A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, illetve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.
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A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális környezet figyelembevétele
nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan figyeljük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk. 201 2-ben modellezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci modelljét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci modellt fejlesztettünk.
A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.

Tartalom
Tisztelt Olvasó!
Az idei év első jelentését egy dupla cikkel
indítjuk: a 201 4 második felében kibontakozó ukrán válság
kapcsán az európai
földgázrendszer rugalmasságát járjuk
körül. Az Ukrajna és
Oroszország közötti
elhúzódó konfliktus
kapcsán újra felvetődött a kérdés, hogy
vajon képes-e az európai földgázrendszer nagyobb trauma nélkül átvészelni az orosz import átmeneti, vagy elhúzódó
kiesését. A forráskiesésre a rendszer a kitárolás fokozásával, az LNG import növelésével, a hazai kitermelés felfuttatásával, a földgáztüzelésű erőművek
tüzelőanyag-váltásával (olajra történő átállásával), illetve termelésük széntüzelésű erőművekkel történő
kiváltásával tud reagálni. A cikk sorra veszi a fenti rugalmassági eszközökben rejlő potenciált, alkalmazásuk feltételeit és korlátait. Bemutatjuk az infrastruktúrában rejlő lehetőségek és rugalmasságok mértékét, különös tekintettel az ellenirányú áramlások
szerepére, illetve az egyes rugalmassági eszközök
igénybe vételét hátráltató tényezőket.

nak. Bemutatjuk a tagállami energia-megtakarítási
célkitűzések meghatározásakor és a tagállamok által
javasolt eszközrendszer összeállításakor elkövetett
módszertani hibákat, melyek az irányelvbe épített
kiskapukkal együtt oda vezethetnek, hogy a megvalósuló energiamegtakarítás mértéke jelentős mértékben elmaradhat az Európai Bizottság által korábban remélt szinttől.
Harmadik cikkünk a megújuló energiaforrások hazai
távhőtermelésen belüli arányának növelése előtt álló kihívásokat és a lehetséges megoldásokat vizsgálja. A cikk első felében röviden összefoglaljuk a 201 4
novemberében a Brit Nagykövetséggel közösen rendezett workshopon bemutatott hazai projektfejlesztési tapasztalatokat és a finanszírozással kapcsolatos
kihívásokat, illetve a külföldi előadók által említett
érdekesebb szabályozási megoldásokat. Írásunk
második felében bemutatjuk a résztvevők által megfogalmazott, a megújuló alapú távhőtermelés szabályozói környezetének javítását célzó javaslatokat,
különös tekintettel a távhőtermelők, távhőszolgáltatók, projektfejlesztők, banki szakemberek és a szabályozói oldal képviselőinek részvételével folytatott
kerekasztal-beszélgetés során felmerülő javaslatokra.
dr. Kaderják Péter, igazgató

Második írásunk a 201 2 októberében elfogadott
energiahatékonysági irányelv végrehajtásával kapcsolatban felmerült eddigi tapasztalatokat tekinti át.
Különös figyelmet szentelünk az irányelv legismertebb rendelkezésének, a kötelezettségi rendszerek
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014 harmadik negyedévében jelentősen esett a kőolaj és az európai piacokon kereskedett földgáz ára,
továbbá összezárt a kettő közötti olló. A japán és az amerikai földgázár nem változott a negyedévben,
az európai piacokat jellemző TTF spot gázár viszont júliusban tovább esett, és a hosszú távú szerződések
árában is találunk kis törést. A negyedév végén azonban az európai gázárak újra emelkedtek, 20 €/MWh
szintig. Ezzel egy időben a német áramtőzsdén stagnált a zsinór-és csúcstermék ára, és a szennyezési jogok
beszerzési ára sem mozdult el a 6 €/t szintről. A csökkenő gázáraknak köszönhetően az év elején még
masszívan negatív német clean spark spread júliusban megközelítette a 0 €/MWh-t, de ez nem maradt
hosszú életű – a negyedév végére újra egyértelműen veszteségessé vált a földgáz alapú termelés.

A magyar negyedéves villamosenergia-fogyasztás
megegyezett a tavalyi év azonos negyedévének
áramfogyasztásával (9,65 TWh). Nem nőtt tovább az
import részaránya, ez átlagosan a fogyasztás 32%-a
maradt. A tartósan magas importarány oka egyértelműen a magyar piacok relatív drágasága a régióban:
ezt jelzi, hogy a szlovák és osztrák import ára havi
határkeresztező aukciókon 1 0-1 5 €/MWh-ra emelkedett. A másnapi zsinórtermék átlagosan 7 €/MWhval volt magasabb a szomszédos tőzsdék azonos termékénél, a jövő évi szállításúnál ugyanez az
árkülönbözet 8,5 €/MWh volt. A negyedévben nagyon erősen szétváltak a magyar és a szlovák piacok:
a teljes időszak harmadában egyeztek csak meg az
órás árak.

Nemzetköziártrendek

201 4. harmadik negyedévében az energiapiacok
szempontjából meghatározó kőolaj- és szén világpiaci árát jelző árindexek számottevő áresést produkáltak. A Brent olaj hordónkénti ára az előző
negyedév stagnálását követően 1 1 0 $/hordó árszintről szeptember végére 95 $/hordó árszintre esett,
ami kétéves mélypontot jelent: utoljára 201 2 júniusában volt ilyen alacsonyan az olajár. Az EEX energiatőzsdén jegyzett határidős jövő évre szóló ARA
szén árának alakulása, ha kisebb ütemben is, de követte a Brent olajár alakulását: a termék tonnánkénti ára a július eleji 79 $-ról 74 $-ra csökkent (1 . ábra).

A nemzetközi gázárak közül az ázsiai piacokat jellemző japán LNG importárat, az Észak-Amerikában
meghatározó Henry Hub spot indexet, Európában
pedig az orosz importot közelítő német határárat, illetve a likvid tőzsdén kereskedett TTF gázárat mutatjuk be a 2. ábrán. A világpiacon a földgázár felső
korlátját a Japánba szállított LNG árak, alsó korlátját
az Egyesült Államokban, a Henry Hubon kereskedett
gázárak adják. A negyedévben sem a japán, sem az
amerikai földgázárakban nem történt számottevő –
50 Eurocent/MWh-t meghaladó – változás. A japán
árak 37,5-38 €/MWh közt mozogtak, míg a Henry
Hubon kereskedett gáz ára 1 0-1 0,4 €/MWh között
alakult. A TTF spot árak júliusig tovább estek, majd
augusztustól újra növekedtek. Júliusban
1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
egészen 1 5 €/MWh-ig zuhant a spot
nyersolaj árának alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptember végéig
földgázár, ami három éves mélypontot
jelent (utoljára 201 1 szeptemberében
kereskedtek 1 5 €/MWh-ért a TTF gázt). A
tőzsdei gázárak 201 4 márciusa és júliusa között mintegy 40%-ot estek, a meglehetősen enyhe télnek és az utóbbi fél
évben Európába átterelődő LNG szállításoknak köszönhetően. A tendencia
július második felében és augusztusban
fordult meg, amikor a norvég északitengeri mezők termelése elmaradt a tavalyi termeléstől. A TTF gáz ára a negyedév végére visszakúszott a 20
€/MWh feletti árszintre. Az olajindexált
hosszú távú szerződés benchmarkjaként használt német határár csak júliA harmadik negyedév gázfogyasztása 2%-kal volt
alacsonyabb a tavalyi év gázfogyasztásánál. A hazai
kitermelés nem tért el értékelhetően az előző év
azonos időszakának kitermelésétől, a magyar nettó
földgázimport 1 3%-kal volt magasabb az előző negyedévesnél. A gázimport a tárolókba került, ezek
töltöttsége a negyedév végére 46%-ra nőtt. A 2,8
milliárd m 3 -nyi import 53%-a érkezett Ukrajna felől,
47%-a Ausztria irányából érte el az országot.
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usban esett 23 €/MWh-ra, egyébként
maradt a 27 €/MWh áron.

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptemberig

A német jövő évi zsinóráram ára csupán
kis elmozdulásokat mutatott: júliusról
augusztusra 1 €/MWh-val nőtt, majd
szeptemberre újra 34,5 €/MWh-ra csökkent. A csúcsidőszaki áramár követte a
zsinórár alakulását, 43 és 44 €/MWh közt
mozgott. A 201 4. decemberi lejáratú
szennyezési jogok ára 6 €/t szinten stagnált a negyedévben (3. ábra).
A gáz- és széntüzelésű erőművi termelés
piaci megtérülését két árkülönbözettel
vizsgálhatjuk: a gázerőművek esetében a
clean spark spread-del, a szénerőművek
esetében pedig a clean dark spread-del.
Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek különbözetét mutatja, ahol a termelés költsége az egy MWh villamosenergia előállításához szükséges gáz
(spark spread), illetve szén (dark spread),
továbbá az ugyanennyi villamosenergia
előállításával járó CO 2-kibocsátást fedező szennyezési jog költségeiből adódik
össze. A 4. ábra a fent említett mutatók
havi átlagait ábrázolja a német EEX tőzsde spot zsinór áramára, valamint a hollandiai TTF spot gázára és az ARA szénár
alapján. Az elmúlt években a gáztüzelésű
erőművek jövedelmezőségét jelző clean
spark spread egyetlen hónapban sem
lépett ki a negatív tartományból. A tavasztól őszig tartó gázárcsökkenés hatására azonban a clean spark spread látványos növekedést produkált: július havi
átlaga már megközelítette a 0 €/MWh-t,
de a gázárak augusztus-szeptemberi
erősödésével a spread újra -5 €/MWh alá
süllyedt. A clean dark spread 8-1 3
€/MWh között alakult a negyedévben –
habár a szenes erőművek jövedelmezősége 201 3 őszétől kezdődően számottevően romlott (1 5-20 €/MWh-ról 1 0
€/MWh-ra).

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős

CO 2-kvóta árának (EUA) alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptember végéig

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű

erőművek) alakulása a német piacon 201 3. július–201 4. szeptember között

Megjegyzés: Számításainkban a gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésű erőművek
esetében 38%-os hatásfokot feltételeztünk.
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5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 4. III. negyedév

Hazai árampiaci helyzetkép
6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó

villamosenergia-import 201 3. július és 201 4. szeptember között

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 3. júli-

us és 201 4. szeptember vége között

A havi határkeresztező aukciók jól tükrözik a magyar villamosenergia-piac viszonyát a környező piacokhoz. A leginkább meghatározó szlovák és osztrák
határmetszékeken a Magyarországra
irányuló kapacitások ára júliusban és
augusztusban 1 0 €/MWh felett volt, az
osztrák metszéken egyenesen meghaladta a 1 4 €/MWh-t. Romániához képest
3,5-6 €/MWh-val volt drágább a magyar
piac. A horvát és szerb piacok áramár
szempontjából a magyarral azonos régiót alkottak, a horvát piac 30 eurócenttel, a szerb 50 eurócenttel volt csak
drágább a magyarnál. (5. ábra).
Magyarországon a harmadik negyedév
villamosenergia-fogyasztása 9,65 TWh
volt, ami lényegében megegyezett a tavalyi év azonos negyedévének fogyasztásával. Nem történt strukturális
változás a nettó import és a hazai erőművi termelés megoszlásában sem, a
negyedéves átlagban az elfogyasztott
villamos energia 32%-át importáltuk,
csakúgy, mint 201 3 harmadik negyedévében. A magas importarány oka egyértelműen az importforrások diszkontja
a hazai termelésű villamos energiával
szemben, ahogy azt a 6. ábrán is láthatjuk.
A régiós tőzsdék határidős piacain a
harmadik negyedévben augusztusra 1
€/MWh-val nőtt a jövő évi zsinóráram
ára, majd szeptemberre 50 eurócentet
esett. Érdekes jelenség, hogy a cseh és
szlovák piacokon kereskedett zsinórter-
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mék ára a második negyedévben elszakadt egymástól, és ez a különbség a
harmadik negyedévben is megmaradt: a
szlovák határidős áramár átlagosan 1 ,2
€/MWh prémiumot produkált a cseh
határidős áramárhoz viszonyítva. A magyar határidős ár a harmadik negyedévben sem hagyta el a 42-44 €/MWh közötti sávot: a 201 5-ös zsinórtermékár
átlagosan 43,5 €/MWh volt, ami 8,5
€/MWh-val haladta meg a szlovák határidős árakat (7. ábra).
A 8. ábrán a HUPX másnapi zsinórtermék árát és a régiós áramtőzsdék (EEX,
OTE, OPCOM) magyar áramárhoz viszonyított árkülönbözetét tüntettük fel. A
HUPX-en kereskedett másnapi zsinórtermék ára a harmadik negyedévben
átlagosan 38 €/MWh-nak adódott. A
magyar tőzsdén egységnyi villamos
energiát átlagosan 7 €-val drágábban
lehetett beszerezni, mint a német vagy a
cseh piacokon. A román árak a cseh és
német piacoktól függetlenül alakultak,
de ezen a piacon is átlagosan 4-5
€/MWh-val kedvezőbben lehetett egységnyi spot termékhez jutni, mint a
HUPX-en. Az árkülönbözet megegyezett
az előző negyedévi eltéréssel.
A másnapi piacösszekapcsolás hatását a
magyar és szlovák tőzsdék órás árkülönbözetein keresztül vizsgáljuk. A 9.
ábra mutatja, hogy a magyar és szlovák
árak milyen gyakorisággal, az órák hány
százalékában egyenlítődtek ki, illetve
szakadtak el egymástól a július elejétől
szeptember végéig tartó időszakban. A
piacösszekapcsolás „jóságát” egy olyan
hisztogram jelölné, ahol a 0-1 €/MWh
kategóriában találjuk a megfigyelések
legnagyobb részét. A magyar árak az
órák harmadában egyeztek meg a szlovák árakkal, azaz július és augusztus
kétharmad részében lényegében szétvált a magyar és szlovák piac. Júliusban
és augusztusban az órák harminc százalékában 1 0 €/MWh feletti árkülönbözet volt a tőzsdék közt. Szeptemberben
érezhetően kevesebbszer szakadtak el a
piacok egymástól, de még így is csak az
órák 46%-ában egyenlítődtek ki az árak
(9. ábra).
A nagykereskedelmi árat befolyásolja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár. A fel- és leszabá-

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak

összehasonlítása, 201 4. július-szeptember között

9. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző nagyságú árkülönbözeteinek

gyakorisága 201 4. július-szeptember között

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 4 III.

negyedévében

Megjegyzés: Az ábrán a szürke sáv felső szélét a HUPX másnapi ára, az alsó szélét pedig a HUPX
másnapi árának –1 -szerese határozza meg. A MAVIR Kereskedelmi Szabályzata értelmében a HUPX
másnapi ára a pozitív kiegyenlítő energia árának, míg a HUPX másnapi árának –1 -szerese a negatív
kiegyenlítő energia árának szab alsó korlátot.
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1 1 . ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
201 3. október és 201 4. szeptember között a megelőző év megfelelő havi fogyasztási
adataival összevetve

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 3. október – 201 4. szep-

tember között

lyozás elszámolt egységárát a rendszerirányító a kiegyenlítéshez igénybe vett
kapacitások energiadíjai alapján határozza meg. Az igénybevétel sorrendje a
másnapi szabályozási piacon felajánlott
energiadíjak figyelembevételével alakul
ki. A kiegyenlítő energia elszámolásának
rendszerét a MAVIR úgy alakította ki,
hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy az előre látható hiányt vagy
többletet tőzsdei adásvétellel próbálják
kezelni – vagyis a várható hiányt ne érje
meg a kiegyenlítőenergia-piacról beszerezni, illetve a várható többletet ott értékesíteni. Ennek érdekében a fel irányú
kiegyenlítő energia ára nem lehet alacsonyabb, mint az adott időszakra vonatkozó HUPX-ár, a le irányú kiegyenlítő
energiáért pedig a rendszerirányító nem
fizet többet, mint a tőzsdei ár. A második negyedévben a pozitív kiegyenlítő
energia ára átlagosan 20,1 Ft/kWh volt,
mely kis mértékben alacsonyabb az
előző negyedév 22,7 Ft/kWh-s értékénél,
míg a negatív kiegyenlítő energia ára
–3,4 Ft/kWh volt, szemben az előző negyedév -5,2 Ft/kWh árával (1 0. ábra).
Hazai gázpiaci helyzetkép

A nyári hónapok gázfogyasztása értelemszerűen nem hőmérsékletfüggő,
hanem az ipar gázfogyasztását jelzi. Az
előző év harmadik negyedévéhez viszonyítva 201 4 július-szeptember hónapok
gázfogyasztása csupán 2%-kal maradt el
a 201 3 évi (1 1 . ábra).
13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 3. júliusól 201 4.

szeptember végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték.
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A harmadik negyedéves hazai gázkitermelés 624 millió m 3 volt, ami jól illeszkedik az átlagos negyedéves termelési
trendekbe. A negyedévben 2,8 milliárd
m 3 -t importáltunk, és 600 millió m 3 -t
exportáltunk. A teljes nettó import így
2,2 milliárd m 3 , ez az előző negyedéves
nettó importnál 1 3%-kal volt magasabb.
Az import 53%-a érkezett a beregdaróci,
47%-a pedig a mosonmagyaróvári betáplálási ponton át. A negyedévben az
orosz-ukrán feszültségek miatt Európában felértékelődött a tárolók szerepe, ez
érződött a magyar betároláson is: az
időszakban 1 ,5 milliárd m 3 földgázt sajtoltak be a magyar tárolókba, az előző
év harmadik negyedévében ez 636 millió m 3 volt, 201 4 második negyedévében 980 millió m 3 . Habár a kereskedelmi tárolók szeptember végi 46%-os töl-
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töttsége még mindig jóval elmarad az
európai tárolók töltöttségétől, ez közel
1 0 százalékponttal magasabb, mint a
tavalyi töltöttségi szint (1 2. ábra).
A mosonmagyaróvári betáplálási ponton keresztül a harmadik negyedévben
1 ,3 milliárd m 3 földgáz érkezett, ami
30%-kal magasabb az előző negyedéves
importnál és 60%-kal haladja meg az
előző év azonos időszakának import
mennyiségét. Az FGSZ közlése szerint a
belépési ponton rendelkezésre álló fizikai kapacitások 1 1 7%-át használták ki,
illetve az összes lekötött kapacitás 67%át. A júliusi, augusztusi kapacitásaukción
túljegyzés alakult ki, a kapacitásra minden hónapban az elérhető két-háromszorosánál nagyobb igényt adtak be a
rendszerhasználók. Július 1 -től 33,81
Ft/MJ/napról 24,37 Ft/MJ/napra csökkent
a mosonmagyaróvári belépési pont kapacitásdíja, ami meghatározó az aukciós
ár számításában. Részben az árcsökkenés, részben a téli ellátás bizonytalansága miatt alakulhatott ki a túljegyzés és
a jelentős importnövekedés (1 3. ábra).
Az ukrán határon összesen 1 ,5 milliárd
m 3 gázt importáltak, ez az előző negyedévhez képest 1 0%-kal kevesebb
szállítást jelent, de a tavalyi évhez viszonyítva 46%-kal többet. A hónap végén az
Ukrajnába irányuló megszakítható gázszállítások szeptember 27-i leállásával
egy időben napi 1 0 millió m 3 -rel nőtt az
Oroszországból Beregdarócon keresztül
szállított gáz mennyisége. A negyedévben még így is csak a fizikai kapacitások
29%-án folyt gáz, a lekötött kapacitásoknak is csak 61 %-át használták ki (1 4.
ábra).
A 1 5. ábrán látható a szomszédos országokba irányuló magyar gázexport (ez
a tranzitot nem foglalja magába). A negyedévben az export 53%-a Ukrajnába,
44%-a Szerbiába irányult, a fennmaradó
export Horvátország és Románia közt
oszlott meg. A negyedév nagyobbik részében az Ukrajnába szánt export 20%kal haladta meg az előző negyedéves
szállítást, de ez teljes egészében megszakítható kapacitásokon történt. Szeptember végén –néhány nappal Alexei
Miller magyarországi látogatását követően- az FGSZ technikai okokra hivatkozva felfüggesztette a szállításokat,
melyek azóta sem indultak újra.

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 3. júliustól 201 4. szeptember

végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok 201 4.
januártól az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.

15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 3. júli-

ustól 201 4. szeptember végéig

Megjegyzés: Az FGSZ 201 4. januártól közli a HU>RS (Kiskundorozsma) ponton kilépő, szerb és
bosnyák irányú tranzit gázáramokat.

A REKK a 2015/16os tanévben is elindítja
energiagazdálkodási
szakközgazdász/specialista képzését a
Budapesti Corvinus Egyetemen.
További információ az egyetem honlapján
található:
www.unicorvinus.hu
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16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek

alakulása 201 3. július – 201 4. szeptember között

Megjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK általi becslése a rendeletileg
szabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus
információk felhasználásával. A becslés nem veszi figyelembe a gázárképletben szereplő tárolói gáz
hatását az elismert árra. A „kevert importot” hasonló becslés alapján számítjuk, de ebben az esetben
a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.

A 1 6. ábra mutatja a Magyarországon
érvényes gázárak alakulását. Az olajindexált ár 1 00 Ft/m 3 fölé emelkedett, ennek oka azonban nem energiapiac fejleményekben, hanem a forint dollárral
szembeni gyengülésében keresendő. A
tőzsdei árak a negyedév közepéig tartó
TTF lejtmenet és a rendeleti árfolyamok
következtében még jobban elszakadtak
az olajárindexált áraktól: a 75% tőzsdei
és 25% olajindexált ár súlyozott átlagaként számolt, egyetemes szolgáltatók
számára elismert gázár 68 Ft/m 3 -re
csökkent az előző negyedévi 78,51
Ft/m 3 -hez képest. Ez az elismert gázár
rendeletileg meghatározott árfolyamokkal számított ár; amennyiben az érvényes árfolyamokat vesszük figyelembe az ár meghatározásakor, közel 7
Ft-tal magasabb árat kapunk.

Security of Energy Supply in Central and SouthEast Europe
A REKK közreadja a 2009-ben kezdődött regionális
ellátásbiztonsági projekt eredményeit összefoglaló,
angol nyelvű tanulmánykötetét. A kiadvány azzal a
céllal készült, hogy teljes és pontos képet adhassunk
a közép- és délkelet-európai régió villamos energia
és gáz ellátásbiztonságával szemben fellépő kihívásokról és fenyegetésekről. Reméljük, hogy a kiadvány, mely a REKK kutatóinak kivételesen magas
színvonalú kooperációjából született, segítséget
nyújt a régió energiaszektorába beruházni vágyó
vállalatvezetőknek, és hasznos információt szolgáltat
az uniós és helyi szakpolitikusok, ellátásbiztonság
iránt érdeklődő szabályozók számára.
A kötet 201 1 -ben jelent meg, szabadon letölthető
honlapunk Tanulmánykötetek menüpontjában.
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Az európai földgáz infrastuktúra rövidtávú
rugalmassága

A

2014-es ukrán válságot követően újra fellángoltak az európai gázellátás biztonságáról folyó viták. Bár
a 2009 évi gázválság óta számos infrastrukturális beruházás és szabályozási változás valósult meg az
Unió tagállamaiban, melyek hasonló kínálati sokkok kezelésére képesek, az európai gázrendszer sérülékenysége mégsem múlt el nyomtalanul. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság által elkészített 2014-es
stressz-teszt, mely az Unió energiarendszerének ellenállóképességét vizsgálta. A Bizottság közleményében
(COM(2014) 654) megállapította, hogy egy lehetséges orosz kínálati sokk az új – elsősorban közép-kelet-európai és balti – tagállamokra gyakorolná a legsúlyosabb hatást. A Bizottság emellett kiemelte, hogy az
életben lévő vészforgatókönyvek országos szinten értelmezik a krízishelyzetet, és nem veszik figyelembe a
regionális együttműködés lehetőségét. A stressz-tesztből kiderült, hogy a regionális együttműködés a krízist nagy mértékben tompíthatja összeurópai szinten.

A fenti eredmények nem tekinthetőek meglepőnek.
A 2009-es válság ugyanis két fontos tanulsággal szolgált Európának. Az egyik az, hogy miközben elegendő alternatív gázforrás állt rendelkezésre ahhoz,
hogy a kontinens teljes igényét kielégítse, az infrastrukturális korlátok megakadályozták, hogy a gáz
minden olyan országba eljusson, ahol szükség lett
volna rá. A másik, hogy sok esetben hiába áll rendelkezésre a szükséges infrastruktúra, ha a piaci szereplők nincsenek arra ösztönözve, hogy azokat
megfelelő módon kihasználják.
Rövid elemzésünkben az európai földgáz infrastruktúra rövid távú rugalmasságát vizsgáljuk. Az elemzés
első részében dióhéjban összegezzük a földgáz
rendszer számára elérhető összes rugalmassági eszközt. Ez a megközelítés segít leszűkíteni a vizsgált
eszközök körét, hogy csak a legnagyobb rugalmassággal bíró szektorokra koncentrálhassunk. Írásunk
második részében pontosítjuk a rendelkezésre álló
rugalmasság mértékét a hálózati szűkületek figyelembe vételével, és bemutatjuk az ellenirányú áramlások (reverse flow) hatását a krízis kezelésére. A cikk
harmadik részében a villamos energia szektor tüzelőanyag-váltásában rejlő rugalmassági potenciált
vizsgáljuk meg részletesebben. Elemzéseinket a

REKK árampiaci (EEMM) és gázpiaci (EGMM) modelljei alapján végezzük el.

AZ EURÓPAI FÖLDGÁZ
INFRASTRUKTÚRA ELMÉLETI
RUGALMASSÁGA
Egy egyszerű keretrendszert alkalmazunk arra, hogy
megbecsüljük az európai földgázrendszer rugalmasságát: meghatározzuk a létező infrastruktúra teljes
fizikai kapacitását, és összevetjük azt a historikus kihasználtsággal. Ez a különbség adja a gáz infrastruktúra elméleti rugalmasságát. Fontos kiemelnünk,
hogy a rugalmassági mutató kiszámításakor nem
vettük figyelembe a fizikai szűkületeket és a szabályozói korlátozásokat, így a ténylegesen elérhető rugalmasság nagysága jóval elmaradhat az elméleti
maximumtól.
A nem európai országokból érkező földgázimport az
európai gázfogyasztás 60%-át teszi ki. Az importált
földgáz 80%-a négy országból érkezik (Algéria, Norvégia, Katar és Oroszország), ebből Oroszország részesedése 25%. Az orosz import 1 226 TWh (~1 26
bcm) volt évente, 3559 GWh (~335 mcm) naponta. Az
orosz szállítások kiesése esetén ez az a gázmennyi-

17. ábra Lehetséges fogyasztáskorlátozások február végén, átlagos tél mellett egy 6 hónapig tartó orosz importkiesés esetén nem kooperatív és

kooperatív forgatókönyv esetében
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ség, amit alternatív forrásokkal kell kiváltani. Az uniós tagállamok a következő kínálat és kereslet oldali
eszközökkel kezelhetik a kiesést:
Kínálat oldali eszközök
1 . A hazai gázkitermelés felfuttatása
2. LNG terminálok erőteljesebb kihasználása
3. Gáztárolók kitárolási kapacitásának fokozott igénybevétele
4. Oroszországon kívüli szállítóvezetéki import
növelése
Kereslet oldali eszközök
5. Földgáztüzelésű villamosenergia- és távhőtermelő erőművek tüzelőanyag-váltása,
vagy egyéb nem gáztüzelésű erőművekkel
történő kiváltása
6. Földgáztüzelésű berendezésekkel fűtött (lakó)épületek alacsonyabb hőmérsékletre
történő felfűtése, egyéb fűtési módokra
való átállása (villamosenergia, biomassza,
szén, vagy olaj) alacsonyabb belső hőmérsékletre
Elemzésünkben két becslést mutatunk be: az átlagos
rugalmasság azt mutatja meg, hogy átlagos téli kihasználtság mellett mekkora tartalékokat találunk a
rendszerben, míg az alacsony rugalmasság a legmagasabb téli kihasználtság melletti rugalmassági tartalékokat jelenti.
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LNG újragázosító terminálok
rugalmassága
Az európai LNG terminálok kihasználtsága 201 3-ban
rendkívül alacsony volt: átlagosan technikai kapacitásaik 20%-án üzemeltek. Amennyiben az újragázosító terminálok maximális kapacitáson üzemelnének,
további 401 6 GWh/nap (238 mcm/nap) kapacitásnövekedés lenne lehetséges. A legnagyobb növekedési
potenciált az angol, spanyol és francia terminálokban találjuk.

Földgáztárolók rugalmassága
A jelenleg üzemelő földgáztárolók hatalmas kitárolási kapacitással bírnak, melyet a közelmúltban kevéssé használtak ki a piaci szereplők. 201 3-ban a kitárolási kapacitást 29%-ban használták csak ki, de ez
az érték még a leghidegebb napokban sem haladta
meg a teljes kitárolási kapacitás 55%-át. Egy átlagos
télen ez 9820 GWh/nap (közel 1 bcm/nap) tárolói rugalmasságot jelent, míg egy hideg téli napon a tárolói rugalmasság csupán 6200 GWh/nap (650
mcm/nap).

Oroszországon kívüli szállítóvezetéki
import növelése

Kínálat oldali alkalmazkodás

Az Algériából és Norvégiából érkező gáz jelenti az
orosz import csővezetéki alternatíváját. A 201 2-es
átlagos kihasználást a 2008-201 2-es kapacitásadatokkal összevetve 608 GWh (~65 mcm) csővezetéki
rugalmasságot kapunk.

A termelés rugalmassága

Kereslet oldali alkalmazkodás

Néhány európai országban számottevő földgázkitermelés folyik. Habár általánosan elmondható, hogy az
európai gázmezők hozama folyamatosan esik, és a
többségük kimerülőfélben van, a termelési oldalon
is találhatunk valamekkora rugalmasságot. Ennek
számszerűsítésére a historikusan legmagasabb kitermelést összehasonlítottuk az átlagos 201 2 évi kitermeléssel. Az így kapott európai rugalmasság közel
201 6 GWh (~21 3 mcm/nap). Ennek a rugalmasságnak a háromnegyed része, 1 530 GWh a groningeni
mezők kitermeléséből fakad. A holland kormány
azonban azt tervezi, hogy a groningeni kitermelést a
megnövekedett szeizmikus kockázat miatt a jövőben
korlátozza, így a termelés teljes európai rugalmassága alig harmadára, 485 GWh-ra (51 mcm/nap) apad.

Alacsonyabb belső hőmérséklet
A belső hőmérséklet földgázfogyasztásra gyakorolt
hatását indirekt módon becsüljük: egyes európai
nagyvárosokban mért külső hőmérséklet és a gázfogyasztás közti összefüggést vizsgáljuk. Ez a kapcsolat
nagyban eltér az egyes országok között, az uralkodó
éghajlat, az épületfűtési szektor különbözőségei és a
fogyasztói szokások egyedisége miatt. Feltételeztük,
hogy egy fokkal hidegebb külső hőmérséklet azonos
mértékű fogyasztásnövekményt okoz, mintha egy
fokkal melegebbre fűtenénk az épületeket. Négy európai nagyváros (Varsó, Milánó, Párizs és Budapest)
átlagos napi hőmérsékletét és az országos gázfogyasztást alapul véve azt kaptuk, hogy egy fokkal
melegebb külső hőmérséklet 2-9% fogyasztáscsökkenést jelent. Az iparági becslésekben egy fokkal
alacsonyabb fűtés körülbelül 6% fogyasztás-megtakarítást eredményez. A napi európai gázfogyasztás
körülbelül 5000 TWh (~462 bcm), így az épületek egy
fokkal alacsonyabb hőmérsékletre történő felfűtése
820 GWh-val (886 mcm) csökkentheti a napi gázfogyasztást.
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Az energiaszektor tüzelőanyag-váltása
A gáztüzelésű erőműveket Európában a napi csúcsfogyasztás kielégítésére és rendszerszintű szabályozásra használják. Az alacsony nagykereskedelmi áramár, az olcsó szén-dioxid kvóta és a stagnáló
gázárak miatt a szénalapú villamosenergia-termelés
sokkal kifizetődőbb lett Európában. Ez nem jelenti
azt, hogy a gázalapú energiatermelés teljes mértékben kiszorult, de ezen erőművek kihasználtsága jelentősen visszaesett. A maradó földgáz alapú
termelés olajtüzelésre történő átállása sok esetben
műszakilag megoldható; egyes tagállamok elő is írják
a gáztüzelésű egységeknek, hogy a gyors átállás érdekében olajtartalékokat tartsanak az erőmű területén. A rövid távú átállás a gázról olajtermelésre 3425
GWh/nap rugalmasságot (360 mcm/nap) adhat.

Az európai gázrendszer napi
rugalmassági lehetőségeinek összegzése
A rugalmasság számszerűsítésekor két szélső értéket becsültünk meg: az átlagos rugalmasság számításakor azt feltételeztük, hogy a groningeni gázmezők teljes termelési rugalmassága elérhető, és az
LNG terminálok átlagos kihasználtság mellett működnek. Alacsony rugalmasság mellett a groningeni
mezők termelésnövekedését nem tartjuk lehetségesnek, és az LNG újragázosító terminálok magas kihasználtságát feltételezzük. Az átlagos rugalmassági
opciók így 20 000 GWh (2,2 bcm) napi alkalmazkodást tesznek lehetővé, de még alacsony rugalmasság
mellett is 1 3 700 GWh (1 ,4 bcm) napi alkalmazkodást
kapunk. A legnagyobb rugalmasságot a tárolói szektorban, a tüzelőanyag-váltásban és az LNG újragázosítás növelésében találjuk. A 3400 GWh/nap (~355
mcm/nap) kieső rugalmasságra így 4-6-szoros napi
rugalmasságot találunk az európai rendszerben (1 8.
ábra).
Az elméleti rugalmasság
teljes kihasználásának
korlátai

kereskedelmi termékként, a földgázszállítások többsége még mindig hosszú távú szerződések keretében és szabályozott árakon történik. Likvid piacon
egy kínálati sokk által generált árjelzés már önmagában elegendő lenne a piac gyors alkalmazkodásának
előidézésére. Azonban az európai gázpiacok egészséges működését és az árjelzések kialakulását számos kormányzati beavatkozás (pl. ársapkák, vagy a
stratégiai tárolók perverz használata) és a domináns
szereplők befolyása (hosszú távú szerződések) korlátozza.
Másodszor, a földgáztárolók kitárolási kapacitása
nem minden esetben használható ki teljes mértékben. A kitárolási kapacitás nagyban függ a tárolóban
található mobilgáz mennyiségétől, a tároló töltöttségétől és geológiai jellemzőitől (pl. eltérő lehet kimerült gázmezők és sóbarlangok kitárolási görbéje). A
tárolóüzemeltetők közlése szerint a napi kitárolás
mértéke a névleges kitárolási kapacitás 20-50%-ára
eshet vissza, ha a tároló mobilgáz-szintje (töltöttsége) 50% alá esik. A tagállamok közti interkonnektorok hiánya ellehetetleníti a szomszédos országok
tárolói kapacitásainak igénybe vételét. Ezen túl krízishelyzetben a szomszédos országban található tárolói készletekhez való hozzáférés még elégséges
határkapacitás mellett is nehézkessé válhat, ha az
„anyaország” ellátásbiztonsága veszélybe kerül.
Harmadszor, az LNG kapacitások kihasználtságának
növelését az LNG tankerek véges száma és a hosszú
távú LNG szerződések rugalmatlansága korlátozhatja.
Negyedszer, az európai kitermelés rugalmassága fokozatosan csökken és megbízhatatlan: a kimerülő
európai gázmezőkön a kitermelés növelése csak
rövidtávon lehetséges. A legnagyobb rugalmasságot
biztosító groningeni földgázmezőn például a kitermelést a következő években korlátozni fogják.

18. ábra Az európai földgázinfrastruktúra napi rugalmasága, elméleti maximum

A most ismertetett egyszerű megközelítés hiányossága, hogy nem veszi figyelembe a gázszektorban szervesen jelen
lévő infrastrukturális és szabályozásból
eredő korlátokat, így a korábbi ábrán ismertetett rugalmasság csak elméleti
maximumnak tekinthető.
Az elméletileg rendelkezésre álló rugalmassági kapacitás kihasználásának legnagyobb korlátja, hogy az európai gázpiacokon nem létezik transzparens és
általánosan érvényes árjelzés. Habár a
földgáz már számos tőzsdén megjelent
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A nem konvencionális kitermelés még nem terjedt el
Európában, így rövid távú rugalmassági eszközként
nem alkalmazható.
Ötödször, az épületek belső hőmérsékletének korlátozása a legtöbb esetben nem kikényszeríthető, így
a fűtés korlátozását célzó kezdeményezések csak
csekély megtakarításokat eredményezhetnek.
Végül fontos kiemelnünk, hogy a fenti számításban
azt feltételeztük, hogy a kínálat kiesése és a kereslet
megjelenése egy pontban történik. Ez a valóságban
természetesen nincs így: hiába találunk nagy kihasználatlan földgázkapacitásokat Nyugat-Európában, ha
ezen forrásokat nem lehet elszállítani Kelet-Európába a hálózati szűkületek vagy a hatályos szabályozásból fakadó korlátok miatt.
Ezért a fenti eredmények csak közelítő becsléskéntértelmezhetőek, mert a merev mennyiségi megközelítés nem képes megragadni a gázpiac működésének
egyik legfontosabb jellemzőjét, a hálózatos jelleget.
A hálózati és szabályozói korlátokból fakadó hatások
számszerűsítésére a REKK gázpiaci (EGMM) és árampiaci (EEMM) modelljeit alkalmaztuk.
A fizikai reverse flow hatása a
középkeleteurópai piacokon

A REKK EGMM modellje tartalmazza az európai földgázszállító vezetékeket, LNG terminálokat és földgáztárolókat, valamint az egyes országok termelését,
hosszú távú szerződéseit és országos gázkeresletét.
Mivel a modell a fogyasztást havi rendszerességgel
jeleníti meg, a tárolók intertemporális arbitrázsra
történő használatát is figyelembe veszi (azaz a földgáz betárolására nyáron, alacsony kereslet mellett
kerül sor és kitárolására pedig télen, magasabb kereslet mellett). A modell alkalmas az országok közti
19. ábra Ellenirányú szállítások iránya és kapacitása a domináns

szállítás irány százalékában

földgázkereskedelem figyelembe vételére is, amennyiben a határkeresztező kapacitások és a
hosszú távú szerződések megengedik azt. A modellezett eredmények a havi fogyasztás és az egyes országokra jellemző havi nagykereskedelmi gázárak.
Az EGMM modellel folytatott elemzésünk megmutatta, hogy a 2009 óta végrehajtott hálózati beruházások nagyban hozzájárultak az európai rendszer
rugalmasságának növeléséhez. A modellezés azt is
megmutatta, hogy normális piaci körülmények között (válsághelyzeten kívül) az ellenirányú áramlások
(reverse flow) csekély mértékben befolyásolják a piacok működését. A reverse flow kapacitások valódi
értéke elsősorban nagyobb gázválság esetén mutatkozik meg. Jótékony hatásuk különösen az EU-1 2 1
országaiban érezhető.
Az európai földgázrendszer rugalmasságát növelő
infrastrukturális beruházások közé sorolhatóak a
közelmúltban megvalúsuló régiós projektek. Ezek a
Litvániában üzembe helyezett újragázosító terminál,
a Lengyelországban az év folyamán belépő LNG terminál, és a szlovák-magyar interkonnektor. A költséges beruházások mellett a fizikai kapacitás bővítése
lehetséges jóval olcsóbban is, mégpedig a létező infrastruktúra ellenirányú áramlásokra képessé tételével. A jelenlegi gáz infrastruktúra úgy épült ki, hogy
az Európán kívüli exportőröktől eljuttassa a földgázt
az európai fogyasztókhoz. A hatályban lévő hosszú
távú szerződések továbbá három mechanizmuson
keresztül korlátozták az ellenirányú áramlások kialakulását:
A célország meghatározása (destination clause)
megtiltotta a gáz továbbértékesítését harmadik országoknak, ami ellehetetlenítette az európai országok közti gázkereskedelmet. Ezért az európai államok nem voltak érdekeltek az egymást összekötő
vezetékek kiépítésében, vagy a létező vezetékeken az
ellenirányú áramlások kivitelezésében.
A szállítási pontok szerződésbe foglalása (delivery
clause) előírta, hogy mely hálózati ponton kell a vevőnek átvennie az orosz gázt, ez általában az országhatár volt.
A TOP feltétel (fizess vagy vedd át) kötelezte a vevőt,
hogy évente meghatározott mennyiségű gázt vegyen
át. Ebben ±1 0% rugalmasságot engedett a szerződés, hogy a hőmérséklet okozta keresletingadozások
kezelésére. Ez a szerződéses rugalmasság azonban
nem elegendő ahhoz, hogy számottevő gázmennyiségek kereskedelmét lehetővé tegye.

1

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Magyarország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Finnország
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Főként e három tényező miatt az európai gázhálózat
kelet-nyugati topológiával alakult ki, ellenirányú
szállítások lehetősége nélkül.
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A belső gázpiac megteremtése érdekében a Harmadik Energiacsomag az európai tagállamok esetén eltörölte a célországra vonatkozó záradékokat. A
szállítási pontokra vonatkozó záradék, illetve a TOP
feltételek még mindig érvényben vannak. A létező
vezetékeken megjelentek a virtuális ellenirányú szállítások, melyek elősegítették a gázpiacok hatékony
működését a krízisen kívüli időben. A nagyobb hálózati infrastruktúra kiesésekor, krízishelyzetben a virtuális ellenirányú szállítások önmagukban nem
elegendőek, a gáz szállító hálózatnak képesnek kell
lennie a fizikai ellenirányú szállítások kivitelezésére.
Ehhez azonban további hálózati beruházások szükségesek, amelyekről sok esetben még nem döntöttek a rendszerirányítók. Az új vezeték építéséhez
képest az ellenirányú szállításokat lehetővé tevő beruházások jóval költséghatékonyabbak. A 2009-es
válság idején számos vezetékről derült ki, hogy képes az ellenirányú szállításra: Németországból Csehországon keresztül Szlovákiába folyt a gáz, a válság
vége felé pedig Görögország látta el földgázzal Bulgáriát. Ezek a tanulságok arra sarkallták az európai
szabályozást, hogy minden rendszerirányító számára előírja az ellenirányú szállítások lehetővé tételét a
határkeresztező vezetékeken. A szabályozás azonban megengedte a nemzeti szabályozó hatóságok
számára, hogy költség-haszon elemzésekre alapozva
kivételt képezzen egyes vezetékekkel.

Az ellenirányú szállítások indulása régiónkban is nehézségekbe ütközött. A magyar-osztrák interkonnektorra derogációt kért az osztrák szabályozó, amit
a magyar regulátor megtámadott. A magyar fél érvelése szerint a vezeték kétirányú interkonnektornak
épült, ezért nem indokolt a kivételezés. A vitát még
nem rendezték a felek.
A magyar-román határkeresztező vezeték esetén a
román rendszerirányító húzódzkodott az ellenirányú
szállítást lehetővé tevő beruházás kivitelezésétől. A
magyar fél érvelése szerint az ellenirányú szállítás
kiépítése elősegítené a magyar ellátásbiztonságot
(román tárolói kapacitások vagy termelés kihasználását) krízishelyzetben. A Bizottság közbenjárására a
román fél kisebb ellenirányú kapacitást (a domináns
szállítási irány 5%-a) épített ki 201 3 júniusában.
Szintén bizottsági közbenjárást igényelt a görög-bolgár és a román-bolgár interkonnektorok fizikai kétirányúsítása. Ezek a beruházások még a Bizottság
részvételével is nagyon lassan haladtak.
Összefoglalásként elmondható, hogy az ellenirányú
szállítások a rövid- és hosszútávú gázválságok költséghatékony kezelését nyújtják, és európai szinten
minden tagállam számára előnyösek lennének. A
szabályozó hatóságok és rendszerirányítók jelenlegi
gyakorlata miatt azonban a kritikus vezetékeknek
biztosított derogációk korlátozzák az ellenirányú
áramlásokat. Éppen ezért érdemes lenne a derogációk szigorúbb felülvizsgálata, és a teljes gázhálózat
kétirányúsítása.

Az infrastrukturális beruházások ösztönzése, az ellátásbiztonság növelése és a nemzeti energiapiacok
integrációjának elősegítése céljából az EU 2009-ben
speciális pénzügyi forrást hozott létre, az EEPR-t
(European Energy Program for Recovery, európai
energiaügyi gazdaságélénkítő program). A program
AZ ENERGIASZEKTOR
1 360 millió € forrást biztosított gáz infrastrukturális
TÜZELŐANYAG VÁLTÁSA
beruházások számára, amiből 1 285 millió € új infrastruktúra kiépítését finanszírozta, 78 millió € jutott
Az energiaszektor az egyik legnagyobb földgázfoellenirányú szállításokat támogató beruházásokra.
gyasztó ágazat: 201 2-ben a teljes európai gázfo2009 óta összesen tíz reverse flow projekt kapott tágyasztás 30%-át a villamosenergia és hő termelésére
mogatást, a legköltségesebb projekt 30 millió €-ba
fordítottuk. 2008-ig az erőművi földgázfogyasztás
került. Az alábbi ábra az európai gázhá- 20.ábra Villamosenergia-termelő erőművek, kapcsolt erőművek és távhőtermelő
lózat egy részének reverse flow képes- erőművek földgázfogyasztása az EU-26-ban (Málta és Ciprus nélkül)
ségeit mutatja be, öt évvel az ukrán
gázválság és az EEPR életbe lépése után
(1 9. ábra).
Szembetűnő, hogy az ellenirányú szállítások lehetségesek a főbb tranzitvezetékeken (TAG, WAG, Testvériség). Azonban számos vezetéken nem lehetséges
az ellenirányú szállítás, vagy a domináns
szállítási iránnyal szemben jóval kisebb
ellenirányú szállításokat találunk. A leginkább korlátozott kapacitásokat a Balkánon és Délkelet-Európában találjuk.
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21. ábra Földgáztüzelésű és széntüzelésű erőművi termelés jelenlegi szintje és elméleti

maximuma

vek kihasználtsága átlagosan 22% volt
az EU-26-ban. Ezzel egyidőben a széntüzelésű erőművek kihasználtsága
201 2-ben 50%-ra nőtt, kiszorítva a drágább földgáztüzelésű kapacitásokat.
A historikus áradatok alapján nehezen
várható, hogy az erőművi földgázfogyasztás visszanyerje korábbi státusát.
Számításaink szerint a szénárak kétszeres drágulására lenne szükség ahhoz,
hogy újra versenyképessé váljon a földgáz alapú energiatermelés.

fokozatosan emelkedő trendet produkált. Ezt követően azonban a villamosenergia-termelés gázfogyasztása a zuhanó áramárak és a gázerőművek
negatívba forduló jövedelmezősége (spark spread)
miatt erős esésnek indult,. A 2008-201 2 időszakban
ez 1 000 PJ gázfogyasztás-csökkenést okozott. A kapcsolt (CHP) erőművek gázfogyasztása ugyanakkor
nem változott, vélhetően a stabil hőértékesítés miatt.
Az energiaszektorban kétféle tüzelőanyag-váltásról
beszélhetünk: rövid távon a földgáztüzelésű erőművek átállhatnak olajtüzelésre, míg középtávon a gáztüzelésű erőműveket kiválthatják a széntüzelésű
blokkok (20. ábra).
Hogy értékelhessük az EU-26 tüzelőanyag-váltási képességét, sorra vettük az európai széntüzelésű és
gáztüzelésű erőműveket. A felhasznált kapacitásadatok a REKK EEMM modelljéből származnak, az egyes
erőművek termelését az Eurostat adatbázisaiból
származó blokkonkénti tüzelőanyagfelhasználás segítségével becsültük meg.
Az EU-26 adataiból is kiviláglik, hogy a gáztüzelésű
erőművek kihasználtsága folyamatosan csökkent
2004 óta. Ennek a folyamatnak több oka is volt: eleinte a CCGT beruházások gyors felfutása, később a
növekvő megújuló termelés, a stagnáló villamosenergia-kereslet, és a földgázerőművi jövedelmezőségek összeomlása. 201 2-ben a gáztüzelésű erőmű-

Beépített kapacitásokat tekintve Európában a jelenlegi teljes gázalapú termelést kiválthatnák a kihasználatlan
szénalapú kapacitások. Az EU-26 beépített szénerőművi kapacitása 1 650 TWh villamos energia megtermelését teszi lehetővé, ha az év összes órájában
működik, míg a gáztüzelésű erőművek 1 956 TWh villamos energiát állítanának elő teljes kihasználtság
mellett. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a termelési
értékek csupán a elméleti maximumok, melyek közelítő becslést adhatnak a tüzelőanyag-váltásban
rejlő felxibilitásról. Ha igaz, hogy a szénalapú villamosenergia-termelés olcsóbb, mint a földgázalapú,
akkor hogyan lehetséges, hogy a széntüzelésű erőművek kihasználtsága „csak” 50%-os, és miért működhetnek gáztüzelésű erőművek egyáltalán? Ennek
alapvetően három magyarázata van:


Alacsony keresleti időszakban a nukleáris
és megújuló kapacitások kiszorítják a termelésből a szenes blokkokat
A hőigények által vezérelt kapcsolt termelés
jellemzően gáz alapon történik; ezt a tisztán villamosenergiát termelő szénerőművek nem képesek kiváltani.
A határkeresztező kapacitások nem elegendőek ahhoz, hogy elérhetővé tegyék a
kihasználatlan szénerőművek számára a
szomszédos piacokat (21 . ábra).
.





Például a német széntüzelésű erőművek kihasználtsága völgyidőben csak 40%-os, mert a megújuló,
nukleáris és kapcsolt termelés olcsóbb a szénalapú
termelésnél és kiszorítja a merit order görbéből a
szenes kapacitásokat. Csúcsidőszakban
a szenes kapacitások kihasználtsága
1. táblázat 5000 MW-os határkeresztező kapacitásbővítés hatása a villamosenergia árra,
egészen 80%-ra nőhet.
a szén- és gáztüzelésű erőművek kihasználtságra
Az alacsonyabb kihasználtság másik oka
a határkeresztező kapacitások hiánya.
Habár az európai villamosenergiahálózat jobban összekapcsolt, mint az európai földgázrendszer, szűkületek itt is
előfordulnak. A hálózati szűkületek ha-
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tásának érzékeltetésere két szcenáriót
modelleztünk az EEMM-ben. A referencia esetben a meglévő hálózati infrastruktúrát vettük figyelembe, míg a
második esetben a jelenlegi határkeresztező kapacitásokat egy 5000 MW-os
interkonnektorral bővítettük, ami
Olaszországot köti össze Svájcon keresztül Németországgal (1 . táblázat).

22. ábra Európai erőművek kettős tüzelés-képessége

A modellezés azt mutatja, hogy a német
széntüzelésű erőművek a megnövelt
határkeresztező kapacitások mellett képesek kiváltani az olasz gáztüzelésű
erőműveket. A fenti hálózatbővítés
eredményeképp európai szinten a
széntüzelésű erőművek kihasználtsága
1 ,4%-kal nőne, míg a gáztüzelésűeké 1 ,2%-kal csökkenne. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy habár a
széntüzelésű erőművek kihasználtsága csupán 50%
volt 201 2-ben, ez a kihasználtság a jelenlegi peremfeltételek mellett rövid távon nem növekedhet számottevően, a fogyasztás szerkezete és az elégtelen
határkeresztező kapacitások miatt. A kritikus határmetszékek kapacitásainak bővítése azonban összességében kisebb gázfogyasztást és a szenes
kapacitások jobb kihasználását eredményezheti.
Az erőművi szektorban rejlő rugalmasság másik forrása az olajtüzelésre való átállás, mely műszakilag kivitelezhető rövid- és hosszú távon egyaránt. Hozzá
kell tennünk, hogy nem minden gáztüzelésű erőmű
képes olajtüzelésre váltani. Az 1 970-es évek előtt
üzembe helyezett erőművek 90%-a komolyabb elő-

készületek nélkül képes átállni olajtüzelésre, míg a
2000 után piacra lépő erőműveknek kevesebb mint
30%-a képes ugyanerre. A gőzturbinák alkalmasabbak az átállásra mint a gázturbinák – míg a gőzturbinák 75%-a képes kettős tüzelésre, a gázturbinák
esetében ez az arány csak 35%. Néhány tagállam
még arra is kötelezi erőműveit, hogy tartalékoljanak
olajat krízishelyzet esetére (pl. Finnország, Görögország, Magyaroroszág, Írország és Litvánia). A távhőtermelő erőművek 80-90%-a képes átállni olajra.
Összességében tehát mintegy 300 PJ földgázalapú
erőművi termelés, vagyis átlagosan a tagállamokban
üzemelő földgáztüzelésű erőművek 40%-a képes a
tüzelőanyag-váltásra (22. ábra).

23. ábra Földgázszállítások kimaradásának hatása a villamosenergia-árra, 201 4
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Energiapiaci elemzések
Az olajalapú áram- és hőtermelésnek ugyanakkor
megvannak a maga hátrányai a földgázalapú termeléshez képest. Egységnyi energia előállítása olajból
költségesebb és jóval magasabb ÜHG kibocsátást
eredményez, mintha ugyanezt földgázból tennénk.
Az olaj égetése emellett nagyobb városokban helyi
légszennyezési problémákat okozhat. A 90-1 1 0
$/hordó ártartományban a földgázalapú áramtermelés egyértelműen olcsóbb. A 70 $/hordó olajár
201 4 év végén viszont pusztán költségalapon (a környezetvédelmi normák megszegéséből fakadó többletköltségeket figyelmen kívül hagyva) már vonzóbbá
teheti az olajalapú termelést.

gat-európai erőművi szektort ezzel szemben a referencia esetben magas erőművi kihasználtság és
sokkal korlátozottabb tüzelőanyag-váltási képesség
jellemezte. A modellezett áremelkedés átlagosan 1 3
€/MWh volt (23. ábra).

Végül számszerűsítettük egy jelentősebb földgáz kínálati sokk Európára gyakorolt hatását. Ebben az
esetben a gázalapú áramtermelés teljes mértékben
megszűnik. Két infrastrukturális szcenáriót modellezünk, az elsőt a 201 4-es hálózati infrastruktúrára, a
másodikat a 2020-ban várható hálózatra. A 2020-as
szcenárió a tíz éves hálózatfejlesztési tervekben
megadott hálózati beruházások megvalósulásán túl
feltételezi a nemzeti megújuló cselekvési tervekben
előrányzott kapacitások kiépülését is.

Rövid elemzésünkben megmutattuk, hogy az Ukrajnán keresztül érkező orosz gázszállítások hirtelen kimaradása súlyos hatást gyakorolna európai gáz-és
villamosenergia-rendszerre. Elemzésünk azonban
arra is rámutatott, hogy az európai gáz- és villamosenergia-rendszer a jelenlegi infrastrukturális adottságok mellett is képes egy hasonló rövid távú
gázválság kezelésére. A teljes rugalmassági potenciál kihasználását viszont korlátozzák az elégtelen határkeresztező kapacitások és a határokon fellépő
torlódások. A szűkületek egy része azonban kezelhető a szabályozói korlátok feloldásával és a reverse
flow képesség minden határkeresztező vezetéken
történő kiépítésével. A villamosenergia-piacokon a
gázról szénre való áttérést szintén a hálózati infrastruktúra korlátozza, míg az olajra való áttérés fő
korlátját a piaci tüzelőanyag-árviszonyok és az olajtüzelés kedvezőtlen emissziós tulajdonságai jelentik.

Meglepő módon a nagykereskedelmi áramárakra az
EU-1 2 régióban kevésbé súlyosan hatna a gázválság,
mint a gázárakra. Sőt, a régióban az európai átlagnál
kisebb lenne az áremelkedés. Fogyasztói korlátozásra egyik országban sem lenne szükség. Az EGMMben tapasztalttól erősen eltérő eredmény oka, hogy
az EU-1 2-ben az erőművek rendívül alacsony kihasználtsággal működtek a referencia esetben, valamint
jobb tüzelőanyag-váltási jellemzőkkel bírtak. A nyu-

A 2020-as szcenárió hasonló tanulságokkal szolgált,
de a várható árhatás ekkor már kevésbé erős: az
újonnan belépő megújuló kapacitások és az infrastruktúra-fejlesztések, valamint az alacsony kereslet
1 1 €/MWh-ra tompítaná az áremelkedés mértékét.

ÖSSZEFOGLALÁS

ERRA Course: Introduction to water utility
regulation
February 1 6-20, 201 5, Budapest
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The course features 5 days dedicated to the core
responsibilities and activities of water utility regulatory authorities with regard to the oversight of the
regulated utilities, principles and practices of tariff
setting, performance benchmarking, and new developments in the regulation of the sector.

pants will gain knowledge on key economic concepts
guiding the operation of the sector, the challenges
faced by sector participants including the wider
problems of water management, and the role of the
regulator and regulatory models including best
practices.

The level of the course is introductory: it aims to
provide basic, but comprehensive training. Partici-

Visit: www.rekk.eu
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Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének
végrehajtásáról

A

z energiahatékonyságról szóló irányelv (2012/27/EC) az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott
egyik legfontosabb célkitűzéssel foglalkozik, amely a 2020-ra az előrejelzett primerenergia-fogyasztás
20%-os csökkentését célozza. Az irányelv több szektort érintő, átfogó szakpolitikai csomagot irányoz elő
több, kiaknázatlan energiatakarékossági lehetőséggel rendelkező szektor számára azzal a szándékkal,
hogy az Uniót visszaállítsa egy olyan pályára, amelyen elérheti a 20%-os célkitűzést.

Mindenekelőtt az energiahatékonysági irányelv értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk egy
indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzést
2020-ra (3. cikk). A nemzeti célkitűzések (a 2020-as
energiafogyasztás abszolút szintjével meghatározott)
előírásán túl az irányelv számos olyan rendelkezést
tartalmaz, mint például nemzeti épületenergiahatékonysági stratégia elkészítése (4. cikk), a közintézmények 3%-ának felújítása évente (5. és 6. cikk),
energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek
(energy efficiency obligations schemes, EEOS) vagy
alternatív intézkedések kidolgozása (7. cikk), valamint az auditálásra és mérésre vonatkozó rendelkezések (8-1 2. cikk).

Az irányelv nagyfokú rugalmasságot kínál mind a
tényleges megtakarítási célkitűzés, mind a megvalósítás módja tekintetében:




A Bizottságnak az irányelv végrehajtásával kapcsolatos nemzeti értesítések alapján elkészített előrejelzései azt mutatják, hogy 2020-ra az EU 1 -2%-kal marad
majd el a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzéstől.
A Bizottság mérlegelése szerint ezen eltérés minimálisra szorításához nem érdemes újabb jogszabályt
alkotni, mivel nem lenne jelentős hatása 2020-ig. A
Bizottság úgy véli, a 2020-as célkitűzések teljesítésének legjobb módja a meglévő jogszabályok végrehajtásának szigorítása. 1 A Bizottság ezért közleményben
tudatta, hogy nem kíván új intézkedéseket hozni, hanem felszólítja a tagállamokat, hogy a 2020-as célkitűzések közös elérése érdekében fokozzák a
jelenlegi erőfeszítéseiket. 2
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek
várhatóan nagymértékben hozzájárulnak majd az EU
energiahatékonyságot célzó elvárásaihoz. A 7. cikk
értelmében a tagállamoknak olyan energiahatékonysági kötelezettségi rendszert kell bevezetniük,
amellyel 201 4 és 2020 között minden évben az évente értékesített energiamennyiség legalább 1 ,5%ának megfelelő új megtakarítást érnek el. A kötelezett felek az energiaelosztók és/vagy szolgáltatók. Ez
a szakpolitikai eszköz azért került bele az irányelvbe,
mivel Európa számos országában, többek között az
Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban, Dániában és a flamand régióban, jelenleg is sikerrel alkalmazzák.
1

SWD(201 4) 255 final
COM(201 4) 520 final
3
A tagállamok mind a négy csökkentési lehetőséget használhatják teljes
egészében vagy részben, esetleg ezeket kombinálva, de a csökkenés
egészében nem haladhatja meg a megtakarítási célkitűzés 25%-át.
2



A tagállamok kihagyhatják a célkitűzés számításának alapját képező energiavolumenből (amely a 201 0-201 2 közötti három
év átlagos végfelhasználói energiafogyasztása) a közlekedésben felhasznált energiamennyiséget
A tagállamok továbbá csökkenthetik a fenti
módon korrigált viszonyítási alaphoz képest meghatározott energiamegtakarítási
célkitűzéseket maximum 25%-kal 3 a következőképpen:
 Az éves megtakarítási ráta fokozatos
növelésével: 1 % 201 4-ben és 201 5-ben;
1 ,25% 201 6-ban és 201 7-ben; 1 ,5%
201 8 és 2020 között;
 Beszámíthatják a viszonyítási alap
számításából az üvegházhatású gázok
kereskedelmi rendszeréről szóló irányelv által szabályozott ipari létesítmények energiahasználatát;
 Beszámíthatják az energiaátalakítási
(hő- és villamosenergia-termelés), -szállítási és -elosztási ágazatban elért energiamegtakarítást;
 Beszámolhatják továbbá a korábbi
(2008 óta végrehajtott és 2020-ban még
hatással bíró ) intézkedésekből származó megtakarításokat
A tagállamok alkalmazhatnak alternatív
szakpolitikai intézkedéseket is az EEOS helyett vagy azzal kombinálva, feltéve, hogy
ezek is ugyanazt az energiamegtakarítást
eredményezik. Ezek az alternatív szakpolitikai intézkedések a következők lehetnek:
 energia vagy CO 2 adók;
 finanszírozási rendszerek vagy eszközök
és pénzügyi ösztönzők;
 szabályozások vagy önkéntes megállapodások;
 termékekre (beleértve az épületeket) és
szolgáltatásokra vonatkozó szabványok,
normák;
 energiacímkézési rendszerek; valamint
 oktatás, képzés, valamint a hatékony
energiahasználatot ösztönző energiatanácsadási programok.
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A tagállamoknak 201 3. december 5-ig kellett értesíteniük az Európai Bizottságot arról, hogyan kívánják
végrehajtani a 7. cikkben foglaltakat, kitérve a fent
említett, rugalmasságot biztosító rendelkezésekre is.
Ezzel kapcsolatban további információkat nyújthattak a 201 4 áprilisáig benyújtott nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervben (National Energy
Efficiency Action Plan, NEEAP) is. A következőkben
rövid áttekintést adunk arról, hogyan tervezi végrehajtani a 28 tagország az energiahatékonysági
irányelv fenti rendelkezéseit, valamint felvetünk a
tagállamok végrehajtási terveiben fellelhető néhány
általános problémát.

24. ábra A kötelezettségi rendszerek jelenlegi alkalmazása

Európában

Az energiahatékonysági kötelezett
ségi rendszerek alkalmazása

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer az
irányelv elsődleges szakpolitikai eszköze, amely arra
hivatott (a Bizottság szándékai szerint), hogy a célul
kitűzött energiamegtakarítás oroszlánrészét megvalósítsa. Bár néhány tagállam még nem dolgozta ki
teljes egészében ezeknek a rendszereknek a részleteit, elmondhatjuk, hogy összesen 1 7 ország döntött
úgy, hogy ezen kötelezettségi rendszerek alkalmazásával (egyedüli eszközként vagy alternatív szakpolitikai intézkedésekkel kombinálva) kívánja elérni a 7.
cikkben kitűzött megtakarítási célokat. Két tagállamban, ahol már működik energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, csak ezt alkalmazzák majd
(Dániában és Lengyelországban), és további kettő
tervezi kizárólagosan ennek alkalmazásával elérni
megtakarítási célját (Bulgária, Luxembourg) (24. ábra). A többi tagállam csak alternatív intézkedések bevezetését tervezi. A tagállamok által benyújtott intézkedési tervek alapján közösségi szinten a megtakarítások 38%-ának elérését biztosítják a kötelezettségi
rendszerek, így a megtakarítások szempontjából valóban a legfontosabb szakpolitikai eszköznek számítanak. A Bizottság várakozásaival szemben azonban
25. ábra A különböző szakpolitikai eszközök megoszlása összmegtakarítás

szempontjából, EU28
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nem ez lesz a “mindenható” eszköz. A kötelezettségi
rendszereken kívül fontos szerepet játszanak majd
az adók, szabványok és a pénzügyi ösztönzők is, ami
azt mutatja, hogy a tagállamok alapvetően ragaszkodnak a hagyományosabb szakpolitikai eszközökhöz (25. ábra). A megtakarítások zömét várhatóan az
épület szektor adja (26. ábra).
Átfogó energia és CO 2 adókat 1 0 tagállam alkalmaz
majd, míg 6 tagállam tervezi energiahatékony technológiák vagy intézkedések alkalmazásáért járó adókedvezmények bevezetését. Ehhez az intézkedéstípushoz sorolhatóak a teherautó- és útdíjak is, bár
nem lehet őket energiaadóként definiálni, mondván,
hogy ezen díjak növelik az energiafogyasztás költségeit (így csökkentik a fogyasztást). Fontos megjegyezni, hogy a tagállamok csak az EU
adózási minimumszintje feletti, kiegészítő jellegű energia és CO 2 adóból
származó megtakarításokat vehetik
majd számításba az energiamegtakarítási célkitűzés megvalósításakor. A
pénzügyi ösztönzők általában (nemzeti
vagy EU alapokból finanszírozott) nem
visszatérítendő támogatásokat vagy
egyéb, főleg épületfelújításra fordítható
pénzügyi ösztönzőket jelentenek. Hasonlóképpen az energiahatékonysági
szabályozások rendszerint az EU jogszabályokban előírtakon felüli nemzeti
épületenergiahatékonysági szabályozásokat takarnak. Vannak olyan országok,
amelyek javaslatában ipari szereplőkkel
kötött, energiahasználat csökkentéséről
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26. ábra A megtakarítás célszektoronkénti megoszlása, EU28

szóló önkéntes megállapodások is szerepeltek (pl.
UK, Belgium, Finnország).
A 7. cikk végrehajtásával kapcsolatban három fő
probléma/ kérdés merül fel. Először, majdnem mindegyik tagállam az elvártnál alacsonyabb energiamegtakarítási célt tűzött ki, amellyel összességében
nem lehet megvalósítani az eredeti célkitűzést. Másodszor, a különböző (a kötelezettségi rendszereken
kívüli) alternatív intézkedések következtében felmerül a szakpolitikák közötti átfedésének kockázata
(ugyanazt a megtakarítást a tagállam kétszer számolja el), ami ahhoz vezethet, hogy túlbecsüljük a
várható megtakarítások mértékét. Végül pedig a
módszerek kidolgozatlansága miatt a nemteljesítés
kockázata is fennáll.

201 1 . évi hatásvizsgálat feltételezése
szerint a 7. cikk rendelkezéseinek végrehajtása 2020-ra évi 1 08-1 1 8 Mtoe primerenergia-megtakarítást eredményez. 6 A Bizottság a végleges Energiahatékonysági Irányelv alapján, valamint
a 25%-os, kivételek által biztosított engedmények figyelembevételével újraszámolta a várható megtakarításokat,
és becslése szerint az éves megtakarítások mértéke 2020-ra várhatóan 84,8
Mtoe lesz. A tagállamok értesítéseikben
foglalt javaslata alapján viszont 2020-ra
77,8 Mtoe primerenergia-megtakarítási
céllal kell számolnunk (27. ábra). Az első,
201 1 . évi hatásvizsgálattal összehasonlítva a tagállamok által javasolt célkitűzések összességében 30%-kal alacsonyabbak, mint
az elvárt megtakarítási szint.
Azonkívül, hogy a tagállamok nem voltak túl ambíciózusak energiamegtakarítási célkitűzéseik meghatározásakor, az általuk javasolt intézkedések tekintetében körvonalazódott pár olyan jellemző módszertani gyengeség is, amely miatt felmerül a nemteljesítés
kockázata:




Más jogszabályok által eleve megkövetelt
intézkedéseket javasoltak,
A javaslatok végeredményben nem az
energiamegtakarítást célozzák, valamint
A javasolt projektek nem a végfelhasználókat célozzák.

Majdnem minden tagállam (Svédország kivételével)
élt azzal a lehetőséggel, hogy kizárta a számítási
alapból a közlekedési szektort. Ennek következtében
a kalkuláció alapját képező 201 0-201 2
közötti három év átlagos fogyasztása 27. ábra A várható energiamegtakarítási szintek összehasonlítása 2020-ban, Mtoe
32%-kal kisebb lett (korrigált számítási
alap). 4 Ezenkívül a legtöbb tagállam
(Dánia, Portugália és Svédország kivételével) teljes mértékben élt a megtakarítási cél 25%-os csökkentésével. Ezzel
az EU28 201 4-2020 időszakra vonatkozó
összesített (kumulált) megtakarítási célkitűzése (a korrigált számítási alap figyelembe vételével) 42%-ról 33%-ra
csökkent, ami éppen hogy csak nagyobb, mint a 25%-os csökkentéssel
megvalósítható minimum. 5

4 A 201 0-201 2. évi Eurostat adatok alapján a közlekedés energiafogyasztása a teljes végfelhasználói energiafogyasztás 32%-át teszi ki.
5 Amennyiben a kivételek által biztosított 25% engedményt teljes mértékű kihasználásával számolunk, a 201 4 és 2020 közötti időszakban az összesített
energiamegtakarítás mértéke 42%-ről 31 ,5%-ra csökken a számítási alaphoz viszonyítva.
6 SEC(201 1 ) 780 final
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Az intézkedések kiegészítő jellege (addicionalitás)
kulcskérdés: csak azokat a megtakarításokat számíthatjuk bele a 7. cikk értelmében megvalósított megtakarítások közé, amelyek az uniós jogszabályok által
meghatározott minimum előírásokon felüli tagállami
rendelkezésekből származnak. 7 Ez a követelmény
különösen az épületek energiahatékonyságát növelő, valamint az energiaadókból származó intézkedésekre vonatkozik, mivel ezek a szakpolitikai intézkedések teszik ki a javasolt energiamegtakarítások jelentős részét. Ez az jelenti, hogy csak az épületek
energiateljesítményéről szóló, 201 0-ben átdolgozott
irányelv (EPBD) által meghatározott minimum szint
feletti épületfelújításból származó megtakarításokat
lehet figyelembe venni a 7. cikk végrehajtásakor. 8 Az
átdolgozott EPBD arra kötelezi a tagállamokat, hogy
meghatározzák a felújítási mélység költséghatékony
szintjét, és csak az ezt meghaladó mértékű felújításból származó megtakarítás számolható el. Hasonlóképpen csak az EU által előírt minimum és adott tagállamban tényleges alkalmazott magasabb adószint
közötti különbség hatását lehet figyelembe venni a
7. cikkben kitűzött cél számításakor. 9
Másik módszertani kérdés, hogy egy szakpolitikai intézkedés kimondottan az energiamegtakarítást célozza vagy sem (különösképpen megújuló energia
projektek esetében merül föl ez a kérdés), vagy hogy
a végfelhasználókra irányul-e a megtakarítás. A megújuló energia termelés elszámolhatósága azért kérdőjeleződött meg, mert igaz ugyan, hogy a megújuló
energia termelés növelésével fosszilis energiát takarítunk meg, a Bizottság véleménye szerint azonban csak a kizárólag energiamegtakarítási céllal
alkalmazott eszközökkel elérhető megtakarításokat
lehet elszámolni. Számos tagállam jelentkezett olyan
javaslattal, amely a villamosenergia-termelésre
és/vagy szállításra (átvitel és elosztás) vonatkozott,
mint például kapcsolt termelés vagy a hálózati veszteség csökkentésének ösztönzése, amelyeket szintén
nem lehet elszámolni, mivel az irányelv 7. cikke értelmében a megtakarításoknak a végső felhasználókra kell vonatkoznia. Ezeket a megtakarításokat
csak a 25%-os rugalmassági kereten belül lehet számításba venni.
A 7. cikk végrehajtása Magyarorszá
gon

A Magyarország által a Bizottságnak benyújtott értesítés láthatólag híján van a tartalmi elemeknek. Jól
tükrözi a kormány határozatlanságát a kérdésben:
sem az aktuális megtakarítási célkitűzésről (közleke7

Energiahatékonysági irányelv V. melléklete
201 0/31 /EU
9
2003/96/EC Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
10
COM(201 4) 1 5 final
11
COM(201 4) 1 5 final
8
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dési szektor beleszámítása a viszonyítási alapba vagy
a 25%-os rugalmassági opciók kihasználása), sem az
irányelv végrehajtása során alkalmazandó szakpolitikai intézkedésekről (kötelezettségi rendszerek bevezetése) nem született döntés. Ráadásul Magyarország eddig még nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervét sem nyújtotta be.
Nagy biztonsággal úgy véljük, hogy Magyarország
nem fog bevezetni energiahatékonysági kötelezettségi rendszereket, hanem inkább az alternatív intézkedésekre támaszkodik majd, azon belül is különösképpen a 201 3 és 2020 közötti időszakban elérhető,
az épületek energiahatékonysági beruházásaira fordítható EU támogatásra. Valószínűleg a többi középkelet-európai ország is aktív felhasználója lesz ezeknek az alapoknak, jóllehet csak a Cseh Köztársaság
és Lettország említette egyértelműen végrehajtási
tervében ezeket a forrásokat. Ezekből az alapokból
azonban, az EU szabályozás szerint természetes személyek (lakás- és háztulajdonosok) nem részesülhetnek közvetlenül, így pénzügyi közvetítő közreműködésére lesz szükség ahhoz, hogy a háztartási
szektorban rejlő energiamegtakarítási potenciált ki
lehessen használni.
Mivel Magyarország nem ültette át időben az energiahatékonysági irányelv rendelkezéseit a nemzeti
jogszabályozásba, a Bizottság kötelezettségszegési
eljárást kezdeményezett vele szemben (másik 23
tagállammal egyetemben). A felszólító levél megküldésén kívül a Bizottság hivatalosan kérte Magyarországtól (és Bulgáriától), hogy bizonyítékokkal igazolja, hogy a rendelkezések átültetése folyamatban
van (indoklással ellátott vélemény, “Reasoned
Opinion”). Magyarországnak január végéig kell bemutatnia a végrehajtási tervét, máskülönben az ügy
a Bíróság elé kerül, amely felveti a pénzügyi büntetés
kockázatát. A Bizottság jelenleg a 7. cikk végrehajtására vonatkozó kötelezettségszegési eljárások előkészítésénél tart.
Jövőbeni jogszabályozási és szak
politikai folyamatok

Tényként állíthatjuk, hogy az energiahatékonyság
fontos szerepet fog játszani az EU 2030-as éghajlatváltozási és energia céljainak megvalósításában. A
klímapolitika és energiapolitika 2020 és 2030 közötti
időszakra vonatkozó kereteit lefektető kommunikációjában, a Bizottság új, 40%-os célkitűzést fogalmazott meg az üvegházhatású gázok csökkentésére. 1 0 A
feltételezések szerint a 2030-ra megvalósuló 40%-os
célkitűzés költséghatékony teljesítéséhez 25%-os
energia-megtakarításra van szükség. 1 1 Figyelembe
véve az EU energiabiztonságának javítását célzó
energiamegtakarítások meghatározó szerepét ahogy azt az Európai Energiabiztonsági Stratégia is
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hangsúlyozza 1 2 - a Bizottság egy ambíciózus, 30%-os
energiahatékonysági cél kitűzését javasolta 2030ra. 1 3 Annak ellenére, hogy a Bizottság 2030-ra vonatkozó energiahatékonysági célkitűzését a Tanács
30%-ról 27%-ra mérsékelte, a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy az elkövetkező években visszatornázza ezt az értéket 30%-ra. 1 4 Ennek köszönhetően a 7. cikk valószínűleg 2020 után is alapvető fontosságú marad. A 2020. évi valamint a távolabbi,
2030. évi energiahatékonysági célkitűzés fényében
értékelni kell, hogy a 7. cikk mennyire eredményes
az energiamegtakarítások ösztönzésében, és amennyiben szükséges, lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a rendelkezések végrehajtásával
kiaknázható legyen az energiahatékonysági irányelvben rejlő potenciál, és elérhetővé váljon a 2020 végére kitűzött megtakarítási szint, valamint a 2030-as
célkitűzés.
Az irányelv kifejezetten rendelkezik arról, hogy a Bizottság köteles elkészíteni és benyújtani egy, a 7.
cikk végrehajtásáról szóló jelentést az Európai Parlament és az Európai Tanács részére 201 6. június 30ig. 1 5 Ezzel összefüggésben a Bizottság benyújthat
egy, többek között a 7. cikk következő aspektusaival
foglalkozó jogszabály-javaslatot is:




a 7. cikk végdátumának módosítása, amely
jelenleg 2020: ez valójában a cikk érvényességének meghosszabbítását jelenti,
beleértve ebbe a 2020-2030 közötti időszakra vonatkozó új célkitűzés meghatározását is;
a megtakarítási célkitűzések módosítása,
amely a következőket foglalja magába:


a célkitűzés szintje (amely jelenleg a
végfelhasználóknak történő energia értékesítés 1 ,5%-a évente),







a fókusz (csak a végfelhasználói energiamegtakarítás számolható el ennek keretében: a megújuló energiaforrások
felhasználásával elérhető energiamegtakarítás, valamint a termelési/elosztási
hatékonyságjavulás nem),
a viszonyítási alap korrigálása a közlekedési szektor energiafogyasztásával
(ennek a korrekciós lehetőségnek a
megszüntetése vagy korlátozása),
rugalmassági opciók (a jelenlegi 4 opció)
módosítása, valamint az opciókkal elérhető “kedvezmény” összértékének
csökkentése (a 25% módosítása). 1 6

Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének korai
áttekintése azt bizonyítja, hogy azt a Bizottság a
2020. évi célkitűzések megvalósításának legfőbb
eszközének tekinti, és biztosítani kívánja az elvárt
megtakarítások teljesítését. Ugyanakkor számol azzal, hogy a kötelezettségi rendelkezések újdonságot
jelentenek a legtöbb tagállamnak, és tudatában van
a végrehajtás bonyolultságának, illetve az azt övező
módszertani nehézségeknek.

12

A jelenlegi Európai Energiabiztonsági Stratégia az energiamegtakarításokra
úgy tekint, mint „ az EU külső energiafüggőségének és áringadozásoknak való
kitettség csökkentésnek leghatékonyabb eszközére”.
14
COM(201 4)330
13
COM(201 4) 520 final
COM(201 4) 520 final
15
24(9) cikk
16
7(1 ), (2), (3) cikk
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Javaslatok egy eredményes megújuló
távhőtermelési program megvalósításához
Magyarországon
Beszámoló a REKK 2014. november 13i workshopjáról

A

Brit Nagykövetség adott otthont őszi szakmai napunknak, amely az „Egy sikeres megújuló távhőtermelési program (ár)szabályozási előfeltételei Magyarországon” címet viselte. A rendezvényen a megújuló alapú távhőprojekteket eredményesen lebonyolító távhőtermelők, -szolgáltatók, projektfejlesztők,
szakmai szervezetek, illetve a szabályozó hatóság hazai és külföldi képviselői osztották meg egymással eddigi tapasztalataikat, és vitatták meg a további előrehaladás szabályozási és intézményi feltételeit.

A téma fontosságát jelezve a rendezvényt Jonathan
Knott, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete és
Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyi államtitkára nyitották meg. A Nemzeti Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terv – az EU-s
környezetvédelmi célokkal összhangban – 2020-ra
25 PJ feletti megújuló alapú távhőtermelést vetít előre, amihez a mostani érték 1 0-szeresére lenne szükség.
Hazai projekt tapasztalatok 
impozáns fejlesztések

Az elmúlt években jelentős előrelépések történtek
néhány távhő rendszer esetében az energiamix átalakítása kapcsán, amelyeket a workshop 1 . szekciójában a fejlesztések megvalósításának képviselői,
Nyíri László , a MIHŐ ügyvezető igazgatója, Ádók János, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Igazgatósági tagja és Péterffy Attila, a
Pannon Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója mutattak be a közönségnek.

a több mint 30 000 lakást ellátó távhőrendszer tüzelőanyag összetételében a 201 3-1 4. évi
fűtési időszakban már 47% volt a megújulók aránya.
A megújuló hőkapacitások kiépítése magánbefektetők irányításával, de az önkormányzati távhőszolgáltatóval szoros együttműködésben, állami támogatások felhasználásával történt. Egy innovációs díjat is
elnyert kis biogáz motor 31 9 lakást fűt, a biomassza
kazán 1 1 1 9 lakást lát el, míg a hazai viszonylatban
egyedülálló méretű, 2x30 MWth hőkapacitással rendelkező, évi 800 TJ hő megtermelésére képes geotermikus rendszer a 201 3/1 4-es évben hozzávetőlegesen 500 TJ hőt termelt. A geotermikus kapacitások
maximális kihasználtságát a földgáztüzelésű hőtermelővel kötött hosszú távú szerződés gátolja. A három rendszerrel összesen 1 72 400 tonna ÜHG kibocsátás kerülhető el évente.
Miskolcon

8 termelő és 2 visszasajtoló kút
szolgáltat összesen 1 4 MW geotermikus forrásból
nyert távhőt a városnak, a lakosság 20%-át és a közintézmények jelentős részét kiszolgálva. Az elmúlt
évek sikerességét bizonyítja, hogy folyamatosan új
fogyasztókat tudtak bevonni a távhőszolgáltatásba, például szállodákat, szu28. ábra Nemzeti Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terv megújuló energia alapú
permarketeket. A kiterjedt geotermikus
távhőtermelési célkitűzései
rendszernek köszönhetően a távhő
rendszer hőközpontjainak gázfogyasztása a 1 993-as 4,6 millió m 3 -ről 201 3-ra
300 ezer m 3 -re csökkent.
Hódmezővásárhelyen

Pécs napjainkban

a legzöldebb magyar
város címmel büszkélkedhet, a pécsi
távhő 99-%-ban megújuló energiából
látja el a város lakosságát és az ipari
felhasználókat. A kis fatüzelésű finn kazán mellett a 70 megawattot meghaladó
kapacitású szalmatüzelésű erőmű jelenti a pécsi távhő rendszer gerincét, amely 24 mrd forintos anyavállalati finanszírozásból valósult meg. A beruházás végrehajtásának alapvető feltétele a
hőtermelő, a távhőszolgáltató és az ön-
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kormányzat között kialakult szoros együttműködés
volt. A beruházás során több nehézség is felmerült,
például a technológiát szállító dán cég csődbe ment.
A folyamatos tüzelőanyagellátás biztosítása érdekében meg kellett teremteni a szalmapiacot is, a környékbeli gazdákat fel kellett készíteni a szalma
tárolására és értékesítésére. A Dalkia a gazdák képzésében, eszközeik finanszírozásában is részt vállalt,
és a tervezhetőség érdekében 5+5 éves szerződéseket kötött velük. A sikeres fejlesztés eredményeként
évente 80 millió m 3 gázfogyasztást váltanak ki az új
rendszerrel.
A geotermikus, biomassza termelés mellett csúcs/tartalék kapacitásként ezek a rendszerek gázkazánnal is rendelkeznek.
Honnan származhat a további
fejlesztésekre forrás?

Nyitó előadásában Dr. Aradszki András energetikáért felelős államtitkár kifejtette, hogy a kormány elkö-

telezett a távhőrendszerek állagának megőrzése,
fejlesztése, valamint a megújuló energiák használata
mellett. Magyarország a vállalt megújulós arányok

teljesítése érdekében ösztönözni fogja mindazokat a
megoldásokat, amelyek a távfűtés gáz alapúságát a
tervezett mértékben képesek csökkenteni.

A biomassza és geotermikus energiafelhasználás
mellett a hulladék energia célú felhasználását is elő
kívánják mozdítani (ebben hangsúlyváltást figyelhető meg). Magyarországon évente 1 5 millió tonna
hulladék keletkezik, amelynek csak 5%-át hasznosítjuk, a nagy arányú deponálás miatt 1 20-1 50 milliárd
forintnyi nyersanyag megy veszendőbe. A Kormány
a forrásváltás érdekében a hulladékgazdálkodás fejlesztését tartja szem előtt, amelyre készülnek a stratégiai elképzelések.
A geotermikus távhő projektek előmozdítását támogató kormányzati cél a megvalósításukat gátló, nehezítő adminisztratív és pénzügyi intézkedések
csökkentése.
A fejlesztések finanszírozása nehéz kérdés, de az államtitkár elmondta, hogy lehetőséget kívánnak biztosítani a kapcsoltak és a fűtőművek korszerűsítésére, a távhő szállító rendszerek korszerűsítésére, a
távvezetékek cseréjére és átmérőjük csökkentésére,
a hő-központok cseréjére, a magas vezetésű csövek
szigetelésére és a föld alatti vezetékek kiépítésére.
Fontos lesz a hőkörzetek összkapcsolása és az épületek energiahatékonyságának növelése is. Az uniós
pályázati forrásokból a 1 0 OP mintegy 8700 milliárd
forintot biztosít forrásként, amiből több mint 1 500
milliárd a környezeti és energiahatékonysági operatív program kerete. A megújuló távhő szempontjából

ezen belül az 5. prioritás a legfontosabb: 290 milliárd
Ft lesz elérhető az energiahatékonyság növelésére
és megújuló energiaforrások alkalmazására. Külön
intézkedés lesz a távhőrendszerek felújítása, több
mint 40 milliárd forintos pályázati kerettel.
Az állami támogatásokon kívül számos esetben a
magántőke is megteremtheti e beruházások forrását. A
privát finanszírozási intézmények számára azért lehet vonzó e projektek finanszírozása, mert a stabilan
előre tervezhető volumenű, jelentősebb ingadozásoktól mentes díjú hőszolgáltatás jól kiszámítható
cash-flowt jelent. Jávor Balázs, az UniCredit Bank finanszírozási főosztályvezetője ismertette a megújuló energiatermelő beruházások finanszírozása során
alkalmazott „non-recourse project finance” technikát. Az általános vállalati hiteltől eltérő konstrukció
lényege, hogy a hitelt egy külön projekttársaság, az
SPV veszi fel (special purpose vehicle), amelynek
nincs más tevékenysége, csak az energiaértékesítés
– ez a bevétel jelenti a hitel fedezetét.
Megfelelő szerződéses partnerek és kiszámítható
(hatósági) hőár esetén a megújuló energiás távhő
projektek jól finanszírozhatóak. A hitelintézetek
azonban ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban
sokszor olyan feltételeket támasztanak, amelyek
megnehezítik a hitelkérelem pozitív elbírálását. Ezek
közül kiemelkedik, hogy
i)

hosszú távon stabil, kiszámítható szabályozásra lenne szükség az árbevétel kalkulációhoz;
ii) ha mégis van változás a jogszabályi környezetben, akkor az a már érvényes hitelszerződéssel rendelkező, futó projekteket
ne érintse;
iii) amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor
a már működő projekt képes legyen alkalmazkodni a megváltozott szabályokhoz.
Szintén releváns körülmény, hogy mennyire átlátható, ismert az árszabályozásra vonatkozó módszertan,
vagyis az 50/201 1 -es rendelet1 értelmében az indokolt költségek között mit lehet érvényesíteni (például a banki kamatköltségek elszámolhatók-e a
hatósági árban).
A beruházásokat az is előmozdíthatja, hogy egyes
régiókban egy-egy megújuló energiaforrást használó
távfűtési rendszer gazdaságosabb fogyasztói díjjal jár,
mint az egyéni gázkazános rendszerek.

1

50/201 1 . (IX. 30. ) NFM rendelet
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Megújuló energia alapú távhő
fogyasztás 85%kal nőtt az Európai
Unióban az elmúlt 5 év alatt,
összetételét tekintve a biomassza
dominál

A rendezvény brit nyitóelőadásában és a workshop
2. szekciójában a releváns külföldi tapasztalatokat
mutatták be a meghívott előadók. Jonathan Knott,
Nagy-Britannia magyarországi nagykövete előadásában elmondta, hogy bár a távfűtés elterjedtsége a
szigetországban egyelőre igen alacsony, ambiciózus
célkitűzéssel rendelkeznek a megújuló energiák vonatkozásában.
A hőtermelés jövőjéről 201 3-ban kiadott Stratégiai
Dokumentum („Future of Heating”) célul tűzi ki, hogy
2030-ra a brit hőfogyasztás 1 4%-át távfűtési rendszerek biztosítsák2, és 2050-re ez az arány érje el a
40%-ot. Az Egyesült Királyság kormánya tavaly létrehozta a Távhő Ellátási Részleget (Heat Network Delivery Unit), amelynek az a feladata, hogy támogassa
az önkormányzatokat a közösségi fűtési hálózatok
kiépítésében. A UK Investment Bank 201 4 októberében 1 0 millió fontos 3 összeget dedikált erre a finanszírozási célra, amelyhez az önkormányzatok pályázati úton juthatnak hozzá.
További forrást biztosít a RES távhő projektek számára a Renewable Heat Incentive is, amely az Ofgem kezelésében egy hosszú távú pénzügyi működési támogatási program. Az RHI kWh-ként 2 penny-t
fizet a megújuló alapon termelt hő után, és célja a
nagy, többemeletes házak fűtésének átállítása megújuló energiaforrásokra.
Európa-szerte jellemző, hogy a megújuló távhőtermelés területén elsősorban a biomassza nyert teret,
közel 80%-át ez adja az így előállított hőnek. Kevés
kivételtől eltekintve nem alakult ki a tagállamokban
olyan támogatási rendszer, szabályozási környezet,
amely a kevésbé érett RES technológiákat előtérbe
helyezte volna. Erről a trendről számolt be Gerald
Bourland, a Dalkia Közép-Kelet-Európai régiójának vezérigazgatója is. Lengyelországban a Dalkiának sike-

rült bővítenie hálózatát (+3% évente), és részben
már biomassza kazánokat is használnak a hőtermeléshez.

Az észt ex ante távhő árszabályozás rendszerét Märt
Ots, az Észt Versenyhivatal elnöke mutatta be. A hőtermelés legjellemzőbb formája a távhő (~70%), több
mint 200 távhő cég van az országban. Számottevő
biomassza forrás áll rendelkezésre, amely a tüzelőanyag összetételben már több mint 50%, miközben
a korábban domináns gáz és fűtőolaj felhasználás
lecsökkent.
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A távhő szektor szabályozása a versenyhivatal alá
tartozik, amely előzetes ármegállapítást végez mind
a termelői, mind a szolgáltatói árakra 4. A 2004-es
törvénymódosítás a kötelező távhőkörzet kijelölés
lehetőségét is biztosítja az önkormányzatok számára, amivel azok többsége élt is.
A jogszabály szerint az ármegállapítás módszertana
költségalapú, a szabályozott ár megegyezik az opex,
a capex és megengedett megtérülés (RAB x WACC)
összegével. A WACC értékét is a versenyhivatal állapítja meg a piaci kamatlábaktól függően, értéke jelenleg 7%. Az előzetes ármegállapítást az önkormányzati körzetkijelöléssel létrehozott monopol
szolgáltatói területek mellett az is indokolja, hogy a
távhő cégek főként (95%-ban) magántulajdonban
vannak .
Az egyedi ármegállapítási feladat munkaigényessége
miatt a 201 4-es új szabályozás alapján országos érvényű referencia árat vezetnek be. A bottom-up
LRAIC modellen alapuló, korszerű és hatékony távhő
termelőt és szolgáltatót feltételező kalkuláció várhatóan 5 €/MWh-s referencia szolgáltatói árat fog
eredményezni. A referencia ár alatt értékesítő távhő
cégek az árszabályozástól mentesülve, szabadon állapíthatják meg díjaikat. Azoknál a cégeknél, amelyek
a megállapított szint felett értékesítenék a hőt, továbbra is egyedi árszabályozás lesz. Az elvárt műszaki hatékonyságnak nem megfelelő távhő hálózatok kötelesek fejesztési tervet készíteni arra, hogyan
tervezik 1 5% alá csökkenteni a hálózati veszteséget
(201 7-ig).
Észtországban egy 201 0-es jogszabályváltozás bevezette a távhőtermelők számára a szolgáltatói hálózathoz
való szabad hozzáférést. A törvénymódosítás ér-

telmében, ha új termelő szeretne hőt táplálni a távhőhálózatba, akkor a szolgáltató köteles tendert
kiírni, és a nyílt versenyeljárás végén kiválasztani a
legolcsóbb hőtermelőt. Számos távhőszolgáltató bonyolított már le újraszerződési eljárást, és sikeresen
értek el olcsóbb hőárakat.
Sikerkritériumok a szabályozásban

A workshop 3. szekciójában a szabályozási keretfeltételeket vitatták meg kerekasztal-beszélgetésen a
szektor prominens képviselői: Kubitsch Róbert, a
MEKH Távhő Árszabályozási Főosztály főosztályvezetője, Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, Fekete Csaba, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke, Bokorovics Balázs, a PannErgy
Igazgató Tanácsának elnöke és Kasza György, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Projektek
2

heat networks
~4,2 mrd Ft
4
Az 1 998-ban életbe lépett új távhő törvény alapján.
3
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Műhelytanulmányok
Főosztály főosztályvezetője. A beszélgetés Kaderják
Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
igazgatójának vitaindító előadásával kezdődött.
I.

A kerekasztal-vita egyik legfontosabb tanulsága, hogy mivel a versenyképes távhőszolgáltatás alapja az olcsó hő, a szektor
érdekeit az szolgálná, ha a távhőszolgáltatók a legolcsóbb távhőtermelőt engedhetnék
be a hálózatra. Az ipari üzemek, a geotermikus és biomassza fűtőművek, vagy akár
a hulladék fűtési célú hasznosítása a gázos
kazánokhoz képest 40-85%-os költségszint
mellett képes hőt termelni. A tendereztetés
gyakorlata bizonyos időszakonként jó megoldást jelenthetne ennek a szempontnak
az érvényre juttatásához. Jelenleg azonban
hosszú távú szerződések is korlátozzák a
távhőszolgáltatók döntési lehetőségeit
(Miskolcon például a geotermikus hő használata esetén a gázos kazán fel nem használt hőtermelésére is ki kell fizetni a kapacitás díjat a jelenlegi szerződés értelmében,
ami 600-900 Ft/GJ). Az elhangzott hozzászólások alapján a távhő költségének 70%át a termelés, 30% az elosztó rendszerrel
kapcsolatos kiadások adják, tehát a költséghatékony hőtermelő kiválasztása kulcskérdés.
A befektetők, projektszervezők és finanszírozók egyaránt hosszú távú tervezhetőséget, 1 5-20 éves szerződéseket várnak el, és

kulcsfontosságú, hogy minden szereplő (szabályozó, termelő, önkormányzat, fogyasztók)
el tudjon köteleződni a rendszer mellett.

II.

5

Kulcsszerepet játszik a termelői és fogyasztói
árakra vonatkozó szabályozás alakulása. A
fogyasztók általi megfizethetőséget és a
beruházók által preferált megtérülési garanciákat is biztosíthatná egy olyan ársapka típusú árszabályozási rendszer bevezetése, amely több évre megteremtené a
kiszámíthatóságot egy-egy megújuló energiát használó távhőtermelési projekt számára. Ez a szabályozási keret jól tervezhető, és kombinálható technológiai
benchmark alapján megállapított költségelvárásokkal. A megállapított szint alatt értékesítő (például magasabb capexű,
bátrabb fúrási technológiát használó) termelők tevékenysége mentesülhet a szabályozói kontrolltól.

Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor az
éves ármegállapításra is építhető üzleti
modell, amennyiben ismertek az alapelvek.
A szektorban 201 1 óta bevezetett központi
árszabályozás kereteit nehéz volt kialakítani, és sok kritika érte, de fontos lépések
történtek a transzparencia növelésének
irányában. A MEKH több konkrét projekt
kapcsán közreműködött a termelői árkalkulációban, akár előzetes árkalkuláció készítése formájában is.
III. A fejlesztések ösztönzése kapcsán a beru-

házók számára fontos lenne a jelenleg megengedett nyereség feletti WACC-prémium
realizálhatósága is annak érdekében, hogy

biztosítani lehessen a magas beruházási
költséggel járó, kockázatosabb megújuló
projektek megvalósítását, és az így megtermelt hőenergia beengedését a jelenleg
még esetenként versenyképesebb gáz alapú távhőhálózatokra.

A jelenlegi rendszerben megengedett 4,5%os bruttó eszközarányos megtérülés 25
éves időtávot tekintve közel 7%-os IRR5 -t
eredményez, ami elvileg csak kicsivel marad el az iparági beruházók által elvárttól.
Érdemes lehet párbeszédet folytatni a
megengedett nyereségre vonatkozó korlát
finomításával kapcsolatban, amelyre vonatkozóan több javaslat is elhangzott:
a) A beruházás megvalósulását követő kezdeti időszakban ne történjen éves ármeghatározás, hanem legyen egy 5-7
éves periódus, amíg az árak be vannak
fagyasztva, és azt a hatékonysági megtakarítást, amit a termelő ez idő alatt el
tud érni, realizálhassa a nyereségben.
b) Az elnyert támogatással együtt (például
KEHOP) vett teljes projektköltségre vonatkozzon a 4,5%-os korlát.
c) A rendszer transzparenciájának növelése, amikor is az árképlet hosszú távú
rögzítése helyett az éves ármegállapítás
során elszámolható költségek tisztázása
a lényeg, így biztosítva azt, hogy a termelői árak képesek legyenek reagálni
például a biomassza árának nagyobb
változására egy 5 éves időtávon belül is.

IRR: belső megtérülési ráta
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Műhelytanulmányok
IV. Bizakodóak voltak a kerekasztal résztvevői
a 201 4-20-as EU-s fejlesztési forrásaink felhasználásával kapcsolatban. Az előző idő-

szakhoz képest előreláthatólag kétszeres
összeg, mintegy 43 milliárdos keret áll majd
rendelkezésre a távhőfejlesztések számára.

Ezen kívül vissza nem térítendő támogatások, garanciatermékek formájában további
20 milliárdos keret áll majd rendelkezésre
a távhőfejlesztések számára.

a) Változtatni kell azon a korábbi gyakorlaton, hogy pályázati kiírások megjelenésekor, annak szempontjai alapján
állítják össze a projekteket a fejlesztők.
Mind a távhő cégek, mind a stratégiai
befektetők és projekt kivitelezők számára a fordított sorrendiség garantálná
a projekt megalapozottságát: működőképes, valós fogyasztói igényeket kielégítő projekt megtervezése, megtárgyalása a szereplőkkel, majd a megfelelő
finanszírozási mix összeállítása. Az új
támogatási ciklus során ezért tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá kell tenni a
pályázati források rendelkezésre állását. Nehézséget okoz e téren az is, hogy
Magyarországnak nincs elfogadott Távhő Cselekvési Terve, így a fejlesztésekkel kapcsolatos távlati terveket jelentős
bizonytalanság övezi.
b) Az eddigi fajlagos támogatási költségeket alapul véve (pl. 0,8 PJ/2 mrd Ft geotermikus távhő) nem kérdéses, hogy az
EU-s támogatásokból rendelkezésre álló 43 milliárd mellett további finanszírozási forrásra van szükség a megújuló
távhő célok eléréséhez.
V.

Szabályozási oldalon további kihívást jelent

a távhőszolgáltatás kedvezőtlen megítélése

(általában a távhőszolgáltatást nem használók körében) és a folyamatosan csökkenő
hőkereslet is. Az energiahatékonysági beru-
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házások hatására (épület-felújítással akár
60%-os megtakarítást is el lehet érni) nincsenek felkészülve a jelenlegi rendszerek,
és ez komoly problémákat fog okozni. A
távhőfogyasztói bázis növelésének szükségessége ezért nehezen megkerülhető eleme a jövőbeni stratégiának.
VI. A kerekasztal résztvevői kiemelték, hogy
fontos probléma az önrész megteremtése a
beruházások kapcsán. Miközben elérhetők
támogatási források és a távhő cégek ambicionálják is a korszerű technológiákkal
való lépéstartást, az önrészt a gyakran önkormányzati tulajdonban álló, átfogó finanszírozási bizonytalanságokkal szembesülő cégek nehezen tudják a fejlesztések
mellé tenni.
VII. A beruházási támogatások mellett kiszámíthatóságot, a cash-flow stabilizálódását
jelenthetnék a RES DH projektek számára a

megtermelt hőmennyiséggel arányos átvételi
árban jelentkező támogatások is. A működé-

si támogatás jelenlegi formája – a MAVIR
által a távhő-szolgáltatók veszteségeire a
központi költségvetésből kifizetett közel 1 0
milliárd forint –, hosszú távon nem szerencsés megoldás, de egy a brit RHI támogatásához hasonló prémium fellendítené a
napenergia, geotermikus vagy biomassza
felhasználásával megvalósuló hőtermelést.

Fontos lenne tehát a szektor korszerűsítése, a gazdaságos és környezetbarát technológiák alkalmazása. Ehhez a javasolt szabályozási keretfeltétek
megteremtésén keresztül vezet(het) az út.
A workshop-on elhangzott előadások megtalálhatóak a
REKK honlapján: www. rekk. eu
További kutatási eredmények: REKK (201 4): Renewable
Based District Heating in Europe – a policy assessment
of selected Member States (draft version)
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Renewable Energy and Energy Efficiency
Quarterly
A REKK útjára indította a “Renewable Energy and
Energy Efficiency Quarterly” című negyedéves angol
nyelvű elektronikus hírlevelét, amelyben áttekintést
nyújtunk a magyar és az európai megújuló piacokról,
illetve az energiahatékonysági szabályozások
legfontosabb változásairól.

Az első rész tartalmából

A második rész tartalmából

Focus

Focus



Implementation Of The EED

Development Of Technology And Fu
el Prices



PV Panel Prices In Hungary
Biomass Price Developments

Hungarian Regulatory Panorama








Changes In Legislation
Changes In Renewable Capacities Based On
MEKH Resolutions
More Renewable Quotas For Mátra, 1 5
MWe PV Capacities
No Considerable Withdrawals
Hamburger Hungária To Commission A 42
MW RES Co-Firing Unit
Negligible New Waste And Biogas To The
Grid
Geothermal Consessions

EU Regulation







The Hungarian Strategy On The Energy Use
Of Building

Development Of Technology Prices


Estimated Levelized Cost Of Electricity

Hungarian RESE Regulatory And
Market Panorama








Yearly Development Of RES-E Generation In
Hungary
Monthly Development Of RES-E Generation
In Hungary
Changes In Legislation
Changes In Renewable Capacities Based On
MEKH Resolutions
Prospective Wind Producers Sue the State
Few Renewable Power Plants Are To
Connect to The Grid
Geothermal Concessions

EU Regulation

2030 Climate and Energy Policy Framework
- Final Decision Expected In October
Communication On Energy Efficiency And
Its Contribution To Energy Security And
The 2030 Framework For Climate And
Energy Policy
Results Of The Second Call Of NER300

Monitoring Of Investment Support
Options







Delayed Energy Efficiency Directive
Long-awaited Deal On The EU’s 2030
Energy And Climate Goals

Monitoring of Investment Support
Options



RES and EE Grants In The Hungarian
Operative Programmes 201 4-2020
Support For The Residential Sector

EU Funding For Renewable Energy And
Energy Efficiency In The 201 4-2020 Period
Investment Support: EEA And Norway
Grants For Geothermal District Heating
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EUROPEAN ELECTRICITY MARKET MODEL
(EEMM)
Az EEMM a REKK 2006 óta fejlesztett, 36 ország árampiacát szimuláló modellje.

FELTEVÉSEK








Tökéletes versenypiaci körülmények
A modell közel 5000 erőművi blokk határköltségének a kiszámolásával határozza
meg a 36 ország merit orderjét
1 2 különböző technológia
Tartalmazza a várható erőműépítéseket
85 nemzetközi összeköttető vezetéket vesz
figyelembe
Évenként 90 referencia óra modellezése. A
referencia órák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása

ALKALMAZÁSI TERÜLET









30

Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Vizsgálható például, hogy az áramárak hogyan
reagálnak, a tüzelőanyag-árak, a határkeresztező kapacitások nagyságának stb. változására
Árelőrejelzés 2030-ig: adatbázis a tervezett
bezárásokról és üzembe helyezésekről
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálata

EREDMÉNYEK






Zsinór- és csúcsidei árak a modellezett országokban
Tüzelőanyag-mix
Adott erőművi blokk termelése
Import-pozíciók
Határkersztező-kapacitások árai

REFERENCIÁK











Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Az ENTSO-E 1 0 éves hálózatfejlesztési tervének értékelése
Német atomerőművi bezárás hatásainak
vizsgálata
Balkáni és magyarországi árak közti összefüggés vizsgálata
Kelet-délkelet-európai országokra vonatkozó árelőrejelzések készítése
Nemzeti Energiastratégia 2030
Kapcsolt erőművek piaci alapú megtérülésének vizsgálata
Erőművi beruházások megtérülése
Erőművi gázkereslet előrejelzése
Erőművi szén-dioxid kibocsátás előrejelzése
Kapcsolat: Mezősi András
andras.mezosi@uni-corvinus.hu
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EUROPEAN GAS MARKET MODEL
(EGMM)
Az EGMM a REKK 2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.

FELTEVÉSEK









Tökéletes versenypiaci körülmények
Egy év (1 2 hónap) modellezése
LTC és spot kereskedelem a modellezett
országok között és csővezetéki és LNG
szállítókkal
A fizikai korlátok az interkonnektorok kapacitásai
Kereskedelmi korlátok: TOP kötelezettség
A belföldi kitermelést és a tárolókat a modell tartalmazza
A modell számításba veszi a szállítási és tárolói díjakat

ALKALMAZÁSI TERÜLET










Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Pl.
LTC árak változása, tárolói piac
Árelőrejelzés
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálatára
Ellátásbiztonsági szcenáriók vizsgálata

EREDMÉNYEK






Földgázáramok és szűkületek a határkeresztező vezetékeken
Egyensúlyi piaci árak az egyes országokban
Forrásösszetétel
Tárolt mennyiségek, LTC és spot kereskedelmi mennyiségek
Jóléti mutatók

REFERENCIÁK







Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Ukrán gázválság hatásvizsgálata
Infrastruktúra beruházások jóléti értékelése
(TAP)
Regionális ellátásbiztonsági elemzések N-1
piaci modellezéses vizsgálata
Nemzeti Energiastratégia 2030
Regionális tárolói piac keresleti előrejelzése

Kapcsolat: Takácsné Tóth Borbála
borbala.toth@uni-corvinus.hu
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