AZ ÚJ EKR-RENDSZER MÁRIS ÉREZTETI HATÁSÁT A
MAGYARORSZÁGI ENERGIAKERESKEDŐKNÉL
Az EKR-ről röviden
2021 elejétől, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére
bevezetésre került az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)
Magyarországon. 1 A lépés mögött uniós jogharmonizácós célok, egészen pontosan az
Európai Parlament és a Tanács által 2012. október 25-én elfogadott, az
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv átültetése áll.
A legfontosabb változások röviden a következők:
Hatálybalépés
2021. január 1.

1

Rendelkezés tárgya
1.

A végső felhasználókat (is) ellátó villamosenergia- és
földgáz-kereskedők, egyetemes szolgáltatók, illetve
üzemanyag-értékesítők kötelesek minden évben
meghatározott mértékű energiamegtakarítást elérni a
végső felhasználóknál. A kötelezően előírt mérték 0,05%
(2021), 0,1% (2022), 0,3% (2023), 0,5% (2024-2027), 0,35%
(2028), 0,15% (2029) és 0,05% (2030) a tárgyévet
megelőző második évben végső felhasználók részére
értékesített energiamennyiség alapján számolva.

2.

A fenti célértékek elérése érdekében a kötelezettek
különféle
energiahatékonysági
beruházásokat,
intézkedéseket valósíthatnak meg – nemcsak a saját,
hanem a portfóliójukon kívül eső, más fogyasztóknál,
sőt, akár a sajátjuktól eltérő más szektorokban is –,
feltéve, hogy műszakilag és gazdaságilag észszerű
beruházásokról, intézkedésekről van szó.

3.

Számos
intézkedés
közül
lehet
választani:
világításkorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászáró csere,

2020. évi CLX. törvény a Magyar Közlöny 2020/283. számában, illetve 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a
Magyar Közlöny 2020/298. számában.
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fűtési rendszerek korszerűsítése, napelemes és
napkollektoros rendszerek telepítése, járműcsere
programok stb. A sztenderd intézkedések katalógusát
félévente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) fogja közzétenni, benne az intézkedések
pontos felsorolásával, illetve részletes műszaki leírással
és
számítási
módszerekkel
a
várható
energiamegtakarítás kiszámításához.

2021. február 1.

4.

A pontos, GJ-ban meghatározott kötelezettséget a
MEKH minden évben meghatározza, és erről egyedi
határozatot küld a kötelezetteknek. A kötelezettség
kiszámításához az érintetteknek évente riportálniuk kell
a
végső
felhasználók
részére
értékesített
energiamennyiségeket, amelyhez külön adatlapok
érhetők el a MEKH Energiainformációs Adattárában
(EIA).

1.

A kötelezetteknek a tárgyévet követő évben be kell
jelenteniük a MEKH felé – egy olyan információs
felületen, amelyet a MEKH a jövőben külön erre a célra
fog felállítani – az általuk az adott évre (vagy szükség
szerint az azt megelőző két év valamelyikére)
elszámolni kívánt energiamegtakarítást, illetve be kell
nyújtaniuk az ennek alapjául szolgáló, energetikai
auditor által ellenőrzött és hitelesített teljes műszaki
dokumentációt.

2.

Mindemellett a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy
a kötelezett beruházás vagy intézkedés megvalósítása
nélkül, energiahatékonysági járulék megfizetésével
teljesítse a kötelezettséget, amelynek összege 50 000
Ft/GJ/év. Abban az esetben, ha a kötelezett nem valósít
meg intézkedést és a járulékot sem fizeti be, a MEKH
energiahatékonysági bírságot fog kiszabni, amelynek
összege 70 000 Ft/GJ/év.

Az EKR legfontosabb szabályai
A kötelezetti körbe azok a kereskedők, egyetemes szolgáltatók és üzemanyagértékesítők tartoznak, akik végső felhasználókat látnak el energiával. Így tehát például
az erőművek, távhőtermelők, villamosenergia- vagy földgázszállítók elvileg nem
minősülnek kötelezettnek. A MEKH az ipari engedélyesek által riportált adatok alapján,
az egyes felhasználók tevékenységi köréből kiindulva fogja meghatározni konkrétan kik
minősülnek kötelezetteknek.
A kötelezettséggel érintett időszakban (2021-2030) a kötelezetti célérték – vagyis a
tárgyévet megelőző második évben (bázisidőszak) a végső felhasználók részére
értékesített energiamennyiség meghatározott százaléka, amelyet mint célzott
energiamegtakarítást a tárgyévben el kell érni – graduálisan növekszik, majd a 20222025 közötti csúcs (0,5%) után fokozatosan visszacsökken a kezdőértékre (0,05%).
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A kötelezettség konkrét mértékét (GJ-ban meghatározva) minden kötelezettre
vonatkozóan a MEKH állapítja meg, egyedi határozat formájában, amelyet a tárgyévet
megelőző év november 30-áig hoz meg. Kivétel ez alól a 2021-es év, mivel idén március
31-ig fog ennek eleget tenni a hivatal. Ehhez minden érintett köteles bejelenteni a
MEKH-nek, a tárgyévet megelőző év május 31-ig, a bázisidőszakban végső
felhasználóknak
értékesített
energiamennyiségeket
az
adatoknak
az
Energiainformációs Adattárba való feltöltésével (ld. V610b és G610b számú adatlapok).
Kivétel ez alól a 2021-es pilot év, idén ugyanis január 21-ig voltak kötelesek feltölteni az
adatokat az érintettek.
A
kötelezettek
több
módon
is
megfelelhetnek
a
kötelezettségnek:
(i)
energiahatékonysági beruházásokat, intézkedéseket valósíthatnak meg a végső
felhasználóknál; (ii) dönthetnek úgy, hogy nem valósítanak meg beruházást, hanem
minden végső felhasználó részére értékesített 1 GJ energia után 50 000 Ft
energiahatékonysági járulékot fizetnek meg; illetve (iii) a megtakarítások másodlagos
piacán már megvalósult energiahatékonysági intézkedést (fehér bizonyítványt)
vásárolhatnak maguknak.
Azt, hogy pontosan milyen intézkedéseket lehet megvalósítani és hogy azok adott
időegység alatt mekkora energiahatékonyság-növekedést fognak eredményezni, egy
ún. katalógus tartalmazza majd. A katalógus várhatóan 2021. márciusában (de
legkésőbb június 30-ig) elkészül. A katalógus nem taxatíve tartalmazza az elérhető
intézkedések körét: más egyedi intézkedések is megvalósíthatók, azonban ezek
adminisztratív terhe lényegesen magasabb.
A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben valamely kötelezett nem tudja
vagy nem kívánja intézkedés vagy beruházás útján elérni a számára előírt
energiamegtakarítást, úgy kötelezettségét 50 000 Ft/GJ összegű energiahatékonysági
járulék megfizetésével rendezheti (buy-out). Amennyiben azonban mind ez, mind a
beruházás megvalósítása elmarad (vagyis a kötelezett egyáltalán nem teljesíti a
kötelezettségét), minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 Ft
bírságra számíthat.
A kötelezett által megvalósított vagy a másodlagos piacról szerzett intézkedésekből,
beruházásokból eredő energiamegtakarítást az EKR-ben azt követően lehet elszámolni,
hogy az energiamegtakarítást valamely, a MEKH által névjegyzékbe vett – a kötelezettől
független – energetikai auditáló szervezet hitelesítette. A hitelesített megtakarítás
nemcsak a tárgyévre, hanem bizonyos feltételek mellett a tárgyévet megelőző és azt
követő évekre is elszámolható. A MEKH az elszámolásra a közeljövőben külön
elektronikus platformot fog felállítani (vagyis az elszámolás nem az Energiainformációs
Adattáron keresztül megy majd végbe).

Összegzés
Az EKR egyértelműen többletterhet fog róni a kötelezettekre, komoly elvárásokat és
jelentős szankciókat fogalmaz meg a kötelezettekkel szemben. Célszerű tehát az összes
érintettnek megismernie mivel is áll szemben, ugyanis a rendszer 2021. január 1-je óta
hatályos, vagyis működik és már 2021-re vonatkozóan is célértékeket határoz meg.
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Egyelőre több, meglehetősen fontos kérdés is rendezetlen a jogszabályokban (például a
sztenderd beruházások jegyzéke nem elérhető, az elszámoláshoz szükséges EKR
platform még fejlesztés alatt áll, hiányoznak a piaci ösztönzők, különösképpen a hosszú
távú beruházások vonatkozásában). Elengedhetetlen ezért folyamatosan nyomon
követni a szabályozás alakulását, amelyhez irodánk szívesen nyújt segítséget .
A jelen memorandum az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) rövid,
általános jellegű bemutatása. Amennyiben a memorandum témájában az Ön számára
további részletes és kiterjedt információra, bemutatóra van szükség – amely tartalmazza
a várható piaci hatásokat, illetve az elkövetkező hónapok legfontosabb teendőit,
határidőit és más releváns kérdéseket –, kérjük keresse meg irodánkat az alábbi
elérhetőségek valamelyikén.
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WOLF THEISS
A Wolf Theiss egyike a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa vezető ügyvédi irodáinak, erős
nemzetközi üzleti jogi fókusszal. 13 ország 340 ügyvédjével a cég összes
tevékenységének több, mint 80%-a az ügyfelek olykor határon átnyúló képviseletéből
áll. A Wolf Theiss – ötvözve a jogi és a gazdasági/üzleti szakértelmet – egyedülálló,
innovatív megoldásokkal összhangot teremt az egyes területek között; valamennyi
esetben a jogi, pénzügyi és üzleti know-how integrációja mellett működik.
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