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Abstract 

Coal consumption decreased even in those countries (e.g., U.S.) where the coal industry receives 

strong political support. Temporarily existing coal-based power plants could gain momentum due to 

specific circumstances (e.g., Germany, Poland), when the shut down and later the nuclear phase out 

of the German nuclear power plants were initiated. Similar tendencies could be observed on the 

Hungarian market. According the latest forecasts, by 2030 all remaining jobs in the coal industry 

(mainly at Vértes and Mátra Power Plants) will be non-existent. We examine the sophisticated effects 

of the Hungarian legal-regulatory framework as well identifying its directions on the coal industry, 

both in a negative (the promotion of nuclear energy and renewables) and a positive (state aid) 

direction. As to the latter, from 2019, the grant of the state aid to the coal industry is terminated. 

Finally, as an example of the sophisticated operation of the legislation we present the case of taxation 

issues of the so-called ‘c tariff’.  
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1. Bevezetés 

A felhasznált energia nagysága és forrásösszetétele szorosan kapcsolódik az adott ország fejlődéséhez 

és gazdasági teljesítményéhez, többek között az energiaköltségek versenyképességre gyakorolt 

hatásán keresztül (EC, 2014, 2015). A globális gazdasági növekedéssel a globális energiafogyasztás is 

növekszik, azonban a nyersanyagokhoz való hozzáférés és a technikai fejlődés az energiamixet is 

folyamatosan alakítja. Míg a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok (például a kőolaj és a földgáz) 

részesedése csökken a teljes energiafelhasználáson belül, ezen energiahordozók felhasznált 

mennyisége még növekedni tudott az elmúlt években, amely tendencia alól egyedül a szénfelhasználás 

jelent kivételt (IEA, 2018). 

2. Nemzetközi kitekintés 
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A szénfelhasználás a fejlett gazdaságokban csökken még azon esetekben is, amikor a szénipar 

aktuálisan nagyfokú politikai támogatást kap. Az egyik kiváló példa az Amerikai Egyesült Államok, 

ahol a szénfelhasználás éves szinten 1,9%-kal csökkent 2016 és 2017 között, miközben maga az 

amerikai szénkitermelés (+6,4%-kal) és az amerikai szénbányák által alkalmazott munkavállalók 

száma is nőtt (53051-re) az időszakban. Fontos kiemelni, hogy ez a növekedés a 2011-től 

megfigyelhető tendenciát csak átmenetileg tudja lassítani, mivel a növekvő létszám érezhető 

termeléscsökkentést is eredményezett: az időszakban az USA szénbányászati termelékenysége 

(átlagos termelés nagysága a munkaórára vetítve) 0,9%-kal csökkent (EIA, 2018). 

A következő három fő tényező miatt a felhasznált szén aránya várhatóan tovább csökken az energia 

mixben az USA-ban és az EU-ban egyaránt: 

• A szénfogyasztás csökkenése alapvetően a villamosenergia-szektortól függ (az USA-ban 

2017-ben elfogyasztott összes szén mintegy 92,8%-át a villamosenergia-termelésre 

használták).  A megújuló energiára vonatkozó előírások (pl. USA államokban az RPS 

előírások, EU 20-20-20 célok) közvetlenül biztosítják a megújuló energiaforrásokra (RES) 

fókuszáló hosszú távú kormányzati támogatást, ami közvetetten a szén alapú energiatermelés 

energiamixen belüli további csökkenését okozza. 

• Az innováció következtében más tüzelőanyag-típusok (pl. USA palagáz forradalma) illetve 

egyéb technológiák jövedelmezőbbé válnak (pl. az megújulókhoz kapcsolódó fejlesztések az 

EU-ban, kiemelten az észak-európai országokban). 

• A környezetvédelmi megfontolások az elmúlt évtizedben felértékelődtek. A piaci szereplők 

marketing (‘dirty coal’ percepciója és árazási oldalról is (ld. CO2 kvóták árának emelkedése) 

a szenes technológiákat egyre inkább kedvezőtlen választásnak tekintik. 

Habár ideiglenesen a meglévő szénalapú erőművek piaci lendületet tudtak nyerni a különböző 

országokban (ld. német atomerőművek 2011 utáni átmeneti leállítása, majd fokozatos kivezetése), az 

európai szénbányászattal kapcsolatos legfrissebb fejlemény, hogy 2019. január 25-én a 28 tagú, német 

kormány által felállított szénbizottság elfogadta a szénerőművek 2038-ig történő teljes kivezetésének 

tervét. A szénkivezetéshez kapcsolódóan 2019. február 4-én a négy német villamos energia TSO 

publikálta 2030-ig szóló hálózatfejlesztési tervének első változatát, amelyet társadalmi konzultációra 

bocsátottak (50Hertz et al., 2019). Mindkét esetben ugyanazon premisszák kerültek figyelembe 

vételre, mint például a megújuló energiaforrások 65%-os áramtermelési részarányának 2030-ig történő 

elérése, valamint az atomerőművek 2022 végéig történő bezárása. A német egységes energiapolitikai 

megközelítést jellemzi, hogy a politikai döntések által okozott nehézségek és potenciális negatív 

hatások (áramár-növekedés; barnaszenes régiók szerkezet-átalakítása; ellátásbiztonsági kockázatok; 

jelentős beruházási többletigény) ellenére folytatja a klímacélok az EU-s elvárásoknál erőltetettebb 

teljesítését. A német energiapolitikai lépések azt is jelentik egyúttal, hogy a jelenlegi német 

többlettermelői kapacitás várhatóan 2023-ban, az utolsó atomerőmű kivezetésével megszűnik és akár 

kapacitáshiányos árampiaccá is válhat. Ez maga után vonhatja a német áramimport növekedését, 

egyúttal régiós szintű ellátásbiztonsági kockázatot is jelenthet, ha a szomszédos országokban is 

folytatódnak a szénerőmű kivezetések. 

3. A megújulók térnyerésének hatása a magyar széniparra 

A fejlettebb EU tagállamok és a kelet-közép-európai régió (különösen a lengyel) energetikai 

preferenciákkal a gyors szénkivezetés szembenállást jelent, mivel utóbbiak alapvetően érdekeltek az 

atomenergia és szénipar fenntartásában, a gazdasági fejletlenségük miatt a lakossági fogyasztók 

védelme hangsúlyosabb szempont és a gazdasági növekedés fenntartásának egyik kulcsa esetükben a 

versenyképes ipari villamosenergia-ár. A német végfogyasztói villamosenergia-árak esetleges további 

növekedése ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy energiaintenzív iparágak az EU-magból a közép-

kelet-európai térségbe települjenek. 
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Az 1990-es évektől a magyar energetikában dolgozó munkavállalók létszáma csökken és az 

értékláncon belüli foglalkoztatási arányok is átrendeződnek. Az egyik legnehezebb helyzetbe 

szénbányászat és a szénalapú villamosenergia-felhasználás került. Még a 2012-es magyar nemzeti 

energiastratégia is kiemelten kezelte (pl. szén-atom-zöld preferált energiamix meghatározásán 

keresztül) a szénalapú termeléshez kapcsolódó meglévő munkahelyek fenntartását és – elsősorban a 

Mátrai Erőmű kapcsán – egy újabb észak-magyarországi gazdaságilag depressziós terület 

kialakulásának megelőzését is. Az elmúlt időszakban azonban a szénalapú termelés fenntarthatóságát 

egyre többen kérdőjelezték meg, így várhatóan a 1772/2018 (XII.21.) Korm. határozat alapján 2019-

ben kialakításra kerülő új energiastratégia kevésbé célozza a szenes technológiák fenntartását a 

következők miatt: 

i. a 2012-es magyar energiastratégia megfogalmazása még 2010-ben kezdődött el, akkoriban, 

amikor még a 2008-as pénzügyi válság okozta visszaesés erősen érezhető volt, így a 

döntéshozók arra törekedtek, hogy megakadályozzák a gazdasági visszaesés súlyosbodását. 

2019-re azonban a globális és a magyar gazdaság is növekedési időszakban van, ezért a 

munkanélküliség kérdése már nem olyan kritikus, mint 2010 körül volt. 

ii. Miközben – például a megújuló energiaforrások bővülése miatt - meglévő energetikai 

munkahelyek elveszhetnek, egyúttal újak is jönnek létre. Ezek elsődlegesen a munkaigényes 

gyártási folyamatra érvényesek, de a megújuló erőművek működtetése és karbantartása is új 

munkahelyeket teremt, utóbbiak azonban jelentősen kisebb mértékben. Megjegyzendő, hogy 

a legtöbb új munkahely általában differenciáltan, különböző földrajzi helyeken képződik, 

hiszen a megújuló fejlesztések sem kizárólag egy központi helyszínre koncentrálódnak. Az is 

igaz ugyanakkor, hogy a barnamezős (pl. rekultivációs területen lévő) lokációk 

környezetvédelmi szempontból ideális helyet biztosítanak a megújulók – pl. fotovoltaikus 

erőművek – telepítésére, mivel nem mezőgazdasági vagy erdészeti területek vonódnak ki a 

művelés alól. 

iii. A piaci és szabályozási környezettől függetlenül is a meglévő szénalapú erőművi egységek 

életciklusuk végéhez közelednek és jelentős beruházásokra lenne szükség az elavult 

technológiák megújításához, a folyamatos üzemanyag-ellátás fenntartásához és a szigorúbb 

előírásoknak való megfeleléshez (pl. szén-dioxid-leválasztás és – tárolás, CCS). 

Mindezekkel egybevág az EC JRC (2018) előrejelzése, amely szerint 2030-ig mind a Vértesi 

Erőműben (megközelítőleg 115 embert alkalmaz, az erőmű jelenleg rekultiváció alatt áll), mind a 

Mátrai Erőműben megszűnnek a szénipari állások. 

4. Magyar szabályozás 

Az energiamix általában, tiszta piaci szempontból elsősorban a technológia, energiaforrás és piaci 

kondíciók függvénye. Nyilván nem redukálható azonban pusztán a gazdasági-pénzügyi, illetve 

műszaki szempontokra az energiamix kérdése már önmagában a szociális megfontolások miatt sem. 

Egy, a teljesen piacias, magánérdekeken alapuló viszonyoktól nagymértékben eltérített iparágban, ahol 

a közérdek megjelenése erőteljes, az energiamix rögtön jogi, szabályozási kérdés is. Persze nem is 

pusztán egy jogalkotói, jogi természetű (de lege ferenda) döntés tárgya, mely különböző legiszlációs 

aktusokban, törvénymódosításokban, kormányhatározatokban, állami támogatási döntésekben, 

sémákban, netán tilalmakban valóban különféle jogi formát ölt majd magára, hanem sokkal inkább 

mint komplex rendszer. Egy rendszer komplex, ha olyan világos dependenciák vannak az egyes 

elemek között, mely dependenciák elkerülhetetlenek, és így amennyiben egy elemet eltávolítunk, a 

rendszer viselkedése megváltozik, méghozzá olyan mértékben, ami jócskán túlmegy az adott 

eltávolított kis elem súlyán (Watkins és Freeman, 2008). A komplex rendszerek sosem lineárisak, 

elemei sosem függetlenek, és ellenállnak a redukcionizmusra tett minden kísérletnek. Az energiamix 

szempontrendszere, dependenciáinak rendszere pontosan egy ilyen komplex rendszer. Az egyes 

azonosított területek természete (viselkedése) és kölcsönhatása pontosan a komplex hálózatok 
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törvényei szerinti, és ezeket a kölcsönhatásokat, viszonyokat és dependenciákat aztán e komplex 

rendszer részét képező szabályozás maga képezi le a jog nyelvére.  

Ami ebből a komplex rendszerből közelebbről a szabályozási-jogi dependenciák alrendszerét illeti a 

szénipar és az energiamix kapcsolata szempontjából, az hazai jogalkotó kétirányú tevékenységét 

eredményezi. Egyrészt a nukleáris energiával (PaksII) valamint a megújulókkal kapcsolatos jogi-

szabályozási megfontolások, mint a szénipar szempontjából negatórius szabályozási hatások 

határolják le a szénalapú energiatermelés lehetőségét, ezáltal meghatározva a szénipar szabályozási-

jogi mozgásterét. Magyarország az ismert módon beruházási támogatást nyújt ahhoz, hogy 

Magyarországon két új reaktor épüljön a paksi telephelyen. Az egyenként 1200 MW-os reaktorok 2025 

és 2026 során történő üzembe helyezése a cél az elfogadott ütemterv szerint. A közvetlen kiváltó ok a 

paksi telephelyen jelenleg működő, 80-as években készült és jelenleg Magyarország belföldi 

villamosenergia-termelésének mintegy 50%-át biztosító négy reaktor felváltása. Magyarország 

véleménye szerint Paks II megépítésére szükség van a leépítésre kerülő kapacitások helyettesítése és 

az új termelési kapacitások iránti igények kielégítése miatt. Az Európai Bizottság maga is megvizsgálta 

PaksII-őt tiltott állami támogatási szempontból, és 2017. márciusban le is zárta a vonatkozó 

vizsgálatát, meghozva az azt jóváhagyó, ám jelentős kötelezettségeket előíró határozatát (EC, 2017). 

A megújulók tekintetében az új megújuló támogatási rendszer, a METÁR határolja le a mozgásteret, 

ami valójában egy csomag: a villamosenergia-kódex („Vet.”) módosítása, a kötelező átvételi rendelet 

(389/2007) módosítása, végül egy új kormányrendelet a METÁR részletszabályairól. A régi kötelező 

átvételi („KÁT”) rendszer mára lezárult, a 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet zárta le, a 2020-as évre 

vonatkozó METÁR pályázati kiírás 2019 második felében várható. A 256/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendelet alapján változtak a részletszabályok is, illetve a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 2018. 

április 21-én hatályba lépett 18. § (7) bekezdése alapján a kötelező átvételre (METÁR KÁT) irányuló 

új kérelem jelenleg úgy nyújtható be, hogy – tekintettel a kimerített éves kvótára – a befogadott és 

kellően dokumentált projekt kap egy várakozási sorszámot, tehát sorban áll. A sok bizonytalanság 

ellenére szabályozási-jogi oldalról a megújulók támogatása a jelenlegi szabályozási környezetben – 

hasonlóan a nukleáris energiaforrásból termelt villamos energiához – lényegesen eltéríti az 

energiamixet, leszűkítve a szénalapú villamosenergia-termelés, illetve tágabban a szénipar 

mozgásterét. 

A hazai jogalkotási tevékenység másik iránya a széniparhoz kapcsolódó támogatási rendszer, ami 

szemben az előző – negatórius – iránnyal egy affirmatív, illetve támogató (életben tartó) szabályozást 

jelent. Ennek az alapja lényegében nem is nemzeti szintű szabályozás, hanem egy EU határozat mely 

rögzti, hogy a versenyképtelenül üzemelő szénbányák nem tarthatók fent. A bányabezárások 

következményeinek enyhítésére a tagállamok jóváhagyott állami támogatást nyújthatnak, ehhez 

azonban mind a bevételek, mind a ráfordítások indokoltságának vizsgálatára szükség van. Ez utóbbit 

Magyarországon a MEKH végzi el, és ez alapján tesz javaslatot a miniszternek a kifizetési volumenre. 

Magyarország élt ezzel az állami támogatás-nyújtási lehetőségével, és az ún. szénipari 

szerkezetátalakítási támogatás vagy röviden szénfillér formájában nyújtja azt (2007. évi LXXXVI. 

törvény 147. §). A támogatás a Márkushegyi Bányaüzemhez kapcsolódik, ami a Vértesi Erőmű Zrt. 

tulajdonában álló Oroszlányi Erőmű működéséhez szükséges szénforrást biztosítja. Ez maradt hazánk 

utolsó mélyművelésű szénbányája. A szénipari szerkezetátalakítási hozzájárulást a rezsicsökkentés óta 

kizárólag a nem lakossági villamosenergia-fogyasztók fizetik, míg korábban a lakossági 

végfelhasználói villany ára is tartalmazta továbbhárított, pass-through tételként. A szénfillér összege 

a legutóbbi időkig 0,05 Ft/kWh volt. Ehhez nagyon hasonló megoldás a szintén a Vet. 147. §-ában 

rögzített és külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban 

fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított 

kedvezményes árú villamosenergia-ellátás finanszírozásához szükséges pénzügyi források köre, a C-

tarifa. A hivatkozott külön jogszabály a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet, mely meghatározza a 

kedvezményes villamos-energia vásárlási (egyetemes szolgáltatói) tarifa igénybe vételének feltételeit. 
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A C-tarifa forrása a rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, 

villamosenergia-kereskedő és termelői engedélyes befizetési kötelezettsége a nem lakossági fogyasztó 

részére közvetlenül értékesített villamos energia mennyiség tekintetében azzal, hogy azokat 

továbbhárítja a nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó felé, valamint a közvetlenül a szervezett 

villamosenergia-piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló, nem lakossági fogyasztó 

rendszerhasználó. 

Mind a szénfillér, mind a C-tarifa a Vet. 147. § (1) b) pontján alapul, mely szerint a MAVIR mint 

átviteli rendszerirányító által az e célból létrehozott elkülönített számláján kezelt, kötelező befizetésből 

származó pénzeszközökből kell biztosítani a meghatározott jogalkotói célok támogatását. A MAVIR 

a beszedett pénzeszközöket a Vet. alapján – immáron kúriai ítélettel is megerősítetten – külön kezeli, 

azok nem minősülnek a bevételének. 

A szénfillér azonban csupán 2018-ig járt, azért a jogalkotó a támogatást 2019-ben lényegében kivezette 

akként, hogy a szénfillér szabályozói mechanizmusa változatlan maradt, azonban annak támogatási 

mértéke a Vet. szerint 0 Ft/kWh, ahogy azt a 2018. évi XCIX. törvény 64. § 24. pontja rögzíti. A 

jogalkotói támogatása tehát megszűnt a széniparnak, újabb esetleges állami támogatási (EU-s) 

jóváhagyás híján ennek változása nem is várható. Egyébként is jellemzőnek mondható ezen a területen 

a legiszlációra, hogy amit ad a jogalkotó az egyik kezével, azt elveheti a másikkal. Ez sokszor indirekt, 

áttételes vagy egészen szofisztikált módon jelenik meg. Erre érdekes példaként mutatjuk be a C-tarifa 

adómentességének alakulását. A Vet. szerint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem tartoznak bele az általános forgalmi adó alapjába. A 

személyi jövedelemadó mentesség szempontjából azonban nem a Vet., hanem a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény („Szjatv.”) az irányadó. Az Szjatv. 2009. december 31. napjáig 

hatályos 1. számú mellékletének 8.28. pontja szerint „adómentes bevételnek minősül a villamos 

energiáról szóló külön törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott 

személyi körben - a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben 

- külön jogszabályban meghatározottak szerint vételezett villamos energiának az egyetemes szolgáltató 

üzletszabályzatában meghatározott általános lakossági fogyasztói áron számított értéke és az ilyen 

magánszemélyre vonatkozó kedvezményes villamos energiának az egyetemes szolgáltató 

üzletszabályzatában - külön jogszabály előírásai szerint - meghatározott ára alapján számított érték 

különbsége formájában nyújtott kedvezmény.”  

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. 

törvény (a továbbiakban: „Első Módosító Törvény”) 186. § 16. pontja hatályon kívül helyezte az 

Szjatv. 1. számú mellékletének 8.28 pontját 2010. január 1. napjával. Az Első Módosító Törvény 206. 

§ (16) bekezdése szerint „2009. december 31-én hatályos 8.12. és 8.28. pontja szerinti adómentes 

juttatásra az említett időpontban hatályos szabályok szerint jogosultságot szerzett magánszemélyek 

esetében a juttatás a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig adómentes”. 

Ezt követően az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 

túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Második Módosító Törvény”) 7. § (3) bekezdés 12. pontja 

hatályon kívül helyezte az Első Módosító Törvényt, a Második Módosító Törvény 92. § (10) bekezdés 

7. pontja alapján 2019. január 1. napjával. A Második Módosító Törvény 1. § (1) bekezdése szerint 

viszont „az e törvénnyel hatályon kívül helyezett törvény vagy törvényi rendelkezés hatályon kívül 

helyezése nem érinti az annak alapján e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy 

módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.” A Második Módosító Törvény 92. § (1) 

bekezdése szerint a Második Módosító Törvény egésze 2020. január 2. napján hatályát veszti. Mindez 

azt eredményezi, hogy mivel sem a módosító jogszabályok, sem az alapjogszabály nem fogja 
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tartalmazni a C-tarifa adómentességet, ezért álláspontunk szerint a C-tarifa adómentesség nem lesz 

alkalmazható 2020. január 2. napját követően hatályos jogszabályi rendelkezések hiányában. 
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