
VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI A VILLAMOS ENERGIA 
SZABADPIACI FOGYASZTÓK 2008. ÉVI ENERGIAELLÁTÁSÁBAN
2006 őszén merült fel először a szabadpiaci válsághelyzet veszélye a 2007. év 
ellátásával kapcsolatban, amikor az indokolatlan szabadpiaci áremelkedés miatt 
az akkori 40%-os szabadpiac lecsökkent 20%-ra, mivel a fogyasztók kénytelenek 
voltak közüzembe visszalépni a magas szabadpiaci árak miatt.

Fő okként megjelölhetjük, hogy az MVM az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF) 
által akkor javasolt 1000 MW helyett csak 200 MW-ot vitt aukcióra, ami olyan 
mértékben járult hozzá az áremelkedéshez, hogy a szabadpiaci ár először lett 
magasabb 2003. január óta, mint a közüzemi ár (lásd az árdiagramot).

2006 vége felé és 2007 elején az IEF kiértékelte a szabadpiaci helyzet 
kialakulásának okait és várható hatásait a következő évre, évekre. Megállapításra 
került, hogy tanulni kellene a 2006/2007. évforduló alkalmából bekövetkezett 
szabadpiaci esetből! 2008. január 1-jén kötelező lesz szabadpiacra lépni közel 
300 000 feljogosított fogyasztónak, miközben az új villamosenergia- törvény 
és végrehajtási rendeletei alapján szerzett megfelelő regulátori, miniszteri és 
kormányfelhatalmazásokkal egy árrobbanást és egy nagymértékű válsághelyzetet 
kellene elkerülni, és támogatni a piac természetes növekedését.

Sajnos ezeket a felhatalmazásokat az új törvénybe és végrehajtási rendeletbe 
nem sikerült beépíteni! Sőt, szabályozási, értelmezési és hatályba léptetési 
időproblémák merültek fel.

Az MVM újabb negatív mennyiségi rekordot állított fel 2007-ben 100 MW-os 
zsinórkapacitás-aukciójával, ez a „szivárvány aukció” az árakat drasztikusan 
megemelte (lásd az oszlopdiagramot), az átlagár jóval 20 Ft/kWh fölötti! A 
kereskedők jelenlegi árajánlatai 2008. évre 40-50%-os áremelkedést mutatnak, 
amely a fogyasztók számára elfogadhatatlan!
Az új törvény a lakossági és a 3x50=150 amper lekötésnél kisebb nem lakossági 
fogyasztók villamosenergia-ellátására kötelezi az ún. egyetemes szolgáltatót. Így 
ezeknek a fogyasztóknak az áremelkedésen kívül várhatóan nem lesz ellátási 
problémájuk 2008-ban.

Azonban a 150 amper feletti, nem lakossági fogyasztók kötelesek 2008. január 
1-jétől szabadpiacról beszerezni a villamos energiát, de a nem átlátható 2008. 
évre szóló aukciók, 2007. évi eladások, vásárlások következtében energiahiány 
keletkezett, illetve mutatkozik számításunk szerint.

A szabadpiaci fogyasztók jelenlegi legsúlyosabb problémája:
– az számukra szükséges mintegy 23 000 GWh energiából jelenleg 7000 GWh 

villamos energia hiányzik, ugyanis 2008-ra a fogyasztók részére várhatóan 
értékesítendő energia mennyisége 35 600 GWh,

– ebből: az egyetemes szolgáltatóra jutó energia mennyisége maximum 13 
600 GWh,

– így a szabadpiaci fogyasztók részére kellene, hogy maradjon 23 000 GWh 
villamos energia,

– viszont információink szerint csak az alábbi energiabeszerzéssel lehet jelenleg 
számolni: 
1. Az MVM 2007. október 25-ei aukcióján mindösszesen csak kb. 9000 GWh 

kerül piacra! Ezen az aukción kereskedők és feljogosított fogyasztók is részt 
vehetnek. De az MVM nem vette figyelembe a nagyfogyasztók levélben 
megírt javaslatait és a MEH elnökének előírásait. A várható magas ár és az 
exportkivitel miatt már csak a kormány tud beavatkozni, új eljárást kiíratni a 
közzétett helyett október 31-éig.

2. A Mátra erőmű részéről az MVM Partner részére értékesítésre került 1000 
GWh mennyiség.

3. A kötelező energiaátvételből, a kereskedőkön keresztül, arányosan a 
feljogosított fogyasztókra eső rész a MAVIR által allokálva 2850 GWh.

4. Importból várható a kereskedőkön keresztül a feljogosított fogyasztókra 
eső rész 3000 GWh.

Fentiek levonása a 23 000-es igényből, azt eredményezi, hogy jelenleg 
hozzávetőleg 7000 GWh energia hiányzik 2008-ban a feljogosított fogyasztók 
részére!
E villamosenergia-hiány miatt ellátatlanul maradhatnak például a következő 
fogyasztók: kórházak, iskolák, intézmények, pékségek, nagyvízügyi szivattyúk, 
más közszolgáltatók, de akár ipari nagyfogyasztó(k), MÁV stb.
Ezért a legnagyobb probléma a hiányzó 7000 GWh villamos energia szabadpiaci 
beszerzése.
2007. augusztus végén és szeptember 10-én levélben kérte az IEF a MeH-től és a 
GKM-től, hogy szeptember 20-áig készüljön energia- és kapacitásmérleg a 2008. 
évre. Sajnálatos módon a mai napig egyik mérleg sem készült el!
Sürgősen meg kell vizsgálni a nem HTM-es erőművek versenyképes áron 
értékesíthető lehetséges kisebb mennyiségeit (például Ajka, Pannonpower, 
Borsodi).
A másik lehetőség a HTM-es erőművek ki nem használt, de versenyképes áron 
értékesíthető mennyiségei – ha vannak ilyenek – vagy további importbeszerzés, 
amelynek korlátot szabnak a szűkös és drága határkapacitások.
Az energiahiányon kívül másik súlyos probléma, hogy az alkalmazott aukciós 
eljárásokkal [a VET 106. (pályázati) §-a helyett] rendkívül magas értékesítési 
árak várhatók, a kormány beavatkozása nélkül!

A problémák felvetését és azok megoldási javaslatait az IEF a MeH és a GKM 
részére szeptember 10-ei levelében írásban megküldte, amelyekről tárgyalásokat, 
egyeztetéseket folytatott.

Az IEF-nek sikerült elérnie, hogy várhatóan lesz átmeneti idő (1 vagy 2 év), de 
ezeknek végleges jogszabályi pontosítása még nem került bele a Vhr-be.

Az IEF többi javaslatának elfogadása és beépítése segíthetné az ellátási 
válsághelyzet megoldását, de ezekre már csak kb. egy hét áll rendelkezésre!

Ezúton hívja fel az IEF első körben a 100 GWh/év feletti villamosenergia-
nagyfogyasztókat, második körben a 10 GWh/év feletti feljogosított fogyasztókat, 
hogy várható szabadpiaci ellátásuk bizonytalansága esetén forduljanak az 
IEF-hez, e-mailben vagy faxon (ief@chello.hu, 06-1-359-6440, és 06-1-317-
33-70)!

Az IEF megkezdte a fenti hiányzó energiamennyiség beszerzési lehetőségeinek 
kereskedők segítségével való feltárását, hogy ezáltal minél kevesebb ellátatlan 
fogyasztó maradjon (vagy lehetőség szerint ne maradjon) 2008. január 1-jére.
Az átmeneti időszakra, 2008-ra ellátatlanul maradt fogyasztókat az IEF kész 
segíteni ellátásuk megoldásában a 2008. évi első átmeneti időszakban.
A harmadik válságidőszak veszélye 2009. januárja körül várható (ha nem lesz 
hatékony szabályozási korrekció), mivel akkor már csak a 3x25=75 amper alatti 
fogyasztókat köteles ellátni az egyetemes szolgáltató, ami által a 75 amper feletti 
fogyasztók (kb. 100 000 kisfogyasztó) keresi majd szabadpiaci kereskedőjét!
A fentiekkel a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (MESZ) is egyetért.

Budapest, 2007. október 8.
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