
A MAGYAR ENERGIA HIVATAL KÖZLEMÉNYE 
A hazai villamos energia felhasználók biztonságos ellátásához szükséges 

források rendelkezésre állásáról 
 
 
A Magyar Energia Hivatal (Hivatal) kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a villamos energiáról 
szóló új törvény (2007/LXXXVI.) 2008. január 1-jei hatályba lépésével megvalósuló teljes 
piacnyitás zökkenőmentesen, ellátási zavarok nélkül, a szolgáltatás megfelelő minőségben, a 
lehető legalacsonyabb ár mellett történjen. A törvény előírásaival összhangban a hazai 
fogyasztók biztonságos ellátása elsőbbséget élvez. Ennek biztosításához az érintett piaci 
szereplők rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel és beavatkozási eszközökkel.  
 
A hazai villamosenergia-rendszerben rendelkezésre álló termelői (erőművi) kapacitások a 
villamos energia importtal együtt fedezni tudják a várható fogyasztói igényeket, ugyanakkor 
fontos feladat az új piaci struktúrának megfelelő szerződéses rendszer időben történő 
kialakítása. Ennek keretében a hazai erőművek, illetve a hazai erőművek kapacitásaival 
rendelkező kereskedők kétoldalú szerződések keretében értékesíthetik a jövőbeli termelési 
mennyiségeket a hazai fogyasztóknak. A 2007. október 15-én, az új törvény részleges 
hatálybalépésekor rendelkezésre álló szabad erőművi kapacitásokat a hazai fogyasztóknak 
(felhasználóknak), ill. az őket ellátó kereskedőknek nyilvános pályázat útján értékesíti vagy 
közvetlenül az erőmű, vagy a kapacitás felett rendelkező kereskedő.  
 
Az elosztó hálózati engedélyesek és az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) nyílt tenderen 
szerzik be a hálózati veszteség fedezéséhez szükséges villamos energia mennyiséget, illetve a 
rendszerszintű szolgáltatásokhoz szükséges kapacitásokat.  
 
Az ún. kötelező átvétel keretében a végfelhasználókat ellátó kereskedőkre továbbosztandó 
(megújuló energiabázison, illetve hővel kapcsoltan termelt) villamos energia jövő évi várható 
mennyisége mintegy 5 TWh, amelyet a MAVIR biztosít számukra.  
 
A határkeresztező szállításokhoz szükséges határkapacitások a MAVIR Zrt. által 
meghirdetendő éves, havi, napi tendereken vásárolhatók meg. Az éves aukción meghirdetésre 
kerülő exportkapacitások mértékét befolyásolják a jövő évi hálózat-karbantartási ütemezések 
és a hozzáférhető importkapacitás-mennyiségek. A Hivatal jelenlegi információi szerint az 
éves tenderen meghirdetendő export irányú határkapacitás értékek csökkenni fognak a 2007. 
évi szinthez képest.  
 
A jövőbeli biztonságos energiaellátás feltételeként a beszerzési források feltérképezése, és a 
piaci információk alapján az ellátási szerződések mielőbbi megkötése a villamos energia 
felhasználók, és az őket ellátó kereskedők közös érdeke és kötelezettsége. A piacnyitással 
összefüggő fogyasztói teendőkről a Hivatal külön Tájékoztatóban fogja informálni az egyes 
felhasználói csoportokat.  
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