
A közműszolgáltatók 
jövője Közép-Európában  
Romboló globális trendek és regionális sajátosságok

www.pwc.com/hu

www.pwc.com/hu


A közműszolgáltatók jövője Közép-Európában  |  32  |   A közműszolgáltatók jövője Közép-Európában 

Az energetikai és közművállalatok vezetői között 
konszenzus van abban, hogy elkezdődött az 
energetikai szektor átalakulása öt globális trend 
nyomán, amelyek együttes romboló hatása az 
energetikai piaci struktúra átrendeződéséhez és a 
hagyományos energetikai piaci modell 
megváltozásához vezet:

Vezetői összefoglaló

1  Az elemzés során a 
„közép-kelet-európai 
országok” kifejezés 
Csehországra, 
Magyarországra, 
Lengyelországra és 
Szlovákiára vonatkozik.

• A társadalmi hatások, így az energia- 
árak megfizethetősége és az energia- 
szektor által biztosított munkahelyek 
száma jelentősen befolyásolják a 
nemzeti energiapolitikákat, amelynek 
eredményeképp az állami szereplők 
nagyobb kontrollra törekszenek az 
energiaszektorban a szabályozásokon 
és a nagyobb piaci szereplőkben 
szerzett tulajdonrészeken keresztül, 
politikailag befolyásolják az energia- 
árakat, és erősen támogatják az 
atomenergia és a helyi energiaforrások 
használatát a megújuló energiaforrá- 
sokkal szemben;

• A közép-kelet-európai energiafo- 
gyasztók tipikusan árérzékenyebbek és 
kevésbé tájékozottak az intelligens és 
fenntart- ható energetikai megoldások 
terén, így kisebb nyomást helyeznek a 
közmű- szolgáltatókra, hogy 
nyugat-európai társaikat kövessék;

• Végül a jelenlegi infrastruktúra jelentős 
újbóli beruházásokat igényel, és ezáltal 
kiszorítja a megújuló energiaforrásokba 
irányuló befektetéseket, ráadásul a 
tervezett termelési szerkezet (a szén 
magas arányának és a nukleáris energia 
domináns szerepének a fenntartása) 
szintén a hagyományos közmű- 
szolgáltató üzleti modell fennmaradását 
vonja maga után.

• Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
aggodalmakkal és az egységes, 
összekapcsolt, a szabad versenyt és a 
fogyasztói jogok védelmét garantáló 
piacok megvalósításával kapcsolatos, 
szigorodó szabályozások és infra- 
struktúra-fejlesztések;

• Az energetika területén tapasztalható 
technológiai fejlődés és a digitális 
forradalom;

• A fogyasztói viselkedés és igények 
átalakulása, elsősorban az energia- 
termelésben és  szabályozásban való 
növekvő részvétel, valamint a komplex 
szolgáltatásokra való megnövekedett 
igény;

• Az elosztott termelés arányának 
növekedése; 

• Új szereplők belépése az élesedő 
versenybe a szektor számára jelenleg 
nem vagy kevéssé fontos területeken 
(okos megoldások, helyi energia- 
rendszerek, elektromos közlekedés, 
elosztott termelés, és hálózaton kívüli 
energetikai megoldások), amelyek a 
jövőben várhatóan új lehetőségeket 
teremtenek a nem tipikusan energia- 
szektorban versenyző vállalatok 
számára a piacra lépéshez, nyitottabb 
és versengőbb energetikai piacokat 
eredményezve.

Ezen trendek nyomán a top-down, 
centralizált villamosenergia-rendszer egy 

versengőbb, interaktívabb, 
decentralizáltabb és fragmentáltabb 

rendszerré alakul át, amelyben a kereslet 
és kínálat kiegyenlítése a jelenleginél jóval 

komplexebb feladat lesz.

Mindemellett a közép-kelet-európai 
országokra  jellemző piaci adottságok 

időlegesen fenntartják a jelenlegi 
rendszerek stabilitását.
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Bár az említett globális romboló tényezők már 
jelen vannak és elkezdték kifejteni a hatásukat a 
közép-kelet-európai országokban, regionálisan 
jelenlévő piaci adottságok időlegesen megaka-
dályoz zák az új piaci struktúra kialakulását. 
Mindez növekvő feszültséghez vezet ezeken az 
energetikai piacokon, amely egy ponton túl nem 
lesz tartható: a gazdasági racionalitás és a 
szabályozási változások miatt elkerülhetetlen lesz 
a piacok – várhatóan kikényszerített, és a nyugat-
európai országokhoz képest gyorsabb lefolyású 
– átalakulása, amit a fogyasztói szokások és a 
versenykörnyezet gyors megváltozása fog kísérni.

Következésképpen, a közép-kelet-európai 
országokban tevékenységet folytató energetikai és 
közműszolgáltató vállalatoknak a nyugati 
társaikhoz képest eltérő stratégiát kell követniük: 
miközben egyelőre a jelenlegi piaci játékszabá-
lyoknak megfelelően kell működniük, párhuzamo-
san el kell kezdeniük a felkészülést a szektor 
átalakulását követő működésre, sőt, javasolt 
aktívan részt venniük a piaci struktúra 
átalakításában az alábbi, egymást kiegészítő 
módokon: Az éghajlatváltozáshoz és az 

összekapcsolt, egységes piacokhoz 
kapcsolódó szabályozások és 
infrastruktúra-fejlesztések 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmakkal 
és az egységes, összekapcsolt, a szabad versenyt 
és a fogyasztói jogok védelmét garantáló piacok 
megvalósításával összefüggésben a világ több 
pontján is szigorodó, a piaci átalakulást ösztönző 
szabályozói nyomás nehezedik az energetikai 
szektorra.2 Így például az európai Új Megújuló 
Energia (RED) Irányelv és az Európa 2020 
stratégia nemzeti célkitűzései az éghajlat véde-
lemmel és fenntartható energiagazdálko dással 
kapcsolatban kézzelfogható hatással vannak az 
európai országok termelési szerkezetére.

Az energetika területén tapasztalható 
gyors technológiai fejlődés és a  
digitális forradalom

A technológiai áttörések kiemelt szerepet 
játszanak a jövőbeli, a mostanitól jelentősen eltérő 
energetikai piaci modell kialakulásában. A 
legszembetűnőbb példák:

• A nap- és szélenergia arányának növekedése a 
technológiák fejlődése következtében;

• Az elosztott és kisebb léptékű, fogyasztó alapú 
energetikai rendszerek és intelligens hálózatok 
elterjedése;

• Energiahatékonysági megoldások elterjedése, 
amelyek jelentősen csökkentik a 
végfelhasználók energiafelhasználását;

• A villamosenergia-tárolás terén várt áttörések, 
amelyek várhatóan fordulópontot jelentenek a 
megújuló energiaforrások elterjedésében.

Az energetika területén tapasztalható techno-
lógiai fejlődés a digitális forradalommal 
párhuzamosan zajlik, amely új lehetőségeket 
teremt az energiaszabályozás, energiagazdálko-
dás és energiakereskedelem számára egyaránt.

A fogyasztói viselkedés és igények 
átalakulása: növekvő részvétel az 
energiatermelésben és energia-
szabályozásban, megnövekedett igény 
a komplex szolgáltatásokra 

A technológiai fejlődés következtében megfizet-
hetővé váló digitális kommunikációs, illetve 
energiatermelési és energiatárolási megoldások 
lehetővé teszik a fogyasztók aktív részvételét az 
energia önálló megtermelésére, az energia szabá-
lyozásban és energiagazdálko dásban. Míg az 
energetikai szektor átalakulása az értéklánc 

Öt globális trend együttes romboló hatása 
a közép-kelet-európai energetikai piacok 
átalakulásához fog vezetni

A közműszolgáltatók stratégiai lehetőségei 
Közép-Kelet-Európában

2   Forrás: 14th PwC Global 
Power & Utilities Survey

Az innovatív technológiák és szolgáltatások integrált
platformjának kialakítása K+F tevékenységen és kiterjedt
együttműködési hálózatok kiépítésén keresztül

A jelenlegi piaci játékszabályoknak
megfelelő működés

Lobbi-tevékenység – az új piaci 
struktúrát elősegítő innovatív 
megoldások bevezetése érdekében

Integrált platform kialakítása, amely közvetlen elérést biztosít a 
fogyasztók számára a teljes energetikai értékláncot felölelő komplex 
szolgáltatáscsomaghoz

Kiterjedt együttműködési hálózat kiépítése és működtetése 
különböző technológiák integrálása érdekében

Az innováció ideális esetben mind belső K+F tevékenységre, mind 
üzleti inkubátorokra épül; az együttműködési hálózat bevonható az 
innovatív ötletek generálásába is

•

•

•

Az innovatív termékek és szolgáltatások piacra vitelén keresztül 
a közműszolgáltatók elősegíthetik a modern fogyasztói réteg, és 
ezáltal a jövőbeli kereslet létrejöttét (pl.  gamification, társadalmi 
kampányok)

A jövő fogyasztóit érdemes megcélozni (fontos az Y és a 
fiatalabb generáció véleményének a becsatornázása)

Elengedhetetlen a fogyasztói igények kvalitatív (piackutatás) és 
kvantitatív (CRM, big data, smart metering) mérése és a 
szolgáltatások finomhangolása

•

•

•

•

A közműszolgáltatók lobbi-tevékenység 
során megalapozhatják a piaci 
modellváltás szempontjából ideális 
kormányzati szerepvállalás formáját

Megújuló támogatási rendszerek

Állami és EU-s K+F pályázatok

PPP projektek 

•

•

•

Piaci pozíció megtartása a piaci 
struktúra átalakításában való 
részvétel mellett

A turbulens változásokra való 
felkészültség megteremtése

Az innovatív technológiák és 
szolgáltatások integrált platformjának 
kialakítása K+F tevékenységen és 
kiterjedt együttműködési hálózatok 
kiépítésén keresztül 

A fogyasztók edukációja a modern 
fogyasztói réteg 
megteremtése érdekében

•

•
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valamennyi szakaszára jelentős hatással lesz, 
várhatóan az értéklánc azon szakaszai lesznek a 
leginkább érintettek, amelyek aktív fogyasztói 
részvétellel járnak, illetve az energiafogyasztással 
vannak kapcsolatban: a termelés és a ‘mérő 
mögötti’ fogyasztói szolgáltatások.

Az elosztott termelés arányának 
növekedése 

A technológiai fejlődés lehetővé teszi a helyi 
energiatermelés elterjedését. Németországban 
számos helyen már most is a helyi energia-
fogyasztás több mint 80%-át elosztott forrásokból 
(leginkább tetőre szerelt napelemekből és saját 
birtokokon működő szélerőművekből) származó 
energia fedezi; az EU által támogatott Zöld 
Ottho nok Program 2015 decemberi indulásával 
Szlovákiában bevezetésre került egy támogatási 
rendszer, amely a lakossági fogyasztókat megúju-
ló energiarendszerek telepítésére ösztönzi. 
Szakértők szerint 2020-ra a teljes megtermelt 
energiamennyiség 10-20%-a elosztott termelésből 
fog származni, aláásva a hagyományos közmű-
szolgáltató üzleti modellt: a top-down, 
centralizált villamosenergia-rendszer átalakul 
egy jóval interaktívabb, decentralizáltabb és 
fragmentáltabb rendszerré, a kereslet és kínálat 
kiegyenlítése pedig komplexebb feladat lesz.

Élesedő verseny az energetikai piacok 
összekapcsolása és a nem tipikusan 
energiaszektorban versenyző 
vállalatok belépése nyomán

A változó és egyre komplexebb fogyasztói igények 
kielégítése, a szabályozások nyomán nyitottabb 
piac, valamint a fejlődő technológiai megoldások 
új lehetőségeket teremtenek a nem tipikusan 
energiaszektorban versenyző vállalatok számára a 
piacra lépéshez. Ráadásul iparági szakértők arra 

számítanak, hogy számos, jelenleg nem vagy 
kevéssé fontos terület kiemelt jelentőségűvé válik 
a szektor számára a következő évtizedekben.

Mindezek következtében, valamint a piacok 
összekapcsolása nyomán az energetikai szektor 
átalakulása nyitottabb és versengőbb piacokhoz 
vezet. A közművállalatok számos eltérő profilú, 
nem tradicionális versenytárs piacra lépésére 
számíthatnak, többek között:

• Technológiai vagy mérnöki fókuszú 
vállalatokra, amelyek rendelkeznek az új 
fogyasztói igények kielégítését célzó termé-
kekkel az elektromos közlekedés, az okos mérés 
és okos város területein – például egy innovatív, 
az e-járművekhez, akkumulátor cseréhez, 
gyorstöltő technológiához, vissza töltéshez és 
intelligens hálózati alkalmazások hoz 
kapcsolódó K+F-re specializálódott szlovák 
KKV országos töltőhálózatot épített ki egész 
Szlovákiában;

• A kiépült hálózattal rendelkező, hálózatos 
tevékenységet folytató telekom vállalatokra és 
egyéb IT vállalatokra, amelyek okos város 
megoldásokkal, energiaszabályozási és energia-
gazdálkodási szolgáltatásokkal, sőt, akár a 
hagyományos közműszolgáltató szerepben is 
beléphetnek az energetikai piacra – például 
magyar és lengyel távközlési szolgálta tók is 
elkezdtek villamos energia és gáz 
kiskereskedelmi szolgáltatásokat kínálni az 
ügyfeleik számára; emellett számos IT cég 
fejleszt okos város és okos otthon applikációkat;

• A magas “brand” értékkel rendelkező kiskeres-
kedelmi és online vállalatokra, illetve digitális 
és adatkezelési profillal rendelkező cégekre, 
amelyek az átalakuló energiaszektor által 
kínált szórakoztatóipari, otthoni automa-
tizálási, energiatakarékossági és adat-aggregá-
ciós lehetőségeket kívánják megragadni.

Az energiaszektor átalakulása a közép-kelet-
európai országokban nagy valószínűséggel eltérő 
módon fog lezajlani, mint a fejlettebb nyugat-
európai országokban. A PwC elemzése szerint a 
régióra jellemző piaci adottságok – a piaci 
szereplők konzervatív attitűdje és az 
infrastrukturális adottságok, így a termelési 
szerkezet, valamint a jelenleg zajló hosszú távú 
beruházások – időlegesen fenntartják a jelenlegi 
rendszerek stabilitását.

A politikai környezet kiemelt 
prioritásai az ellátásbiztonság 
garantálása, az energiaárak 
alacsonyan tartása és az 
energiaszektor által biztosított 
munkahelyek megőrzése

A politikai környezet azon helyi politikai 
sajátosságokat foglalja magába, amelyek hosszú 
távon meghatározzák a mindenkori kormány 
energetikai prioritásait az adott országban. A PwC 
elemzése szerint a politikai környezet kétféle 
módon gátolja az új piaci struktúra fejlődését a 
közép-kelet-európai régióban:

1.  Az ellátásbiztonság garantálása kiemelt feladat 
az egész régióban, amit hosszú távú gázszerző-
dések és időnként gázviták nehezítenek. Ebben 
a helyzetben a kormányok országaik energia-
függő ségének csökkentésére törekszenek.

2.  A másik kiemelt politikai cél a régióban a 
szociális (politikai) szempontok érvényesítése, 
mivel a régióra jellemző életszínvonal elmarad 
a nyugat-európai átlagtól, és a rezsiköltségek a 
fogyasztók elkölthető jövedelmének relatíve 
nagyobb részét teszik ki3. A kormányoknak 
ezért kiemelten figyelembe kell venniük a 
nemzeti energiapolitika társadalmi hatásait, 
többek között az energiaárak megfizethető-
ségét és az energiaszektor által biztosított 
munkahelyek megőrzését.

Mindezek következtében a közép-kelet-európai 
országok kormányai általában kevésbé elkötele-
zettek az energiaárak drágulását előmozdító 
megújuló energiaforrások iránt, és igyekeznek 
nagyobb kontrollt gyakorolni az energiaszektorra 
a szabályozáson és a nagyobb szereplőkben 
szerzett tulajdonrészeken keresztül, és ezáltal az 
energiaárakat alacsonyan tartani és a hazai 
energiaforrások által biztosított munkahelyeket 
megőrizni.

Az árérzékenyebb közép-kelet-európai 
fogyasztók lassabban térnek át okos 
megoldások és megújuló 
energiaforrások használatára

Az energiafogyasztók attitűdje két aspektusból 
kapcsolódik az új energiapiaci struktúra 
fejlődéséhez.

A közép-kelet-európai országokra jellemző 
piaci adottságok időlegesen fenntartják a 
jelenlegi rendszerek stabilitását

3  Az EUROSTAT szerint 
2010-ben a háztartások 
elektro mosságra és egyéb 
tüzelő anyagokra fordított 
átlagos költése az 
át lag jö ve delem 8%-a volt az 
euró zónában és 9%-a az 
EU-ban, ezzel szemben 
Cseh országban 15%, 
Magyar országon 26%, 
Lengyelországban 19%, míg 
Szlovákiában 22% (1,2).

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do%3Fdataset%3Dhbs_exp_t121%26lang%3Den
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1.  A KKE régióra jellemző fogyasztói attitűd, a 
relatíve alacsony életszínvonal és a fogyasztók 
árérzékenysége lassítja az új, okos technológiák 
átvételét. 

2.  Mindemellett az innovatív piaci szereplők 
jelenléte, akik innovatív termékekkel vannak 
jelen a piacon, jelentős szerepet játszhat az új 
energiapiaci struktúra fejlődésében, az új 
fogyasztói réteg kinevelésén keresztül.

A fosszilis energiahordozók és az 
atomenergia domináns szerepe 
várhatóan fennmarad a közép-kelet-
európai országokban 

Az infrastrukturális adottságok a meglévő és 
tervezett termelési szerkezetet, valamint a 
folyamatban lévő és tervezett beruházásokat és a 
kapcsolódó kötelezettség-vállalásokat foglalják 
magukba. A PwC elemzése szerint az infra-
strukturális adottságok két különböző módon 
gátolják az új energiapiaci struktúra fejlődését a 
közép-kelet-európai országokban:

1.  Az elöregedő infrastruktúra jelentős (újbóli) 
beruházásokat igényel, és ezáltal kiszorítja a 
megújuló energiaforrásokba irányuló 
befektetéseket.

2.  A tervezett termelési szerkezet (a szén magas 
részarányának és a nukleáris energia domináns 
szerepének a fenntartása a megújulók arányá-
nak kis növekedése mellett) a hagyomá nyos 
közműszolgáltató üzleti modell fennmaradását 
vonja maga után.

  a.  A közép-kelet-európai országok tipikusan az 
atomenergiában látják az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó villamosener gia-
termelés és az Európa 2020 stratégia 
nemzeti célkitűzései egy részének 
elérésének kulcsát.

  b.  Az olcsó szén erős politikai támo gatott sága a 
fosszilis energiahordozók relatíve magas 
arányának megőrzését és a kedvezőtlen 
termelési szerkezet fennmara dását 
eredményezi.

A globális romboló tényezők és az ellenük 
ható regionális piaci adottságok áttekin té se 
az egyes közép-kelet-európai országokban

Csehország: a megújulók politikai 
támogatása lendületet vesztett, a 
villa mos energia-mixben az atom-
energia szerepe lesz domináns a szén 
mellett

• 2013-ban a korábban sikeres megújuló 
támogatási program felfüggesztésre került és 
az ország zöldenergia vállalásait lecsökken-
tették, mivel a magas villamosenergia-árak 

negatívan hatottak az ország régiós versenyké-
pes ségére, és problémák akadtak a megújuló 
forrásból származó villamos energia hálózati 
integrálásával

• A szén és az atomenergia szerepe domináns a 
villamosenergia-mixben; a következő két 
évtizedben elöregedő kapacitásokat 
atomenergiával tervezik pótolni

• A fogyasztók támogatják az atomenergiát, és 
ambivalensek a megújuló energiával szemben

Szabályozási változások
• EU-s szabályozások a szénfüggőség 

csökkentését írják elő
• Csehország az EU egyik legnagyobb 

villamosenergia-exportőre, így az 
ellátásbiztonság szempontjából szilárd az 
ország pozíciója

Technológiai fejlődés
• Jelentős növekedés történt a napenergia- 

termelésben az elmúlt években

A fogyasztói viselkedés és 
igények átalakulása

• Jelen vannak a piacon elektromos 
közlekedési, okos mérési és energiatárolási 
megoldásokat kínáló szereplők

• A széttöredezett piacon konszolidáció 
várható, a támogatási és finanszírozási 
formák megváltozásával a szereplők 
hatékonyabb megoldásokat kínálhatnak

Az elosztott termelés arányának 
növekedése

• A CEZ 2015 októberében otthoni napelemes 
kiserőműveket kezdett kínálni a háztartások 
számára

Élesedő verseny
• Az IBM támogatta a pilzeni okos város 

kezdeményezést
• A Siemens építette ki a prágai elektromos 

hálózat hálózati rendszerét

Politikai környezet
• 2013-ban felfüggesztésre került a korábban 

sikeres megújuló támogatási program, az 
ország zöldenergia-vállalásait 
lecsökkentették

Infrastrukturális adottságok és 
termelési szerkezet

• 2012-ben Csehország a megújulók villamos- 
energia-felhasználásban vett részarányára 
vonatkozó Európa 2020 vállalásának 81%-át 
teljesítette (11,6% a 14,3%-ból), azonban a 
támogatási rendszer befagyasztása és az 
adóztatás veszélyezteti a megújulók 
arányának további növekedését

• A szén és az atomenergia szerepe domináns 
a villamosenergia-mixben

• A következő két évtizedben elöregedő 
kapacitásokat nukleáris kapacitás 
kiépítésével tervezik pótolni

• Problémák akadtak a megújuló forrásból 
származó villamos energia hálózati 
integrálásával

Az energiafogyasztók attitűdje
• A fogyasztók támogatják az atomenergiát, 

gyakran nem bíznak az energiaszolgál- 
tatókban (a bizonytalanság abból fakad, 
hogy nem tudják ellenőrizni, hogy valóban 
zöld energiát használnak-e), és ellenérzéseik 
vannak a komoly támogatásban részesülő 
nagy napenergia-erőművekkel szemben

• A fogyasztók a környezetbarát magatartást 
inkább az energia-megtakarításhoz, és nem 
a megújuló energiához társítják

Az energiapiaci átalakulás ellen ható 
regionális piaci adottságok

Az energiapiaci átalakulást elősegítő 
globális romboló tényezők

Csehország
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Szabályozási változások
• EU-s szabályozások a megújulók arányának 

növelését írják elő
• Egy EU-s finanszírozású projekt keretében új 

villamosenergia-összeköttetést terveznek 
Szlovénia és Magyarország között

Technológiai fejlődés
• Az elmúlt években növekedés történt a szél- 

és napenergia-termelésben 

A fogyasztói viselkedés és 
igények átalakulása

• Jelen vannak a piacon okos város, 
elektromos közlekedés és okos otthon 
megoldásokat kínáló szereplők

Az elosztott termelés arányának 
növekedése

• Az EON és RWE (ELMŰ – ÉMÁSZ) 
napelemes kiserőműveket kínál a lakossági 
fogyasztók számára, az RWE egy bankkal 
összefogva kamatmentes hitelt is kínál a 
beruházáshoz

• Az MVM Partner közüzemi mértékű 
kiserőműveket ajánl vállalkozások számára

Élesedő verseny
• A Magyar Telekom villamosenergia- és 

lakossági gázszolgáltatásokkal lépett piacra
• A Magyar Telekom leányvállalata, a 

T-Systems támogatta a szolnoki okos város 
kezdeményezést

• A GE és a Tungsram szintén rendelkezik 
okos város, okos világítási megoldásokkal

Politikai környezet
• Jelentős politikai befolyás nehezedik az árazásra: 

a kormányzat az elmúlt években több lépésben 
összesen kb. 25%-os árcsökkentést írt elő az 
egyetemes áram- és gázpiacon

• Zajlik a külföldi tulajdonú vállalatok repriva- 
tizációja: a frissen alapított, állami tulajdonú Első 
Nemzeti Közműszolgáltató felel az egységes 
állami közműszolgáltatásokért

• A hosszú távú villamosenergia-beszerzési 
szerződések akadályt jelentenek a további 
piacnyitás szempontjából, és ezáltal csökkentik 
a szektor modernizációjának a lehetőségét, mivel 
a villamosenergia-termelők nem rendelkeznek 
szabad kapacitással, amit a potenciális vevők 
meg tudnának venni

• Bár a megújuló energiaforrások az elmúlt 
években nem élveztek támogatást (a szabá- 
lyozott áraknál alacsonyabb betáplálási tarifák 
nem tudtak ösztönző hatást kifejteni a megújulók 
elterjedésére), kidolgozás alatt áll a METÁR, egy 
új, betáplálási tarifa alapú keretszabályozási és 
támogatási rendszer

• Jelentős villamosenergia-importfüggőség: az 
ország jelentős villamosenergia-behozatalra 
szorul

Infrastrukturális adottságok és 
termelési szerkezet

• A villamosenergia-mixben az atomenergia és a 
földgáz szerepe dominál; a kormányzat 
elkötelezett a paksi atomenergia-kapacitás 
bővítése mellett

• 2012-ben Magyarország a megújulók villamos- 
energia-felhasználásban vett részarányára 
vonatkozó Európa 2020 vállalásának mind- 
össze 56%-át teljesítette (6,16% a 10,9%-ból), 
így jelentős és ambiciózus beruházásokra lesz 
szükség a vállalt célkitűzések eléréséhez 
elegendő kapacitásnövekedéshez

Az energiafogyasztók attitűdje
• Az árérzékeny energiafogyasztóknak alacsony a 

megújuló energiatermelésbe való beruházási 
hajlandósága

• A háztartások körében alacsony a megújuló 
energiaforrások elterjedtsége és az okos mérés 
ismertsége

Az energiapiaci átalakulás ellen ható 
regionális piaci adottságok

Az energiapiaci átalakulást elősegítő 
globális romboló tényezők

Magyarország: jelentős politikai 
befolyás nehezedik az energia szek-
torra, ami többek között a rezsicsök-
kentésben és a külföldi tulajdonú 
vállalatok reprivatizáció jában 
mutatkozik meg

• Jelentős politikai befolyás nehezedik az 
árazásra: az elmúlt években a kormányzat 
összesen kb. 25%-os árcsökkentést írt elő az 
egyetemes áram- és gázpiacon

• Zajlik a külföldi tulajdonú vállalatok reprivati-
zációja: a frissen alapított, állami tulajdonú  
 

Első Nemzeti Közműszolgáltató felel az 
egységes állami közműszolgáltatásokért

• Jelentős az atomenergia politikai 
támogatottsága (Paks II): várhatóan továbbra 
is az atomenergia fogja dominálni a 
villamosenergia-mixet

• Bár a megújuló energiaforrások az elmúlt 
években nem élveztek politikai támogatást, 
kidolgozás alatt áll a METÁR, egy új, 
betáplálási tarifa alapú keretszabályozási és 
támogatási rendszer

• Az árérzékeny energiafogyasztóknak alacsony 
a megújuló energiatermelésbe való beruházási 
hajlandósága

Szabályozási változások
• EU-s szabályozások a szénfüggőség 

csökkentését és a megújulók arányának 
növelését írják elő

• A LitPol EU-s finanszírozású projekt 
keretében új villamosenergia-összeköttetést 
építenek Litvánia és Lengyelország között

• További villamosenergia-összeköttetések 
vannak tervben Németországgal

Technológiai fejlődés
• Az elmúlt években növekedés történt a szél 

és a biomassza alapú 
villamosenergia-termelésben

• A fúrási technológia fejlődésével hatalmas 
palagázvagyon vált hozzáférhetővé

A fogyasztói viselkedés és 
igények átalakulása

• Jelen vannak a piacon okos város, 
elektromos közlekedés és okos mérés 
megoldásokat kínáló szereplők

Az elosztott termelés arányának 
növekedése

• Kidolgozás alatt áll egy (2015-ben 
bevezetett, majd még ugyanabban az évben 
felfüggesztett) betáplálási tarifa alapú 
keretszabályozási és támogatási rendszer, 
amiről 2016-ban várható döntés

Élesedő verseny
• Az IKEA megvásárolt egy lengyelországi 

szélerőmű-telepet
• Az IBM támogatta a katowicei és lódzi okos 

város kezdeményezést
• A Comarch lengyel IT vállalat okos város 

alkalmazással lépett piacra

Politikai környezet
• Jelentős az olcsó hazai szén politikai 

támogatottsága
• A megújuló energiaforrások nem élveznek 

kiemelt politikai támogatást
• Szabályozott árak
• Lengyelország nettó villamosenergia- 

exportőr, azonban a villamosenergia-kínálat 
fosszilis energiaforrásokra épül

Infrastrukturális adottságok és 
termelési szerkezet

• A villamosenergia-mixben a szén és a lignit 
szerepe dominál, továbbá számos nagy 
szén- és gáztüzelésű erőmű építése van 
folyamatban

• Az elégtelen és túlterhelt infrastruktúra 
következtében a regionális átlagnál 
magasabb hálózati veszteségek jellemzőek

• A költségek körüli bizonytalanság és a 
felemás politikai támogatottság 
megkérdőjelezik az újonnan elfogadott 
atomenergia-program jövőjét

• 2012-ben Lengyelország a megújulók 
villamosenergia-felhasználásban vett 
részarányára vonatkozó Európa 2020 
vállalásának mindössze 56%-át teljesítette 
(10,7% a 19,1%-ból), így jelentős és 
ambiciózus beruházásokra lesz szükség a 
vállalt célkitűzések eléréséhez elegendő és 
fenntartható kapacitásnövekedéshez

Az energiafogyasztók attitűdje
• Az ár a legfontosabb tényező a fogyasztók 

számára
• A fogyasztók támogatják az atomenergiát és 

a palagázt
• A fogyasztók a környezetbarát magatartást 

inkább az energia-megtakarításhoz, és nem 
a megújuló energiához társítják

Az energiapiaci átalakulás ellen ható 
regionális piaci adottságok

Az energiapiaci átalakulást elősegítő 
globális romboló tényezők

Lengyelország: a villamosenergia-
termelés nagymértékben az olcsó 
hazai szénre épül, a lengyel energia-
mix az egyik legkevésbé diverzifikált 
az EU-ban

• Jelentős az olcsó hazai szén politikai 
támogatottsága: várhatóan továbbra is a szén 
lesz domináns a villamosenergia-mixben
• Támogatja a küszködő hazai bányászipart
• Segít az árak alacsonyan tartásában
• Kiváltja az import földgáz szerepét, így 

növeli az ellátásbiztonságot
• A megújuló energiaforrások nem élveznek 

kiemelt politikai támogatást: a régóta várt, 

2015-ben bevezetett betáplálási tarifákat 
még ugyanabban az évben felfüggesztették, 
új döntés 2016-ban várható

• A költségek körüli bizonytalanság és a 
felemás politikai támogatottság megkérdő-
jelezik az újonnan elfogadott atomenergia-
program jövőjét

• A fogyasztók támogatják az atomener giát 
és a palagázt, és gyakran nem bíznak az 
energiaszolgáltatókban (a bizonytalan ság 
abból fakad, hogy nem tudják ellenőrizni, 
hogy valóban zöld energiát használnak-e)Magyarország Lengyelország
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Szabályozási változások
• EU-s szabályozások az atomenergiától való 

függőség csökkentését írják elő
• Egy újonnan elfogadott szabályozásnak 

megfelelően az évi 4MWh-nál nagyobb 
villamosenergia-fogyasztóknak 2020-ra 
okos mérőkkel kell rendelkezniük

• Új villamosenergia-összeköttetés van 
tervben Szlovákia és Magyarország között

Technológiai fejlődés
• Szlovákia jelentős kihasználatlan 

vízenergia-kapacitással rendelkezik
• A biomassza és a geotermális energia áll a 

további fejlesztések fókuszában
• A másodlagos energiahordozók szintén a 

figyelem középpontjában állnak

A fogyasztói viselkedés és 
igények átalakulása

• Jelen vannak a piacon elektromos 
közlekedési, okos mérési és okos világítási 
megoldásokat kínáló szereplők

Az elosztott termelés arányának 
növekedése

• Zöld Otthonok Program: támogatási 
rendszer, amely a lakossági fogyasztókat 
megújuló energiarendszerek telepítésére 
ösztönzi (EU által támogatott, 2015 
decemberében indult program)

Élesedő verseny
• A Greenway, egy innovatív, az e-járművek- 

hez, akkumulátor cseréhez, gyorstöltő 
technológiához, visszatöltéshez és intelli- 
gens hálózati alkalmazásokhoz kapcsolódó 
K+F-re specializálódott szlovák KKV 
országos töltőhálózatot épített ki egész 
Szlovákiában

Politikai környezet
• A villamosenergia-ellátás szempontjából 

jellemző sérülékenység javulni fog az új 
atomreaktorok 2017-es és 2018-as üzembe 
helyezésével

• Ellenállás a szlovák villamosenergia-mix 
megváltoztatására irányuló EU-s törekvé- 
sekkel szemben (atomenergia arányának 
csökkentése – Szlovákia az atomenergiában 
látja az alacsony széndioxid-kibocsátással 
járó villamosenergia-termelés kulcsát)

• A kormányzat az energiaárak 10%-os 
csökkentését tűzte ki célul a következő két 
évre a szabályozáson és állami tulajdon- 
szerzésen keresztül

• A hazai barnaszén politikai támogatást 
élvez4

Infrastrukturális adottságok és 
termelési szerkezet

• A villamosenergia-mixben az atomenergia 
szerepe dominál; a szén és a megújulók 
szerepe szintén számottevő

• 2012-ben Szlovákia a megújulók villamos- 
energia-felhasználásban vett részarányára 
vonatkozó Európa 2020 vállalása 84%-át 
teljesítette (20,5% a 24%-ből), azonban az 
ország villamosenergia-hálózata nem áll 
készen további megújuló energiaforrásokból 
származó energia integrálására

Az energiafogyasztók attitűdje
• A villamosenergia-fogyasztók a többi EU-s 

országhoz képest jelentősen nagyobb 
mértékben támogatják az atomenergiát és a 
fosszilis energiaforrásokat, és kevésbé 
pozitív attitűddel rendelkeznek a megújulók 
iránt

Az energiapiaci átalakulás ellen ható 
regionális piaci adottságok

Az energiapiaci átalakulást elősegítő 
globális romboló tényezők

Szlovákia: jelentős az atomenergia 
politikai támogatottsága, ellenállás a 
szlovák villamosenergia-mix megvál-
toztatására irányuló EU-s törekvé-
sekkel szemben

• Jelentős az atomenergia politikai támoga-
tottsága, ellenállás a szlovák villamosenergia-
mix megváltoztatására irányuló EU-s törekvé-
sekkel szemben (atomenergia arányának 
csökkentése és a megújulók arányának 
növelése)

• Politikai szándék az árak befolyásolására 
szabályozáson és állami tulajdonszerzésen 
keresztül

• Az ország villamosenergia-hálózata nem áll 
készen új megújuló energiaforrásokból 
származó energia integrálására

• A villamosenergia-fogyasztók a többi EU-s 
országhoz képest kevésbé pozitív attitűddel 
rendelkeznek a megújulók iránt

4   Szlovákia a 2011-2020-as 
periódusra az „Általános 
Gazdasági Érdek” 
érde ké ben támogatást 
vezetett be a hazai 
bar na szénből származó 
energiatermelésre: az ország 
egyes részein a SEPS (a 
szlovák villamosenergia-ipari 
átviteli rendszerirányító) a 
rendszerszintű szolgálta-
tásokat köteles a hazai 
barnaszenet felhasználó 
villamosenergia-termelőktől 
vásárolni.

Szlovákia

A közműszolgáltatók kiemelt szerepet 
játszanak az új piaci struktúra 
kialakulásában

A közép-kelet-európai régió 
sajátosságai ugyan hátráltatják a 

globális trendek régiós térnyerését 
és az új piaci modell elterjedését, 
viszont középtávon a gazdasági 
racionalitás és a szabályozási 
változások (elsősorban az EU 

szabályozások) hatására elkerül-
hetetlen lesz a régiós piac 

átalakulása.

Politikai környezet

Fogyasztói attitűd

Infrastrukturális adottságok 
& termelési szerkezet

• Ellátásbiztonság 
• Nemzeti energiapolitika 

társadalmi hatásai 
(energiaárak, munkahelyek)

• Árérzékenység 
• Új technológiák lassabb 

átvétele 

• Meglévő és tervezett 
termelési szerkezet

• Elöregedő infrastruktúra 

EU szabályozások 
és infrastruktúra- 
fejlesztések 

Az energetika területén 
tapasztalható gyors 
technológiai fejlődés 
és a digitális 
forradalom

A fogyasztói viselkedés 
átalakulása, megnöve- 
kedett igény a komplex 
szolgáltatásokra
 

Az elosztott 
termelés 
arányának 
növekedése

Élesedő verseny, 
új piaci szereplők 
megjelenése

Öt globális trend együttes romboló hatása 
az energetikai piaci struktúra 

átrendeződéséhez vezet

Regionálisan jellemző piaci adottságok 
időlegesen megakadályozzák az új piaci 

struktúra kialakulását

Az időleges stabilitás ellenére elkerülhetetlen a 
bemutatott energetikai piacok átalakulása.  Az 
említett globális romboló tényezők és az ellenük 
ható regionális piaci adottságok együttes jelenléte 
növekvő feszültséghez vezet a közép-kelet-európai 
energetikai piacokon, amely egy ponton túl nem 
lesz tartható: a gazdasági racionalitás és a 

szabályo zási változások miatt elkerülhetetlen lesz 
a piacok – a PwC várakozása szerint kikénysze-
rített és a nyugat-európai országokhoz képest 
gyorsabb lefolyású – átalakulása, amit a 
fogyasztói szokások és a versenykörnyezet gyors 
megváltozása fog kísérni.
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Az ebben a piaci környezetben tevékenységet 
folytató energetikai és közműszolgáltató 
vállalatoknak a nyugati társaikhoz képest eltérő 
stratégiát kell követniük: miközben egyelőre a 
jelenlegi piaci játékszabályoknak megfelelően kell 
működniük, ezzel párhuzamosan el kell kezdeniük 
a felkészülést a szektor átalakulását követő 
működésre, sőt, javasolt aktívan részt venniük a 
piaci struktúra átalakításában. Ebben a piaci 
helyzetben a vállalatok versenyelőnyét egy olyan 
stratégia tudja biztosítani, amely mind a jövendő 
piaci struktúra kihívásaira, mind a meglévő, az új 
piaci struktúra kialakulását gátló piaci 
adottságokra választ tud adni.

A PwC elemzése szerint a közép-kelet-európai 
országokban tevékenységet folytató energetikai és 
közműszolgáltató vállalatoknak egy négy egymást 
kiegészítő pilléren alapuló stratégiát kell követnie:

Az innovatív technológiák és szolgálta-
tások integrált platformjának kiala-
kítása K+F tevékenységen és kiterjedt 
együttműködési hálózatok kiépítésén 
keresztül – annak érdeké ben, hogy 
komplex szolgáltatói csomagot tudja-
nak kínálni a fogyasz tók számára a 
teljes energetikai értéklánc mentén

• Integrált platform kialakítása, amely közvetlen 
elérést biztosít a fogyasztók számára a teljes 
energetikai értékláncot felölelő komplex 
szolgáltatáscsomaghoz;

• Kiterjedt együttműködési hálózat kiépítése és 
működtetése különböző technológiák 
integrálása érdekében;

• Az innováció ideális esetben mind belső K+F 
tevékenységre, mind üzleti inkubátorokra 
épül; az együttműködési hálózat bevonható az 
innovatív ötletek generálásába is.

Az adott energetikai piac egyik kulcs-
szerep lőjeként a megfelelő kormány-
zati lobbi-tevékenység – az új piaci 
struktúra megalapozását elősegítő 
innovatív kormányzati megoldások, 
így pl. K+F támogatási rendszerek, PPP 
projektek bevezetése érdekében

• A közműszolgáltatók lobbi-tevékenység során 
megalapozhatják a piaci modellváltás 
szempontjából ideális kormányzati 
szerepvállalás formáját.

A lobbi-tevékenység célja: 
• hatékony megújuló támogatási rendszer 

kidolgozása;
• állami és EU-s K+F pályázatok kiírásának 

szorgalmazása;
• PPP projektek megvalósítása.

A fogyasztók edukációja az innovatív 
termékek és szolgáltatások piacra 
vitelén keresztül – a modern fogyasztói 
réteg megteremtése érdekében

• Az innovatív termékek és szolgáltatások piacra 
vitelén keresztül a közműszolgáltatók 
elősegíthetik a modern fogyasztói réteg, és 
ezáltal a jövőbeli kereslet létrejöttét (pl. 
gamification, társadalmi kampányok);

• A jövő fogyasztóit érdemes megcélozni (fontos 
az Y és a fiatalabb generáció véleményének a 
becsatornázása);

• Elengedhetetlen a fogyasztói igények kvalitatív 
(piackutatás) és kvantitatív (CRM, big data, 
okos mérés) mérése és a szolgáltatások 
finomhangolása.

A jelenlegi piaci játékszabályoknak 
megfelelő működés

• Piaci pozíció megtartása a piaci struktúra 
átalakításában való részvétel mellett;

• A turbulens változásokra való felkészültség 
megteremtése.
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Függelék – Az energiapiaci átalakulást elősegítő 
és az ellen ható piaci adottságok áttekintése az 
egyes közép-kelet-európai országokban

KPI kategória KPI alkategória KPI Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia

Politikai 
környezet  

Ellátásbiztonság

Hosszú távú orosz gázszerződések igen igen igen igen

Energiaimport-függőség (2010, 
energiafogyasztás %-a)

26%*** 58% 32%*** 63%

Villamosenergia-importfüggőség 
(villamosenergia-fogyasztás %-a)

Csehország az EU egyik legnagyobb villamosenergia-
exportőre

Jelentős villamosenergia-importfüggőség 
(2010-ben a nettó behozatal a villamosenergia-
fogyasztás 15%-át tette ki)

Lengyelország nettó villamosenergia-exportőr 
(a nettó kivitel a villamosenergia-fogyasztás 1%-a) 

A megfelelő villamosenergia-összeköttetések és az 
adekvát hazai kapacitás megfelelő védelmet nyújt a 
termelési sokkok kezelésére és lehetővé teszi a 
megújuló energia megfelelő integrálását

Szociális szempontok

Villamos energiára és egyéb 
tüzelőanyagokra fordított átlagos 
ráfordítás, PPS, 2010 

1 645 1 876 1 666  2 048 

Ekvalizált nettó átlagjövedelem, PPS, 
2010 

10 923 324   8 800  9 273 

Villamos energiára és egyéb tüzelő- 
anyagokra fordított átlagos ráfordítás az 
ekvalizált nettó átlagjövedelem %-ban, 
2010 (Eurózóna: 8%; EU: 9%)*

15% 26% 19% 22%

A nemzeti 
energiapolitikák 

további helyi elemei és 
meghatározói 

A nemzeti energiapolitikák további helyi 
elemei és meghatározói

A megújulók politikai támogatása lendületet vesztett: 
•  2005-ben a kormányzat bőkezű megújuló támogatási 

rendszert vezetett be (betáplálási tarifák és zöld 
bónuszok)

•  A támogatási rendszer sikeres volt (a megújulók 
arányának jelentős növekedését eredményezte), viszont 
a magas villamosenergia-árak negatívan hatottak az 
ország régiós versenyképességére, és problémák 
akadtak a megújuló forrásból származó villamos energia 
hálózati integrálásával

•  A támogatási program 2013-ban felfüggesztésre került 
és a naperőművekre adót vetettek ki

•  A kormányzat lecsökkentette az ország zöldenergia 
vállalásait 

•  A kormányzat az elmúlt években több lépésben 
összesen kb, 25%-os árcsökkentést írt elő

•  Zajlik a külföldi tulajdonú vállalatok 
reprivatizációja

•  Jelentős az atomenergia politikai támogatottsága
•  Bár a megújuló energiaforrások az elmúlt években 

nem élveztek politikai támogatást, kidolgozás 
alatt áll a METÁR, egy új, betáplálási tarifa alapú 
keretszabályozási és támogatási rendszer a 
megújulók arányának a növelésére

•  A hosszú távú villamosenergia-beszerzési 
szerző dések akadályt jelentenek a további 
piacnyitás szempontjából, és ezáltal csökkentik a 
szektor modernizációjának a lehetőségét, mivel a 
villamosenergia-termelők nem rendelkeznek 
szabad kapacitással, amit a potenciális vevők 
meg tudnának venni

Jelentős az olcsó hazai szén politikai támogatottsága
• Támogatja a küszködő hazai bányászipart 
• Segít az árak alacsonyan tartásában 
•  Kiváltja az import földgáz szerepét, így növeli az 

ellátásbiztonságot

A megújuló energiaforrások nem élveznek kiemelt 
politikai támogatást
•  a régóta várt, 2015-ben elfogadott megújuló 

törvényt számos alkalommal újraírták és újratár-
gyal ták, ami negatívan hatott a befektetői bizalomra

•  Az új PiS kormány még erősebben ellenzi a 
megújulókat (a szavazói bázisuk jelentős részét 
teszik ki a szénbányász területek) és elkötelezettek 
a „dekarbonizációs dogma” elleni küzdelemben - a 
törvényben bevezetett betáplálási tarifákat még 
ugyanabban az évben felfüggesztették, új döntés 
2016-ban várható

•   A megújulók megnövekedett aránya a várakozások 
szerint az árak növekedését fogja eredményezni

•   A kormányzat formálisan megfelel az EU-s 
szabályoknak, de a gyakorlatban a beavatkozás híve

•   A kormányzat az árak 10%-os csökkentését tűzte ki 
célul a következő két évre a szabályozáson és állami 
tulajdonszerzésen keresztül

•   Ellenállás a szlovák villamosenergia-mix megváltoz-
tatására irányuló EU-s törekvésekkel szemben 
(atomenergia arányának csökkentése és a 
megújulók arányának növelése) 

Infrastrukturális 
adottságok és 

termelési 
szerkezet  

Villamosenergia-mix 

A fosszilis tüzelőanyagok aránya a 
villamosenergia-termelésben (a teljes 
termelés %-a, 2015)

55,4% 23,9% 84,3% 46,1%

Az atomenergia aránya a villamos- 
energia-termelésben 
(a teljes termelés %-a, 2015)

34,7% 56,1% 0,0% 45,6%

A megújuló energiaforrások aránya a 
villamosenergia-termelésben 
(a teljes termelés %-a, 2015)

9,9% 20,0% 15,7% 8,3%

A villamosenergia-
hálózat

A villamosenergia-hálózat állapota és 
rugalmassága

Hálózati hiányosságok: a nemzeti villamosenergia-
hálózat nem tudta megfelelően kezelni a jelentősen 
megnövekedett megújuló kapacitást (2005-2013)
A következő években várhatóan sor kerül a 
villamosenergia-hálózat fejlesztésére irányuló 
befektetésekre

 •  A folyamatban lévő hálózati fejlesztések célja a 
hálózati veszteségek magas arányának 
csökkentése (a kibocsátás 10,81%-a)

•  Jelentős a hálózatra nem csatlakoztatott 
napelemek száma; késések mutatkoznak 
szélerőmű-telepok hálózati csatlakoztatásában

Hálózati hiányosságok: folyamatos beruházásokra 
van szükség
•  Az elégtelen és túlterhelt infrastruktúra fejlesztésére 

(az országban a regionális átlagnál magasabb 
hálózati veszteségek jellemzőek) és

•  Az intermittens megújuló energiakapacitás 
integrálása a villamosenergia-hálózatba

Fejlett elosztó és átviteli infrastruktúra – nincsenek 
jelentős veszteségek, viszont korlátozott lehetőség 
van további megújuló energiaforrások befogadására 
az infrastruktúra korlátai miatt: a Szlovák Műszaki 
Egyetem tanulmánya szerint az ország villamos- 
energia-átviteli rendszere nem áll készen további 
megújuló energiaforrásokból származó energia 
integrálására

Tervezett 
villamosenergia-mix 

Folyamatban lévő és tervezett 
beruházások és a kapcsolódó 
kötelezettségvállalások

Bár sokan megkérdőjelezik az tervek megvalósíthatóságát, 
a kormányzat az atomenergia-kapacitás bővítését tervezi, 
mivel
•  A következő két évtizedben jelentős erőművi kapacitás 

elöregedése várható;
•  A szén a legfontosabb villamosenergia-forrás (2015-ben 

a teljes energiatermelés 54%-át tette ki), ami jelentős 
károsanyag-kibocsátással jár;

•  EU-s szabályozások a szénfüggőség csökkentését írják 
elő

•  Zajlik a külföldi tulajdonú vállalatok repriva-
tizációja: a frissen alapított, állami tulajdonú Első 
Nemzeti Közműszolgáltató felel az egységes 
állami közműszolgáltatásokért

•  A kormányzat elkötelezett a paksi atomenergia-
kapacitás bővítése mellett (Paks II)

•  Számos nagy szén- és gáztüzelésű erőmű építése 
van folyamatban

•  2014 januárban Lengyelország elfogadott egy 
atomenergia-programot, azonban a költségek körüli 
bizonytalanság és az ambivalens politikai 
támogatottság bizonytalanná teszik a program 
jövőjét

•  Az erőművi kapacitás rövid távon nőni fog a 
Mochovce 3 és 4 (egyenként 471MW-os) 
atomreaktorok 2017-es és 2018-as üzembe 
helyezésével

•  A tervek szerint a távoli, hegyvidéki területeken a 
gázt biomasszára cserélnék

•  A megújuló termelésben jelentős a vízerőművek 
szerepe

•  Az új energiapolitika kulcsterületként tekint a 
kiemelten hatékony, a villamosenergia- és 
hőterme lést kapcsoltan végző kombinált 
erőművekre
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KPI kategória KPI alkategória KPI Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia

Az energia
fogyasztók 
attitűdje

A fenntarthatóság és 
az okos megoldások 
általános fontossága

A fenntarthatóság és az okos 
megoldások általános fontossága 

•  A fogyasztók támogatják az atomenergiát, amit a 
legzöldebb energiának tartanak 

•  Némelyek ellenzik a szél- és naperőműveket a termőföld 
vagy a tájkép tönkretétele miatt

•  Ellenérzések a komoly támogatásban részesülő nagy 
naperőművekkel szemben

•  A fogyasztók a környezetbarát magatartást inkább az 
energia-megtakarításhoz, és nem a megújuló 
energiához társítják 

•  A megújulókkal szembeni szkepticizmus forrása az, 
hogy a fogyasztók gyakran nem bíznak az 
energiaszolgáltatókban (mivel nem tudják ellenőrizni, 
hogy valóban zöld energiát használnak-e)

•  A nap- és szélenergiának erős a társadalmi 
elfogadottsága (jóval az atomenergia és a 
fosszilis energiahordozók felett), azonban 
alacsony az árérzékeny energiafogyasztók 
megújuló energiatermelésbe való beruházási 
hajlandósága

•  A háztartások körében kiemelten alacsony a 
megújulók elterjedtsége és az okos mérés 
ismertsége

•  A magyar városok részéről érzékelhető 
elkötelezettség mutatkozik az okos várossá válás 
és az életszínvonal növelése iránt (pl. EON és 
Győr okos város fejlesztés)

• Az ár a legfontosabb tényező a fogyasztók számára 
•  A fogyasztók támogatják az atomenergiát, amit 

környezetbarátnak tartanak
•  A fogyasztók támogatják a hazai palagázvagyon 

felhasználását
•  A fogyasztók a környezetbarát magatartást inkább 

az energia-megtakarításhoz, és nem a megújuló 
energiához társítják

•  A megújulókkal szembeni szkepticizmus forrása az, 
hogy a fogyasztók gyakran nem bíznak az 
energiaszolgáltatókban (mivel nem tudják 
ellenőrizni, hogy valóban zöld energiát 
használnak-e)

•  A villamosenergia-fogyasztók a többi EU-s 
országhoz képest jelentősen nagyobb mértékben 
támogatják az atomenergiát és a fosszilis 
energiaforrásokat, és jelentősen kevésbé pozitív a 
megújulók megítélése 

EU szabályo
zások és 
infrastruk túra
fejlesztések

EU2020 vállalás 
(megújulók aránya**) 

Megújulók aránya** – 2012 11,6% 6,1% 10,7% 20,5%

Megújulók aránya** – 2020-ra vállalt 
célkitűzés

14,3% 10,9% 19,1% 24,0%

Megújulók aránya** – a 2020-as 
célkitűzés hány %-a teljesült 2012-ben?

81,4% 56,0% 55,8% 85,4%

Villamosenergia-
összeköttetések

Meglévő villamosenergia-
összeköttetések

Villamosenergia-összeköttetések az AT, DE, PL, SK 
hálózatokkal

Villamosenergia-összeköttetések az AT, SK, RO, UA 
hálózatokkal 

Villamosenergia-összeköttetések az SE, DE, CZ, SK, 
UA, BY hálózatokkal (UA, BY összeköttetések 
nincsenek használatban)  

Villamosenergia-összeköttetések az CZ, HU, PL és UA 
hálózatokkal 

Tervezett/ építés alatt álló 
villamosenergia-összeköttetések

-

•  Új villamosenergia-összeköttetés épül 
Magyarország és Szlovénia között

•  További villamosenergia-összeköttetések vannak 
tervben Szlovákiával 

•  A LitPol projekt keretében új villamosenergia-
összeköttetést építenek Litvánia és Lengyelország 
között

•  További villamosenergia-összeköttetések vannak 
tervben Németországgal

További villamosenergia-összeköttetések vannak 
tervben Magyarországgal

A fogyasztói 
visel kedés 
átala kulása, 
megnö vekedett 
igény a komplex 
szolgáltatásokra 

Az innovatív piaci 
szereplők jelenléte, 
akik innovatív 
termékekkel vannak 
jelen a piacon

Az innovatív piaci szereplők jelenléte, 
akik innovatív termékekkel vannak jelen 
a piacon

•  Jelen vannak a piacon elektromos közlekedési, okos 
mérési és energiatárolási megoldásokat kínáló 
szereplők

•  A CEZ FUTUR/E/MOTION kezdeményezése
•  A széttöredezett piacon konszolidáció várható, a 

támogatási és finanszírozási formák megváltozásával a 
szereplők jobb megoldásokat fognak kínálni

Jelen vannak a piacon okos város, elektromos 
közlekedés és okos otthon megoldásokat kínáló 
szereplők

Jelen vannak a piacon okos város, elektromos 
közlekedés és okos mérés megoldásokat kínáló 
szereplők

Jelen vannak a piacon elektromos közlekedési, okos 
mérési és okos világítási megoldásokat kínáló 
szereplők

Az energetika 
területén tapasz
talható gyors 
technológiai 
fejlődés és a 
digi tális 
forradalom

Az adott országban az 
utóbbi időben lezajlott 
fontosabb fejlesztések  

Az adott országban az utóbbi időben 
lezajlott fontosabb fejlesztések  

Jelentős növekedés történt a napenergia-termelésben az 
elmúlt években

Az elmúlt években növekedés történt a szél- és 
napenergia-termelésben

•  Az elmúlt években növekedés történt a szél és a 
biomassza alapú villamosenergia-termelésben

•  A fúrási technológia fejlődésével hatalmas 
palagázvagyon vált hozzáférhetővé

• Jelentős vízenergia-kapacitás
•  A biomassza és a geotermális energia áll a további 

fejlesztések fókuszában
•  A másodlagos energiahordozók szintén a figyelem 

középpontjában állnak 

Az elosztott 
termelés 
arányának 
növekedése 

Piaci szereplők 
elosztott termelés 
szolgáltatásokat 
kínálnak VAGY ezt 
ösztönző politikai 
intézkedések

Piaci szereplők elosztott termelés 
szolgáltatásokat kínálnak VAGY ezt 
ösztönző politikai intézkedések

A CEZ 2015 októberében otthoni napelemes 
kiserőműveket kezdett kínálni a háztartások számára

•  Az RWE (ELMŰ – ÉMÁSZ) napelemes 
kiserőműveket kínál a lakossági fogyasztók 
számára, és az ERSTE bankkal összefogva 
kamatmentes hitelt is kínál a beruházáshoz 

•  Az EON napelemes kiserőműveket kínál a 
lakossági fogyasztók számára

•  Az MVM Partner közüzemi mértékű 
kiserőműveket ajánl vállalkozások számára

Kidolgozás alatt áll egy (2015-ben bevezetett, majd 
még ugyanabban az évben felfüggesztett) betáplálási 
tarifa alapú keretszabályozási és támogatási 
rendszer, amiről 2016-ban várható döntés

Zöld Otthonok Program: támogatási rendszer, amely a 
lakossági fogyasztókat megújuló energiarendszerek 
telepítésére ösztönzi (EU által támogatott, 2015 
decemberében indult program)

Élesedő verseny, 
új piaci 
szereplők 
megjelenése 

Nem tradicionális 
energiapiaci 
versenytárs piacra 
lépése energetikához 
kapcsolódó termékkel/ 
szolgáltatással

Nem tradicionális energiapiaci 
versenytárs piacra lépése energetikához 
kapcsolódó termékkel/ szolgáltatással

• Az IBM támogatta a pilzeni okos város kezdeményezést
•  A Siemens építette ki a prágai elektromos hálózat 

hálózati rendszerét

 

•  A Magyar Telekom villamosenergia- és lakossági 
gázszolgáltatásokkal lépett piacra

•  A Magyar Telekom leányvállalata, a T-Systems 
támogatta a szolnoki okos város kezdeményezést

•  A GE és a Tungsram szintén rendelkezik okos 
város, okos világítási megoldásokkal

•  Az IKEA megvásárolt egy lengyelországi 
szélerőmű-telepet

•  Az IBM támogatta a katowicei és lódzi okos város 
kezdeményezést

•  A Comarch lengyel IT vállalat okos város 
alkalmazással lépett piacra

 

A Greenway, egy innovatív, az e-járművekhez, 
akkumulátor cseréhez, gyorstöltő technológiához, 
visszatöltéshez és intelligens hálózati 
alkalmazásokhoz kapcsolódó K+F-re specializálódott 
szlovák KKV országos töltőhálózatot épített ki egész 
Szlovákiában

*   Az EUROSTAT szerint 2010-ben a háztartások elektromosságra és egyéb tüzelőanyagokra fordított átlagos költése az 
átlagjövedelem 8%-a volt az eurózónában és 9%-a az EU-ban, ezzel szemben Csehországban 15%, Magyarországon 
26%, Lengyelországban 19%, míg Szlovákiában 22% (4,5).

**  A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia aránya a teljes villamosenergia-fogyasztásban
***  Az egész Európai Unióban az egyik legalacsonyabb érték

Források:

1 BMI country power reports (http://www.bmiresearch.com/) 
2 EMIS Insight Energy Sector reports (https://www.emis.com/) 
3  European Commission Member State renewable energy progress reports 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports) 
4  http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/the-future-of-gas-pricing_e_

book.pdf
5  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/

pdf/ocp196_en.pdf
6  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hbs_exp_t121
7 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_di04
8  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_

czechrepublic.pdf

9  http://www.litpol-link.com/about-the-project/summary/
10  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-

interconnection-plan
11  http://www.businessinfo.cz/en/articles/low-power-prices-sap-solar-power-

dream-71169.html
12 https://www.enhome.hu/termekeink/napkollektor
13  http://www.eon.hu/Haztartasi_Meretu_KisEromuvek
14 http://www.communitypower.eu/en/news/1570-news-129.html
15  http://www.solarthermalworld.org/content/slovakia-solar-collectors-second-

most-favourite-choice-green-homes
16  http://www.solarthermalworld.org/content/slovakian-incentive-programme-

green-homes
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