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Energiaügyért Felelős Államtitkárság feladatai

Az Államtitkárság gondoskodik:

• a fenntartható energiagazdálkodás stratégiai 
feltételeinek megteremtéséről,

• a fenntartható energiaellátásról, az energiaellátás 
biztonságáról,

• az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket 
szolgáló hasznosításával, a fenntartható 
energiaellátással és az energia-
ellátásbiztonsággal,

• a behozott kőolaj es kőolajtermékek biztonsági 
készletezésével, 

• az atomenergia békés célú alkalmazásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásáról.
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Energia UnióAlappillérek:

1. Energiabiztonság, szolidaritás és bizalom
• Az Európai Unió importfüggő
• Diverzifikáció: források, beszállítók, útvonalak

2. Teljesen integrált európai energiapiac
• Infrastruktúra projektek gyorsítása
• Regionális rendszerirányítási központok létrehozása

3. A kereslet csökkentését elősegítő energiahatékonyság
• évente értékesített energiavolumen legalább 1,5%-ának megfelelő új megtakarítás (2014-2020)
• épületek energiahatékony felújítása (3%/év)
• az üzemanyagfelhasználási hatékonyság növelése

4. A gazdaság dekarbonizációja
• 2030-as klíma- és energiapolitikai keret � üvegházhatású gázkibocsátás 40%-os mérséklése (1990-es szinthez 

képest)
• Megújuló energia arány növelése: 2030-ig 27% megújuló energia felhasználás
• 27% energiahatékonyság-növelés

5. Kutatás, innováció és versenyképesség
• K+F erősítése
• Költséghatékonyság növelése a szén-dioxid leválasztás, tárolás, és felhasználás terén
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A Nemzeti Energiastratégia fő célkitűzései

Ellátásbiztonság

Fenntarthatóság Versenyképesség

• A Stratégia e célok eléréséhez öt eszközt rendelt:

• az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása
• a megújulóenergia-felhasználás részarányának növelése
• az atomenergia hosszú távú, békés célú alkalmazása
• a regionális energetikai infrastruktúrához való kapcsolódást
• az állam energiapiaci szerepvállalásának erősítését
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77/2011. (X. 14.) OGY határozat 

a Nemzeti Energiastratégiáról

„ATOM–SZÉN–ZÖLD” forgatókönyv
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A regionális energiapiacok összekapcsolása – villamos energia
1. A CZ-SK-HU piacok összekapcsolása

• A CZ-SK-HU piac-összekapcsolás sikeresen elindult 
2012. szeptember 11-én

2. Románia csatlakozása

• 2014. november 19-én a cseh-szlovák-magyar-román 
piac-összekapcsolás sikeresen megtörtént

3. Célok

• Az ellátásbiztonság javításának elérése

• A határkeresztező kapacitások kihasználásának javítása

• Implicit másnapi piaci határkeresztező kapacitás 
allokáció bevezetése

4. Az előzetes elvárásoknak megfelelően a piac-
összekapcsolás óta:

• A likviditás növekedett

• Az árak volatilitása a magyar piacon csökkent

• Az árkülönbség a régiók áramtőzsdéi között jellemzően 
csak a bevezetést követő időszakban mérséklődött.

5. Lengyelország még kivár a csatlakozással
• Aktuálisan 2-3 EUR/MWh a különbség a magyar, illetve a cseh és szlovák árak 

között.
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Ellátásbiztonság - földgáz
A regionális energiapiacok összekapcsolása – földgáz: Észak-Dél Energiafolyosó

• Infrastruktúra fejlesztés, határkeresztező kapacitások 
• Észak-Dél energiafolyosó:
• szlovák-magyar vezeték
• horvát-magyar kétirányúsítás 
• lengyel-szlovák interkonnektor

• Verseny ösztönzés

• Piaci folyamatok erősítése

• Likvid piac, kedvezőbb árak, ellátásbiztonság erősödése

• További kiemelt projekt a magyar-román vezeték 
kétirányúsítása: lehetőség fekete tengeri forrásokhoz 
való hozzáféréshez. 
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Föld alatti földgáztárolók elhelyezkedése és mobil-gáz kapacitása 
hazánkban

Forrás: MEKH

• Földgáz ellátásbiztonság növelése: határkeresztező kapacitások és földgáztárolók létesítése.

• Magyarország földgáz importfüggősége 80%-os.

• 6,33 milliárd köbméter tárolókapacitással rendelkezünk. Ez a 2014/15-ös téli egyetemes szolgáltatásban
vételező földgázfogyasztás duplája, de a teljes országos téli földgázfelhasználást is meghaladja.
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Földgáz árak alakulása az ipari fogyasztók esetében (2007-2015)

• 2013 közepén a hazai gázár csúcsra ért.

• A magyarországi ipari gázár 4 %-kal az EU átlag felett alakult.

• 2014 óta többnyire lefelé indultak az árak, de pl. Ausztriában tavaly kissé emelkedtek. Magyarországon is folyamatos a
csökkenés.

• A vizsgált országok közül sokáig Romániában volt a legalacsonyabb az ár, de 2015 első féléve óta Csehországban a
legolcsóbb.
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Áram árak alakulása az ipari fogyasztók esetében (2007-2015)

• A hazai ipari áramár jóval az EU átlag alatt van.

• 2013 óta az országok többségében – beleértve Magyarországot is – lefelé indultak az árak.

• Évekig Romániában volt a legalacsonyabb az ár, de a 2015. év első féléve óta Csehországban a legolcsóbb az ár.

• Németországban 2012-től kezdődően az ipari villamos energia árak jelentősen megugrottak, azóta kissé csökken az
ár.
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• A legmagasabb fogyasztói kategóriában hiányos az Eurostat adatbázisa.

• Az adatokat közlő 8 ország közül Magyarország a 2. legdrágább.

• Az elmúlt egy évben az árak általában stagnáltak.

Áram árak alakulása az ipari fogyasztók esetében II. (2008-2015)
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A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat

• Az MSZKSZ feladata: kőolaj és földgáz biztonsági készlet tárolása.

• Az MSZKSZ a készletezés költségét tagvállalatok által befizetett készletezési díjakból
fedezi.

• Kőolaj szekció: nincs tagi hozzájárulás vagy az visszaigényelhető a vegyipari – és nem
energetikai – célokra behozott, felhasznált mennyiség után

• Földgáz szekció: jelenleg nincs különbség az energetikai, illetve a vegyipari felhasználás
között

• Kormány kezdeményezés: a visszaigénylés megteremtése a földgázt alapanyagként
felhasználó vegyipar számára, ezáltal a vegyipari vállalkozások versenyképessége nő.

• Az általános vita lezajlott, a törvénymódosítási javaslatról várhatóan június 7-én szavaz
az Országgyűlés.
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Hazai szénhidrogén kitermelés, nemzetközi energiaárak

Forrás: MBFH

TTF árak (2011-2016)

• A hazai kőolaj és földgáz kitermelés 
folyamatosan csökken.

• Az elmúlt években a kőolaj és 
földgáz árak 50-60%-kal estek 
vissza a világpiacon.

EUR/MWh
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A koncessziós eljárás folyamata

Beadási határidő
Pályázati 
felhívás

Koncessziós 
szerződések 
megkötése

A pályázatok értékelése

Adatszolgáltatás 
(data room, Q&A)

Min.90 nap

Koncessziós 
társaság 

létrehozása

Max. 90 nap

90 + 60 nap

Szerződéses tárgyalások

Max. 90 nap

Terület 
kijelölés

Vizsgálatok 
lezárása

Pályázati 
felhívás

~ 4 - 6 hónap ~ 2 hónap

Eredmény
hirdetés

Eredmény
hirdetés

Komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatok

Tender dokumentumok 
előkészítése
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Fő pályázati feltételek

• Jogi feltételek:
• A pályázó hazai vagy külföldi természetes személy vagy átlátható gazdálkodó

szervezet lehet.
• A koncesszió időtartama CH esetében legfeljebb 20 év, míg geotermia és szén

tekintetében 35 év lehet, amely egy alkalommal meghosszabbítható.
• A koncessziós szerződés nem mentesít a hatósági engedély megszerzése alól.

• A korábbi szénhidrogén területek pénzügyi feltételei:

Minimális koncessziós díj Átlagosan 300 millió Ft + ÁFA

Minimális bányajáradék 19 %

Pályázati biztosíték 50 millió Ft + ÁFA

Részvételi díj 10 millió Ft + ÁFA

A részletes pályázati dokumentáció ára 100.000 Ft + ÁFA

• Kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett kerültek kiírásra a szén és geotermikus
pályázatok.
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Bányászat – Koncessziók
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1. kör 2. kör 3. kör

Az egyes pályázati körben benyújtott 

ajánlatok megoszlása

Vermilion

Exploration B.V.

Panbridge Hungary

Zrt.

O&GD Central Kft.

MOL Nyrt.

HHE Group Kft.

• Olyan vállalkozások is megjelentek Magyarországon, akik eddig nem folytattak
tevékenységet hazánkban.

• A koncesszió iránti érdeklődés fokozatosan nőtt. A 2015-ben meghirdetett
pályázatokra összesen 5 vállalkozás 17 ajánlatot tett.
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Bányászat – Koncessziók

• Az első körben a legkisebb koncessziós díj majdnem kétszeresét, a másodikban 1,32-
szeresét, a harmadikban 1,22-szeresét vállalták a nyertes pályázók.

• Az első körben 5, a második körben 7, míg a harmadik körben 16 Mrd Ft a nyertes
pályázók által vállalt beruházás összértéke.

• Egyes pályázók opcionális kutatási programot is vállaltak (első körben 31, a második
körben 3, illetve a harmadik körben 5 Mrd Ft értékben).
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Magyarországi szénkitermelés (1995-2015)

• Az elmúlt 20 évben közel 40 %-kal csökkent a hazai szénkitermelés.

• A feketekőszén és barnakőszén kitermelés gyakorlatilag megszűnt.

• Tavaly bezárt az utolsó mélyműveléses szénbánya.

• Ezzel szemben a lignit bányászata az elmúlt 20 évben jelentősen bővült, 2015-ben több mint 9 millió tonnát
termeltek.
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A szénbányászat gazdaságossága

Műszaki és 
természeti 

kockázati elemek

Gazdasági, piaci 
és társadalmi 
folyamatok

Bányászati 
technológiák

Szénfelhasználás 
céljai

Reálisan 
kitermelhető 
vagyon

Beruházás 
megtérülése

Olcsóbb, 
környezetkímélőbb 
technológiák 
fejlesztése és 
alkalmazása

• Energetikai 
hasznosítás 
(erőművi és 
lakossági)

• Vegyipari 
hasznosítás
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Vegyipari szénhasznosítás: tisztaszén technológia japán-magyar együttműködéssel 

• A projekt: egy tisztaszén
technológiát alkalmazó földfelszíni
szénelgázosító üzem megvalósítása

• Célja: munkahelyteremtés, a
szénbányászat újraélesztése

• Kezdeményező: japán és magyar
kormányszervek, japán technológia
szolgáltatók (Chiyoda)

• Helyszín: Borsodi régió (Ózd,
Tardona, Szendrő)

• Megtett lépések:
� 2012-2014 előmegvalósíthatósági tanulmány készítése japán

finanszírozásban (6 magyarországi látogatás)
� 2015-2016 részletesebb tanulmány elkészítése (4 magyarországi látogatás)
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Vegyipari szénhasznosítás: tisztaszén technológia japán-magyar együttműködéssel 

• 3825 t/napos szénfelhasználással (~1,32 millió t/év),
• 1000 t/napos metanol előállítás (~ 345 ezer t/év)
• Az üzem két korszerű technológiát ötvözne, a japán IHI Corporation szénelgázosító

(TIGAR) és a dán Haldor Topsøe metanolszintetizációs technológiáit.
• Foglalkoztatottak: 180 fő közvetlenül, továbbá 1000 fő közvetetten.
• A 30 évre szükséges szénmennyiség hosszú távon rendelkezésre áll (Tardona,

Szendrő, esetleg Dubicsány bányák)

• A projekt helyszíne: Ózd város külterületén egy 27 hektáros
területen, a borsodi szénvagyonra alapozva valósulna meg
kb. 5-6 év alatt.

• A beruházás értéke 550-650 millió USD.
• A felmerült lehetséges végtermékek közül (metanol, 

ammónia, szintetikus földgáz - SNG) a legmagasabb belső 
megtérülési rátával (IRR) kecsegtető metanolgyártás került 
kiválasztásra 
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Vegyipari szénhasznosítás: tisztaszén technológia japán-magyar együttműködéssel 

• A japán fél visszajelzésére várunk a projekt folytatását illetően.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Nemzeti Energiastratégia – új célszámok
• A 2011-es Nemzeti Energiastratégia előrejelzésének felülvizsgálata.
• Az új előrejelzés a 2012. évi értékek bázisán kiindulva készült a jelenlegi és várható trendek, a GDP előrejelzések, 

energiahatékonysági lépések figyelembevételével.
• Két forgatókönyv: A "Közös erőfeszítés" forgatókönyv energiahatékonysági intézkedések végrehajtásával, energia 

megtakarítással, míg az "Ölbe tett kéz" ezek elmaradásával számol. 
• Mindkét forgatókönyv a villamosenergia-import csökkenését és a hazai villamosenergia-termelés növekedését 

feltételezi.
• Mind a primerenergia-felhasználás, mind pedig a végső energiafogyasztás mérsékeltebb növekedésével lehet 

számolni. 

A: „Ölbe tett kéz”, B: „Közös erőfeszítés”, C: „Zöld forgatókönyv”

2020 2030 2020 2030

2011-ben elkészült energiastratégia
2015-ben elkészült energiastratégia
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A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartási 
beruházása

� Nemzeti Energiastratégia (2011) – a villamosenergia-termelés
meghatározó része az atomenergia

� Magyarországon az atomenergia az egyetlen olyan villamosenergia-
termelő technológia, amely alaperőműként
– megbízhatóan (időjárási körülményektől függetlenül);
– alacsony szén-dioxid kibocsátással működtethető;
– megfizethető áron termel villamos energiát;
– hosszú távú ellátásbiztonságban is jelentős szerepet tölt be.

� A Paksi Atomerőmű blokkjai a 2030-as évekig működhetnek →

KAPACITÁSFENNTARTÁS!
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A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartási 
beruházásával kapcsolatos szerződések 

a nukleáris energia békés célú felhasználása 

Magyar-orosz kormányközi egyezmény 

a nukleáris energia békés célú felhasználása 
terén folytatandó együttműködésről

Aláírás: 2014. 01.14.

Tervezési, beszerzési és 
kivitelezési szerződés

Üzemeltetési és 
karbantartási támogatásról 

szóló szerződés

A nukleáris üzemanyag-ellátás 
biztosítására, a használt 

üzemanyag kezelésére és a 
nukleáris hulladék kezelésére 

vonatkozó szerződés

Pénzügyi szerződés

OGY jóváhagyás: 
2014.06.23. 

Megvalósítási 
megállapodások

Aláírás: 2014.12.09.

Lakossági földgáz és villanyárak alakulása a rezsicsökkentés hatására

• 2012-ben euróban számolva a

lakossági villamosenergia és földgáz

áraink a középmezőnyben voltak

Európában.

• Jelenleg euróban számolva a lakossági

fogyasztók földgáz átlagárai már a

harmadik, a villamos energia

átlagárai az ötödik legalacsonyabbak.34 európai 

országból 

Magyarországon 

a  18.

„legalacsonyabb” 

a villamos energia 

ára

(EUROSTAT)

34 európai 

országból 

Magyarországon 

az  5.

legalacsonyabb a 

villamos energia 

ára

(EUROSTAT)

26 európai 

országból 

Magyarországon 

a  13.

„legalacsonyabb” 

a földgáz ára

(EUROSTAT)

26 európai 

országból 

Magyarországon 

a  3.

legalacsonyabb a 

földgáz ára

(EUROSTAT)


