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Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

Piac és szabályozás a német energiaszektorban – 
új törvény az energiáról 

 

Az energiapiac sajátossága, hogy a továbbításban és elosztásban természetes monopólium áll 

fenn, továbbá a villamos energia gyakorlatilag nem is tárolható. Ez szükségessé teszi a piacszerű 

működés ellenőrzését, felügyeletét. A német villamosenergia-piacon kezdetben az önszabályozó 

megoldást alkalmazták, de az EU előírásainak megfelelően a vonatkozó törvény legújabb módosí-

tásában, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási utasításokban Szabályozó Hatóságot iktatnak be. Az 

EU által megkívánt módosítás egybeesik a fogyasztók érdekeivel, akik a megelőző fázis eredmé-

nyeit kevesellték. A módosított törvény szerint a Szabályozó Hatóság feladata a piacon alkalmazott 

eljárások, módszerek előzetes szabályozása és a visszaélések utólagos ellenőrzése. Ez a szabályo-

zás azonban csak a villamos energia árának körülbelül egyharmadát befolyásoló viszonyokra ter-

jed ki, míg a piaci verseny ellenére a kezdeti csökkenés után az utóbbi években újból növekvő árak 

az elsősorban a környezeti megfelelőség követelményének teljesítésére ösztönző intézkedések kö-

vetkeztében növekvő állami terheket és a nyersanyagok ugyancsak növekvő árát is tükrözik. 

 

Tárgyszavak: energiapiac; piacszabályozás; fogyasztóvédelem. 

 
Az energiapiac – összehasonlítva más piacok-

kal – különlegesen viselkedik. Egyrészt itt 

megosztott piacról van szó. Mialatt például a 

villamos energia termelésében, kereskedelmé-

ben és értékesítésében verseny uralkodik, a 

villamos energiának, mint terméknek a műsza-

ki-gazdasági sajátosságai miatt az átvitelben és 

elosztásban (mivel vezetékhez kötött, nem 

tárolható) természetes monopólium áll fenn. A 

villamosenergia-elosztó hálózatok természetes 
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monopóliuma teszi szükségessé a hálózati 

hozzáférési feltételek szabályozását. Hasonló a 

helyzet a gázelosztásban is. Az összes piaci 

résztvevő részvételével kötött ágazati szövet-

ségi villamosenergia-megállapodás rögzítette a 

szükséges piaci szabályokat, és a villamos-

energia-piacon létrehozta a versenyt. Bár ezzel 

a fogyasztók távolról sincsenek megelégedve, 

a gázpiacon még ezt sem sikerült létrehozni. 

Az energiagazdálkodási törvény módosításával 

bevezetett szabályozó hatóság a jövőben a 

villamosenergia-piacon is felváltja az önszabá-

lyozási fázist. 

 

További különlegesség van a villamos energia 

árképzésében. Míg az egyedi szerződéses part-

nerek számára az árak és a szállítási feltételek 

szabadon alakíthatók, az általános tarifa szerint 

ellátott vevők számára hatékony árfelügyelet 

és szállítási kötelezettség áll fenn. Itt is megfi-

gyelhető a piac megosztottsága. Ehhez jön 

még az a tény, hogy a villamos energia, mint 

termék iránti kereslet ár szempontjából vi-

szonylag rugalmatlan. A fogyasztóknál ugyan-

is az áram felváltása más energiafajtával több-

nyire csak új beruházással lenne lehetséges, és 

ez részben műszakilag-gazdaságilag nem is 

oldható meg. 

 

Az áramszolgáltatók a mindenkori tulajdonvi-

szonyoktól függetlenül járnak el, mindinkább 

magángazdasági alapon. Ennek ellenére a 

villamosenergia-gazdálkodást a többi gazdasá-

gi ághoz viszonyítva rendkívül erősen befolyá-

solja a politika, pl. az előállítási technikák 

megválasztásában, vagy pénzügyi eszközök-

kel. Az állam energiapolitikai normái adják 

azokat a kereteket, amelyek között működik 

Németországban a kereken 1100 villamos-

energia-termelő, hálózatüzemeltető, kereskedő 

és árameladó, továbbá a megújuló energiafor-

rásokon alapuló termelőberendezések néhány 

ezer üzemeltetője. 

 

 

A villamos energia ára 
az energiapolitika célháromszögében 
 

Az energiapolitika célháromszögében a villa-

mos energia ára többszörös szerepet játszik. A 

három fő cél, a gazdaságosság, a környezeti 

megfelelőség és az ellátás biztonsága egymással 

gyakran kerül ellentétbe. Ezek hatása alól a vil-

lamos energia árának alakulása sem vonható ki. 

 

A gazdaságossági céllal összhangban a villa-

mos energia alacsony árának támogatnia kell a 

vevők versenyképességét, elsősorban az ener-

giaigényes iparágakban, és ezzel Németorszá-

got, mint gazdasági helyszínt versenyképeseb-

bé kell tennie. Ez lényeges volt azok között a 

célok között, amelyeket az energiapiac libera-

lizálásával el akartak érni. Az alacsony ár fon-

tos kritérium a nagy vevőknél áramszolgáltató-
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juk kiválasztásánál. A villamosenergia-árak 

versenyképességi jelzést adnak. 

 

A környezet védelme ezzel szemben magas 

árakat kíván: itt a környezetpolitikai szem-

pontból nemkívánatosan nagy energiafogyasz-

tástól visszatartó hatásnak kell megnyilvánul-

nia. A villamosenergia-árak a környezet korlá-

tozó hatását jelzik. Erre szolgáló eszköz az 

energiafogyasztás megdrágítása környezeti 

adóval. Mindazonáltal az még kérdéses, hogy 

elérhetők-e a környezeti politikától megkívánt 

célok a rövid és középtávon ár-rugalmatlan 

villamosenergia-kereslet esetében?  

 

A célháromszög harmadik dimenziója, az ellá-

tási biztonság úgy értendő, hogy a villamos 

energia termelésére, átvitelére és elosztására 

elegendő kapacitásnak kell rendelkezésre áll-

nia. Ebben a tekintetben annak is van jelentő-

sége, hogy beruháznak-e a villamosenergia-

ellátás megbízhatóságához szükséges infra-

struktúrába? A villamosenergia-árak – piac-

gazdasági körülmények között – beruházási 

jelzéseket adnak erőművek és hálózatok építé-

sére. Ebben a tekintetben a villamos energia 

árát ahhoz kell mérni, hogy ígéri-e a beruhá-

zónak a tőke befektetéséhez a piacon szokásos 

hozamot? 

 

A gazdaságosság, környezeti megfelelőség és 

ellátási biztonság erőterében zajlanak le a vil-

lamos energia áráról folyó viták. A szövetségi 

gazdasági miniszter, a környezetvédelmi mi-

niszter, az ágazati szövetségek, a fogyasztói és 

környezetvédő szervezetek és a villamosener-

gia-ipar képviselőinek egymástól különböző, 

és részben egymásnak ellentmondó kijelenté-

sei mind a fennálló konfliktusok kifejeződései. 

 

 

A villamosenergia-árak csökkenése 

a versenyben 

 

Az ipari és a háztartási fogyasztók számára 

érvényes villamosenergia-árak a villamos-

energia-piac liberalizálását követően eleinte 

erőteljesen estek. 2000-ben a közepes vállal-

kozások átlagosan 40%-kal kevesebbet fizettek 

a villamos energiáért, mint két évvel korábban. 

A háztartási áram ára majdnem egyötödével 

esett. Ez a fejlődés egyrészt az áramszolgálta-

tóknál bevezetett racionalizálás eredménye 

volt, másrészt a verseny kezdetén fellépett 

erőteljes árversenyt tükrözte. 2001 óta újból 

emelkednek a villamosenergia-árak. Ennek az 

emelkedésnek a nagy részét a villamosenergia-

árakra rakott állami terhek okozzák. Így az 

átlagos, háromfős háztartások által évi 3500 

kWh-s villamos energiafogyasztásukért kifize-

tett árból körülbelül 40% jut adókra, járulé-

kokra és illetékekre. 2004-ben az így jellem-

zett mintaháztartásnak kereken 5%-kal kellett 

többet fizetnie, mint 1998-ban, a liberalizálás 
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kezdetén. Ugyanakkor az az összeg is emelke-

dett, amelyet az áramszolgáltatók számítanak 

fel az áram termeléséért, ill. a beszerzéséért, 

elosztásáért és értékesítéséért. A háztartási 

villamos energia ára a megnövekedett állami 

terhek nélkül mégis 16%-kal olcsóbb lenne, 

mint 1998-ban volt. 

 

A vállalkozások számára az állami terhek szá-

zalékosan számítva csekélyebbek, mégis 1998 

óta mintegy megötszöröződtek (a villamos-

energia-adó nélkül). Ennek ellenére a közép-

vállalatok 2004-ben átlagosan még mindig 

egyötödével kevesebbet fizettek a villamos 

energiáért, mint 1998-ban. 

 

 

Az állami terhek erősen megnőttek 
 

1998 óta a villamos energia árára rakódó álla-

mi terhek összesen megötszöröződtek. 2004-

ben a fogyasztók a megújuló energiaforrások-

ról szóló törvény (Erneubare-Energien-Gesetz, 

EEG), a kapcsolt villamosenergia- és hőterme-

lésről szóló törvény (Kraft-Wärmekopplungs-

Gesetz, KWKG), a koncessziós járulék és a 

villamosenergia-adó miatt csaknem 12 milliárd 

eurót fizetnek. És ehhez jön még az általános 

forgalmi adó. 

 

Míg a koncessziós járulék, a villamosenergia-

adó és a KWKG esetében a mai ismeretek sze-

rint stabilitással, sőt enyhe csökkenéssel szá-

molhatunk, a megújuló forrású energiák támo-

gatása miatti adóterhelés a következő években 

nőni fog. A megújuló energiatermelésnek a 

mai 8%-os hányadról a 2010-ig tervezett 

12,5%-ra való növelése tovább fogja növelni 

az EEG-befizetéseket. 

 

Az, hogy az ipari és fogyasztói szövetségek 

panaszkodnak a 2001 óta újból emelkedő 

villamosenergia-árak miatt, önmagában véve 

érthető. Világosnak kell azonban lennie, hogy 

kinek/minek köszönhető lényegében ez a drá-

gulás – ez pedig az állam, noha a nettó árak is 

emelkedtek. A köztudatban azonban az a sajá-

tos felfogás uralkodik, hogy egy liberalizált 

piacon az árak nem emelkedhetnek (még meg-

változott körülmények között sem), hanem 

csak csökkenniük szabad. Ámde a verseny 

nem a folyton csökkenő árak felé vezető egy-

irányú utca. 

 

 

Árfelhajtás az árampiacokon  
 

Az államnak tehát nagy befolyása van a 

villamosenergia-árakra Németországban. Van-

nak azonban kínálati oldali tényezők, amelyek 

többek között a nagykereskedelmi piacokon 

kialakult árviszonyokban nyilvánulnak meg. 

Tekintsük például a lipcsei villamosenergia-

tőzsdén (EEX) az alapfogyasztás 2004-es évre 
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szóló (future) árának alakulását a 2003-as év-

ben: akkor az egész 2003-as év folyamán 

emelkedő árirányzatot figyelhettünk meg, 

amely jelentősen felgyorsult október/novem-

berben. A csúcson, 2003 november elején az 

alapfogyasztás kereken 36 EUR/MWh-val volt 

drágább, mint az év elején. A 2004 első hónap-

jaiban megfigyelhető oldalazó mozgás után az 

alapfogyasztásnak ez a következő évi szállítás-

ra vonatkozó ára újra növekedett. 

 

A nagykereskedelmi piacok árai jelzőként mű-

ködnek az iparvállalatok és a viszonteladó 

vállalatok beszerzési szerződéseinél. A nagy-

kereskedelmi árak emelkedő vagy csökkenő 

irányzata némi késleltetéssel megjelenik a be-

szerzési árakban. Ezáltal megváltoznak az 

áramszolgáltatók értékesítési részlegeinek a 

beszerzési árai. A nagykereskedelmi piacok 

áremelkedésének alapvető (tőzsdei nyelven: 

fundamentális) okai vannak. Fontos tényező 

az, hogy a liberalizálás kezdetén meglévő ka-

pacitások 2001 óta folyamatosan csökkennek. 

A nagy áramtermelők az utóbbi években szá-

mos erőművet leállítottak vagy bezártak, en-

nek mértéke a nyilvánosságra hozott adatok 

szerint 10 000 MW-nyi volt. Ezáltal megválto-

zott a kereslet-kínálat viszony, és ez az árakra 

törvényszerű növelő hatással volt. Ezt a hatást 

felerősítette, hogy főként az európai külföldön 

korlátozott volt az erőművek rendelkezésre 

állása, különösen 2003 forró nyarán és őszén. 

Ez nemcsak a vízerőművekre vonatkozik, 

amelyek a csapadék hiányától szenvedtek, 

hanem időnként a hőerőművekre is, amelyek-

nek nem volt elegendő hűtővizük. Ez az azon-

nali piacokon erősen emelkedő árakhoz veze-

tett, amely a határidős piacokra is átsugárzott.  

 

Nem utolsósorban fontos szerepet játszanak a 

tőzsdei résztvevők reakciói is. Spekulációs 

ügyletek, „stop-loss” tranzakciók és időnként 

pánikreakciók vezettek feltehetőleg az ősszel 

az áremelkedési irányzat megerősödéséhez. De 

nem csak a német nagykereskedelmi piacokon 

került sor áremelkedésre. A skandináv és a 

nagy-britanniai villamosenergia-tőzsdéken a 

német EEX-ével azonos folyamatok zajlottak 

le – ez is a fundamentális tényezők hatására 

vall. Míg az azonnali piacokat a rendelkezésre 

álló erőművi kapacitás és az időjárás befolyá-

solja, a határidős piacon az áralakulás többek 

között az erőművi fűtőanyagok árától is függ. 

A legfontosabb importált energiahordozó, a 

kőszén esetében 2003 folyamán jelentős drá-

gulás ment végbe. Az azonnali kőszénpiacon 

az árak 2003 elejétől 2004 közepéig közel 

megkettőződtek, a kőszén átlagos behozatali 

ára – amelybe a hosszabb határidejű beszerzési 

szerződéseket is beleszámították – másfélsze-

resére nőtt. Ez egyrészt az erőművi fűtőanya-

gok iránt világszerte fokozódó keresletnek 

köszönhető, másrészt viszont a szállítási költ-

ségek is drasztikusan megnőttek, ami többek 
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között annak tulajdonítható, hogy a világszerte 

rendelkezésre álló szállítási kapacitásokat erő-

sen lekötötte a Délkelet-Ázsiába, különösen 

Kínába irányuló nyersanyagexport. Azóta a 

szállítási árak újból némileg csökkentek. Piaci 

szakértők becslése szerint a szállítási költsé-

geknél csak a 2005-ös évtől várható tartós 

enyhülés, újabb teherhajók üzembe helyezésé-

vel. A Németországban termelt áram mintegy 

negyede származik kőszénből, ennek több, 

mint a fele importként kerül az országba. A 

kőolaj és földgáz ára is már két éve jelentősen 

a sokéves átlag felett van. Ennek a két utóbbi 

energiahordozónak a jelentősége mindenestre 

kisebb a villamos energia termelésében, mint a 

kőszéné. A német villamosenergia-termelők 

számára további áremelkedést okoznak a szél-

energia-hasznosítás kiépítésének az EEG által 

nem fedezett járulékos költségei. A szabályo-

zási energiára kiadott növekvő ráfordítások, 

a meglévő erőművek rosszabb kihasználása, 

az új megújuló forrású erőművek bekapcso-

lásával járó hálózatépítési költségek számíta-

nak ide. 

 

Az áremelkedéseket tekintve egyébként Né-

metország nincs egyedül. Az Eurostatnak, az 

EK statisztikai hivatalának a legújabb átte-

kintése a villamosenergia-árak európai ala-

kulásáról azt mutatja, hogy az árak 2003 má-

sodik felében szinte mindegyik EU-tagállam-

ban nőttek. 

Nagy kapacitáshiány 
 

A villamosenergia-gazdálkodás előtt álló leg-

nagyobb kihívás a legkésőbb 2010-től várható 

kínálati hiány az erőművi kapacitásokban. A 

hetvenes és nyolcvanas években hálózatra 

kapcsolt, ill. a füstgáztisztító berendezésekkel 

korszerűsített kőszénalapú (tehát fosszilis tüze-

lőanyagú) erőművek szükséges felújítása és az 

atomerőművek idő előtti leállítása miatt 

40 000 és 50 000 MW közötti kiesés várható. 

Ez a németországi erőműpark teljesítményé-

nek majdnem a fele. Az energiapolitikai keret-

feltételektől függ az, hogy az építendő új erő-

művekben melyik tüzelőanyagot lehet hasz-

nálni. Mindenesetre a villamos energia előállí-

tásának a kibocsátási engedélyek kereskedel-

me miatti terhei legalább 2012-ig világosak. 

Más peremfeltételek – pl. az energiahordozók 

ára, vagy a környezetvédelmi előírások – ter-

mészetesen bizonytalanok. Emiatt a német 

erőműpark jövőbeni költségszerkezetéről, és 

így a termelői árak szintjéről még semmit sem 

lehet mondani. 

 

A szabályozásnak a villamos energia árszín-

vonalára kifejtett hatását még nem lehet meg-

becsülni. A szabályozó hatóságoknak is figye-

lembe kell venniük a célháromszög elemeit, 

vagyis az ellátásbiztonsági, környezetvédelmi 

és gazdaságossági dimenziókat. Ehhez jön 

még az is, hogy a szabályozásnak csak a háló-
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zatot mint természetes monopóliumot kell 

megcéloznia, azaz a közepes villamosener- 

gia-árnak csupán egyharmadát befolyásolja, 

míg a maradék nem esik a szabályozás hatálya 

alá. 

 

 

Hogyan kell az energiapiacot 
szabályozni – EU irányelvek 
 

Miután a német villamosenergia- és gázpiacot 

éveken át megvédték a versenytől a kartelljogi 

kivételezési lehetőségek, amelyek lehetővé 

tették elhatárolt és kizárólagos koncessziós 

szerződések kötését, az első lényeges lépést a 

piacnyitás irányába a villamosenergia- és gáz-

piac belső piaci irányelveinek a kiadásával 

tette meg az EU 1996-ban és 1998-ban. Né-

metországban ezt az energiagazdálkodási tör-

vény (EnWG, Energiewirtschaftsgesetz) 1998-

as módosításával honosították. Ebben a ver-

seny létrehozása szempontjából meghatározó 

témában, az energiaelosztó hálózatokhoz való 

hozzáférés szabályozásában Németország az 

uniós tagországok közül egyedül döntött a 

tárgyalásos-szerződéses hálózati hozzáférés 

mellett, a szabályozó hatóság révén megvaló-

sítható állami ellenőrzés helyett. A rendszer 

kialakítását az érintett szakmai szövetségek 

vállalták magukra, és az ágazati megállapodá-

sokban lerögzítették azokat a szabályokat, 

amelyek szerint megnyitják az átviteli szolgál-

tatások piacát harmadik felek számára. A gáz-

piacon, ellentétben a villamos energia piacá-

val, egyáltalán nem sikerült működőképes há-

lózat-hozzáférési modellt létrehozni. 

 

A piaci résztvevők – és különösen a hálózat-

üzemeltetők – tényleges piaci viselkedése fö-

lötti felügyeletet mindeddig a versenyhatósá-

gok gyakorolták. A 2005 júliusában hosszas 

viták után elfogadott, az energiagazdálkodási 

jog újraszabályozásáról szóló második törvény 

(EnWG-E) megvalósítja az EU 2003-ban elfo-

gadott, a földgáz és a villamos energia belső 

piacairól szóló irányelveinek előírásait. Ezek 

az irányelvek azt a célt tűzik ki, hogy az euró-

pai villamosenergia- és gázpiacok nem kielégí-

tőnek minősített liberalizálását meggyorsítsák. 

A működő versennyel szemben álló fő aka-

dályként a hálózat-hozzáférésben még megle-

vő megkülönböztetéseket és a túlzottan magas 

hálózathasználati díjakat nevezik meg. Az 

irányelvek ezen túl előirányozzák azt is, hogy 

a tagországok nemzeti szabályozási hatóságot 

állítsanak fel. Az EnWG-E-ben ezen feladat 

számára a Távközlési és Postai Szabályozó 

Hatóságot (Regulierungsbehörde für Tele-

kommunikation und Post) jelölik ki, ez a 

szervezet végzi 2004 július 1. óta a határo- 

kon átlépő villamosenergia-kereskedelemmel 

kapcsolatos hálózat-hozzáférésről szóló EU-

határozatban meghatározott hatósági felada- 

tokat. 
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Az új törvényi keretek 
 

A villamosenergia- és gázellátásban a haté-

kony verseny létesítése mint cél szempontjából 

nagy jelentőségűek az összefonódások meg-

szüntetéséről szóló előírások. A hálózatüze-

meltetésnek az energiaellátás más tevékenysé-

gi területeitől való függetlenségét lehetővé kell 

tenni, el kell érni azt, hogy a hálózatüzemelte-

tők a tevékenységüket kizárólag a hálózattal 

összefüggő érdekeik szerint végezzék, és ezzel 

az összes hálózathasználónak megkülönbözte-

tésektől mentes hozzáférést nyújtsanak, továb-

bá a hálózatüzemeltetési és a többi üzletág 

között a túlzott hálózathasználati díjak által 

lehetővé tett keresztfinanszírozást megakadá-

lyozzák. 

 

Az összefonódásokat megszüntető előírások 

vonatkoznak a vertikálisan integrált energia-

szolgáltató vállalatokra, valamint az ezekkel 

kapcsolt vállalkozási viszonyban levő, de jogi-

lag önálló hálózatüzemeltetőkre. Itt meg kell 

különböztetni a jogi, működési, információs és 

számviteli szétválasztást (unbundling), az ún. 

„de-minimis szabályozás” (legkisebbekről 

szóló szabályozás) alapján a 100 000-nél keve-

sebb fogyasztót ellátó szolgáltatók mind a két 

említett előírás alól mentesülnek. A jogi és 

számviteli elkülönítésre vonatkozó átmeneti 

határidőkkel lehetővé teszik azt, hogy az érin-

tett vállalatoknak elegendő előkészületi idejük 

legyen a szükséges társasági jogi és mérleg-

technikai átalakítás elvégzésére. 

 

A szabályozás alapjai 

 

Az EnWG alkalmazásával kapcsolatos illeté-

kességgel a törvény a Szabályozó Hatóságot 

ruházza fel. Ugyanez érvényes a határokon 

átlépő villamosenergia-kereskedelem hálózat-

hozzáférését szabályozó, korábban már emlí-

tett uniós határozat feladataival kapcsolatban. 

Ezzel a Szabályozó Hatóság feladata lett a 

törvény előírásai betartásának ellenőrzése, ami 

először teszi lehetővé a hálózathasználati díjak 

hatékony ellenőrzését, amelyek – mint már 

kiderült – a villamos energia területén kb. a 

végfelhasználói árak egyharmadát érik el. Nem 

tartozik a Szabályozó Hatóság hatáskörébe a 

villamosenergia-szolgáltatás általános árainak 

ex-post (utólagos) felügyelete, amely továbbra 

is – miként a háztartási fogyasztók tarifáinak 

előzetes engedélyezése – a tartományi jog-

szabályok szerint illetékes hatóságokhoz tar-

tozik. Ezzel szemben az általános kartelljog 

alá tartozik továbbra is az energia termelé- 

se, értékesítése és kereskedelme, amelyek a 

nem szabályozott versenyszférába tartoznak. 

A Szabályozó Hatóság egy ún. monitoring 

keretében számol be a viszonyok tényleges és 

versenyszerű alakulásáról a szabályozott terü-

leteken. 
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Ex-ante eljárás-szabályozás 

 

Az EnWG-E előírásai betartásának felügyelete 

az ex-ante (előzetes) eljárás-szabályozás és az 

ex-post visszaélés-ellenőrzés kombinációja 

révén valósul meg. A hálózat-hozzáférés és 

hálózatra csatlakozás, valamint a hálózathasz-

nálati díjak feltételei és eljárásai az ex-ante 

szabályozás hatálya alá esnek. Ezáltal a Szabá-

lyozó Hatóság csak azokban az esetekben tud 

előzetes döntést hozni, amikor a jogszabá-

lyokban megfelelő hatáskört és illetékessé- 

get kap. A rendelkezések mindazonáltal sok 

konkrétumot tartalmaznak az alkalmazandó 

eljárásokra vonatkozóan. A törvény megálla-

pítja az energiaellátó hálózatokhoz való hozzá-

férés alapvető jogát, ugyanakkor szabályozza 

a hozzáférés megtagadásának kivételes lehe-

tőségeit is. A hálózati hozzáférés létesítésé- 

nek pontos eljárását végrehajtási utasítás sza-

bályozza. A hálózati térítési díjak számításá-

nak alapelveit szintén központilag előírja a 

törvény, a konkrét szabályozás itt is a végre-

hajtási utasítás feladata. A térítési díjak számí-

tásához az energiagazdálkodási szempontból 

racionális üzemvitel melletti költségek az 

irányadók, ugyanakkor lehetőség van egy má-

sik, hatékony és strukturálisan összemérhető 

hálózatüzemeltetővel való összehasonlítási 

eljárásra. 

 

 

Ex-post visszaélés-ellenőrzés 

 

A visszaélések ex-post, utólagosan indított 

ellenőrzései keretében a visszaélési tényállá-

sok a kartelljogi szabályozásokat követik, ez 

érvényes a kártérítés, a mulasztás és az előny 

lefölözésének előírásaira is. A törvény szabá-

lyozza az eljárás főbb alapelveit, a Szabályozó 

Hatóság eljárása hivatalból vagy beadvány 

alapján indítható, az érintettek közelebbről 

meghatározott köre jogosult állásfoglalásra, és 

kezdeményezheti szóbeli tárgyalás lefolytatá-

sát. A Szabályozó Hatóságot kiterjedt nyomo-

zati és információszerzési jogok illetik meg, 

ezen túlmenően a Szabályozó Hatóság a vég-

leges döntésig átmeneti rendelkezéseket is 

hozhat. A döntéseket a távközlési piacok sza-

bályozásában alkalmazottakhoz hasonlóan 

eljáró tanácsok megfelelő eljárásában hozzák. 

A Szabályozó Hatóság a rendelkezéseit ún. 

rendbüntetés (ez a pénzbüntetésnek egy formá-

ja) formájában kiszabott szankciók révén haj-

tathatja végre, és a törvénysértő magatartás 

törvényben felsorolt eseteit pénzbírsággal 

szankcionálhatja. A Szabályozó Hatóság hatá-

rozatai ellen indított bírósági panaszeljárást és 

a felülvizsgálati eljárást is szabályozza a tör-

vény, a határozatok ellen benyújtott panaszok 

számára a székhely szerint illetékes tartományi 

felsőfokú bíróság illetékességét határozza 

meg. A határozatok ellen benyújtott panasznak 
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nincs halasztó hatálya, ez növeli a Szabályozó 

Hatóság rendelkezéseinek hatékonyságát. A 

szabályozó hatóság sikeres tevékenységében 

nagy jelentőségű lesz a szabályozási és ki-

egyenlítő energia piacának szabályozása, mivel 

ezek szolgáltatása az átviteli hálózati árbevéte-

leknek kb. 40%-át eredményezi, és ez nagy 

lehetőséget nyújt a versenyt torzító kereszt-

szubvencióra. Az EnWG-E és végrehajtási uta-

sítása lehetőséget teremt az átláthatóság szük-

séges javítására ezen a területen. Ezen túlmenő-

en a Szabályozó Hatóság hatáskört kapott arra, 

hogy a szabályozási energia kiírásával és a pá-

lyázáshoz szükséges előzetes kvalifikációval 

kapcsolatban további feltételeket szabjon. 

 

Az ellátás biztonsága 

 

Az ellátás biztonságának jelentőségét az is 

kiemeli, hogy szerepel a törvény fő céljai kö-

zött a legelső bekezdésben. A paragrafusok 

előírásokat tartalmaznak a hálózatüzemeltetők 

számára az energiaellátó hálózatok biztonságá-

ról és megbízhatóságáról. A rendszer iránti fele-

lősségük keretében a villamos távvezeték- és 

gázelosztó hálózatok üzemeltetői kötelesek az 

ellátó rendszerek veszélyeztetése vagy zavarai 

esetén az előírt intézkedéseket megtenni, és 

erről a szabályozó hatóságot tájékoztatni. 

Mindezek feltételeit és eljárásait a törvény rög-

zíti. Ezen felül a súlyos ellátási zavarok elkerü-

lése érdekében évente készíteniük kell egy 

elemzést a gyenge pontokról, és ennek eredmé-

nyét jelenteniük kell a Szabályozó Hatóságnak. 

Az ellátási terület egészét felügyeli a törvény 

szerint a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi 

Minisztérium monitoring-rendszere is.  

 

 

Összefoglalás 
 

A Szabályozó Hatóság az elmúlt években a 

távközlés és a posta szabályozása terén kifej-

tett tevékenységével fontos tapasztalatokat 

szerzett a korábbi monopolpiacok megnyitása, 

a verseny támogatása és az ajánlati piac kiala-

kítása területén a közületi és magánügyfelek 

számára egyaránt. A kiegyenlített esélyekkel 

folyó verseny keretfeltételeit a szabályozandó 

vállalkozásokkal együttműködve hozták létre, 

és az ebben szerzett nagy gyakorlat azt ered-

ményezte, hogy a szövetségi kormány megbíz-

ta a Szabályozó Hatóságot a villamosenergia- 

és gázpiacok felügyeletével is. A sikeres tevé-

kenységéhez az ex-ante árengedélyezés beve-

zetése egyedül nem elegendő. Legalább ilyen 

fontos a hatékony, világos ellenőrzési irányel-

vekkel működő szabályozási rendszer. Mind a 

kormányzat, mind az érintett vállatok bíznak 

abban, hogy a létrehozott szabályozások kiáll-

ják a gyakorlat próbáját is. 

 

Vannak persze kritikák is, amelyek forrásvi-

dékét természetesen az eltérő érdekek körül 
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lehet megtalálni. Felmerült az igény például a 

hatáskörök legalább részbeni átadására a tar-

tományoknak, a tartományok a hálózathaszná-

lati díjak ilyen formájú ellenőrzéséhez a Szö-

vetségi Tanácsot (Bundesrat) is megnyerték a 

törvénytervezet fölötti vita idején. Ez a megol-

dás azonban csökkentette volna a szabályozás 

hatékonyságát, minthogy ezáltal az egységes 

törvényalkalmazás érdekében hosszadalmas 

egyeztető eljárások válnának szükségessé, és a 

hatáskörök effajta megosztása végeredmény-

ben elfogadhatatlan bürokratikus és személyi 

többletráfordításhoz vezetne. A viták és a Szö-

vetségi Tanács állásfoglalása azt mutatják, 

hogy a térítési díjak kérdése a rendszer neural-

gikus pontja, és az is lehet, hogy nem sikerült 

elsőre tartós megoldást kidolgozni. Ezen a 

területen elképzelhető a későbbiekben némi 

módosítás, és egy nem tisztán költségalapú, 

hanem ösztönzőbb jellegű szabályozást dol-

goznak ki és valósítanak meg.  

 

A Szabályozó Hatóság munkáját a távközlési 

és postaszolgáltatások terén elért sikereire való 

 

tekintettel nagy várakozás előzte meg. Külö-

nösen a lehetséges fogyasztói árcsökkenéseket 

illetőleg figyelembe kell azonban venni, hogy 

a Hatóság hatáskörébe a jövőben lényegében 

csak a szállító hálózatok működésének és a 

szétválasztási előírások betartásának felügye-

lete tartozik, és hogy a villamos energia ára 

sok külső, előre nem látható tényezőtől, mint 

például az energiahordozók árának alakulásá-

tól is függ. 
 

Összeállította: Gaul Géza 
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