM 
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Csoport. Ebből a szempontból a Slovenské Elektrárné külön típus, hiszen ő is egy nemzetközi 

vállalatcsoport része, így önálló külföldi stratégiai lépésekről esetükben nem beszélhetünk. 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált vállalatok nyugat-európai versenytársaikhoz 

képest sokkal kevésbé diverzek a működés helyét illetően, külföldi jelenlétük elenyésző a 

nyugati cégekéhez képest.  

Mindemellett azonban hazai piacukon – ahol a megfelelő tudás, információ és kapcsolati 

háló birtokában vannak – ezek a vállalatok különösen erősek. Ezt a lokális piaci erőfölényt 

azonban fenyegeti a hagyományos szolgáltatási területeken ellaposodó jövedelmezőség, 

illetve a vállalatok új üzleti területeken való tapasztalatlansága. Az elmúlt öt évben a vizsgált 

vállalatok emiatt általában véve külön megnevezett stratégiai céllá emelték nemcsak 

általában véve az innováció, de az új üzleti területekre való benyomulást elősegítő üzleti 

modell megoldások kifejlesztését is. Az új üzleti területek meghódítása melletti egyöntetű 

stratégiai reakciót a hatékony, gazdaságos működésre való törekvés folyamatos fennállása 

jelentette. Ezen a területen a hagyományosan rugalmatlan, bürokratikus és merev 

szervezetű piacvezető nemzeti társaságoknak a tőkeerősebb multinacionális vállalatoktól és 

az új belépőktől (EPH, MET) lehet félnivalójuk. Ezek az új belépőnek számító vállalatok 

valószínűleg az új szolgáltatások piacain kevésbé lesznek aktívak, stratégiájuk sokkal inkább 

irányul a klasszikus tevékenységi ágak újfajta megközelítésén, a rugalmatlan 

nagyvállalatokkal szemben a rugalmasság, mint versenyelőny kihasználására. 

6.6.2 Állam tulajdonosi szerepvállalása a régióban  

A tanulmány tapasztalatai alapján az állam, mint tulajdonos és a tulajdonolt energiavállalat 

kapcsolatát illetően különböző modelleket láthatunk az egyes országokban. A tulajdonos 

vállalatra gyakorolt befolyását illetően három kategóriát különböztetünk meg, melyek az 

(irányítási jogokat birtokló) tulajdonos vállalatirányítási szokásai, céljai alapján különülnek el 

egymástól. Ezek alapján létezik: 

1. Pénzügyi típusú irányítás: a tulajdonos a vállalati tervekben előzetesen megszabott 

pénzügyi eredmények elérésében, illetve a tulajdonosi érték növelésében érdekelt. A 

vállalat működésének módjába, a stratégiai irányok meghatározásába közvetlenül 

nem kíván beleszólni, a menedzsmentnek ezek tekintetében szabad kezet hagy. A 

tulajdonrészt mintegy befektetésként kezeli. 

2. Stratégiai típusú irányítás: a pénzügyi célok teljesülésén túl a tulajdonos közvetlen 

hatást gyakorol a vállalati stratégia alakítására is, a pénzügyi típusú irányításhoz 

képest szorosabban kontrollálja a vállalat jövőbeli terveit. 

3. Operatív típusú irányítás: a tulajdonos a pénzügyi célok teljesülésén és a stratégiai 

szintű akciókon túl a tulajdonos az operatív feladatokat, folyamatokat is ellenőrzése 

alatt tartja, esetenként közvetve vagy közvetlenül beavatkozik a folyamatok 

alakulásába. 



 
 

73 
 

A vizsgált vállalatokat tekintve mindhárom esetre találhatunk példát. A Slovenské Elektrárné 

esetében a szlovák állam (amely ez esetben kisebbségi tulajdonos) a minimális elvárások 

teljesítésén túl nem szól bele a vállalat vezetésébe, a többi vállalatnál a kapcsolat szorosabb. 

A CEZ Group vezetését az elmúlt években a cseh állam laza stratégiai jellegű irányítással 

kivitelezi (sőt, a múltban elemzők meggyőződése szerint inkább a CEZ gyakorolt hatást a 

mindenkori cseh kormány működésére), a vállalatcsoport pedig nemcsak energia 

szakpolitikai, de nemzetgazdasági szempontból is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A 

Verbund esetében elsősorban az osztrák szakpolitika megvalósítását segíti elő a vállalat 

stratégiája. 

A PGE és az MVM esetében – bár mindkettőnél jelen van a stratégiai szándék is, emellett 

azonban – operatív vezetésről beszélhetünk, ahol a szakpolitikai érdekek időnként a 

mindennapos működést is közvetlenül alakítják. 

Az 27. ábrán látható, hogy várakozásainknak megfelelően az állami tulajdonrész nagysága a 

vállalatban jelentős összefüggésben van az irányítás szorosságával. 

36.  ÁBRA :  A  VÁLL AL ATOK ELH ELYEZÉ SE  AZ  ÁLL AMI  BE FO LYÁ S AL APJÁN  

 

Forrás: Századvég szerkesztés 

6.6.3 Iparági kockázatok a régióban  

A térség jelenleg is egy nagyon érdekes helyzetben van, hiszen az országok általános 

lemaradása a nyugat-európai országokhoz képest érzékelhető, azonban hasonló hatások 

gyűrűznek be a térségbe, mint Nyugat-Európába. A különböző országok és vállalatok az 

ellentmondásos helyzetet különböző módon értelmezik és jelölik ki maguk számára az utat. 

Ezek között pedig értelemszerűen azonosíthatunk komolyabb és kevésbé komoly 

kockázatokat, melyekkel számolnia kell a szereplőknek. 

Először amennyiben az országokat nézzük, az energiapolitikai iránymutatás is hordozhat 

magában különféle kockázatokat. Az egyik ilyen lehet a lengyel kormány váltása a 

hagyományos módszerek és irányok felé a szénbányák erőn felüli megmentésével és további 
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jelentős szénberuházások támogatásával. Ennek eredményeképp az európai klímapolitika 

olyan terheket is eredményezhet, melyek szignifikáns gazdasági terhet jelenthet az 

országnak. Hasonló kockázatot jelentenek a nukleáris programok, hiszen Magyarország 

mellett Lengyelország és Csehország is új beruházásokat tervez, míg Szlovákia pedig a Mohi 

projekten dolgozik. Az elmúlt évek tapasztalatai például Nyugat-Európában azt mutatják, 

hogy mára a nukleáris technológia ára oly mértékben megnőtt, hogy az veszélyezteti a 

projektek megtérülését.  

Természetesen a vállalatok számára még fontosabb a kockázatok beazonosítása, hogy 

csökkenteni és kezelni lehessen azokat vagy adott esetben fel lehessen készülni az esetleges 

következményekre. Ha a hagyományos tevékenységet tekintjük, láthatjuk, hogy a 

legfontosabb kockázatot maguk a piaci folyamatok adják, melyek jelenleg sem kedveznek a 

klasszikus üzleti modell jövedelmezőségének. Ezen kívül már említettük az új belépőket, akik 

nem új típusú szolgáltatásokkal jelennek meg (EPH, MET) és nem valószínű, hogy új 

technológiával kívánják megtörni a piacot. Ehelyett a hagyományos tevékenységek 

optimalizálásával kívánják a bevételi forrásokat növelni, a kiadásokat pedig csökkenteni a 

kereskedelmi és termelési tevékenységekben. Itt azonban fontos felismerni, hogy hasonló 

folyamatok jelentős térnyerése nem áll érdekében az államoknak, akik jelentős mértékben 

tekintenek stratégiai fontosságúként a vállalatok termelő tevékenységére. 

Ezentúl a vállalatoknak az új üzleti területekre is figyelniük kell. A nyugati piacokkal 

ellentétben ezekben az országokban még a megfelelő időzítés és a pontos piaci lehetőség 

sem körvonalazódott teljesen. Azonban a vállalatoknak számolniuk kell azzal a lehetőséggel 

is, hogy amennyiben nem kezdik el időben a tevékenységet, a nyugat-európai, már tapasztalt 

vállalatok könnyedén eluralhatják a piacot. Utóbbi kapcsán előnyt jelenthet, hogy egyelőre 

az előző tanulmányban említettek alapján még azok a cégek sincsenek jó helyzetben. Végül 

pedig a hasonló új szolgáltatásokhoz fontos kérdés a társadalom és megcélzott piac 

érettsége is, mely ebben a régióban eltérhet a nyugat-európai viszonyoktól. 


