
 

 
 
 
 

SZUCHY RÓBERT 
 
 
 
 

 
 

 
 

HABILITÁCIÓ TÉZISEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUAPEST 
2017 



 2

I. TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG  

1. Tudományos munkásság bemutatása 
 

A versenyjogi tárgyú, az összefonódás-ellenőrzések európai szabályait vizsgáló oktori 

értekezésem elkészítése és a doktori fokozatom megvédése óta – amely elsődlegesen arra 

kereste a választ, hogy az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszerében mennyire 

érvényesül a jogbiztonság követelménye és amely elkészítéséhez a belgiumi Brugge-ben, a 

nagy múltú College of Europe-ban kutatóként eltöltött közel két év nagyban hozzájárult –, 

kutatásaim elsődleges tárgykörébe az energiajog került. A versenyjogi felkészültség kiváló 

alapot teremtett a további kutatásaim megalapozásához, tekintettel arra, hogy a versenyjogi 

szabályok jelentős része is érinti az energiajogi területeket, gondoljunk csak a piaci 

liberalizációra, illetve az állami támogatások kérdéskörére.  

Az energiajog egy komplex jogterület, amelynek vizsgálatára interdiszciplináris 

megközelítési móddal, a közgazdasági és jogi vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával 

van lehetőség, amelyhez számos energiapolitikai és nem kevés műszaki kérdés is 

kapcsolódik. Ahogy majd a későbbiekben ismertetésre kerül, az energiajog keretei és tárgya, 

önmagában az energiajog meghatározása is számos kérdést vet fel, hiszen az 

energiaszabályozáson át, kötelmi jogi kérdéseken keresztül, a fogyasztóvédelmen át számos 

területet érint, nem beszélve a környezet- és klímavédelmi aspektusairól, amely önagában 

hatalmas területet ölel fel. 

Az elmúlt években – így különösen a PhD fokozatom megszerzése óta eltelt időben –, 

de nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt tíz éveben, abban a szerencsés helyzetben volt 

részem, hogy az energiajog számos területét megismerhettem, elemezhettem, vizsgálhattam, 

sőt néhol aktív formálója is lehettem. E területeken nem csak mint kutató volt szerencsém 

különböző kutatásokban részt venni, tanulmányokat írni, vagy előadásokat tartani mind 

Magyarországon, mind külföldön egyaránt, hanem az elméleti munkám mellett, gyakorló 

ügyvédként is számos olyan jogi tanácsadói munkában vehettem és vehetek részt, amelyek az 

energiajog területéhez tartoznak. E gyakorlati tevékenységi körömbe beletartoznak a 

jogvélemények készítésén át, energetikához kapcsolódó projektek jogi támogatásán keresztül 

az energiajogi tárgyú szerződések készítésén és véleményezésén át a szabályozási 

koncepcióalkotás is, nem beszélve az energetikai tárgyú perekben történő perképviseletről. 

Úgy érzem, hogy e gyakorlati tapasztalatok is elősegítették annak a látásmódnak a 

megteremtését, amely felhívja arra a jogtudomány figyelmét, hogy melyek azok a területek, 
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ahol szabályozási deficittel (vagy éppen túlszabályozottsággal) találkozhatunk, és amelyeket 

érdemes a jogtudomány szempontjából is vizsgálni.  

2. A kutatás módszere és forrásai 
 

A habilitációs értekezés megírásához kapcsolódó kutatómunka során a szakterülethez 

kapcsolódó elméleti, tudományos munkák széleskörű feldolgozására törekedtem, a 

nemzetközi és hazai szakirodalmat, a normatív szabályozást és a kialakult gyakorlatot is a 

vizsgálódásom körébe vontam. Az értekezés írása során számos jogesetet feldolgoztam – 

értve ezalatt az Európai Bizottság döntéseit, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéleteit 

(jogfejlesztő értelmezéseit) –, amelyek nagyban hozzájárultak a mai, hatályos európai 

energiajogi gyakorlat kialakulásához.  

Az értekezés több idősíkon mozog, hogy bemutassa az egyes szabályozási kérdések 

fejlődését, valamint azt, hogy ezek a szabályok hogyan járultak hozzá a hatályos energiajogi 

szabályok kialakulásához és a szabályozás aktuális keretrendszeréhez, továbbá áttekintést ad a 

hatályos energiajogi szabályozás főbb elemeiről.  

Továbbá, tekintettel arra, hogy 2016. november 30-án az Európai Bizottság közzétette a 

„Tiszta energia minden európainak” intézkedéscsomagját1, amely jelentős változásokat kíván 

eszközölni a jövőben az európai energiajogi szabályokban. E változás igazodik a technológiai 

fejlődéshez (mint például az e-mobilitás szabályozásának kérdésköre, vagy éppen a 

decentralizált energiatárolás), ugyanakkor jelentős változásokat kíván eszközölni a korábbi 

piaci szabályokhoz képest. 

Az Európai Bizottság az intézkedéscsomagja során már irányelv-tervezet szinten 

előkészítette az új szabályokat, mind a villamosenergia, mind a földgázpiac vonatkozásában, 

így tehát meglehetősen konkrét jogalkotási szándékot láthatunk a közzétett – bár még nem 

elfogadott – dokumentumokban. Mindenesetre amennyiben e tervezetek elfogadásra kerülnek, 

akkor – a tagállami implementációkat követően – számos változást hoznak majd az egyes 

tagállamok energetikai szabályozásában is.  

Fontos megemlíteni, hogy az értekezésnek nem az volt a célja, hogy teljeskörű, átfogó 

és leíró jellegű bemutatást adjon a hatályos, akár hazai, akár európai uniós szabályokról, 

hanem egyes releváns aspektusát kívántam kiemelni és azokat a főbb irányokat kívántam 

kiemelni, amelyek a jövő fejlődési tendenciáit meghatározzák majd. A dolgozat továbbá a 

hazai szabályozás egyes aspektusaira is rá kíván világítani, bemutatván azt, hogy a magyar 

                                                
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_hu.htm (2016.12.31.) 
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energiajogi szabályozás milyen hosszú időre nyúlik vissza, továbbá hogy az egyes európai 

jogi szabályok hogyan jelentek meg a magyar jogban, illetve hogy a magyar polgári jog 

hogyan kezeli az„energiát” mint szabályozási tárgyat. 

 

II. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Tudományos tevékenység bemutatása 
 

A Magyar Tudományos Művek Tárában („MTMT”) feltüntetett publikációk közül – 

amelynek teljes listáját jelen tézisfüzet 1. számú mellékleteként csatolok -, néhány fontosabb 

kutatást, előadást, illetve publikációt külön ki kívánok emelni.  

a) Főbb energetikai tárgyú publikációk 
 

Az energiajogi tárgyú publikációk száma Európában a ’80-as évektől kezdve 

növekedésnek indult, Magyarországon rendkívül kevés tudományos igényű, tisztán 

energiajogi publikáció jelent meg2. Ugyanakkor természetesen számos olyan egyéb 

kiemelkedő mű született hazánkban is, amelyeknek a tárgya energiajogi kérdéseket érintett. 

Jellemzően e művek a környezetjog, agrárjog vagy éppen az adózás területéről kerültek ki3.  

Éppen ezért fontos eredménynek tartom, hogy az MTA IX. Gazdaság- és 

Jogtudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményei szerinti „összesített 

folyóiratlistán” minősített, különösen „A” kategóriás folyóiratokban is sikerült tisztán 

energiajogi tárgyú publikációkat megjelentetnem. 

E cikkek közül kiemelném az alapvető, kötelmi jogi problémákat az energiajog 

területén vizsgáló cikkemet. 

 

SZUCHY Róbert: A szerződéskötési szabadság és annak korlátai az energiajogban, 

különös tekintettel a villamosenergia-szektorban, FORUM: ACTA JURIDICA ET 

POLITICA 4:(2) pp. 167-178. (2014) 

 

                                                
2 Tisztán energiajog tárgyúnak tekintendő például az alábbi kötelet: FAZEKAS Orsolya (szerk.) : A magyar 
villamosenergia szektor működése és szabályozása I, Complex Kiadó, Budapest, 2010  
3 Pld.: FODOR László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból, Wolters 
Kluwer Kiadó, Budapest, 2014 
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Ugyancsak kiemelném az energiajog és a tulajdonjogi összefüggéseit vizsgáló tanulmányt 

(könyvrészletet), amely az energia (ezen belül különösen a villamos energia) mint tulajdonjog 

tárgya aktuális dologi- és kötelmi jogi aspektusait vizsgálja.  

 

SZUCHY Róbert: Tulajdonátruházás az energiajogban, különös tekintettel a villamos 

energia kereskedelemre, In: Erik Štenpien, Miskolczi Bodnár Péter (szerk.) 

A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. 313 p. 

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2015. pp. 

296-303. 

b) Főbb konferencia előadások 
 

i) Nemzetközi energetikai tárgyú konferencia előadás 

 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon viszonylag kevés tisztán energiajogi tárgyú 

konferencián van lehetőség megnyilvánulni, ezért elsődlegesen külföldi fórumok azok, ahol e 

témában elő lehet adni. Ezek közül külön kiemelném a University of Eastern Finland által 

szervezett, több száz, az energiajog legkiválóbb nemzetközi oktatóiból, kutatóiból és 

szakembereiből álló nemzetközi konferenciát, ahol előadóként lehetőségem volt angol 

nyelven előadást tartani, neves nemzetközi hallgatóság, így különösen az energetikában 

kiemelten fontos, nemzetközi energetikai szervezetek vezetői előtt.  

 
SZUCHY Róbert: The Renationalisation of the Energy Sector in the European Union: 

Energy Transitions Conference, University of Eastern Finland, Faculty of Law, in 

cooperation with ELRF and PEEER, Joensuu, Finnország, 2014. március 3. 

 

 ii) Hazai energetikai tárgyú konferencia előadás 

 

Tekintettel arra, hogy az energiajog az elmúlt években hazánkban is egyre jobban a figyelem 

középpontjába került, a Wolters Kluver rendezésében 2016. szeptemberében került sor az 

Első magyar energiajogi konferencia elnevezésű konferencia megtartására. (Függetlenül attól, 

hogy a névválasztás megtévesztő, mert volt már energiajogi tárgyú rendezvény korábban 

Magyarországon, ettől függetlenül mindenképpen az év egy jelentős rendezvénye volt, 

tekintettel arra, hogy a legkiválóbb hazai szaktekintélyek és mind a szabályozó, mind a piaci 

szereplők részéről a legjobb előadók vettek részt rajta. E konferencián lehetőségem volt arra, 
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hogy az általam kutatott és oktatott energetikai kérdésekben meg tudjam osztani 

gondolataimat és szakmai álláspontjaimat a konferencia számos hazai és nemzetközi 

résztvevőjével. 

SZUCHY Róbert: Aktuális jogi / szabályozási kérdések Európában és Magyarországon 
a tervezett új piaci modell elemei és az E-mobilitás témaköreiben, 2016. szeptember 
13., Első magyar energetikai jogi konferencia, Budapest 

 

iii) Egyéb hazai konferencia előadások energiajogi tárgykörben 

 

Egyúttal számos olyan hazai, elsősorban polgári jogi és kereskedelmi jogi tárgyú 

konferenciára is sor kerül, ahol lehetőség van energiajogi tárgyú témák bemutatására is. Így 

például a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett 

tulajdonátruházási tárgyú konferencián is helyt kapott egy általam fontosnak és aktuálisnak 

tartott téma, a tulajdonátruházás speciális szabályai az energiajogon belül.  

 

SZUCHY Róbert : Tulajdonátruházás az energiajogban, A tulajdonátruházás 

összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései című nemzetközi konferencia, 

2015.05.15 (2015), SZTE ÁJTK 

 

Ugyancsak egy rangos hazai konferencián volt lehetőségem a polgári jogi és kötelmi jogi 

szabályokhoz képest, lex specialis-ként az energiajogban megjelenő speciális kötelmi jogi 

szabályok feltárására és bemutatására. E konferencia előadást követően az előadás témájával 

egyezően a rangos, ‘A’ kategóriás FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA című jogi 

folyóiratban jelent meg a témával egyező írásom, amelynek címe a konferencia előadáséval 

egyezett.  
 

SZUCHY Róbert : A szerződéskötési szabadság és annak korlátai az energiajogban, 

konferencia előadás az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a 

Magánjogot Oktatók Egyesülete által közösen szervezett, a „Magánjogunk megújítása - 

Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári eljárásjogban és a nemzetközi 

magánjogban , 2015. május 29. (2015) 
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iv) Egyéb nemzetközi konferencia előadások 

 

A tisztán energiajogi tárgyú tudományos oktatói és kutatói munka mellett érdemesnek tartom 

megemlíteni, hogy mint általános társasági- és kereskedelmi jogász, egyéb külföldi, 

nemzetközi konferencián is volt lehetőségem részt venni és előadást tartani. Ezek közül kettőt 

kívánok kiemelni az elmúlt évekből. 

 

Szuchy Róbert : A kezesség aktuális problémái, A biztosítékok rendszere az új magyar 

és román Polgári törvénykönyvekben c. nemzetközi konferencia, Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem, Magánjogi és Összehasonlító Jogi Intézet, Kolozsvár 

(Románia), 2015 április 24. (2015) 

 

Szuchy Róbert : A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása, Vajdasági 

Magyar Tudományos Társaság, A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – Polgári 

törvényhozás és társadalom, Újvidék (Szerbia), 2013. november 23., (2013) 

c) Energiajogi tárgyú nemzetközi kutatási projektek 
 
Az elméleti felkészültség mellett az elmúlt években lehetőségem nyílt számos olyan 

nemzetközi projektben részt venni, amelyek meghatározóak voltak a hazai, nemzetközi és az 

Európai Uniós energiajog elemzésében és annak formálásában is. Ezek közül néhányat az 

alábbiakban emelnék ki. 

(a) EC study on "survey of licensing procedures for new nuclear 

installations in EU countries” EC TENDER TREN/R1/350-2008, 

European Commisson.  

 

A fenti projektben, az Európai Bizottság számára és megrendelésére írt 

elemzésben, a helyzet feltárásával foglalkozó magyar szakértőként az 

atomerőművek engedélyezésére vonatkozó szabályozási keretek 

vizsgálatára került sor.  
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(b)  Development of an EU acquis-compliant electricity legislative 

framework in Bosnia and Herzegovina (The European Union’s IPA 

2008 National Programme for Bosnia and Herzegovina) 

 
Az egyik legfontosabb és legnagyobb kihívást tartogató projektben 2013-

ban vettem részt, amely során egy, az Európai Unió által finanszírozott 

projekt keretében 6 hónapon keresztül Bosznia-Hercegovinában 

(Szarajevóban) egy kutatási csoport tagjaként, egy részterület 

vezetőjeként, az Európai Uniós közösségi jognak megfelelő, az EU-s 

acquis átvételét megteremtő kutatásban vettem részt, amelynek 

eredményeként számos angol nyelvű előadás, workshop és képzés 

tartásán túl, a boszniai új villamos energia törvény megalkotásában is 

közreműködtem, mint a jogszabályi kodifikációt vezető jogi szakértő.  

(c) Legislative Gap Analysis for harmonisation of Albanian legislation 

with EU acquis (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2011)) 

Szintén az EU-s energiajogi acquis átvételét ellenőrző szakértőként 

vettem részt a neves német GIZ szakértőjeként a fenti albániai projektben, 

ahol személyes jelenlét mellett Tiranában tartottam energiajogi tárgyú 

képzéseket és workshopokat, elsődlegesen albán kormányzati 

szakembereknek abból a célból, hogy a projekt keretében feltárt 

jogharmonizációs hiányosságaiknak könnyebben tudjanak eleget tenni.  

 

(d) Review of current national rules and practices relating to risk 

preparedness in the area security of electricity supply (“Risk 

preparedness fact finding study”) –ENER/B4/2015623 

 
A fenti projekt az egyik legfrissebb kutatási projektem a 2016-os évből, 

amelyben az Európai Bizottság megrendelésére a villamosenergia 

ellátásbiztonság jogi szabályozási kereteinek a vizsgálatára került sor 



 9

az egyes EU-s tagállamokban. A végleges tanulmányt az Európai 

Bizottság Energiajogi Főigazgatósága a saját honlapján is közzétette4. 

d) Egyéb nemzetközi kutatási projektek 
 

Bár kétségtelen tény, hogy jelen tézisfüzetben elsődlegesen az energiajogi 

tárgyú kutatásaim és kutatási projektjeim kiemelésére kívánom a 

hangsúlyt helyezni, de egyúttal fontosnak tartom más egyéb, kiemelt, 

európai jogi és kereskedelmi jogi tárgyú nemzetközi projektjeim 

kiemelését is.  

(a) The legal framework business-to-business unfair trading practices in 

the retail supply chain. MARTK/2012/049/E2/ST/OP 

 
A nagymúltú belgiumi College of Europe (Brugge) és a híres firenzei 

European University Institute (EUI) közös, az Európai Bizottság (DG 

MARKT) számára készített kutatásában volt szerencsém részt venni, 

kutatóként. A projekt célja a tisztességtelen piaci magatartások és piaci 

gyakorlatok, valamint a nemzeti szabályozási sajátosságok feltárása volt a 

B2B szegmensben.  

(b) EC study on the impact of national rules on unilateral conduct that 

diverge from Article 102 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union(TFEU). COMP/2009/A4/021 Si.2.565538HT.2270 

 
A fenti projektben ugyancsak a College of Europe szakértőjeként 

működtem közre, amely kutatás megbízója az Európai Bizottság 

Versenyjogi Főigazgatósága volt. A kutatás versenyjogi és kereskedelmi 

jogi kérdésekre kereste a választ, elsődlegesen abból az aspektusból, hogy 

az egyes tagállami szabályok mennyiben térnek el esetlegesen az Európai 

Unió és különösen az EUMsz 102. cikkében előírt feltételektől és 

szabályoktól.  

                                                
4 Elérhető: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-study-examines-national-rules-and-practices-electricity-
supply-risk [2016.11.20.] 
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(c) Tools for Ensuring Implementation an Application of EU Law and 

Evaluation of their Effectiveness. IP/C/JURI/IC/2012-019 

 
Végezetül a kutatási projektjeim közül kiemelném a College of Europe 

által felkért szakértőjeként, az Európai Bizottság számára készített 

projektet, amelyben az EU-s jog tagállami átültetéséhez kapcsolódó 

kérdések kerültek vizsgálatra. 

e) Egyéb kutatási projektek 
 

 Az Igazságügyi Minisztérium „Jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programjában” kutatócsoport-vezetői tevékenység végzése, az elnyert „Üzleti 

jog egyes modern kihívása” című kutatóprogram keretein belül (2016-2017). 

2. Energiajogi tárgyú konferencia szervezés 
 

A hazai energiajogi oktatás és kultúra fejlesztése során Magyarországon az elsők között 

került sor tisztán energiajogi tárgyú nemzetközi konferencia szervezésére, angol 

nyelven. Ez a nemzetközi konferencia a KRE ENERGY LAW FORUM 2016 volt, 

2016. július 10-én, Budapesten, amelyre a KRE ÁJK szervezésében került sor. A 

konferencia tudományos programjának kialakítását, szervezését és lebonyolítását is 

személyesen valósítottam meg. Továbbá a konferenciát, mint levezető elnök, angol 

nyelven moderáltam, valamint az alábbi tudományos előadást tartottam, angol nyelven. 

 

Szuchy Róbert, The various aspects of Energy Law,  

KRE ENERGY LAW FORUM 2016, The Faculty of Law of Károli 

Gáspár University, Budapest, 2016.  

 

3. Külföldi oktatói és kutatói tevékenység 
 

Az elmúlt években lehetőségem nyílt arra, hogy elsődlegesen energiajogi, de más üzleti 

jogi tárgykörökben is, előadásokat tartsak vagy kutatói tevékenységet végezhessek 

külföldi egyetemeken. A kutatások során számos olyan energiajogi kérdést sikerült 

vizsgálnom, amelyek a későbbi tudományos munkáimban, elsődlegesen publikációkban 

meg tudtak jelenni.  
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(i) 2015, 1 hét , Reykjavik University, Reykjavik, Izland 

Energiajogi kutatások 

(ii) 2006-2008 College of Europe, Brugge, Belgium 

Európai jogi és energiajogi kutatási tevékenység végzése 

(iii) 2009, 1 hét 

Instituto Superior de Comunicaçăo Empresarial, Lisszabon, 

Portugália 

Versenyjogi tárgyú előadások tartása 

(iv) 2008, 1 hét 

West Lithuania Business College, Klaipėda, Litvánia 

Előadások tartása versenyjog és felelős vállalatirányítás joga 

témakörben 

(v) 2005, 9 hónap 

Centre Européen Universitaire, Université Nancy 2, Nancy, 

Franciaország,  

kutatói tevékenység európai jog témakörében 

(vi) 2004, 4 hónap 

Université Nancy 2, Faculté de Droit, Nancy, Franciaország 

erasmus tanulmányok 

 

4. Doktori Iskolákban betöltött szerepek és tevékenységek 
 

(i) 2013 – Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Deák 

Ferenc Doktori Iskola, Tudományági Doktori Tanácsa, tag 

 

(ii) A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskolájában betöltött szerepek és főbb tevékenységek 

A Doktori Iskola működése során témavezető és oktató 

tevékenységet is ellátok.  

Az alábbi kutatási témákban vannak elfogadott és meghirdetett 

témakiírásaim:  

 Energiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés 

 A felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései 
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 Az állam szabályozó szerepe az energiajogban 

 Európai energia jog 

 Villamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és 

Magyarországon 

 Az Energiaunió fejlődésének lehetséges irányai az 

Európai Unióban 

 Az Energiaunió elsődleges prioritásai és hatása az egyes 

tagállamokra 

 

Az elmúlt évek során 6 doktorandusz hallgató témavezetését 

láttam el, a jelenleg aktív státuszú PhD hallgatóim az alábbiak, 

levelező képzési rendben (az abszolutórium várható 

megszerzésének idejét zárójelben tüntettem fel) 

o Ammer Zoltán (PhD) (2020/08) 

o Gonda Zsolt (PhD) (2020/08) 

o Csáki-Hatalovics Éva (PhD) (2018/08) 

o Bocsák Attila (PhD) (2017/08) 

Egyéni képzési rendben egy hallgató témavezetését látom el: 

o Kantár Tamás 

A doktori iskolában külön kiemelendő a „Közszolgáltatások 

szabályozása (posta, távközlés, energetika, víz, hulladék)” című 

tárgy oktatása, amely lehetővé teszi, hogy a doktori képzésben a 

hallgatók energiajogi szakmai tudást és ismereteket szerezzenek. 

 

A témavezetésem során, Kantár Tamás doktorandusz 

hallgatóm 2017 januárjában eredményes komplex vizsgát tett, 

ezáltal közelebb került a doktori fokozat megszerzéséhez.  

5. Doktori és habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 

(a) doktori fokozatszerzési eljárásokban történő közreműködés 
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(i) dr. Halász Vendel doktori disszertációjának nyilvános vitájában 

bírálóbizottsági tagság, Pécsi Tudományegyetem, Doktori Iskola, 

2016 

 

A doktori értekezés címe: Érdekek és értékek az Európai Unió és az 

Amerikai Egyesül Államok vállalatfelvásárlási szabályozásában 

 

(ii) dr. Glavanits Judit doktori disszertációjának nyilvános vitájában 

bírálóbizottsági tagság, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 

Kar, 2012, 

 

A doktori értekezés címe: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi 

aspektusai 

 

(iii) dr. Horváth András ELTE, Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskola, doktori szigorlata során birálóbizottsági tagság 

 
(b) Habilitációs eljárások 

(i) Dr. Cservák Csaba habilitációs eljárás során az eljárás levezető 

elnök tisztségének a betöltése 

(ii) Dr. Homicskó Árpád Olivér habilitációs eljárás során az eljárás 

levezető elnök tisztségének a betöltése 

6. Energiajogi tárgyak oktatása 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 

kapcsán külön kiemelendő a „Közszolgáltatások szabályozása (posta, távközlés, 

energetika, víz, hulladék)” című tárgy oktatása, amely lehetővé teszi, hogy a doktori 

képzésben a hallgatók energiajogi szakmai tudást és ismereteket szerezzenek. 

7. Egyéb egyetemi oktatási tevekénységek 
 

Egyúttal meg kívánom jegyezni, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán számos, elsődlegesen kereskedelmi jogi érintettségű tárgy 
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oktatója vagyok (amelynek tételes listáját a jelen Tézisfüzet 1. számú melléklete 

tartalmazza). 

 

A KRE ÁJK-n folytatott oktatási tevékenységem mellett kiemelném, hogy a Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Üzleti és Tranzakciós Jogi 

Szakjogász képzésében, „Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CRS)” címmel 

tartottam előadásokat, meghívott, megbízott oktatóként. 

 

Meg kívánom említeni, hogy 2009 és 2011 között a Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Intézetében főállású oktatóként, mind 

magyar, mind külföldi hallgatók számára oktattam magyar és angol nyelven üzleti jogi 

tárgyakat.  

 

A KRE ÁJK-n rendszeresen tartok üzleti jogi témában angol nyelvű tárgyakat 

ERASMUS hallgatók számára.  

 

Továbbá az oktatói tevékenység részeként, minden évben számos, nem csak jogász, 

hanem más egyéb képzésre járó hallgatók vonatkozásában is vállalok szakdolgozati- 

és évfolyamdolgozati konzultációkat, elősegítvén a hallgatókat a szakdolgozatuk 

eredményes megvédésében.  

 

Valamint záróvizsgabizottsági tagként, elsősorban záróvizsga bizottsági kérdezőként, 

elsődlegesen polgári jogi tárgyú záróvizsga bizottságokban rendszeresen részt veszek. 

 

8. Folyóiratok szerkesztőbizottsági tagság 
 

 
A Jog és Állam szerkesztőbizottsági tagságának a betöltése.  

 

Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-Politicarum 

szerkesztőbizottsági tagságának a betöltése 
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9. Egyetemi tagságok és tevékenységek 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán 2016. 

szeptember 1. napjától kezdve az Oktatási és Tanulmányi Dékánhelyettesi pozíciót töltöm 

be, amely elsődlegesen jelentős oktatásszervezéshez és tanulmányi ügyekhez kapcsolódó 

feladatokat jelent.  

 Egyúttal 2016. szeptember 1-től az osztatlan jogász képzés (szak) 

szakfelelősi tisztségét is ellátom. 

Egyúttal a Károli Gáspár Református Egyetem működését az alábbi tagságaimmal és az 

alábbi szervezetekben betöltött tevékenységemmel támogatom: 

 Károli Gáspár Református Egyetem szenátusi tagság 

 Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Kari Tanács, 

tagság 

 Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Kari 

Tudományos Tanács, tagság 

 Valamint minden olyan egyéb egyetemi tagság betöltése, amely során a 

dékánhelyettesi pozíció alapján hivatalból részvételi jogom megillet. 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, „A közszolgáltatás komplex kompetencia, 

életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” (KÖFOP-2.1.1-VEKOP-

15-2016-00001) program Projekt Együttműködési Fejlesztési Bizottságban 

középvezetői feladatok ellátása 2017. január 1. és 2018. december 31-e között.  

 

10. Tudományos és társadalmi szervezetekben betöltött tisztségek 
 

Tudományos és oktatói tevékenységem mellett, az alábbi tudományos és társadalmi 

szervezetkben töltök vagy töltöttem be tagságokat. 

 
2017 – A Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottságába a 

Károli Gáspár Református Egyetem által delegált tagja 

2012 - MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai 

Albizottsága, tag 

2011 – Magánjogot Oktatók Egyesülete, tag 

2012 – Magyar Versenyjogi Egyesület, tag 

2012- –Magyar Közgazdasági Társaság, tag 
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2010 – MTA köztestületi tagság, tag 

2010 – Budapesti Ügyvédi Kamara, tag 

2007-2008 A Doktoranduszok Országos Szövetségének 

felügyelőbizottsága, tag 
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I. AZ ENERGIAJOG MEGHATÁROZÁSA ÉS JÖVŐJE – A HABILITÁCIÓS 
ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Az energiajog meghatározása és elhelyezése 
 

A Habilitációs Értekezésem alapvetően az energiajog helyét, szerepét, a főbb hatályos 

szabályait, valamint a jövő fejlődési tendenciáit vizsgálja, elsődlegesen a villamos energetikai 

piac Európai Uniós szabályozásának tükrében. A következőkben röviden az értekezés főbb 

pontjait kívánom áttekinteni és bemutatni.  

Az energiajog, legtágabb értelemben, magába foglalja a természeti erőforrások feletti 

rendelkezésekre vonatkozó szabályokat. Ebből kifolyólag, a jog egy meglehetősen komplex 

területének tekinthetjük. E jogterület gyakorlói és kutatói szükségszerűen egyéb 

diszciplínákban is némi jártasságot kell, hogy szerezzenek, úgymint a közgazdaságtan, a 

környezetvédelem, a földrajz vagy éppen a műszaki, mérnöki ismeretek területe.  

Az energiajog napjainkban egy új jogterületnek (vagy éppen jog-ágnak) tekinthető5. 

Nincsen egy egységes akadémiai szakirodalma, amely e területet kezelné. Ez a helyzet is 

hozzájárul ahhoz, hogy sokan félreértik, hogy mi is az energiajog valójában. Ugyanakkor 

vitathatatlan, hogy számos országban évszázadok óta találkozhatunk olyan szabályozással, 

amelyek az „energiát” szabályozzák, jogi formában. Már a 19. században, és különösen a 20. 

század elején is számos energetikai tárgyú szabályozás született, különösen a szén és majd az 

olaj szabályozására vonatkozóan. A későbbiek során terjedt ki a szabályozás – alapvetően a II. 

világháború után – a nem-fosszilis energiahordozók szabályozására, úgymint a nukleáris 

energia, a vízenergia, a szél és más egyéb megújuló energiaforrások szabályozására.  

Napjainkban az energiajog egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, még ha csak a 

klímaváltozás elleni harcot, vagy az Európai Unió energiafüggőségét vesszük is figyelembe. 

Az ellátásbiztonság kérdése is egyre nagyobb szerepet kap napjainkban. Az energiajog 

ugyanakkor hat és egyben összefügg más jogterületekkel is, például orosz állami vállalatok 

hogyan és milyen formában élnek esetleg vissza piaci erőfölényükkel, azáltal, hogy 

megkerülhetetlen beszerzési forrásai jelenleg az Európai Uniónak, sőt egyes balti államokban 

a földgázt, már csak technológiai okokból, egyéb más vezetékes szállítási mód híján, 

kizárólag egy helyről, Oroszországból tudják beszerezni. És természetesen, ha Oroszországot 

hozzuk példának, akkor nem csak a jogi, hanem a politikai, gazdaságpolitikai kérdések is 

felmerülnek. Ha a versenyjogi példánál maradunk, akkor valóban nem sokra megyünk, ha az 

                                                
5 RJ HEFFRON: Energy Law: An introducion, Springer, 2015, p. 132. 
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Európai Bizottság – EU versenyjog extraterritoriális hatályára tekintettel megbírságolja a 

Gazpromot –, majd fél Európa, főleg annak keleti része, ezt követően nem tud mivel fűteni 

majd télen. Ezen túlmenően számos országban az energia (főként az energiaárak) az 

aktuálpolitika részét képezik.  

Az energiajog napjainkban egy új jogterületnek (vagy éppen jog-ágnak) tekinthető6. 

Nincsen egy egységes akadémiai szakirodalma, amely e területet kezelnél. Ez a helyzet is 

hozzájárul ahhoz, hogy sokan félreértések, hogy mi is az energiajog valójában. Ugyanakkor 

vitathatatlan, hogy számos országban évszázadok óta találkozhatunk olyan szabályozással, 

amelyek az „energiát” szabályozzák, jogi formában. Már a 19. században, és különösen a 20. 

század elején is számos energetikai tárgyú szabályozás született, különösen a szén és majd az 

olaj szabályozására vonatkozóan. A későbbiek során terjed ki a szabályozás – alapvetően a II. 

világháború után – a nem-fosszilis energiahordozók szabályozására, úgymint a nukleáris 

energia, a vízenergia, a szél és a más egyéb megújuló energiaforrások szabályozása.  

Az energiajogi tárgyú publikációk száma Európában a ’80-as évektől kezdve 

növekedésnek indult, Magyarországon rendkívül kevés tudományos igényű, tisztán 

energiajogi publikáció jelent meg7. Ugyanakkor természetesen számos olyan egyéb 

kiemelkedő mű született hazánkban is, amelyeknek a tárgya energiajogi kérdéseket érintett. 

Jellemzően e művek a környezetjog, agrárjog vagy éppen az adózás területéről kerültek ki8.  

 

2. Az energiajog szabályozási területe 
 

Létezik-e olyan egyáltalán, hogy energiajog vagy az EU energiajoga? Ez már számos 

más energiajogász által9 is megfogalmazásra került? Lehet, hogy az EU energiajog nem több 

annál, mint hogy az egyes általános EU jogi szabályokat az energetikai szektorra is 

alkalmazzuk?  

A közös piacra vonatkozó szabályok közé tartozik az áruk, személyek, szolgáltatások 

szabad mozgása, a környezetvédelem, és most már a klímavédelem is. De ugyancsak az EU-s 

szabályok közé tartozik a letelepedés szabadságának a biztosítása is. A kérdésre adandó 

válasz megközelíthető úgy, hogy az energiajog elkülönítése, kiemelése azon az alapon is 

                                                
6 RJ HEFFRON:  Energy Law: An introducion, Springer, 2015, 132. o.  
7 Tisztán energiajog tárgyúnak tekintendő például az alábbi kötelet: FAZEKAS Orsolya (szerk.) : A magyar 
villamosenergia szektor működése és szabályozása I, Complex Kiadó, Budapest, 2010  
8 Pld.: FODOR László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból, Wolters 
Kluwer Kiadó, Budapest, 2014 
9 KIM Talus: EU Energy Law and Policy: A Critical Account, Oxford University Press, 2013, 1. o.  
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indokolt lehet, hogy az adott terület milyen mértékben érint meg egy speciális, jelen esetben 

az energetikai szektort. Ez mind szabályozási, tudományos, üzleti, kereskedelmi és jogi 

szinten is elkülönül jelenleg az EU-ban és az e területen felmerülő problémákra az EU – más 

ipari és kereskedelmi szektoroktól – elkülönült szabályozási megoldásokat alkalmaz.  

E speciális szabályozási tárgy biztosíthatja azt az alapot, hogy e tárgykört külön 

kezeljük más jogterületektől, ahogy azt számos jogtudós meg is tette az elmúlt több, mint 

húsz év során. Ugyancsak gyakorló jogászok százai specializálódtak e területre. 

Meg kell jegyezni, hogy kevés olyan jogterület van az egyes iparágak közül, amely 

külön figyelmet érdemelt ki. Természetesen a fuvarozási jog, vagy éppen a tengerjog, a 

hajózási jog például ilyen területnek mondható, de kevésbé tekinteném jogágnak a 

papírgyártás jogát vagy az autóipari szabályozást, még akkor sem, ha e területekre 

vonatkozóan is rendkívül széles EU-s és nemzeti jogi szabályozás vonatkozik. Ugyanakkor az 

energiajog és az energetika a 20. század egy olyan területe volt, amely jelentős mértékben 

meghatározta az évszázadot. Vizsgáljuk meg tehát, hogy melyek azok a főbb területek, 

amelyekre az energiajog kiterjed.  

Az első ilyen kör az un. „upstream” piac, amelyet magyarra fordítva „kitermelésnek” is 

nevezhetünk. E körbe tartoznak nemcsak a kőolaj és földgáz kitermelésére vonatkozó 

szabályok, de ide sorolhatjuk továbbá a szén, az urán és a nem hagyományos szénhidrogének 

kitermelését is, úgymint a palaolaj- vagy a palagáz kitermelést és az erre vonatkozó jogi 

szabályozást is. 

 A második fő terület a villamos energia termelés, hagyományos (pl.: szén, kőolaj, 

nukleáris forrás), megújuló (szél, nap, víz) és egyéb alternatív erőforrásokból (pl.: 

geotermikus).  

 A harmadik nagy szabályozási kör az energiaforrások szállítása és eljuttatása a 

felhasználókhoz. Ide tartozik a földgáz- és a villamos energia elosztására vonatkozó 

szabályozás is. E körbe tartozik a vezetékes kőolaj- és földgázszállítása és a villamos energia 

felhasználókhoz történő eljuttatása is. E körbe tartoznak a határkeresztező kapacitásokra 

vonatkozó szabályozások is. Ugyancsak ide tartozik a szénhidrogének készletezése és a 

gáztárolás is. Ugyancsak ide sorolhatjuk a megújuló energiák szabályozására és támogatására 

vonatkozó kérdéseket is.  

 A negyedik nagy szabályozási körbe a fogyasztóvédelmi kérdéseket sorolhatjuk, 

amelyre számos példa van a harmadik energiacsomagon belül.  
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 Az ötödik körbe az energetikához kapcsolódó, energetikai érintettségű szabályokat, 

mint például a termékek energiafogyasztását előíró, részben környezetvédelmi „címkézési” 

szabályokat sorolhatjuk10.  

 És hatodikként, mint a legfrissebb szabályozási terület, a modern, innovatív, jövőbe 

mutató energetikai kérdéseket szabályozza – amelyekről később még szólni fogunk -  és 

amely szabályozás körvonalai a 2016 decemberében megjelent „Tiszta Energia” 11 energetikai 

szabályozásban is megjelentek már. E körbe olyan új szabályozások tartoznak bele, mint a 

decentralizált energiatárolás, vagy éppen az okos mérés valamint az okos hálózatok. És 

végezetül, de nem utolsó sorban, ide tartozik az un. e-mobilitás kérdésköre is, a gépjárművek 

villamos energiával történő ellátásához kapcsolódó szabályozási kérdések is, amely 

önmagában egy rendkívül nagy szabályozási terület és más egyéb közlekedést érintő 

területekkel is összefügg.  

 

3. Az EU energiajogának forrásai 
 

Azután, hogy meghatároztuk azokat a főbb területeket, amelyekre az energiajogi 

szabályozás kiterjed, vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a jogforrások, amelyek az energiajog 

kereteit meghatározzák.  

 

a) Elsődleges jogforrások 
 

Elsősorban vizsgáljuk meg az EU energiajogának elsődleges forrását. Az első ilyen 

forrás az Euratom Szerződés volt12. Az ötvenes évek során a „hagyományos” energia területén 

bekövetkező általános hiányt ellensúlyozandó, a hat alapító tagállam (Belgium, 

Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország) a nukleáris energiában 

kereste az energiafüggetlenség kulcsát. Mivel a nukleáris energiába való beruházás költségei 

meghaladták az egyes tagállamok lehetőségeit, az alapító országok az Euratom keretein belül 

fogtak össze. A szerződés általános célja, hogy előmozdítsa az európai atomenergia-ipar 

létrehozását és növekedését, mégpedig úgy, hogy valamennyi tagállam részesülhessen az 

                                                
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb 
erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről [HL L 153., 
2010.6.18., 1. o.] 
11 Communication from the Commission: Clean Energy For All Europeans Brussels, 30.11.2016 
COM(2016) 860 final 
12 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom) 
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atomenergia fejlődése által kínált előnyökből, és biztosítani lehessen az energiaellátás 

biztonságát. Ezzel egyidejűleg a szerződés garantálja a lakosság fokozott védelmét, és 

megtiltja a polgári célú felhasználásra szánt nukleáris anyagok katonai célokra történő 

felhasználását. Fontos megjegyezni, hogy az Euratom hatásköre kizárólag a nukleáris energia 

polgári és békés célú alkalmazására terjed ki. Az Euratom Szerződés, amelynek kezdeti célja 

az volt, hogy összehangolja a tagállamokban a nukleáris energia békés célú felhasználására 

indított kutatási programokat, napjainkban a nukleáris energiával kapcsolatos ismeretek, 

infrastruktúra és finanszírozás összevonását segíti elő. Központi ellenőrzés keretében 

gondoskodik a nukleárisenergia-ellátás biztonságáról. 

A másik és napjaink legfontosabb forrása az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSz)13, vagy másik nevén Lisszaboni Szerződés. Az EUMSz számos 

energetikát érintő kérdést szabályoz, mint a versenyjogi kérdések, különösen az erőfölénnyel 

való visszaélés- és a kartellek tilalma, az állami támogatások tilalma és szabályozása, az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások, amelyek az energetikai terén különös jelnetőséggel 

bírnak majd. Egyúttal az EUMSz már specifikus részt tartalmaz energetikai szabályozás 

területén is.  

A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet 

megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – 

a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők: az energiapiac működésének 

biztosítása, az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül, az energiahatékonyság 

és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének 

előmozdítása; és az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása14. 

A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai 

Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja a fentiekben felsorolt 

területeken elérendő célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az 

intézkedéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott 

konzultációt követően kell elfogadni.  

Egyúttal az EUMSz biztosítja, hogy az EU-s szabályozás nem befolyásolhatja a 

tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, 

továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és 

energiaellátásuk általános szerkezetét. 

                                                
13 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata [HL C 326, 26.10.2012, 
p. 47. o.] 
14 EUMSz 194. cikk 
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Egyúttal az EUMSz rendelkezik arról is, hogy amennyiben az energetikára vonatkozó 

szabályozás elsődlegesen adózási természetű, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 

követően különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg 

a vonatkozó szabályokat. 

 

b) Másodlagos jogforrások 
 

A másodlagos jogforrások közé alapvetően azok a jogforrások tartoznak, amelyek az 

egységes energiapiac megteremtésére irányulnak.  

(a) Villamos energia tranzit irányelv 
 

A villamos energia tranzit irányelv15 hátterében az áll, hogy az európai szabályozás 

felismerte, hogy az átviteli hálózatok közötti villamosenergia-szállításra vonatkozó 

szerződések feltételeit az érintett társaságoknak kell megállapítaniuk, és mivel a szállítás 

feltételeinek tisztességeseknek kell lenniük, közvetlen, illetve közvetett módon sem 

hozhatnak létre olyan körülményeket, amelyek a Közösség versenyre vonatkozó szabályaival 

ellentétesek.  

A szállítási szerződések megkötésének könnyítése érdekében a Bizottság egyeztető 

eljárás kidolgozásáról gondoskodik, amelyet bármelyik fél kérelme esetén alkalmazni kell, 

anélkül, hogy az ilyen eljárás eredményének jogilag kötelező ereje lenne, mivel közelíteni kell 

egymáshoz a tagállamok által elfogadott, a villamos energia szállítását érintő rendelkezéseket. 

A tagállamok az ezen irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelően megteszik a 

szükséges intézkedéseket a nagyfeszültségű átviteli hálózatok közötti villamosenergia-tranzit 

elősegítésére. Az irányelv hatálya a nagyfeszültségű villamosenergia-átviteli hálózatokra és a 

tagállamokban e hálózatokért felelős, a mellékletben felsorolt társaságokra terjed ki. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 A Tanács irányelve (1990. október 29.) az átviteli hálózatokon keresztül történő villamosenergia-tranzitról 
[HL L 313., 1990.11.13., 30.o.] 
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(b) Szénhidrogén kutatás irányelv 
 

Szintén nagyon fontos másodlagos jogforrás a szénhidrogének kutatására vonatkozó 

egységes szabályozás, amelyet a szénhidrogének kutatására vonatkozó irányelv16 határoz 

meg. 

A szabályozás szerint lépéseket kell tenni, hogy megkülönböztetéstől mentesen 

lehessen hozzájutni a szénhidrogének kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez, valamint 

ezek gyakorlásához, olyan feltételek mellett, amelyek nagyobb versenyre ösztönöznek ebben 

az ágazatban, és hogy támogassák a tagállamok készletei kutatásának, feltárásának és 

kitermelésének a lehető legjobb módszereit, valamint erősítsék a belső energiapiac 

integrációját. 

 A fenti célból közös eljárási szabályokat szükséges alkotni annak érdekében, hogy a 

szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére jogosító engedélyek kiadására 

vonatkozó eljárások nyitva álljanak valamennyi, a szükséges alkalmassággal rendelkező 

vállalkozás előtt. Az engedélyek megadásának objektív és nyilvános kritériumok alapján kell 

történnie, továbbá az engedélyek megadásának feltételeit az eljárásban részt vevő 

vállalkozásoknak már előzetesen ismerniük kell. 

 

(c) Villamosenergetikai irányelvek 
 

A villamosenergia piac integrációja során az egyik első és legfontosabb lépés volt – az 

első energiacsomagnak nevezett szabályozási csomag részeként – az első villamosenergia 

irányelv17 elfogadása.  

Az irányelvek a piac liberalizációja keretében fokozatos piacnyitást írtak elő, amelynek 

meghatározták a minimális mértékét. Ennél az egyes tagállamok a saját döntésük 

függvényében magasabb mértéket is előírhattak az irányelv implementálása során. A piaci 

liberalizáció mellett arra is volt lehetőség, hogy azzal párhuzamosan a közüzemi szolgáltatási 

kötelezettség is megmaradjon a fogyasztók ellátásának a biztosítása érdekében. 

Az első irányelv az energiaágazat teljes területét átfogta a termelésétől kezdve a 

fogyasztók szintjéig. Ez az irányelv közös szabályokat alkot a villamos energia termelésére, 

                                                
16 Az európai parlament és a tanács 94/22/EK irányelve (1994. május 30.) a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről [HL L 164., 
1994.6.30., 3. o.] 
17 Az Európai Parlament és a Tanács 96/92/EK irányelve (1996. december 19.) a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról [HL L 27., 1997.1.30., 20. o.] 
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szállítására és elosztására vonatkozóan. Meghatározza a villamosenergia-ágazat szervezésével 

és működésével, a piachoz való hozzáféréssel, a versenytárgyalási felhívásoknál 

alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal, valamint az engedélyek kiadásával és a rendszerek 

működésével összefüggő szabályokat. 

Az új termelő kapacitások kialakítása vonatkozásában két eljárást kínált fel. Az egyik 

az engedélyezési eljárás volt, amely szerint az engedély kiadásának a feltételeit nyilvános 

szabályoknak kell rögzítenie, és az engedély iránti kérelem elutasítása esetén jogorvoslati 

lehetőséget kell biztosítani. A versenyeztetési eljárás alapján rendszeres időközönként közzé 

kell tenni, hogy mennyi új kapacitásra van szükség és melyek a szerződés megkötésének a 

feltételei. Az energiaellátás folyamatosságának a biztosítása érdekében valamennyi 

tagállamban szükséges egy rendszerirányító kinevezése, amely gondoskodik a rendszer 

egyenletes terheléséről és amelynek adatszolgáltatási feladatai is vannak18. 

Ugyancsak az energiapiac egységesítését szolgálta a második energiacsomag részeként 

elfogadott, második villamos energia irányelv19, amely során tovább bővült a piacnyitás 

lehetősége. Az új termelői kapacitások létesítésére vonatkozóan a tagállamoknak 

engedélyezési eljárást kell alkalmazniuk, amely megfelel az objektivitás, az átláthatóság és 

megkülönböztetéstől mentesség követelményeinek. A tagállamok vagy az általuk erre felkért, 

átviteli hálózatot tulajdonló vállalkozások a hatékonyság és a gazdasági egyensúly 

figyelembevételével, a tagállam által megállapított időtartamra szólóan egy vagy több 

átvitelirendszer-üzemeltetőt jelölnek ki, továbbá az elosztói engedélyesek kijelölésének is 

meg kell történnie.  

Ez az irányelv az elosztói engedélyesek vonatkozásában további szétválasztási 

szabályokat ír elő. Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás 

része, legalább jogi formájában, szervezeti, valamint döntéshozatali szempontból 

függetlennek kell lennie a nem az elosztással kapcsolatos, további tevékenységektől. Ezek a 

szabályok nem keletkeztetnek kötelezettséget arra, hogy az elosztórendszer eszközeit 

tulajdonjogi szempontból elválasszák a vertikálisan integrált vállalkozástól 

A második energiacsomag a fokozatos piacnyitást tűzte ki célul. A második 

irányelvcsomag implementálási határideje 2004. július 1-e volt. Az egyenlő versenyfeltételek 

hiánya és a szétválasztási szabályok elégtelen volta miatt azonban, egy 2007-ben készült 

bizottsági tanulmány azt tárta fel, hogy a piaci liberalizáció valójában nem tudott 
                                                
18 ÁRVA Zsuzsanna: Energiapolitika, NKE, Budapest, 2014. 4. o.  
19 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [HL L 176., 2003.7.15., 37. 
o.] 
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megvalósulni, amely miatt 2009-ben egy újabb irányelv-csomagot fogadtak el. Ez az ún. 

harmadik energiacsomag, melynek része a 72/2009/EK20 irányelv. 

A harmadik energia-csomag eredményeként egy szigorú ún. „tulajdonosi szétválasztás” 

valósul meg, amely alapján a villamosenergia- és a földgázhálózatok üzemeltetését el kell 

választani az energiaszolgáltatói és az energiatermelői tevékenységektől. Az irányelv egyes 

részletes szabályainak az ismertetésére később kerül majd sor.  

(d) Gázpiaci irányelvek 
 

Hasonlóan a villamos energia piachoz, a földgáz piacon is a piacnyitás a három 

energiacsomagnak megfelelően történt, az első fő szabályozás a 98/30/EK irányelv21 volt, 

amelyet a második energiacsomag részeként a 55/2003/EK irányelv22 követett. 

Majd a harmadik energiacsomag részeként 2009-ben fogadták el a 2009/73/EK 

irányelvet23, amely a földgázpiac hatályos szabályanyagát tartalmazza. Ez az irányelv közös 

szabályokat állapít meg a földgázszállításra, -elosztásra, -ellátásra és -tárolásra vonatkozóan. 

Ez az irányelv meghatározza a földgázágazat szervezetével és működésével, a piacra jutással, 

valamint a földgázszállítási, -elosztási, -ellátási és -tárolási engedélyek kiadására vonatkozó 

eljárásokkal és a hálózatok üzemeltetésével összefüggő szabályokat. Az ezen irányelvben a 

földgázra megállapított szabályokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, 

megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó 

gázok, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a gázfajták műszakilag 

megfelelő módon és biztonságosan a földgázhálózatba juttathatók és azon keresztül 

szállíthatók. 

Egyúttal itt érdemes megjegyezni, hogy az EU Tiszta Energia csomagja részeként – 

amelyet egyesek a „negyedik energiacsomagnak” is tekintenek – mind a villamos-energia, 

mind a földgáz irányelv új tervezete is közzétételre került, amelyet a későbbiek során 

részletesebben vizsgálni fogunk.  

 

                                                
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésérő [HL L 211., 2009.8.14., 
55. o.] 
21 Az Európai Parlament és a Tanács 98/30/EK irányelve (1998. június 22.) a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról [HL L 204., 1998.7.21., 1. o.] 
22 Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [HL L 176., 2003.7.15., 57. o.] 
23 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve ( 009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [HL L 211., 2009.8.14., 94. o.] 
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(e) Egyéb irányelvek és rendeletek 
 

Szintén számos egyéb irányelv és rendelet is szabályozza az EU energia piacát, ezek közül 

példaként emelném ki az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 

2014/94/EU irányelvet24, amely ugyan közlekedés fókuszú, azonban vitathatatlanul 

energiajogi tárgyú. Az irányelv külön részt szentel a villamos energiának, mint lehetséges 

alternatív üzemanyagforrás. Valamint visszautal a villamos energia irányelvre, azáltal, hogy a 

szabályait annak az irányelvnek a szabályaival összhangban kell alkalmazni. 

Szintén energetikai tárgyú irányelv25 a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 

szabályozás A szén-dioxid (CO2) geológiai tárolásával megelőzhetők és jelentősen 

csökkenthetők az éghajlatváltozás káros hatásai. Az irányelv arra vonatkozó szabályokat 

határoz meg, hogy ennek végrehajtására biztonságos módon kerüljön sor. A szén-dioxid-

leválasztásról és -tárolásról szóló irányelv (úgy is hivatkozott mint: CLT-irányelv) olyan jogi 

keretet hoz létre, amely a CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos geológiai 

tárolásán keresztül segíti az éghajlatváltozás kérdésének kezelését.  

A rendeletek közül példaként emelném ki az EU földgázellátásának biztonságát 

növelő intézkedésekről szóló 994/2010/EU rendeletet26. A földgáz az Európai Unió 

energiaszerkezetének alapvető alkotóeleme, amely az elsődleges energiaellátás egynegyedét 

teszi ki, és főleg a villamosenergia-termelésben, a fűtésben, valamint ipari alapanyagként és 

közlekedési üzemanyagként hasznosítják. Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz évben gyorsan 

növekedett. Mivel egyúttal a belső termelés is csökkent, a gázimport még gyorsabb ütemben 

nőtt, ezért fokozódott az importfüggőség és a gázellátás-biztonsági szempontok kezelésének 

szükségessége. E rendelet célja a földgázellátás biztonságának megőrzése az ellátási zavarok 

megelőzésének és ilyen zavar esetén összehangolt fellépésnek, valamint a földgáz belső piaca 

megfelelő és folyamatos működésének biztosításával. A rendelet közös keretet hoz létre, 

amelyen belül a gázellátás biztonsága a földgázvállalkozások, az uniós tagállamok és a 

Bizottság közös felelőssége. Ezenfelül átlátható mechanizmust biztosít a szolidaritás 

                                                
24 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről [HL L 307., 2014.10.28., 1. o.] 
25 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve ( 2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK 
és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról [HL L 
140., 2009.6.5., 114. o.] 
26 z Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete ( 2010. október 20. ) a földgázellátás biztonságának 
megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [HL L 295., 
2010.11.12., 1. o.] 
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szellemében a tagállami, regionális vagy európai szinteken jelentkező vészhelyzetre való 

reagálás összehangolására. 

c) Nemzetközi szerződések 
 

Az irányelveken és a rendeleteken túlmenően, az Európai Unió számos partnerségi és 

együttműködési megállapodást kötött. E szerződések is jelentősen meghatározzák az Európai 

Unió energetikára vonatkozó szabályrendszerét és fejlődési irányait.  

A nemzetközi szerződések közül külön példaként érdemes kiemelni az 

Energiaközösséget létrehozó szerződést27. Az Energiaközösséget létrehozó szerződés 

megteremti az Európai Unió 28 tagállamát, valamint 6 balkáni államot és területet tömörítő 

belső villamosenergia- és földgázpiacot. Az Energiaközösséget létrehozó szerződés integrált 

energiapiacot (villamosenergia- és földgázpiacot) hoz létre az EU és a többi szerződő fél 

között. 

Az Energiaközösség tagjai az EU, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 

1244. határozata értelmében az Egyesült Nemzetek Koszovói Ideiglenes Igazgatási Missziója 

(a továbbiakban Koszovó). Ezenkívül a Miniszteri Tanács kérésére egy vagy több európai 

uniós tagállam is részt vehet az Energiaközösségben. Harmadik országok megfigyelőként 

működhetnek közre. 

A szerződés hatálya az érintett országok és Koszovó területére terjed ki. 

A szerződés 2006. július 1-jén lépett hatályba, és érvényességi ideje 10 év. Az 

alkalmazás időtartamát 2013. október 24-én a Miniszteri Tanács egyhangú döntése által egy 

újabb tíz éves időtartamra meghosszabbították. 

Az Energiaközösség céljai a következők: a beruházásoknak kedvező stabil jogi és 

piaci keretrendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a megbízható és folyamatos 

energiaellátást; egységes szabályozási tér megteremtése a hálózati energiával való 

kereskedelem számára; az ellátás biztonságának növelése a térségben és kapcsolatok 

kialakítása a szomszédos országokkal; a hálózati energiával és az ahhoz kapcsolódó 

energiahatékonysággal kapcsolatos környezetvédelmi helyzet javítása és a megújuló energiák 

fejlesztése; a hálózati energia piacán folyó verseny fokozása. 

Az Energiaközösség tevékenységeiben központi helyet foglal el a közösségi 

jogszabályok – azaz a közösségi vívmányok – energiára, környezetvédelemre, versenyre és a 

                                                
27 A Tanács 2006/500/EK határozata (2006. május 29.) az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai 
Közösség általi megkötéséről [Hivatalos Lap L 198., 2006.7.20.]. 
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megújuló energiaforrásokra vonatkozó részének valamennyi részes államban történő 

végrehajtása, valamint egyes általános európai műszaki rendszerbiztonsági normák 

tiszteletben tartása, például az energiatovábbítás vagy a határokon átívelő kapcsolatok terén. 

A bécsi székhelyű állandó Titkárság többek között adminisztratív támogatást nyújt az 

Energiaközösség intézményeinek, és felülvizsgálja, hogy a felek megfelelően teljesítik-e 

kötelezettségeiket. 

Az Energiaközösség (kötelező érvényű) határozatokat és (nem kötelező érvényű) 

ajánlásokat fogad el. Ezeket az intézkedéseket az esettől függően az Európai Bizottság 

javaslata alapján (a közösségi joganyag alkalmazása) vagy valamely szerződő fél javaslata 

alapján (egyéb tevékenységek) hozzák meg, és egyszerű többséggel (a közösségi joganyag 

alkalmazása), kétharmados többséggel (piacok működési mechanizmusa) vagy egyhangúlag 

(belső energiapiac) fogadják el. 

Ha valamely fél szerződéses kötelezettségeit súlyosan és tartósan megszegi, a Miniszteri 

Tanács egyhangú döntéssel megvonhat bizonyos szerződéses jogokat az adott féltől. 

 A nemeztközi egyezmények közül kiemelendő még a Nemzetközi Energia Charta 

egyezmény 2015-ből28.  

d) Esetjog és bírói gyakorlat 
 

Amikor energiajogról beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk az Európai Bizottság 

akár állami támogatásokra vonatkozó, akár versenyjogi területen meghozott határozatairól 

sem, amelyek jelentős mértékben meghatározzák az energiajog fejlődési tendenciát és 

gyakorlatát. 

Ugyancsak nagy jelentőséggel bírnak és az európai energiajog forrásának tekinthető a 

Európai Unió Bírósága (EUB) jogfejlesztő értelmezése és esetjog is.  

e) Jogirodalom 
 

És végezetül, de nem utolsó sorban, érdeles kiemelni az energiajog fejlődése kapcsán 

azon jogtudósok és más gyakorló jogászok munkásságát, amelyek az elmúlt több mint 

harminc éven igen sokat tettek nemcsak az energiajog értelmezéséhez és alkalmazásához, 

hanem az energiajog fejlesztéséhez is.  

 

 

                                                
28 http://www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview/  
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4. Az energiajog jövője és fejlődési tendenciái 
 

a) Az Európai Bizottság tiszta energiákra vonatkozó intézkedéscsomagja, a 
„Winter Package” 

 

2014 októberében az Európai Tanács lefektette a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

éghajlat- és energiapolitikai keretet, amely azt az egész gazdaságra kiterjedő, markáns belső 

célt tűzte ki, hogy 2030-ig legalább 40 %-kal csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A 

párizsi megállapodás uniós megközelítést igényel. Az Európai Tanács által elfogadott, a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret végrehajtása prioritást 

élvez a párizsi megállapodás nyomonkövetése során. 

Ezen előzmények után az Európai Bizottság 2016. november 30-án tette közzé azt a 

komplex intézkedéscsomagját, amely amelynek célja a tiszta energiákra való átállás 

következtében megváltozott globális energiapiacon is biztosítani az Európai Unió 

versenyképességé29 

A Bizottság szerint az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a tiszta energiaforrások 

használatára való átállásban, nem csak alkalmazkodnia kell ahhoz. Ennek jegyében vállalta az 

EU, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, az uniós gazdaság 

korszerűsítését tartva szem előtt annak érdekében, hogy minden európai polgár élvezhesse a 

munkahelyteremtés és a növekedés eredményeit. A ma ismertetett javaslatoknak három fő 

céljuk van: előtérbe helyezni az energiahatékonyságot; világszinten vezető szerephez jutni a 

megújuló energiák terén; illetve méltányos feltételeket biztosítani a fogyasztóknak.  

A jövő energiapiacain a fogyasztók is aktív és központi szerephez jutnak. A jövőben az 

egész EU-ban szeretnénk nagyobb kínálatot biztosítani számukra, elérhetővé tenni az 

energiaárak megbízható összehasonlítását nyújtó eszközöket, és lehetővé tenni, hogy saját 

használatra és eladásra elektromos áramot állítsanak elő. A fokozott átláthatóság és a jobb 

szabályozás nagyobb teret enged a civil társadalomnak az energiarendszerekben való 

részvételre és az árjelzésekre való reagálásra. Emellett a csomag több olyan intézkedést is 

tartalmaz, amelyek a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók védelmét 

szolgálják. 

                                                
29 Communication from the Commission: Clean Energy For All Europeans Brussels, 30.11.2016 
COM(2016) 860 final 
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A „Tiszta energia minden európainak” bizottsági javaslatokkal azt szeretnék 

alátámasztani, hogy a tiszta energiaforrások használatára való átállás a jövőbeni növekedés 

legfontosabb színtere, az okos befektetések helye. 2015-ben a tiszta energiákba világszinten 

több mint 300 milliárd eurót ruháztak be. Az EU ideális helyzetben van ahhoz, hogy kutatási, 

fejlesztési és innovációs szakpolitikái segítségével ipari lehetőségként aknázza ki ezt az 

átállást. Ha 2021-től kezdve évente akár 177 milliárd euró köz- és magánberuházást sikerül 

mozgósítani, ez a csomag a GDP 1%-os növekedését eredményezhetné egy évtizeden át, és 

900 000 új munkahelyet hozhat létre. 

A „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási javaslatcsomag az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, a villamosenergia-piac kialakítása, a 

villamosenergia-ellátás biztonsága és az energiaunió kormányzása kérdéseivel foglalkozik. 

Emellett a Bizottság új irányt határoz meg a környezetbarát tervezésben, valamint stratégiát 

javasol az összekapcsolt és automatizált mobilitás számára. 

A csomag egyes elemei a tiszta energiaforrásokkal kapcsolatos innováció 

felgyorsításával és az európai épületek felújításával foglalkoznak. Tartalmaz a köz- és 

magánberuházások mozgósítására, az uniós ipar versenyképesebbé tételére, illetve a tiszta 

energiákra való átállás társadalmi hatásainak mérséklésére hivatott intézkedéseket is. 

Keressük a lehetőségeket arra, hogy az EU miként erősítheti meg vezető pozícióját a tiszta 

energiákat alkalmazó technológiák terén, és segíthet a harmadik országoknak szakpolitikai 

céljaik elérésében. 

 

b) A villamos energia belső piacára vonatkozó közös új szabályok 
 

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv, a 

villamosenergia-piacról szóló rendelet és az Energiaszabályozók Európai Uniós 

Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló rendelet átdolgozására irányuló 

javaslatok egy nagyobb intézkedéscsomag részét képezik („Tiszta energia minden 

európainak”), amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő30. A csomag azokat a legfontosabb 

javaslatokat tartalmazza, amelyeket a Bizottság az energiaunió megvalósítása érdekében az e 

célra kialakított ütemterv szerint kidolgozott. Jogalkotási javaslatokat és nem jogalkotási 

kezdeményezéseket egyaránt magában foglal, melyek mind arra irányulnak, hogy kedvező 

                                                
30 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak: „A stabil és alkalmazkodóképes 
energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája”, COM(2015) 080 final. 
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keretfeltételek megteremtése révén kézzelfogható előnyökhöz juttassák a polgárokat, valamint 

élénkítően hassanak a foglalkoztatásra, a növekedésre és a beruházásokra, miközben az 

energiaunió mind az öt dimenziójához hozzájárulnak. Az intézkedéscsomagban a következő 

három téma különös figyelmet kap: az energiahatékonyság előtérbe állítása, az EU globális 

vezető szerepe a megújuló energiaforrások területén, valamint az energiafogyasztók számára 

biztosított méltányosság. 

Az új fejlemények az európai villamosenergia-piacok gyökeres átalakulásához 

vezettek. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia aránya meredeken nő. E 

tendencia folytatódni fog, hiszen az ez irányba való elmozdulás előfeltétele az 

éghajlatváltozással kapcsolatban a Párizsi Megállapodás keretében vállalt uniós 

kötelezettségek teljesítésének. A természeténél fogva változékonyabb és kevésbé jól 

előrejelezhető mennyiségű megújuló energiaforrásokból a hagyományosnál kevésbé 

központosított módon előállított villamos energia térnyerése miatt a piac rugalmasabbá válik, 

és emiatt kiigazításra szorulnak a piacra és a hálózatüzemeltetésre vonatkozó szabályok is. 

Ezzel egyidejűleg a többnyire koordináció nélkül végzett állami beavatkozások 

eredményeként torzult a nagykereskedelmi villamosenergia-piac, ami érzékenyen érintette a 

beruházásokat és a nemzetközi kereskedelmet is. Komoly változások mennek végbe a 

technológia terén is. A villamos energia kereskedelme már csaknem Európa egészében az 

energiatőzsdék és az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) által közösen létrehozott, ún. piac-

összekapcsolásokon keresztül folyik. A digitalizációnak és az internetalapú fogyasztásmérési 

és kereskedelmi megoldások gyors fejlődésének köszönhetően ma már nemcsak az ágazat, 

hanem a vállalkozások, sőt a háztartások is képesek energia-előállításra és -tárolásra, és az ún. 

„felhasználóoldali válaszon” alapuló megoldások révén részt tudnak venni a villamosenergia-

piacokon. A következő évtized villamosenergia-piacát változatosabb és decentralizáltabb 

villamosenergia-termelés, a tagállamok egymásrautaltságának fokozódása, valamint olyan új 

technológiai lehetőségek fogják jellemezni, amelyeknek köszönhetően a fogyasztók 

csökkenthetik számláikat, és a felhasználóoldali válasz, a saját termelésű energia fogyasztása 

vagy tárolása révén a villamosenergia-piacok aktív szereplőivé válhatnak. 

A jelenlegi piaci szabályok az elmúlt tíz évben leginkább használatos energiatermelési 

technológiákon alapulnak, vagyis központosított, nagy léptékű, fosszilis tüzelőanyagokat 

hasznosító erőműveket magában foglaló termelési módszereken, amelyek a fogyasztók 

számára csupán korlátozott részvételi lehetőséget biztosítottak. Mivel a megújuló 

energiaforrásokból előállított, természeténél fogva ingadozó villamos energia egyre nagyobb 

szerepet fog játszani a jövő energiaszerkezetében, és a fogyasztók számára lehetővé kell tenni 
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a piaci részvételt, változtatni kell a szabályokon. A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia piaci integrációjához kulcsfontosságúak az ily módon előállított energiával 

folytatott kereskedelmet lehetővé tévő, rövid határidős villamosenergia-piacok. 

 

5. Összegzés 
 

Az energiajog napjainkban egy új jogterületnek (vagy éppen jog-ágnak) tekinthető. 

Nincsen egy egységes akadémiai szakirodalma, amely e területet kezelnél. Ez a helyzet is 

hozzájárul ahhoz, hogy sokan félreértések, hogy mi is az energiajog valójában. Ugyanakkor  

Ugyanakkor napjainkban az energiajog egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, még ha 

csak klímaváltozás elleni harcot, vagy az Európai Unió energiafüggőségét vesszük 

figyelembe. Az ellátásbiztonság kérdése is egyre nagyobb szerepet kap napjainkban. Az 

energiajog ugyanakkor hat és egyben összefügg más jogterületekkel is. 

Ahogy az Európai Unió új szabályozási csomagja is mutatja, az energiajogi 

szabályozás – függetlenül attól, hogy egy relatíve új jogterületről van szó – a közeljövőben 

meg fog változni, amely elsődlegesen annak köszönhető, hogy a modern technológiák 

áthatják a szabályozási területet és a fogyasztóknak is új szerepet szán, aktív részesévé téve a 

paicnak, amely számos új kihívást hordoz. Ilyen fő kihívások leszenk az árszabáyozási 

kérdések, a fogyasztók védelem, valamint az információs technológiák szélesebb körű 

alkalmazására tekintettel az adatvédelmi kérdések is. 

 

 

A kézirat lezárva: 2017. március 31-én. 
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Sándor István (szerk.) 
Jogi személyek, gazdasági jog . Budapest: Patrocinium Kiadó, 2016. pp. 13-39.  
( Jogi szakvizsga könyvek )  
(ISBN:9789634130857) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Oktatási [3056723] 
[ Szerzői rekord ] 
 

9. Szuchy Róbert 
6-7. tétel 
In: Balogh Edina , Fehér Lóránt , Gyöngyösiné Antók Éva , Harsányi Gyöngyi , Miskolczi Bodnár Péter , Ocskó 
Eszter , Sándor István , Schadl György , Szuchy Róbert  
Sándor István (szerk.) 
Jogi személyek, gazdasági jog . Budapest: Patrocinium Kiadó, 2016. pp. 63-89.  
( Jogi szakvizsga könyvek )  
(ISBN:9789634130857) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Oktatási [3056730] 
[ Szerzői rekord ] 
 

10. Szuchy Róbert 
9-12. tétel 
In: Balogh Edina , Fehér Lóránt , Gyöngyösiné Antók Éva , Harsányi Gyöngyi , Miskolczi Bodnár Péter , Ocskó 
Eszter , Sándor István , Schadl György , Szuchy Róbert  
Sándor István (szerk.) 
Jogi személyek, gazdasági jog . Budapest: Patrocinium Kiadó, 2016. pp. 112-163.  
( Jogi szakvizsga könyvek )  
(ISBN:9789634130857) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Oktatási [3056736] 
[ Szerzői rekord ] 
 

11. Szuchy Róbert 
26-32. tétel 
In: Balogh Edina , Fehér Lóránt , Gyöngyösiné Antók Éva , Harsányi Gyöngyi , Miskolczi Bodnár Péter , Ocskó 
Eszter , Sándor István , Schadl György , Szuchy Róbert  
Sándor István (szerk.) 
Jogi személyek, gazdasági jog . Budapest: Patrocinium Kiadó, 2016. pp. 249-308.  
( Jogi szakvizsga könyvek )  
(ISBN:9789634130857) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Oktatási [3056737] 
[ Szerzői rekord ] 
 

12. Szuchy Róbert 
The various aspects of Energy Law: Opening Words 
 
konferenciaelőadás , KRE ENERGY LAW FORUM 2016, The Faculty of Law of Károli Gáspár University 
(Budapest, Hungary) , 2016.06.10 (2016) 
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Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [3085701] 
[ Szerzői rekord ] 
 

13. Szuchy Róbert 
Energetika - intelligens rendszerek: Energy - Smart grids 
In: Tóth András (szerk.) 
Technológia jog: Új globális technológiák jogi kihívásai . Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, 2016. pp. 275-291.  
( Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-Politicarum XV.; 15.. )  
(ISBN:9789639808720) 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [3105656] 
[ Szerzői rekord ] 
 

14. Szuchy Róbert 
Recent Developments in the Hungarian Electricity Regulatory Framework 
In: Raphael J Heffron , Gavin F M Little (szerk.) 
Delivering energy law and policy: A reader . 716 p.  
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. pp. 208-214.  
(ISBN:9780748696796) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [3111600] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2015 

15. Barta Judit , Fazakas Zoltán , Harsányi Gyöngyi , Miskolczi Bodnár Péter , Szuchy Róbert , Ujváriné Antal Edit 
Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai 
Budapest: Patrocinium Kiadó, 2015.  
( Magister kötetek )  
(ISBN:978-963-413-065-9) 
Link(ek): OSZK 
Könyv /Felsőoktatási tankönyv /Oktatási [2995367] 
[ Szerzői rekord ] 
 

16. Szuchy Róbert 
A vezetői lét és annak jogi kockázatai 
 
LC One - Center for Leadership & Competence szervezésében tartott konferencián elhangzott előadás, Budapest, 
2015. március 26 , Az előadás elérhető: http://w.lcone.com/bslaw-elso-uzleti-reggelink (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2888385] 
[ Szerzői rekord ] 

Független idéző: 6 Összesen: 6 
1.   Szabó Galina főszerk 

Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás : Még nincs kialakult bírói gyakorlat 
Sajtóközlemények rovat. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14747137] 

2.   Szegedi Júlia (főszerk ) 
Ellentmondások a Polgári és a Munka törvénykönyve között 
2015.03.30, online cikk, HR Portal, http://www.hrportal.hu/hr/ellentmondasok-a-polgari-es-a-munka-torvenykonyve-kozott-20150329.html. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14728715] 

3.   Timár Gigi (főszerk ) 
Kivételezett vagy kiszolgáltatott a vezető munkavállaló? 
2015. március 31., Piac & Profit, online megjelenés. http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/kivetelezett-vagy-kiszolgaltatott-a-vezeto-munkavallalo/. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14728686] 

4.   Szilágyi Károly Bálint (főszerk ) 
Vezető tisztségviselői felelősség - Még nincs kialakult bírói gyakorlat : Ellentmondások a Ptk. és az Mt. rendelkezései között 
Jogi Fórum, online megjelés: http://www.jogiforum.hu/hirek/33538. 2015.03.30. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14728671] 

5.   Bardócz Iván (főszerk ) 
Vezetők felelőssége : maradtak kérdések 
Adó Online, 2015.03.27., http://ado.hu/rovatok/munkaugyek/vezetok-felelossege-maradtak-kerdesek. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14728709] 

6.   Timár Gigi (főszerk ) 
Vezetők felelőssége: maradtak kérdések 
Piac& Profit online gazdasági újság Jogi Kisokos rovat, http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/vezetok-felelossege-maradtak-kerdesek/. 2015. április 21.. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14728697] 

 

17. Szuchy Róbert 
A kezesség aktuális problémái 
 
A biztosítékok rendszere az új magyar és román Polgári törvénykönyvekben c. nemzetközi konferencia, Sapientia 
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Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Magánjogi és Összehasonlító Jogi Intézet, Kolozsvár (Románia), 2015 április 
24. (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2888388] 
[ Szerzői rekord ] 
 

18. Szuchy Róbert 
Energetikai eszközök finanszírozásának jogi keretei 
 
Energia Akadémia (Az MVM Partner szervezésében), konferencia előadás, Budapest, 2015. május 7. (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2890957] 
[ Szerzői rekord ] 
 

19. Szuchy Róbert 
Tulajdonátruházás az energiajogban 
 
A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései című nemzetközi konferencia, 
2015.05.15 (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2893520] 
[ Szerzői rekord ] 
 

20. Szuchy Róbert 
Az energiahatékonysági irányelv átültetése a magyar jogszabályokba 
 
Energia Akadémia (Az MVM Partner szervezésében), konferencia előadás, Budapest, 2015. június 4. (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2921649] 
[ Szerzői rekord ] 
 

21. Szuchy Róbert 
A szerződéskötési szabadság és annak korlátai az energiajogban 
 
konferencia előadás az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Magánjogot Oktatók Egyesülete 
által közösen szervezett, a „Magánjogunk megújítása - Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári eljárásjogban és 
a nemzetközi magánjogban , 2015. május 29. (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2921650] 
[ Szerzői rekord ] 
 

22. Szuchy Róbert 
Tulajdonátruházás az energiajogban, különös tekintettel a villamos energia kereskedelemre 
In: Erik Štenpien , Miskolczi Bodnár Péter (szerk.) 
A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései . 313 p.  
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2015. pp. 296-303.  
(ISBN:978-963-9808-64-5) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb katalógus 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2953807] 
[ Szerzői rekord ] 
 

23. Szuchy Róbert 
Faktoring 
In: Barta Judit , Fazakas Zoltán , Harsányi Gyöngyi , Miskolczi Bodnár Péter , Szuchy Róbert , Ujváriné Antal Edit  
Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai . Budapest: Patrocinium Kiadó, 2015. pp. 143-155.  
( Magister kötetek )  
(ISBN:978-963-413-065-9) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Felsőoktatási tankönyv része /Oktatási [2995368] 
[ Szerzői rekord ] 
 

24. Szuchy Róbert 
Atipikus szerződések a közbeszerzési eljárásokban 
 
tudományos előadás , a SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Szegedi Akadémiai Bizottság 
Jogtudományi Szakbizottsága által szervezett, a 20 év mérlegen, avagy a közbeszerzésünk múltja, jelene és jövője 
című konferencián , 2015. november 18 (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2995619] 
[ Szerzői rekord ] 
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25. Szuchy Róbert 
A jogi személy átalakulása, egyesülése, szétválása és jogutód nélküli megszűnése 
 
tudományos előadás, a KRE ÁJK Bocskai Szakkollégium, 2015. november 16. (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2995630] 
[ Szerzői rekord ] 
 

26. Szuchy Róbert 
Energiapolitika – Energiajog 
 
Budapest, 2015. november 19., NKE képzés, Károli Gáspár Református Egyetem (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Oktatási [2995637] 
[ Szerzői rekord ] 
 

27. Szuchy Róbert 
Biztosítási jogi ismertek és a Szerződési jogi alapok 
 
előadás tartása a Hungaromed_Group Kft. által szervezett, Egészségügyi jogi ismeretek elnevezésű akkreditált 
képzésen, 2015.szeptember 25-én, majd 2015. december 11-én (2015) 
Egyéb /Nem besorolt /Oktatási [2995642] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2014 

28. Szuchy Róbert 
The Renationalisation of the Energy Sector in the European Union,: Energy Transitions Conference, University of 
Eastern Finland, Faculty of Law, in cooperation with ELRF and PEEER, 
 
Joensuu, Finnország, 2014. március 3. (2014) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2564281] 
[ Szerzői rekord ] 
 

29. Szuchy Róbert 
A szindikátusi szerződés és a társasági szerződés kollíziója az új Polgári Törvénykönyv alapján 
In: Miskolczi Bodnár Péter , Grad-Gyenge Anikó (szerk.) 
"Megújulás a jogi személyek szabályozásában" - tanulmányok az új PTK köréből . 258 p.  
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2014. pp. 61-71.  
( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum; 9. )  
(ISBN:978-963-9808-55-3) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2597008] 
[ Szerzői rekord ] 
 

30. Szuchy Róbert , Andrea Renda , Fabrizio Cafaggi , Jacques Pelkmans , Paola Imaceli , Anabela Correia de Brito , 
Federica Mustilli , Luana Bebber 
STUDY ON THE LEGAL FRAMEWORK COVERING BUSINESS-TO-BUSINESS UNFAIR TRADING 
PRACTICES IN THE RETAIL SUPPLY CHAIN: FINAL REPORT 26 February 2014 Prepared for the European 
Commission, DG Internal Market DG MARKT/2012/049/E 
Brussels: European University Institute, 2014. 467 p.  
(ISBN:978-92-79-29921-6) 
Link(ek): Teljes dokumentum 
Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2712317] 
[ Szerzői rekord ] 

Független idéző: 11 Összesen: 11 
1   Stuyck Jules 

Do We Need ‘Consumer Protection’ for Small Businesses at the EU Level? 
In: Varieties of European Economic Law and Regulation. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. (ISBN 978-3-319-04902-1) pp. 359-370. (Studies 
in European Economic Law and Regulation) 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [14714140] 

2.   European Comission 
High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain : Report, 2014 october 15 
(2014.)  
Egyéb /Kutatási jelentés (közzétett) /Tudományos [14713997] 

3.   Renckens An 
Imbalances" in the food supply chain: The Commission's approach and recent initiatives at the EU level 
Conference on Current Trends in Slovak and European Competition Law 
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Bratislava, 14 May 2014. (2014.)  
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [14714189] 

4.   Union of groups of Independent Retailers of Europe 
Response to the green paper on unfaur trading practices in the business to business food and non-foog supply chain in Europe 25 April 
2013, Union of groups of Independent Retailers of Europe 
Transparency Register : ID number 034546859-02. (2014.)  
Egyéb /Nem besorolt /Közérdekű [14718692] 

5   Loos Marco B M, Samoy Ilse 
The position of small and medium-sized enterprises in European contract law 
Cambridge: Intersentia Publishing, 2014.  
( Ius Commune Europaeum; 121. ) 
(ISBN 9781780681948) 
Könyv /Szakkönyv /Tudományos [14714158] 

6.   Weiler J H H 
The President's Annual Report on 2013 : European University Institute 
http://issuu.com/eui-publications/docs/eui_annualreporton2013. (2014.)  
Egyéb /Ismertetés/Katalógus /Közérdekű [14713975] 

7.   Lianos Ioannis 
Brands, Product Differentiation and EU Competition Law : (September 1, 2014) 
CLES Research Paper No. 7/2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2542970. (2015.)  
Egyéb /Kutatási jelentés (közzétett) /Tudományos [14713824] 

8   P Hein 
Ebaoiglased kauplemistavad 
KONJUNKTUUR (ISSN: 1406-9857) 192: pp. 1-192. (2015) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [14715696] 

9.   Namysłowska Monika 
Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej, I Polski Kongres Prawa Konkurencji 
1. Polski Kongres Prawa Konkurencji 2015. 04.15 számára készült kiadvány,. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [14718687] 

10.   Delberghe Christel 
Supply Chain 
http://www.eurocommerce.eu/policy-areas/supply-chain.aspx#PolicyUpdate/4348. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Nem besorolt jellegű [14713733] 

11.   Horányi Márton 
Túl nagy a verseny! : Erőfölényben az élelmiszer kiskereskedelmi láncok? 
Versenyjogi blog, bejegyzés: 2015.01.15, elérhető: 
http://tulnagyaverseny.blog.hu/2015/01/15/tul_nagy_a_verseny_erofolenyben_az_elelmiszer_kiskereskedelmi_lancok. (2015.)  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [14714096] 

 

31. Szuchy Róbert 
Új szabályok az épület energetikában 
ENENERGIA TREND MAGAZINERGIA TREND MAGAZIN &: pp. 32-33. (2014) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2831995] 
[ Szerzői rekord ] 
 

32. Szuchy Róbert 
Az új energetikai megoldások jogszabályi keretrendszere 
 
Innováció az energiaszektorban c.-ű konferencián elhangzott előadás, 2014 június 5. (2014) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2889807] 
[ Szerzői rekord ] 
 

33. Szuchy Róbert 
Tisztességtelen piaci magatartások a B2B kapcsolatokban 
 
Kereskedelmi Jogot Oktatók Találkozója, Megújulás a gazdasági társaságok jogában, 2013. október 4. , Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar (2014) (2014) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2889808] 
[ Szerzői rekord ] 
 

34. Szuchy Róbert 
A fokozott veszéllyel járó tevékenységekért való felelősség az energiajog területén 
 
A felelősségi rendszer aktuális kérdései Tudományos konferencia a Magánjogot Oktatók Egyesületének és a Károli 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében , A konferencia időpontja: 2014. június 27-
28. (2014) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2889809] 
[ Szerzői rekord ] 
 

35. Szuchy Róbert , Szuper József 
Teljesítménymérés, teljesítménymutatók 
In: Benedek István , Kovács Róbert (szerk.) 
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A teljesítményelvű önkormányzati menedzsment: tréning kézikönyv . [hiányzó városnév]: TÖOSZ, 2014. pp. 240-
320. 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2891008] 
[ Szerzői rekord ]  
online elérhető: http://www.toosz.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AA 
AKYDFP/UJ_K%C3%89ZIK%C3%96NYV_140328_ULTIM.pdf 

Független idéző: 1 Összesen: 1 
1   Zsolt Ercsey, Zsombor Ercsey 

Some aspects of the Hungarian regulation on ragweed 
In: Jakub Hanák, Milana Hrušáková, Vladimír Týč, Linda Janků, Jiří Valdhans (szerk.) : Acta Universitatis Brunensis.: Iuridica. (vol. 534) Brno: Masarykova 
Univerzita, 2015. (ISBN 978-80-210-8005-8) pp. 7-15. 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [15251854] 

 

36. Szuchy Róbert , Szuper József 
Önkormányzatok vagyongazdálkodása 
In: Benedek István , Kovács Róbert (szerk.) 
A teljesítményelvű önkormányzati menedzsment: tréning kézikönyv . [hiányzó városnév]: TÖOSZ, 2014. pp. 321-
382. 
Link(ek): Teljes dokumentum 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2891092] 
[ Szerzői rekord ]  
online elérhető: http://www.toosz.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AA 
AKYDFP/UJ_K%C3%89ZIK%C3%96NYV_140328_ULTIM.pdf 
 

37. Szuchy Róbert 
A szerződéskötési szabadság és annak korlátai az energiajogban, különös tekintettel a villamosenergia-szektorban 
FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 4:(2) pp. 167-178. (2014) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [3111589] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2013 

38. Szuchy Róbert 
Szabadpiaci áramszerződések 
In: Antalóczy Péter (szerk.) 
Hagyomány és érték: állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. 
évfordulójára . 370 p.  
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 216-224.  
(ISBN:978-963-9808-50-8) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2422285] 
[ Admin láttamozott ] 
 

39. Szuchy Róbert 
Az energetikai tanúsítványok új szabályai 
ENENERGIA TREND MAGAZINERGIA TREND MAGAZIN &: pp. 307-30. (2013) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Ismeretterjesztő [2422634] 
[ Szerzői rekord ] 
 

40. Szuchy Róbert 
Duties and powers of the regulatory authority – general review of the TEP requirements and EU’s best practices: - 
“Development of an EU acquis-compliant electricity legislative framework in Bosnia and Herzegovina”,: A project 
implemented by a Consortium led by AAM Management Information Consulting Ltd., founded by the European 
Union, Thematic Workshop & Plenary Session, Neum 
 
Bosznia-Herczegovina (2013) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422735] 
[ Admin láttamozott ] 
 

41. Szuchy Róbert 
Árambeszerzés vállalatoknak 
ENENERGIA TREND MAGAZINERGIA TREND MAGAZIN ősz: pp. 22-23. (2013) 
Folyóiratcikk /Ismertetés /Közérdekű [2495977] 
[ Szerzői rekord ] 

Független idéző: 1 Összesen: 1 
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1.   Sipos Anikó 
Ügynökök az árampiacon : Kerülje el a csapdákat! 
Online hírportál, közzététel: 2013. 09. 27. 16:14. (2013.)  
Link(ek): Teljes dokumentum  
Egyéb /Nem besorolt /Ismeretterjesztő [15268827] 

 

42. Szuchy Róbert 
A magáncsőd intézményének lehetősége a magyar polgári jogban 
In: Grad-Gyenge Anikó (szerk.) 
Szociális elemek az új Ptk-ban: Konferencia-kötet a KRE ÁJK 2012. május 15-én a Polgári Jogi és Római Jogi 
Tanszék és a Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszék által megrendezett hasonló című konferenciáján elhangzott 
előadásokból . 248 p.  
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 143-165.  
( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Policarum; 7. )  
(ISBN:978-963-9808-52-2) 
Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus 
Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2495984] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 1 Összesen: 1 
1.   Képviselői Információs Szolgálat 

Magáncsőd 
Infojegyzet 2015/28., 2015. május 22. (2015.)  
Egyéb /Segédlet /Tudományos [15083941] 

 

43. Szuchy Róbert 
A szindikátusi szerződés és a társasági szerződés kollíziója az új Polgári Törvénykönyv alapján 
 
Kereskedelmi Jogot Oktatók Találkozója, Megújulás a gazdasági társaságok jogában, 2013. október 4. , Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar (2013) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2496211] 
[ Admin láttamozott ] 
 

44. Szuchy Róbert 
A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, A Magyar 
Tudomány Napja a Délvidéken – Polgári törvényhozás és társadalom 
 
Újvidék (Szerbia), 2013. november 23., (2013) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2496213] 
[ Admin láttamozott ] 
 

45. Szuchy Róbert 
Energiajog – A jogtudatos felhasználók lehetőségei, szolgáltatási szerződéskötés, számlafigyelés 
 
Öngondoskodás Expon és társrendezvény, a Rezsi Expon (2013) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2496999] 
[ Admin láttamozott ] 
 

46. Szuchy Róbert 
Megújulók az energiapolitika árnyékában 
 
Hungarian Energy Investors Forum 2013 (2013) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2497005] 
[ Admin láttamozott ] 
 

47. Szuchy Róbert 
A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása 
In: Szalma József (szerk.) 
A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2013 . Konferencia helye, ideje: Novi Sad , Szerbia , 2013.11.23 
Újvidék: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2013. pp. 287-307.  
(ISBN:978-86-88077-06-4) 
Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára, Teljes dokumentum 
Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2888395] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2012 

48. Róbert Szuchy 
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State aid and competition in the East-Central European electricity market 
In: András Osztovits (szerk.) 
Recent developments in European and Hungarian competition law . 88 p.  
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2012. pp. 55-69.  
( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Policarum; 1. )  
(ISBN:978 963 9808 35 5) 
Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2422134] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 2 Összesen: 2 
1   Agata Jurkowska-Gomułka (szerk ) 

Bibliography 2012 (Poland and selected CEE countries: Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Macedonia, Slovakia) 
YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES (ISSN: 1689-9024) 6: pp. 307-330. (2013) 
Folyóiratcikk /Bibliográfia, repertórium /Tudományos [14716007] 

2   Papp Mónika 
The application of EU state aid rules in Hungary: an overview of individual Commission decisions 2004-2012 
In: Varju Máron, Várnay Ernő (szerk.) : The law of the european union in Hungary : institutions, process and the law. Budapest: HVG-ORAC, 2014. 368 p. (ISBN 
978-963-258-225-2) pp. 279-319. 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [14715829] 

 

49. Szuchy Róbert 
Az európai versenyszabályozás és versenypolitika, különös tekintettel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 
tilalmára 
In: Sepsi Enikő (szerk.) 
Studia Caroliensia: A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve . Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; 
L'Harmattan Kiadó, 2012. pp. 67-75. 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2422283] 
[ Admin láttamozott ] 
 

50. Szuchy Róbert 
Versenypiaci áramszerződések és a villamosenergia-kereskedőváltás 
ENENERGIA TREND MAGAZINERGIA TREND MAGAZIN 27: p. 29. (2012) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Közérdekű [2422603] 
[ Szerzői rekord ] 
 

51. Szuchy Róbert 
Az elektronikus cégeljárás változásai: Kereskedelmi jogot oktatók országos találkozója Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
 
(2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422756] 
[ Admin láttamozott ] 
 

52. Szuchy Róbert 
Az állami támogatások egyes versenyjogi szabályai a villamos energia piacon, különös tekintettel a hosszú távú 
áramvásárlási szerződésekre 
In: Stipta István (szerk.) 
Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dok.] . Konferencia helye, ideje: Miskolc , Magyarország , 
2012.04.19 Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012. pp. 1-7.  
(ISBN:978-963-9988-50-7) 
Link(ek): Teljes dokumentum 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2496014] 
[ Admin láttamozott ]  
A tanulmányok közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt részeként - az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében - az EU támogatásával, az ESZA társfinanszírozásával valósult meg. „A Miskolci 
Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-
0008 
 

53. Szuchy Róbert 
A cégeljárás változásai - Különös tekintettel a cégeljárás oktatására 
 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának, Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszéke által szervezett, 
2012. május 18-i, I. Kereskedelmi Jogot Oktatók Országos Találkozója (2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2496207] 
[ Admin láttamozott ] 
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54. Szuchy Róbert 
Az üzleti bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztésével: Társadalmi értékteremtés és 
felelős vállalatirányítás 
 
(2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2497013] 
[ Admin láttamozott ] 
 

55. Szuchy Róbert 
Társadalmi értékteremtés és felelős vállalatirányítás 
 
Az üzleti bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztésével című konferencián elhangzott 
előadás , 2012. november 23, Budapest , BPM GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) projekt és a Magyar 
Közgazdasági Társaság közös konferenciája a Budapesti Gazdasági Főiskola rendezésében (2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2889741] 
[ Szerzői rekord ] 
 

56. Szuchy Róbert 
Egyes aktuális versenyjogi kérdések az európai energiajogban 
 
„Állam és magánjog – Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és 
polgári eljárásjog keresztmetszetében” tudományos konferencián tartott előadás , a Magánjogot Oktatók Egyesülete és 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara szervezésében 2012. június 8-9 (2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2889806] 
[ Szerzői rekord ] 
 

57. Szuchy Róbert 
A magáncsőd intézményének lehetősége a magyar polgári jogban 
 
A KRE ÁJK-n a Polgári jogi tanszékkel közösen szervezett „Szociális elemek az új Ptk-ban” konferencián megtartott 
előadás (2012. május 15.) (2012) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2954276] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2011 

58. Szuchy Róbert 
Az összefonódás-ellenőrzés Európai Uniós szabályai a jogbiztonság tükrében 
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. 191 p.  
( Föld-rész könyvek )  
(ISBN:978-963-236-440-7) 
Link(ek): OSZK 
Könyv /Szakkönyv /Tudományos [2422146] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 2 Összesen: 2 
1   szerk Fodor László 

A 2011-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája: 2. rész 
PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA (ISSN: 2063-1987) 2: pp. 137-190. (2013) 
Folyóiratcikk /Bibliográfia, repertórium /Tudományos [14715676] 

2.   Halász Vendel 
Érdekek és értékek az Európai Unió és az Egyesült Államok vállalatfelvásárlási szabályozásában 
Témavezető(k): Kecskés András. 
2015. 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Disszertáció /PhD /Tudományos [15380034] 

 

59. Szuchy Róbert 
Analysing the Avis WorkPlan for the short & medium term 
 
SMEI II Project Workshop for Inter-Institutional Working Groups, Energy Chapter , Ministry of European 
Integration, Tirana, Albánia , 2011. május 17. (2011) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422731] 
[ Admin láttamozott ] 
 

2010 

60. Szuchy Róbert 
A kötelezettségvállalások szerepe az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszerében 
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In: Bodzási Balázs (szerk.) 
Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére . 381 p.  
Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet, 2010. pp. 364-376.  
(ISBN:978 963 503 420 8) 
Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus, OSZK 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2422216] 
[ Admin láttamozott ] 
 

61. Szuchy Róbert 
Verseny, szabályozás és a hatékonyság – A hatékonyság szerepe az Európai Uniós összefonódás-ellenőrzési rendszere 
tükrében 
In: Nótári Tamás (szerk.) 
Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára . 517 p.  
Szeged: Lectum Kiadó, 2010. pp. 425-449.  
(ISBN:978-963-9640-30-6) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2422224] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 1 Összesen: 1 
1.   Dobos Denisz 

Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami) feltételeinek összehasonlítása 
(2013.)  
Link(ek): Teljes dokumentum  
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [13569943] 

 

62. Szuchy Róbert 
Az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszere a jogbiztonság tükrében 
GAZDASÁG ÉS JOG 18:(7-8) pp. 32-40. (2010) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [2422288] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 2 Összesen: 2 
1   Court of Justice of the European Union 

Legal bibliography of European integration = Cour de justice de l’Union européenne = Gerichtshof der Europäischen Union 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012.  
( II.. ) 
1223 p. 
Könyv /Bibliográfia, repertórium /Tudományos [14715645] 

2.   Dobos Denisz 
Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami) feltételeinek összehasonlítása 
(2013.)  
Link(ek): Teljes dokumentum  
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [13569926] 

 

63. Szuchy Róbert 
Versenyjogi szabályozás és versenypolitika: Business & Law II. Konferencia - Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 
 
(2010) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422742] 
[ Admin láttamozott ] 
 

2009 

64. Szuchy Róbert 
Az összefonódás-ellenőrzés szabályozásának kezdetei 
In: Róka Jolán (szerk.) 
BKF Annales Tomus II . 304 p.  
Budapest: Századvég Kiadó, 2009. pp. 229-235.  
( Annales - Academia Budapestiensis Communicationis et Negotii )  
(ISBN:978-963-7340-77-2) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [2422310] 
[ Admin láttamozott ] 
 

65. Szuchy Róbert 
Állami vállalatok,válságkezelés és governance kérdések 
 
Business & Law Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar , 2009. április 27. (2009) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422748] 
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[ Admin láttamozott ] 
 

2008 

66. Szuchy Róbert 
Az Európai Unió felsőoktatási pályázatai és az együttműködés lehetőségei – Magyarországi tapasztalatok egy 
felsőoktatási intézmény szemszögéből 
 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2008. április 21. (2008) 
Egyéb /Nem besorolt /Tudományos [2422750] 
[ Admin láttamozott ] 
 

67. Szuchy Róbert 
A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzésének kialakulása az Európai Unióban 
In: Stipta István (szerk.) 
Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2007. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa . 256 p.  
Konferencia helye, ideje: Miskolc , Magyarország , 2007.11.13 Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és 
Technológia Transzfer Centrum, 2008. pp. 221-226. 
Befoglaló mű link(ek): OSZK 
Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos [2495943] 
[ Admin láttamozott ] 
 

68. Szuchy Róbert 
Az élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei 
In: Szuper József (szerk.) 
A fogyasztóvédelem erősítésének lehetőségei Magyarországon [The opportunities of strengthening consumer 
protection in Hungary] . 64 p.  
Budapest: Generáció 2020 Közhasznú Egyesület, 2008. pp. 10-17.  
( Generáció 2020 Think Thank: Közpolitikai elemzések; 7. )  
(ISBN:978 963 87658 1 9) 
Befoglaló mű link(ek): BCE katalógus 
Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos [2495994] 
[ Admin láttamozott ] 
 

69. Szuchy Róbert , Gazsó István , Kovács Róbert 
Látens önkormányzati csődök?: Önkormányzati fizetési hajlandóság, projekt 
pp. 1-46.  
Kutatási jelentés, Budakeszi, Állami Számvevőszék megrendelésére (2008) 
Egyéb /Kutatási jelentés (közzétett) /Közérdekű [2889564] 
[ Szerzői rekord ] 
 

2007 

70. Habók Anita , Szuchy Róbert 
A szakképzés helyzete az Európai Unióban 
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 57:(2) pp. 55-63. (2007) 
Link(ek): Teljes dokumentum, Matarka 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [1386417] 
[ Admin láttamozott ] 

Független idéző: 17 Összesen: 17 
1   Vargáné Mező Lilla 

A szakiskolai pedagógiai munka reformja A pedagógiai diagnosztika és alkalmazásának jelentősége a szakiskolában 
In: Kapcsáné Németi Júlia, Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) : Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolában. Budapest: GrafikaPress Zrt, 2007. pp. 145-169. 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [13231824] 

2   Joanovicsné Kerekes Mária 
Egy megvalósított innováció tapasztalatai 
SZAKKÉPZÉSI SZEMLE (ISSN: 0237-2347) 4: pp. 327-348. (2008) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [13037280] 

3   Felvégi Emese 
Felnőttoktatás és szakképzés a nagyvilágban – sajtószemle 
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE (ISSN: 1215-1807) 11-12.: (2008) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Folyóiratcikk [12423851] 

4   Bogátiné Lakatos Edit, Fehér Ildikó, Ignits Györgyi 
Hallgatói jegyzet A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez 
Budapest: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2008. 
Könyv /Oktatási anyag /Oktatási [13044803] 

5   Zsúgyel János 
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Szakképzés az Európai Unióban 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK (ISSN: 1786-1594) 1: pp. 3-12. (2008) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [13037314] 

6.   Bogdán Beáta 
Változásmenedzsment: Integráció a jelenlegi szakképzésben egy szakközépiskola példáján 
Benyújtás éve: 2008. Védés éve: 2008. 
102 p. 2008. 
Disszertáció /Nem besorolt /Tudományos [14714511] 

7   Szőke Krisztina 
A lemorzsolódás problémája, nemzetközi kitekintés 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Section Paedagogica &: pp. 41-58. (2009) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Folyóiratcikk [12426816] 

8   Ádám Anetta, Havas Gabriella, Ugrai János  
Ádám Anetta, Ugrai János (szerk.) 
Az együttmőködés kényszere: A térségi integrált szakképzési központok jelene és jövője 
Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság, 2009. 
(ISBN 978-963-7123-20-7) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Könyv /Műhelytanulmány /Tudományos [13044779] 

9   Benczik Judit 
Gondolatok a hazai szakképzésrıl 
MAGYAR TEXTILTECHNIKA 4: pp. 170-173. (2009) 
Link(ek): Teljes dokumentum  
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [13037301] 

10   Mayer József 
Tanulói és tanári munkaterhek 
In: Mayer József (szerk.) : Glosszárium - 100 000 szó a szakiskoláról. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2009. (ISBN 978-963-682-636-9) pp. 
280-285. 
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos [14715595] 

11   Galántai Béla 
A polgári biztonságvédelem társadalmi integrációjának dilemmái 
PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (ISSN: 1589-1674) XI.: pp. 249-280. (2010) 
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos [13231822] 

12.   Ádám Anetta, Ugrai János, Bohnné Keleti Katalin, Kárpáti György 
Együtt az úton... A fenntartási időszak kapujában a Dél-Budai TISZK : Tanulmánykötet 
(2010.)  
Link(ek): Teljes dokumentum  
Egyéb /Kutatási jelentés (közzétett) /Tudományos [13044769] 

13.   Ecorys Magyarország Kft 
Kiskunlacháza Nagyközség településfejlesztési koncepciója : Végső beszámoló, 2010. szeptember 
(2010.)  
Link(ek): Teljes dokumentum  
Egyéb /Nem besorolt /Közérdekű [14714594] 

14.   Velkey Gábor 
A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása: Doktori (PhD) értekezés 
Témavezető(k): Pálné Dr. Kovács Ilona. 
222 p. 2011. 
Disszertáció /PhD /Tudományos [14714515] 

15.   Király Sándor 
A digitális képfeldolgozás számítógépes oktatásának kérdései 
Témavezető(k): Dr. Fazekas Gábor. 
24 p. 2012. 
Disszertáció /PhD /Tudományos [14714546] 

16   Velkey G 
Dinamikus egyensúlytalanság: A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye 
Pécs; Békéscsaba: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. 
213 p. (ISBN 978-963-9899-74-2) 
Link(ek): RKI-ELEKTRA  
Könyv /Szakkönyv /Tudományos [14593066] 

17   Velkey G 
Az oktatási rendszer konszolidációjának egy lehetséges iránya 
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