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Tisztelt Miniszter Úr! 

A Bizottság tájékoztatni kívánja Önt, hogy a 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2003. október 13-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban együttesen: EU 
ETS-irányelv) szerinti átmeneti ingyenes kibocsátásiegység-kiosztás keretében nyújtott támogatás 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, és ezért úgy határozott, hogy nem emel kifogást a 
bejelentett intézkedéssel szemben. 

 

1. AZ ELJÁRÁS 

1. Magyarország előzetes kapcsolatfelvételt követően 2012. november 26-án elektronikus úton 
bejelentette a tervezett intézkedést, amelyet a Bizottság még aznap iktatott. 

2. A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) még a bejelentés előtt, 2012. február 1-jén 
panaszt tett az állítása szerint Magyarország által akkoriban tervezett nemzeti beruházási 
terv kapcsán; az ügyet SA.34520 (2012/CP) szám alatt iktatták. 
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2. LEÍRÁS 

2.1. Háttér és célkitűzés 

3. Az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerint azok a tagállamok, amelyek villamosenergia-
rendszere teljesít bizonyos feltételeket, átmenetileg – 2013-tól 2019-ig – ingyenes kibocsátási 
egységeket oszthatnak ki a 2008. december 31-én már villamosenergia-termelést végző, vagy 
olyan létesítmények részére, amelyek esetében az említett időpontig a beruházás már 
fizikailag megkezdődött. 

4. A tagállamok akkor élhetnek e lehetőséggel, ha energiahálózatuk korszerűsítése kapcsán 
teljesítenek bizonyos feltételeket (ilyen például az infrastruktúra modernizálása és felújítása, 
a tiszta technológiák bevezetése, továbbá az energiamix és a beszerzési források 
diverzifikálása). A tagállamoknak nemzeti beruházási tervben kell bemutatniuk, hogy az 
ingyenes kibocsátási egységek kedvezményezettjei vagy más szereplők milyen – legalább az 
ingyenesen kiosztott kibocsátási egységekkel megegyező értékű – beruházásokat vállaltak. 

5. Magyarország az EU ETS-irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése alapján 2011. szeptember 
30-án kérelmet nyújtott be a Bizottságnak, mely tartalmazta az átmeneti ingyenes 
kibocsátásiegység-kiosztás keretében támogatható, a villamosenergia-termelés 
korszerűsítésére irányuló beruházásokat meghatározó nemzeti tervet. Magyarország ezzel 
együtt hivatalosan bejelentette, hogy élni kíván az EU ETS-irányelv 10c. cikkében 
biztosított, az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésén alapuló lehetőséggel. 

6. 2012. november 30-i határozatával a Bizottság úgy döntött, hogy nem emel kifogást 
Magyarországnak az irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése szerinti átmeneti – 2013 és 2019 
közötti – ingyenes kibocsátási egységek villamosenergia-termelést végző létesítmények 
részére történő kiosztására vonatkozó kérelmével szemben1. Az említett határozat (13) 
preambulumbekezdésében a Bizottság emlékeztette Magyarországot, hogy mindaddig nem 
hajthatja végre a javasolt támogatási intézkedéseket, míg a Bizottság el nem fogadta végleges 
határozatát arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó állami támogatás összeegyeztethető-e a 
belső piaccal. 

2.2. A támogatási program fő elemei, a támogatást nyújtó hatóság 

7. A magyar hatóságok megjegyzik, hogy az ország energiaágazata jelenleg több mint ötven 
százalékban alacsony hatékonyságú energiaforrásokat használ a villamos energia 
előállításához. A magyarországi erőművek többsége elavult, elsődlegesenergiahordozó-
igényük, környezetszennyezésük és munkaerőigényük pedig magasabb az uniós átlagnál. A 
működő szénerőművek annak ellenére fontos szerepet töltenek be a villamosenergia-
termelésben, hogy tervezett életciklusuk már véget ért, továbbá hatékonysági, 
környezetvédelmi és szén-dioxid-kibocsátási mutatóik sem felelnek meg a mai 
követelményeknek. A magyar villamosenergia-termelés CO2-intenzitása jelenleg 0,370 
kgCO2/kWh, közel áll az európai átlaghoz. A fenntarthatóság biztosítása érdekében a 
magyar állam ezt a szintet 2030-ig mintegy 0,200 kgCO2/kWh-ra kívánja csökkenteni. 

                                                           
1 C(2012) 8675. 
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8. A magyar hatóságok megjegyzik továbbá, hogy a magyar erőművek többsége csak 
alapterhelési üzemmódra alkalmas, emiatt egyre nehézkesebbé válik a rendszer technikai 
irányítása, különösen a csúcsidőszakon kívüli energiatermelés csökkentése. Az 
erőműblokkok kapacitása szintén elmarad a ma versenyképesnek tekinthető szinttől, mivel 
kialakításuk idején még alacsonyabb volt a nemzeti piac integrációja. A magyar 
rendszerirányítás céljaira emellett elavult és gazdaságtalan, eredetileg más célra épített, 
fosszilis tüzelőanyagot használó erőműblokkokat használnak. E blokkok, amelyek jellemző 
kapacitása 200 MW, képezik a rendszer másodlagos tartalékát. A jelenlegi körülmények 
között a szükséges tartalékok nem léte akár már néhány éven belül megoldhatatlan 
kapacitáshiányhoz vezethet. Igen kedvezőtlen képet fest a megújuló energiaforrások 
felhasználása is, ami – legalábbis részben – a villamosenergia-hálózat rugalmatlanságával és 
az intelligens hálózati megoldások hiányával magyarázható. 

9. Magyarország nemzeti tervét eredetileg 2011. szeptember 28-án fogadták el, de később 
jelentősen módosították. A terv két stratégiai jelentőségű, rendszerszintű beruházást irányoz 
elő a magyar energiaágazat szerkezetátalakításához. Az említett problémákra az 
energiatermelés alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázra való átállításával kínál megoldást, 
ami lehetővé tenné az energiapiacon új szereplők megjelenését és/vagy a verseny 
erősödését, illetve a rendszer hatékonyabb üzemeltetését. Noha a nemzeti terv egészen 
2020-ig tart, Magyarország jelezte, hogy ingyenes kibocsátási egységeket csak 2013-ban 
kíván kiosztani. A nemzeti tervbe végül bekerült projektek megvalósítása a terv szerint ezen 
időpont után is folytatódna. 

10. A magyar hatóságok szerint az EU ETS-irányelv 10c. cikkének alkalmazása, vagyis az 
ingyenes kibocsátási egységek kiosztása lehetővé tenné, hogy az ország megvalósítsa ezen 
célkitűzéseit és általában véve is felgyorsítaná az energiaágazat korszerűsítését. 
Magyarország ennek megfelelően ingyenes kibocsátási egységek kiosztását tervezi; a 
kedvezményezett piaci szereplőknek az ingyenes kibocsátási egységekért cserébe a 
megfelelő piaci értéket az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség (az ellenőrző hatóság) rendelkezésére kell bocsátaniuk. A beruházók ezt 
követően kérhetik az ellenőrző hatóságtól a nemzeti tervben szereplő beruházások 
finanszírozásával kapcsolatos költségigényeik befogadását, mindazonáltal csak a nemzeti 
tervben szereplő beruházás végrehajtása kapcsán ténylegesen felmerült elszámolható 
költségek és ráfordítások után kaphatnak kifizetéseket (utólagos kifizetések). 

11. A magyar hatóságok a fentieken kívül egyéb feltételeket is meghatároztak a beruházások 
támogathatóságához. Ilyen feltétel például, hogy a beruházás: 

− közvetlenül vagy közvetve, de költséghatékonyan csökkentse az ÜHG-kibocsátást; 

− megfeleljen a nemzeti beruházási tervnek; 

− megfeleljen a vonatkozó uniós jogszabályoknak: ne növelje az adott villamosenergia-
termelő erőfölényét, és ne okozza a verseny indokolatlan torzulását; 

− olyan beruházásokat egészítsen ki, amelyeket Magyarországnak egyéb célkitűzések vagy 
uniós jogszabályokból eredő jogi követelmények teljesítéséhez kell végrehajtania; emellett 
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a 2013–2020-as időszakban ne növelje Magyarország összesített villamosenergia-termelő 
kapacitását; 

− diverzifikálja a villamosenergia-termelés energia- és beszerzési forrásait, illetve 
csökkentse a villamosenergia-termelésből származó ÜHG-kibocsátást; 

− 2019 után is gazdaságilag fenntartható maradjon; valamint, hogy 

− a kért ingyenes kibocsátási egységek piaci értéke ne haladja meg a kérelemnek 
megfelelően végrehajtandó beruházások költségét. 

12. A nemzeti tervben szereplő két beruházási tervet nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
eljárással választották ki, céljuk a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítése. A két 
kiválasztott beruházás az intelligens hálózati mintaprojekt és a Magyarország és Szlovákia 
közötti rendszerösszekötő földgázvezeték. 

13. A magyar hatóságok rendelkezésre bocsátották a beruházások kiválasztásáról 2011 folyamán, 
a magyarországi erőművek tulajdonosaival tartott nyilvános konzultáció összefoglalóját. Az 
összefoglalóból látszik, hogy a termelésre, tárolásra és kiegyenlítésre vonatkozó 
projektötletek (ideértve a szivattyús energiatározó megépítését is) túl költségesek ahhoz, 
hogy egyetlen vállalkozás kivitelezhesse azokat. A versenytársak azonban nem tudtak 
egyezségre jutni a projektek és a projektelőnyök közös irányításáról, emellett sok más 
versenytárs hevesen tiltakozott egy közös projekt ellen. A tanulmány a piaci szereplők egyéb 
tervezett egyedi projektjeit is bemutatta, e szereplők azonban nem tudták bizonyítani, hogy e 
projekteket a 10c. cikk szerinti támogatás nélkül nem valósítanák meg. A többi projekt nem 
volt kidolgozva vagy csupán ötletként szerepelt. A kérdőívre adott válaszok alapján a magyar 
kormány a már említett rendszerszintű, a magyar villamosenergia-rendszer – és különösen a 
villamosenergia-termelés – korszerűsítését szolgáló beruházások javára döntött. 

14. A magyar hatóságok közölték, hogy a nemzeti tervben szereplő két beruházás nyomon 
követését és végrehajtását jogszabályban meghatározott mechanizmussal fogják biztosítani2. 
E jogszabály értelmében és az EU ETS-irányelv 10c. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban Magyarország előírja, hogy a kibocsátási egységekért cserébe a piaci szereplők 
kötelesek az egységek piaci értékének megfelelő pénzösszeget az ellenőrző hatóságnak 
átutalni. A 10c. cikk szerinti támogatás átlátható módon kerül felhasználásra, mivel a 
beruházók csak az írásbeli és indokolt kifizetési kérelem ellenőrző hatóság általi 
jóváhagyása után, utólag részesülhetnek kifizetésben. A nemzeti jog általános szabályként 
előírja különösen, hogy a beruházásoknak nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 10c. 
cikk szerinti összeget. A magyar hatóságok bejelentése szerint ezt az általános szabályt 
annak biztosítása érdekében vezették be, hogy amennyiben a kibocsátási egységek tényleges 
piaci értéke meghaladná az eredetileg vélelmezett piaci értéket, vagyis a rendelkezésre álló 
pénzügyi támogatás meghaladná a 10c. cikk szerinti összeget, úgy a beruházók ekkor se 
legyenek jogosultak a magyar kérelemben meghatározott összegnél nagyobb támogatásra a 
10c. cikk szerinti mechanizmus keretében. Ilyen esetben a 10c. cikk értékhatára feletti 
összeget az ellenőrző hatóság átutalja a magyar költségvetésnek, amely azt az EU ETS-
irányelvben meghatározott éghajlat-változási politika célkitűzéseire fordítja. Ugyanez 
érvényes arra az esetre, ha a nemzeti tervben felsorolt beruházások költségei nem érik el a 
10c. cikk szerinti értékhatárt. 

                                                           
2 Lásd a (18) preambulumbekezdést. 
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15. A támogatást nyújtó hatóság, egyben a pénzeszközök beszedéséért és kiosztásáért, továbbá 
az intézkedés nyomon követéséért és végrehajtásáért felelős intézmény az ellenőrző hatóság. 

16. Az ellenőrző hatóság a kedvezményezettek számára elő fogja írni, hogy évente kétszer – 
június 30-áig és január 5-éig – jelentést tegyenek a nemzeti tervben szereplő beruházásaik 
végrehajtásáról. A jelentés kötelező elemei a következők: a beruházás kapcsán felmerült 
költségek listája, a beruházás végrehajtásához kapott 10c. cikk szerinti összeg nagysága, a 
beruházás végrehajtásában elért előrehaladásról szóló jelentés, a végrehajtást akadályozó 
esetleges rendkívüli vagy előre nem látható események és a beruházó által a beruházás 
kapcsán a következő évben tervezett tevékenységek ütemezése. Az ellenőrző hatóság 2013. 
június 30-ig közbeszerzési eljárás keretében kijelöli a beruházások teljesítményét vizsgáló 
független könyvvizsgálót. A független könyvvizsgáló megvizsgálja a beruházó beruházással 
kapcsolatos tárgyévi költségeit és tevékenységeit. A könyvvizsgáló a vizsgálat eredményeit 
hivatalos bélyegzővel ellátott jelentésben foglalja össze, amelyben igazolja a következőket: 
a beruházás jellegét; azt, hogy a beruházás a tárgyévben megfelelt az EU ETS-irányelvben 
és a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének opcionális alkalmazásához kiadott iránymutatásról 
szóló bizottsági közleményben3 (a továbbiakban: közlemény) és a nemzeti tervben 
meghatározott követelményeknek; a beruházó beruházással kapcsolatos tárgyévi költségeit 
és e költségek tényleges felmerülését. A beruházó ellenőrző hatóságnak benyújtott éves 
jelentése csak akkor hiteles, ha tartalmazza a független könyvvizsgáló jelentését is. Emellett 
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség is 
rendszeresen, évente legalább egyszer a helyszínen ellenőrzi a beruházást. Magyarország 
évente nemzeti jelentést nyújt be a Bizottságnak, és a jelentést nyilvánosságra hozza az 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség honlapján. 

2.3. A bejelentés hatóköre és jogalapja 

17. A bejelentés alapját képező intézkedés az energiamix és az energia beszerzési források 
diverzifikációját célzó beruházások finanszírozására irányul, nevezetesen ingyenes ÜHG-
kibocsátási egységek villamosenergia-termelők számára való kiosztásával, végső célja pedig 
az ÜHG-kibocsátás csökkentése és a magyarországi villamosenergia-termelés korszerűsítése. 

18. Az elsődleges jogi eszköz, vagyis a módosított EU ETS-irányelv végrehajtásáról szóló 
törvény (az új ÜHG-törvény) azon kiegyenlítő mechanizmus alapvető szabályait írja le, 
amely azt szabályozza, hogy az ingyenes kibocsátási egységekből közvetlenül részesülő 
villamosenergia-termelőknek miként kell az ellenőrző hatóság számára átutalniuk a 
kibocsátási egységek értékét, illetve hogy a beruházók miként juthatnak finanszírozáshoz a 
nemzeti tervben azonosított beruházások céljaira4. Ez az új ÜHG-törvény a jelenlegi ÜHG-
törvény helyébe fog lépni. Az eltérési mechanizmus részleteit, ideértve a kiegyenlítő 
mechanizmus további részleteit is, a magyar kormány végrehajtási rendeletben fogja 
meghatározni. A 2003/87/EK és a 2009/29/EK irányelv rendelkezéseit az említett 
jogszabályok fogják átültetni a magyar jogba, amint az Európai Bizottság jóváhagyja a 
programot. 

                                                           
3 HL C 99., 2011.3.31., 9. o. 
4 Lásd a (12) preambulumbekezdést. 
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2.4. Kedvezményezett, támogatási forma, támogatási intenzitás 

19. Az állami támogatás az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti ingyenes kibocsátásiegység-
kiosztás formáját ölti. 

20. A magyar kormány pályázati felhívása után az ingyenes kibocsátási egységek formájában 
nyújtott állami támogatás potenciális kedvezményezettjeit a két következő feltétel együttes 
alkalmazásával választották ki: először is, a kedvezményezetteknek 50MW-on felüli 
villamosenergia-termelő kapacitású létesítménnyel kell rendelkezniük; másodszor, e 
létesítménynek szerepelnie kell az EU ETS-ben és 2008. december 31-én már 
villamosenergia-termelést kellett végeznie, vagy az adott időpontig már fizikailag el kellett 
kezdődnie a létesítményhez kapcsolódó beruházásnak. 

21. A 10c. cikk szerinti magyar kérelem szándékosan nem a fosszilis erőművek felújítását, vagy 
új fosszilis erőművek építését támogatja, hanem két olyan beruházást, amelyek várhatóan 
rendszerszinten, a földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás beszerzési piacán fejtenek ki 
modernizációs hatást. A magyar állam ennek megfelelően a közlemény 29. és 43. pontja 
szerinti lehetőséget alkalmazza5, és két projekttársaságot jelölt ki a magyar nemzeti tervben 
szereplő beruházások végrehajtására. E jogalanyok nem minősülnek az EU ETS-irányelv 
10c. cikke szerinti villamosenergia-termelő létesítménynek, így közvetlenül nem kaphatnak 
ingyenes kibocsátási egységeket. 

22. Az EU ETS-irányelv 10c. cikke alapján ingyenes kibocsátási egységeket kapó létesítmények 
a kibocsátási egységek piaci értékének megfelelő pénzösszeget átutalják az ellenőrző 
hatóságnak, amely ebből az összegből finanszírozza a nemzeti tervben szereplő két 
beruházást. Az ingyenes kibocsátási egységek ellenértékét vagy a közlemény VI. 
mellékletében meghatározott piaci értéknek megfelelően, vagy a Bizottság 2012. november 
30-i határozatában jóváhagyott egyedi módszertan szerinti piaci értéknek megfelelően 
állapítják meg (lásd a fenti (6) preambulumbekezdést). 

23. Az ingyenes kibocsátási egységek ellenértékét a kiválasztott beruházások végrehajtására 
fogják használni6; a beruházó társaságok viszont nem lesznek azonosak az ingyenes 
kibocsátási egységek kedvezményezettjeivel. Az ingyenes kibocsátási egységek ellenértékét 
kedvezményezettként a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (a rendszerösszekötő kivitelezője) és a 
MAVIR Zrt. (az intelligens hálózati mintaprojekt kivitelezője) kapja. A Magyar Gáz Tranzit 
Zrt-t 2012 január 1-jén alapították, tulajdonosa az MVM Zrt.7 és az MFB Invest Zrt.8. A 
Magyar Gáz Tranzit Zrt. mindkét tulajdonosa állami tulajdonban lévő, jogi személyiséggel 
rendelkező társaság: az MVM Zrt. a villamosenergia-termelés, -forgalmazás és -értékesítés 
területén tevékenykedik, az MFB Invest Zrt. pedig fejlesztési és kockázatitőke-finanszírozási 
tevékenységeket végez hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A magyar hatóságok 

                                                           
5 A tagállamok eldönthetik, hogy mely beruházások szolgálják legjobban a villamosenergia-termelő ágazat 

korszerűsítését. A nemzeti terv tartalmazhat olyan beruházásokat is, amelyeket a villamos energia termelésében 
vagy szolgáltatásában részt nem vevő vállalkozások fognak megvalósítani, például hálózatüzemeltetők, ezeknek 
azonban teljesen függetleneknek kell lenniük a villamos energia termelésétől. 

6 Magyarország nemzeti terve a következő internetcímen található: 
  http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&source=7&type=306#!DocumentBrowse 
7 Lásd: http://english.mvm.hu/Engine.aspx 
8 Lásd: http://www.mfbinvest.hu/mainpage 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&source=7&type=306#!DocumentBrowse
http://english.mvm.hu/Engine.aspx
http://www.mfbinvest.hu/mainpage
http://www.mfbinvest.hu/mainpage
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kifejtették, hogy az alapítók a Magyar Gáz Tranzit Zrt. alapításakor szem előtt tartották az 
Európai Unió harmadik energiacsomagjában rögzített tulajdonosi szétválasztás feltételeinek 
teljesítését9. Az intelligens hálózati mintaprojektet a MAVIR Zrt., vagyis a magyar 
átvitelirendszer-üzemeltető száz százalékos tulajdonában álló projekttársaság fogja 
kivitelezni. A MAVIR Zrt. az MVM Zrt. tulajdonában áll, azonban átvitelirendszer-
üzemeltetőként az Európai Unió harmadik energiacsomagjával összhangban az MVM Zrt-től 
független társaságnak minősül, és ilyenként is kezelik. 

24. A kezdetekkor, vagyis 2013-ban, az ingyenes kibocsátási egységek összege nem haladja meg 
a 2005–2007-es időszakbeli igazolt – a teljes magyarországi fogyasztást lefedő 
villamosenergia-termelő létesítményeknek megfelelő – ÜHG-kibocsátás 70%-át, 2014-től 
pedig nem kerül már sor átmeneti ingyenes kibocsátásiegység-kiosztásra, tehát a támogatás a 
2013. évre korlátozódik. Az ingyenes kibocsátási egységek mennyiségét le fogják vonni a 
Magyarország által a 2003/87/EK irányelv 10. cikke értelmében elárverezni kívánt 
kibocsátási egységek mennyiségéből. 

25. A magyar hatóságok bejelentése szerint a 2013. január 1. és 2013. december 31. között 
kiosztásra kerülő ingyenes kibocsátási egységek teljes piaci értéke várhatóan mintegy 56 
millió EUR lesz. Ez az érték hozzávetőleg 7 millió tonna CO2-nek felel meg. A piaci értéket 
az ellenőrző hatóság előzetesen, objektív, megkülönböztetésmentes és átlátható kritériumok 
mentén fogja meghatározni. Amennyiben az így meghatározott piaci ár legalább 20%-kal 
alacsonyabb a közlemény VI. melléklete szerinti megfelelő árnál, úgy ezt a számított árat 
alkalmazzák. A piaci referenciaár megállapítására egy alkalommal, három határidős 
kibocsátás-kereskedelmi piac mennyiséggel súlyozott átlagárai alapján kerül sor10. 
A referenciaérték mindenki számára hozzáférhető lesz. Egyéb esetekben a közlemény VI. 
mellékletében szereplő árat alkalmazzák. A magyar hatóságok szerint a nyomonkövetési 
mechanizmus biztosítani fogja, hogy ne kerülhessen sor rendkívüli nyereségek realizálására 
vagy túlkompenzációra. 

2.5. A MEHI állításai 

26. A MEHI a Bizottsághoz eljuttatott panaszában azt állította, hogy a támogatási intézkedés 
ellentétes az EU állami támogatásra vonatkozó szabályaival. A panasz az előzetesen 
bejelentett nemzeti terv három beruházása közül egyet érintett, a szivattyús energiatározót – 
amelyet a valószínűleg erőfölénnyel rendelkező helyi szereplő üzemeltetne –, illetve az 
ingyenes kibocsátási egységek kiosztásának mechanizmusát, különösen azt, hogy a 
kiosztásért felelős kereskedelmi közvetítő valószínűleg állami szerv lenne, aminek 
eredményeként az állam erőforrásokat vesztegetne el, ha a kibocsátási egységeket az EU 
ETS-irányelv 10c. cikkének alkalmazásához kiadott iránymutatásról szóló közlemény VI. 
mellékletében meghatározott árnál sokkal alacsonyabb áron adná el. A végül bejelentett 
magyar nemzeti terv alapján a panasz okafogyottá vált: a kifogásolt szivattyús energiatározó 
nem került be a nemzeti tervbe, a magyar hatóságok által javasolt új kiegyenlítő 
mechanizmus pedig már nem alkalmaz kereskedelmi közvetítőt a kiosztás céljaira. Ennek 
megfelelően már nincs szükség a panasz további vizsgálatára. 

                                                           
9 Lásd különösen a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. 
10 Az ICE, a GreenX és az EEX 2013. január 1. és 2013. február 28. közötti piaci árai. 
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3. ÉRTÉKELÉS 

3.1. Állami támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében 

27. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése az állami támogatást úgy határozza meg, mint a 
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatást, amely 
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által 
torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet. 

28. Amint azt az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi 
rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekről szóló 
iránymutatás11 (a továbbiakban: ETS-iránymutatás) is jelzi – különösen a 3. pontban –, az 
ETS-irányelv végrehajtásával összefüggésben az ingyenes kibocsátási egységek 
villamosenergia-ágazatbeli opcionális kiosztása az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének 
értelmében vett állami támogatásnak minősülhet, amelyet az EUMSZ 108. cikkének 
megfelelően be kell jelenteni és mindaddig nem szabad végrehajtani, amíg a Bizottság azt 
jóvá nem hagyja. 

29. A szóban forgó esetben az intézkedés a magyar államra vezethető vissza, mivel annak 
eredménye, hogy a kormány él az EU ETS-irányelv 10c. cikkében engedélyezett, de elő nem 
írt eltérés lehetőségével12. A kibocsátási egységek tervezett kedvezményezetteknek való 
ingyenes átadásával az állam lemond a kibocsátási egységek elárverezésével szerezhető 
bevételekről. Emellett az ingyenes kibocsátási egységek kedvezményezettjei mentesülnek a 
szükséges kibocsátási egységek megvásárlásának költségeitől, vagyis gazdasági előnyhöz 
jutnak. Ugyanez igaz azon kedvezményezettekre is, amelyek részben mentesülnek a 
kiválasztott beruházások egyébként általuk viselt költségei alól. 

30. Az előny ugyanakkor szelektív, hiszen csak a kormány által a modernizációs beruházások 
végrehajtására kiválasztott – és a nemzeti jogszabály feltételeinek megfelelő (lásd a (18) 
preambulumbekezdést) – két kedvezményezett jogosult rá, szemben az EU ETS hatályába 
tartozó villamosenergia- vagy más gazdasági ágazatok vállalkozásaival. Mivel a 
kedvezményezettek a villamosenergia-szolgáltatás és -átvitel területén működnek, amelyek 
Magyarországon versenypiacok, és részét képezik a Magyarország és a többi tagállam 
közötti kereskedelemnek, az intézkedés torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, illetve 
valószínűleg érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

31. Ennek megfelelően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a bejelentett intézkedés, az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül. 

3.2. A támogatás jogszerűsége 

32. A magyar hatóságok megerősítették a Bizottságnak, hogy a program szerinti támogatást 
csak a Bizottság jóváhagyása után fogják nyújtani. Azzal, hogy az intézkedést annak 
végrehajtása előtt bejelentették, a magyar hatóságok eleget tettek az EUMSZ 108. cikkének 
(3) bekezdéséből fakadó kötelezettségüknek. 

                                                           
11 HL C 158., 2012.6.5., 4. o. 
12 Lásd még a Bíróság ítéleteit a Stardust Marine ügyben (T-360/04), a Sandra Puffer ügyben (C-460/07) és a 

Deutsche Bahn ügyben (T-351/02). 
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3.3. A támogatás összeegyeztethetősége 

33. A Bizottság a bejelentett intézkedés EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti 
összeegyeztethetőségét az ETS-iránymutatás összefüggésében értékelte. 

3.3.1. Ösztönző hatás, elszámolható költségek és támogatási intenzitás 

34. A 10c. cikk (5) bekezdése szerinti kérelemnek megfelelően a nemzeti tervben szereplő 
beruházások kivitelezésére 2009. június 25. után kerül sor. Az állami támogatás ösztönző 
hatására vonatkozó követelmény ezzel teljesül. 

35. A magyar nemzeti terv két olyan beruházást tartalmaz, amelyek elszámolható költségei a 
beruházás (tárgyi eszközök és immateriális javak) költségeire korlátozódnak, vagyis nem 
veszik figyelembe a működési költségeket és a megfelelő létesítmény előnyeit. A magyar 
bejelentés szerint az ellenőrző hatóság által a beruházóknak biztosított források13 nem 
haladhatják meg a beruházás teljes költségét. A magyar hatóságok által javasolt 
nyomonkövetési és végrehajtási mechanizmus biztosítja, hogy a villamosenergia-termelés 
ágazatának korszerűsítésére irányuló befektetések hűen tükrözzék a 10c. cikk alapján 
kiosztott kibocsátási egységeket. A támogatás ezért nem haladja meg az elszámolható 
költségek 100%-át. 

36. Következésképpen az ETS-iránymutatás 40., 41. és 42. pontjában megállapított, ösztönző 
hatásra, elszámolható költségekre és támogatási intenzitásra vonatkozó feltételek teljesülnek. 

3.3.2. Az ETS-iránymutatás 40. pontjának a)–d) alpontjában szereplő, módszertanra, 
közös érdekre, beruházástípusra és a kibocsátási egységek összértékére vonatkozó 
kritériumok értékelése 

37. Az ETS-iránymutatás 40. pontja értelmében a villamosenergia-termelés korszerűsítéséhez és 
a nemzeti tervekben szereplő beruházásokhoz opcionálisan és átmenetileg ingyenesen 
kiosztandó kibocsátási egységekhez kapcsolódóan nyújtott állami támogatást – az ETS-
irányelv 10c. cikkével összhangban – az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek kell tekinteni, feltéve, hogy a következő öt 
feltétel mindegyike teljesül: a) az átmeneti ingyenes kiosztás a 2010. május 26-i bizottsági 
szolgálati munkadokumentumban meghatározott módszertannak megfelelően történik14; b) a 
nemzeti terv közös érdekű célkitűzést kíván megvalósítani; c) a nemzeti terv az 
infrastruktúra korszerűsítésére vagy felújítására, a tiszta technológiák bevezetésére, valamint 
az energiamix és a beszerzési források diverzifikálására irányuló beruházásokat tartalmaz; 
d) az ingyenes kibocsátási egységek piaci értéke nem haladja meg a végrehajtott 
beruházások összköltségét; és e) a támogatás nem érinti hátrányosan, a közös érdekkel 
ellentétes mértékben a kereskedelmi feltételeket. 

38. E szakasz hátralevő részében a Bizottság megvizsgálja, hogy e kritériumok teljesültnek 
tekinthetőek-e. 

                                                           
13 Kiszámításuk a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének (3) bekezdése alapján a villamosenergia-ágazatban 

átmenetileg ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek kiosztási módszerére vonatkozó iránymutatásról szóló 
2011. március 29-i C(2011) 1983 végleges bizottsági határozatnak megfelelően történt. 

14 HL C 99., 2011.3.31., 9. o. 
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39. A Bizottság a módszertant, a közös érdek fennállását, a vállalt beruházások típusát és a 
kiosztott kibocsátási egységek teljes számát a 2012. november 30-i határozatában értékelte 
(lásd a (6) preambulumbekezdést). Az említett határozatban a Bizottság a következőket 
állapította meg: 

− Az irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése szerinti kérelmet Magyarország 2011. szeptember 
30-án jelentette be a Bizottságnak. Magyarország a 2012. január 16-án elektronikusan 
benyújtott nemzeti terv teljessé tétele céljából, a Bizottság kérdéseire 2012. május 31-én e-
mailben és 2012. november 9-én levélben válaszolva kiegészítő információkat 
szolgáltatott. 

− Magyarország kérelmét, többek között a 10c. cikknek megfelelően 2013-ban a 
létesítmények részére szétosztani javasolt maximális, 7 047 255 kibocsátásiegység-
mennyiséget, megvizsgálták abból a szempontból, hogy teljesíti-e az irányelv 10c. 
cikkében rögzített követelményeket, figyelembe véve a közleményt és a 2003/87/EK 
irányelv 10c. cikkének (3) bekezdése alapján a villamosenergia-ágazatban átmenetileg 
ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek kiosztási módszerére vonatkozó 
iránymutatásról szóló 2011. március 29-i bizottsági határozatot15 (a továbbiakban: a 
határozat). 

− A 10c. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően Magyarországon 2006-ban a villamos 
energia több mint 30%-át egyetlen fosszilis tüzelőanyagból állították elő, és az egy főre 
jutó GDP piaci árakon nem haladta meg az egy főre jutó GDP piaci árakon számított uniós 
átlagának 50%-át. Magyarország ennek alapján jogosult az irányelv 10c. cikke által 
biztosított lehetőség igénybe vételére. 

− A kérelemmel együtt a magyar hatóságok továbbították az átmenetileg ingyenesen 
kiosztható kibocsátási egységekre jogosult tizenhat létesítmény listáját. Magyarország azt 
javasolja, hogy a kibocsátási egységek szóban forgó létesítmények részére történő 
ingyenes kiosztására csak 2013-ban kerüljön sor. A listán található létesítmények részére 
történő kiosztás az irányelv 10c. cikkének (3) bekezdése és a határozat 1. cikke szerinti 
követelményeknek megfelelően fog történni. 

− Nemzeti tervében Magyarország az energiamix és a beszerzési források diverzifikálásához 
kapcsolódó két beruházásra tett javaslatot. A javasolt beruházások 2009. június 25-étől 
indultak, illetőleg a jövőben kezdődnek meg. A beruházások teljesítik a 10c. cikk (1) 
bekezdésének követelményeit, és a lehetséges mértékben összeegyeztethetők a közlemény 
23. pontjában meghatározott elvekkel. Ennek megfelelően jogosultak a 10c. cikke szerinti, 
a kiosztott kibocsátási egységek piaci értékével megegyező mértékű támogatásra. 

− A Bizottság megvizsgálta továbbá az előirányzott beruházásokra vonatkozó ellenőrzési és 
végrehajtási rendelkezéseket. Magyarország azt javasolja, hogy a kibocsátási egységeket 
osszák szét az üzemeltetők között, majd kötelezzék őket a kibocsátási egységek piaci 
értékével megegyező pénzösszegek kijelölt ellenőrző hatóság részére történő átutalására. 
Magyarország az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget kívánja ellenőrző hatóságként kinevezni. Az ellenőrző hatóság által 
összegyűjtött pénzösszegek – a hatóság működési költségeit fedező rész kivételével – a 

                                                           
15 C(2011) 1983 végleges 
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nemzeti beruházási tervben foglalt beruházások finanszírozására fordítódnak. 
Magyarország kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy az ellenőrző hatóság 
alapjából kifizetésre kerülő összegek kizárólag a beruházási folyamat során már felmerült 
kiadások fedezésére szolgálnak majd. A magyar kérelem alapján nem megengedett a 
beruházások előfinanszírozása. 

− Magyarország véleménye szerint, ha a kibocsátási egységeknek a közlemény VI. 
mellékletében meghatározott piaci értéke jelentősen eltér a valós piaci értékektől, más 
piaci értéket kell alkalmazni azon összeg megállapítására, amelyet az üzemeltetőnek az 
ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek kiadását követően át kell utalnia az ellenőrző 
hatóság részére. Amennyiben tehát a piaci referenciaár több mint 20%-kal a közlemény VI. 
mellékletében rögzített piaci érték alatt van, Magyarország javaslatának megfelelően az 
előbbit célszerű alkalmazni. A kérelemnek megfelelően a piaci referenciaár 
megállapítására egy alkalommal, a 2013. január 1. és 2013. február 28. közötti időszakban, 
a három határidős kibocsátás-kereskedelmi piac mennyiséggel súlyozott átlagárai alapján 
kerül sor. A referenciaérték mindenki számára hozzáférhető lesz. 

− A Magyarország által javasolt rendelkezések lehetővé teszik a nemzeti terv szoros 
ellenőrzését és hatékony végrehajtását, továbbá biztosítják, hogy a villamosenergia-
termelés ágazatának korszerűsítésére irányuló befektetések hűen tükrözzék a 10c. cikk 
alapján kiosztott kibocsátási egységeket. A Bizottság külön megjegyzi, hogy az alternatív 
piaci érték meghatározására szolgáló módszer objektív, megkülönböztetésmentes és 
átlátható kritériumokra épül. A beruházások az illetékes hatóság felügyelete alatt 
történnek, és megoldott a 10c. cikk (1) és (4) bekezdése által előírt, a Bizottság részére 
történő megfelelő jelentéstétel kérdése is. Ezért a Bizottság megítélése szerint e 
mechanizmus kellőképpen biztosítja a nemzeti tervben szereplő beruházások megfelelő 
végrehajtását. 

− A 2012. november 30-i határozatban a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a kibocsátási 
egységek Magyarország által benyújtott kérelem szerinti ingyenes kiosztása az irányelv 
10c. cikke (5) bekezdése e) pontjának megfelelően nem okoz indokolatlan torzulásokat a 
versenyben, különösen, mivel a kiosztás összhangban áll a közlemény 11. és 44. pontjával. 
Mindazonáltal a kérelemben meghatározott támogatási programot a 2003/87/EK irányelv 
és az uniós jog más releváns rendelkezéseivel, többek között a 2001/42/EK irányelv és a 
2009/73/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani. Magyarország az 
irányelv 10c. cikkének (2) bekezdése értelmében csökkentheti az átmeneti ingyenes 
kibocsátási egységek teljes mennyiségét, feltéve, hogy az nem mond ellent az irányelvnek, 
illetőleg más uniós jogszabálynak. Ez a határozat nem sérti az uniós jognak megfelelően, 
nemzeti szinten elfogadott, a nemzeti energiapolitikával kapcsolatos intézkedéseket, nem 
érinti a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek 
meghatározására, továbbá nem befolyásolja a tagállamok különböző energiaforrások 
közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét. 

40. A Bizottság a fentiek okán a 2012. november 30-i határozatában úgy ítélte meg, hogy 
teljesülnek az ETS-irányelv 10c. cikke (5) bekezdésének i–iv. alpontjában szereplő 
kritériumok. 

41. Ennek megfelelően, a fentiek fényében és a 2012. november 30-i határozatban kifejtett 
okokból a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az átmeneti ingyenes kibocsátási egységek 
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értékének kiszámításához használt módszertan, a kiosztásuk kapcsán szem előtt tartott közös 
érdek, a projektekben szereplő beruházások típusai és a kibocsátási egységek összesített 
értéke mind megfelel az ETS-irányelvben az állami támogatás alkalmazását indokoló 
követelményeknek. Következésképpen az ETS-iránymutatás 40. pontjának a)–d) 
alpontjában meghatározott feltételek is teljesülnek. 

3.3.3. A verseny és a kereskedelem potenciális torzulása 

42. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban és az ETS-iránymutatás 
40. pontjának e) alpontja értelmében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a támogatás 
nem érinti-e hátrányosan, a közös érdekkel ellentétes mértékben a kereskedelmi feltételeket, 
különösen tekintettel azokra az esetekre, amikor a támogatás kevés kedvezményezettre 
összpontosul, vagy a támogatás valószínűleg erősíti a kedvezményezettek piaci helyzetét. 

43. A Bizottság megjegyzi, hogy a kibocsátási egységek kiosztásának mechanizmusa általában 
előnyben részesíti a fosszilis tüzelőanyagot használó villamosenergia-termelőket. Az olyan 
vállalkozások, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok révén már jelentős piaci részesedéssel 
bírnak, valószínűleg nagyobb számban jutnak kibocsátási egységekhez. A szóban forgó 
esetben azonban a kedvezményezettek kiválasztására szolgáló nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárások16 mérséklik a program esetlegesen torzító jellegét. A 
nemzeti terv torzító hatásának elemzéséhez figyelembe kell venni az előzetesen fennálló 
piaci struktúrát, és azt, hogy a nemzeti terv a kibocsátási egységek kiosztásával lehetségessé 
váló beruházások révén milyen mértékben változtatja meg e struktúrát, remélhetőleg a 
verseny számára kedvezőbb irányba. 

44. A magyar terv lényeges jellemzője, hogy a magyar állam saját döntése alapján az EU ETS-
irányelv 10c. cikke szerinti eltérés szabályaitól eltérően nem üzemeltetői szinten, hanem 
rendszerszinten ösztönzi a beruházásokat. A kiválasztott beruházások ennek megfelelően 
főként a villamosenergia-termelés és a földgázellátás beszerzési piacaira gyakorolnak majd 
hatásokat. A beruházások kiválasztásakor alkalmazott eljárás és kritériumok, továbbá a 
Magyarország által felhozott és a (13) preambulumbekezdésben bemutatott indokok alapján 
a kedvezményezettek számának meglehetősen szigorú korlátozása és a villamosenergia-
termelés korszerűsítésére irányuló egyéb projektek hiánya kellően indokoltnak tekinthető. 

45. A villamosenergia-termelés magyarországi piaca abszolút értelemben valamelyest 
koncentrált – hiszen a koncentrációs Herfindahl-Hirschmann index értéke 1830 –, de a sok 
más tagállamban megfigyelthez képest meglehetősen alacsony. A 10c. cikk szerinti magyar 
kérelemben a magyar kormány az 50 MW-nál nagyobb kapacitású villamosenergia-
termelőkre (a nagy erőművekre) korlátozta az ingyenes kiosztásban részt vevő 
villamosenergia-termelők körét17. Az alábbi 1. táblázat szerint a magyarországi ingyenes 
kiosztásban részt vevő legnagyobb villamosenergia-termelő éppen csak elmarad a 40%-tól 
(vagyis attól a piaci részesedéstől, amely felett egyéb tényezőket is figyelembe véve már 
felmerülhet az erőfölény fennállása18. 

                                                           
16 Lásd a (11)–(12) preambulumbekezdést. 
17 Tekintettel arra, hogy a beruházásokat nem az üzemeltetők szintjén hajtják végre, és azok célja a rendszer 

korszerűsítése, továbbá a kiosztást az üzemeltetőknek kell viszontfinanszírozniuk, Magyarország kizárta a 
legkisebb (50 MW-nál kisebb kapacitású) erőműveket, mivel azok nem részesednének magukból a kibocsátási 
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1. táblázat: Az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti ingyenes kiosztásban részt vevő erőművek 2011. 
évi piaci részesedése a villamosenergia-termelésben 

 

A nagy erőművek (> 50 MW) 
többségi tulajdonosai 

A beruházói 
csoport piaci 

részesedése 2011-
ben (%) 

A beruházói 
csoport bruttó 

villamosenergia-
termelése 2011-

ben (MWh) 
MVM 39,20% 16 735,6 
RWE 15,30% 6 516,7 
ALPIQ 4,40% 1 870,3 
GDF SUEZ 3,70% 1 589,9 
E.ON 3,10% 1 325,6 
Edf 2,90% 1 249,8 
AES 2,90% 1 249,0 
Donbass 0,30% 111,3 
Civis Capital 0,30% 110,2 
Euroinvest 0,20% 90,3 
Dalkia 0,10% 54,0 
Összesen 100,00% 30 895,7 

  Forrás: magyar hatóságok 

46. Emellett a nemzeti tervben szereplő beruházások végrehajtása 2020-ig várhatóan nem 
befolyásolja észrevehetően a piaci szereplők helyzetét. A lentebb kifejtetteknek megfelelően 
a tervezett beruházások által a felvevőpiacokra és a belső piaci együttműködés növekedésére 
gyakorolt kedvező hatások valószínűleg meghaladják majd a támogatás átviteli piacra 
gyakorolt esetleges torzító hatását. 

47. A Magyarország és Szlovákia közé tervezett átviteli rendszerösszekötő összhangban áll az 
EUMSZ 194. cikkének b) és d) pontjában rögzített, az energiaellátás biztonságára és az 
energiahálózatok összekapcsolására irányuló célokkal. A beruházás a gázszállítás piacát 
érinti, amelynek egyetlen résztvevője az E.ON és a MOL közös irányítása alatt álló FGSZ 
átvitelirendszer-üzemeltető. Sem az E.ON, sem a MOL nem részvényese az MVM Zrt-nek, 
amelynek projekttársasága19 hivatott a beruházás végrehajtására. A Bizottság e határozattól 
függetlenül, külön eljárásban kívánja elvégezni annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy a 
projekttársaság megfelel-e az Európai Unió harmadik energiacsomagjában megállapított 
tulajdonosi szétválasztás feltételeinek. 

48. Az alábbi 2. táblázat bemutatja, hogy az új belépő alacsony, 26,3%-ot kitevő piaci részesedést 
szerez majd a gázszállítás magyarországi piacán a határokon átnyúló kapacitások 
tekintetében, míg a maradék 73,6% továbbra is a fő átvitelirendszer-üzemeltetőnél, vagyis az 

                                                                                                                                                                                              
egységekből, viszont méretüknél fogva pénzügyileg veszélyes helyzetbe kerülhetnének, és ezzel 
veszélyeztethetnék a nemzeti tervben szereplő beruházások finanszírozását. 

18 Iránymutatás az EK-Szerződés 82. cikkének az erőfölényben lévő vállalkozások versenykorlátozó visszaélő 
magatartására történő alkalmazásával kapcsolatos bizottsági jogérvényesítési prioritásokról, HL C 45., 
2009.2.24., 7. o., 10. és 14. pont. 

19 Magyar Gáz Tranzit Zrt., lásd a (23) preambulumbekezdést. 
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FGSZ-nél marad. Az MVM Zrt. projekttársaságon keresztül gyakorolt piaci erejét továbbá az 
is korlátozza, hogy a rendszerösszekötő nem lesz képes a magyar hálózat megkerülésére, 
mivel hozzáférésre lesz szüksége annak további részeihez. A rendszerösszekötő 
üzemeltetőjének (a magyar Gáz Tranzit Zrt-nek) emellett minden piaci szereplő számára 
korlátozás nélküli hozzáférést kell adnia a vezetékhez. Sem a rendszerüzemeltető, sem más 
szereplő nem rendelkezik majd fenntartott kapacitásokkal: a kapacitás rendelkezésre 
bocsátása a harmadik felek hozzáférését szabályozó rendelkezéseknek megfelelően fog 
történni. 

2. táblázat: A tervezett rendszerösszekötő kapcsán érintett szereplők a magyarországi 
gázszállítási piacon 

Piaci szereplő Az üzemeltetett átviteli 
rendszer hossza 

Az üzemeltetett 
átviteli 

rendszer 
kapacitása 

Piaci részesedés 

FGSZ  
Összkapacitás 5782 km  98,46% 

(hossz) 
Rendszerösszekötő 372 km 14 md m3/év 

 
80,2% (hossz) 

 
73,6% 

(határokon átnyúló 
kapacitás) 

Magyar Gáz Tranzit 
Zrt. 

 

Összkapacitás 92 km DN 800 
PN 75 

5 md m3/év 

1,56% 
(hossz) 

Rendszerösszekötő 
 

92 km DN 800 
PN 75 

5 md m3/év 

19,8 % (hossz) 
26,3% 

(határokon átnyúló 
kapacitás) 

Forrás: magyar hatóságok 

49. Az új rendszerösszekötő másfelől a piaci szereplőknek biztosított új, 
megkülönböztetésmentes beszerzési forrásokkal lehetővé tenné a magyarországi 
gázszolgáltatási piacon új szereplők megjelenését és/vagy a verseny erősödését. E tekintetben 
Magyarország azt állítja, hogy a beszerzési források diverzifikációja miatt a gázárak 
vélhetően esni fognak, és az erőművek is jobb alkupozícióba kerülnek. Ezek a fejlemények 
elősegíthetnék az új és korszerű erőművek építésére irányuló beruházások megvalósítását. 

50. A nemzeti terv másik projektjét (az intelligens hálózati mintaprojektet) a MAVIR Zrt. száz 
százalékos tulajdonában álló projekttársaság fogja megvalósítani. A MAVIR az MVM-
csoport villamosenergia-piaci rendszerüzemeltetője. Magyarország bemutatta, hogy az 
intelligens hálózati mintaprojekt egy olyan kísérleti projekt20 amelynek elsődleges célja az 
intelligens hálózatok azon feltevésen alapuló nemzeti szintű elterjesztésével kapcsolatos 
megvalósíthatóság és gazdasági előnyök vizsgálata, miszerint az intelligens hálózatok 
hozzájárulnak a gazdaságilag hatékony és fenntartható villamosenergia-rendszerek 

                                                           
20 Az intelligens hálózati mintaprojektet két szakaszban, 2013-ban és 2014-ben hajtják végre. 
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kifejlesztéséhez, és ezáltal a kisebb energiaveszteséghez, a magasabb színvonalhoz, az 
olcsóbb szolgáltatásokhoz, továbbá a hálózatok és az ellátás nagyobb biztonságához. A 
projekt közvetlen gazdasági előnyei ezért első soron a projektben részt vevő fogyasztók 
költségmegtakarításából állnak. 

51. A projekt kísérleti jellege várhatóan csak korlátozottan negatív hatást gyakorol majd a 
versenyre. A projekt villamosenergia-termelés piacára gyakorolt hatását tovább mérsékli, 
hogy a beruházást a magyar átvitelirendszer-üzemeltető, a MAVIR Zrt. leányvállalata fogja 
kivitelezni. A projekt lényegében egy létező technológia üzemeltetési szempontú 
továbbfejlesztése, amely minden piaci szereplő számára hasznos lehet, mivel növeli a 
magyarországi villamosenergia-rendszer üzemeltetésének hatékonyságát. Magyarország 
kiemelte, hogy az intelligens hálózati projekt végrehajtás során szerzett tapasztalatokat 
megosztják a Magyar Energia Hivatallal, és így az összes érintett piaci szereplővel. A 
kiválasztott beruházás ennek megfelelően valószínűleg nem fogja befolyásolni a 
villamosenergia-szolgáltatás piacának 1. táblázat szerinti versenystruktúráját. 

52. A fenti érvek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a bejelentett intézkedés 
pozitív hatásai meghaladják a negatívakat, és hogy az intézkedés által okozott potenciális 
torzulások nem változtatják meg a közös érdekkel ellentétes mértékben a piaci feltételeket. 

4. KÖVETKEZTETÉS  

53. A Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a bejelentett támogatás az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a belső piaccal, ezért nem 
emel kifogást a támogatással szemben. 

54. A Bizottság emlékezteti a magyar hatóságokat, hogy az EUMSZ 108. cikkének (3) 
bekezdése értelmében a program refinanszírozására, módosítására vagy megváltoztatására 
irányuló szándékot az EK-Szerződés 93. cikkének [ma az EUMSZ 108. cikkének] 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet21 rendelkezéseinek 
megfelelően be kell jelenteni a Bizottságnak. 

55. Amennyiben e levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat 
harmadik fél tudomására, kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül 
értesítsék erről a Bizottságot. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a 
Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság vélelme szerint Önök egyetértenek 
azzal, hogy a levél teljes szövegét harmadik felek tudomására hozzák, és annak hiteles 
nyelvi változatát az alábbi weboldalon közzétegyék: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
 

A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: 
 

European Commission (Európai Bizottság) 
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) 
State Aid Greffe (Állami Támogatások Iktatási Osztálya) 
1049 Brussels 

                                                           
21 HL L 140., 2004.4.30., 1. o. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Belgium 
Fax: 32 2 296 12 42 

 
 
 

Tisztelettel: 
a Bizottság részéről 

 
 

Joaquín ALMUNIA 
alelnök 
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