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SoS rendelet – nemzeti helyett regionális fókusz

Regionális Koordinációs Rendszerek
• Az ENTSOG keretein belül jelenleg is működik egy ad-hoc vészhelyzeti

csoportot.
Infrastruktúra sztenderd
• A határkeresztező vezetékek kétirányúsítása továbbra is kulcskérdés
Kockázatértékelés
• Az ENTSOG által végzett kockázatértékelés fő fókuszában az útvonal alapú

megközelítés szerepel, amely alapján HU 2 korridorban is szerepel:
• az Ukrán korridor: AT, BG, CZ, DE, GR, HU, HR, IT, L, PL, RO, SI, SK
• a Déli ellátási korridor: AT, BG, GR, HU, HR, IT, MA, RO, SI, SK

Megelőzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv
• A nemzeti fókusz mellett megjelenik a regionális együttműködés, amely segítheti

vészhelyzetek regionális kezelését.
Szolidaritási mechanizmus
• Csak és kizárólag „last resort”-ként alkalmazható. A mechanizmus

bevezetésében kulcsszerepet játszik a megfelelő technikai, jogi, pénzügyi
feltételek kialakítása.

Az Energiaközösség szerepe
• EU számára pozitív a gázszabályozás megfontolt kiterjesztése.



Előzetes számítások (ENTSOG) – UA tranzit 6 hónapos 
kiesése esetén 

• Ukrán tranzit teljes 
kiesése 6 hónapra

• Nemzetközi kooperáció 
nélkül

• Ukrán tranzit teljes 
kiesése 6 hónapra

• Nemzetközi kooperáció 
esetén



Cél: Az LNG források minden EU tagállam számára 
elérhet őek legyenek

2013 2022

• Tárgyalások a termel őkkel és a 
legnagyobb fogyasztókkal

• Menetrend és cselekvési terv a 
regionális munkacsoportokban

• A beruházások kockázatának 
mérséklése, finanszírozás

• Egyenl ő verseny feltételek, 
átlátható és hatékony  piaci alapú 
működés

• A szabályozási, kereskedelmi és 
jogi akadályok elhárítása 

• Az új felhasználási célok 
támogatása



Az új LNG terminálok, a hálózati összeköttetés mege rősítése 
és a regionális együttm űködés kiegyenlítettebb viszonyokat 
teremt



LNG és tárolói stratégia – fókuszban a versenyképess ég 
növelése

LNG stratégia

• Magyarország közvetve érintett az LNG stratégia kapcsán (KrK LNG terminál)

• Az LNG „game changer” lehet az európai gázpiacokon

• Az LNG infrastruktúra növelheti a forrásdiverzifikációt és a piaci versenyt, amely
a mindenkori kereslet-kínálati viszonyoknak megfelelő árakat eredményezhet az
egyes piacokon

• A TEN-E és a PCI regulációk diszkrimináció mentes támogatásai jelentős
segítséget nyújtanak a projektek finanszírozásában.

• Az EU-nak jelentősebb mértékben kell fellépnie a globális LNG piacokon a
versenyképesség érdekében

Tárolói stratégia

• Versenyképes és átlátható szabályozás szükséges a tárolók használatára

• A meglévő tárolói kapacitások elegendőek, a probléma az egyenlőtlen eloszlás,
ezért kulcs a nemzetközi együttműködés elősegítése

• Jogi, politikai garanciák szükségesek a nemzetközi tárolói forgalom növelésének
érdekében

• A tárolói infrastruktúra optimális kihasználása kulcskérdés
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