


Oktatás
   Energiagazdálkodási szak-

közgazdász akkreditált má-
soddiplomás képzés

   ERRA nyári egyetem

   Szabályozói kurzusok

   Árszabályozási kurzusok

   Vi l lamosenergia-piaci trénin-
gek

   Piacmonitoring

   Gázpiaci kurzusok

   Alkalmi, vál la lati képzések
egyedi igények alapján

Kutatás
Fő kutatási területünk a kelet-
közép- és a délkelet-európai ré-
gió:

   Regionál is vi l lamosenergia-
és gázármodel lezés

   CO2-kvótakiosztás és -keres-
kedelem

   Megújuló erőforrások támo-
gatása és piacai

   El látásbiztonság

   Piaci belépési és kereske-
delmi korlátok

   Szolgáltatóváltás

Tanácsadás
   Ár-előrejelzés és országta-

nulmányok a beruházási
döntések előkészítéséhez

   Nagyfogyasztói tanácsadás
az energiastratégia kialakítá-
sához a l iberal izált piacon

   Árszabályozási tanácsadás a
szabályozó hatóságok és az
energiaszolgáltató cégek ré-
szére

   Konzultáció és tanácsadás
rendszerirányítók részére, az
új piaci kihívások kezelésére

   Stratégiai dokumentumok
háttértanulmányainak elké-
szítése

A Regionál is Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) cél ja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási , tanácsadási és oktatási tevékeny-
séget végzünk a vi l lamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, i l letve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vál la lati beruházási döntés-elő-
készítésig terjednek.

A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionál is környezet figyelembevétele
nélkül . A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fej leményeit folyamatosan figyel jük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionál is vi l lamosenergia-piaci model lt építet-
tünk. 201 2-ben model lezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci model l jét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci model lt fej lesztettünk.

A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal , valamint egyetemi tudományos hátterükkel az ener-
giaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.
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Tisztelt Olvasó!

Jelen számunk első
cikke a Brent olajár
közelmúltbel i draszti-
kus esésének földgáz-
és árampiaci követ-
kezményeit vizsgál ja.
Részletesen bemutat-
juk, hogy az olajpiaco-
kon bekövetkező ár-
zuhanás milyen csa-
tornákon keresztül
befolyásol ja a föld-
gázárat (mindeneke-
lőtt a hosszú távú o-

lajárindexált szerződések árát), ezen keresztül a
gázalapú vi l lamosenergia-termelés határköltségét és
az árampiaci árakat. Arra keresünk választ, hogy
ezek a földgázpiacokon várhatóan kibontakozó ár-
hatások elegendőek-e ahhoz, hogy a hosszú évek
óta versenyképtelen és veszteséges földgáztüzelésű
erőművek visszanyerjék versenyképességüket, és
üzemeltetésük újra jövedelmező tevékenységgé vál-
jon.

Második cikkünkben a szlovák-magyar határkeresz-
tező gázvezeték kapacitás-kiosztásának kérdéseit
járjuk körül . Miközben ugyanis a rég várt vezeték el-
készült, a szál l ítások a mai napig nem indulhattak el ,
mert továbbra is tisztázatlan, mikor és milyen mó-
don juthatnak a rendszerhasználók a kapacitások-
hoz. Írásunkban röviden áttekintjük a projekt
létrejöttének indítékait és körülményeit, megvizsgál-
juk, milyen tényezők akadályozzák a minden szerep-
lő számára elfogadható kapacitásal lokációs szabá-
lyok kialakítását, majd áttekintjük, milyen főbb elvek

mentén kel lene a kapacitásal lokációs szabályokat ki-
alakítani ahhoz, hogy a vezeték betölthesse azt a
szerepet, melyet a kezdetekkor az energiapol itika
célul tűzött ki számára: az el látásbiztonság növelé-
sét, a forrásdiverzifikáció elősegítését és a földgázpi-
aci verseny élénkítését.

Harmadik írásunkban azt a kérdést járjuk körül , hogy
a Dél i Áramlat megépítésére vonatkozó tervek vég-
leges törlése, i l letve a Gazprom által előrevetített új
gázszál l ítási stratégia milyen el látásbiztonsági és inf-
rastrukturál is kihívások elé ál l ítja Magyarországot, i l -
letve a Közép- és Dél-kelet Európai régiót. Fel idézzük
a nagy tranzitvezetékek (a Nabucco és a Dél i Áram-
lat) el lehetetlenülésének okait, megvizsgál juk az uk-
rán tranzit kiküszöbölését és a Török Áramlat meg-
építését célzó orosz szál l ítási stratégia real itását,
vagyis az ukrán tranzit kiválthatóságát, továbbá át-
tekintjük, hogy a nagy tranzittervek meghiúsulását
követően az érintett országok el látásbiztonságának
megőrzéséhez milyen infrastrukturál is feltételek tel-
jesülésére van szükség.

Utolsó cikkünk apropóját a Mecseki szénbánya ta-
valy decemberi újranyitása adta. Az előzmények fel-
elevenítése után bemutatjuk a projekt megindítása
mögött ál ló elképzeléseket. Ezt követően áttekintjük,
milyen jövőbeni szerepet szánnak a hazai ásványva-
gyongazdálkodási és energiastratégiai elképzelések
a szénbányászatnak és a szénalapú energiaterme-
lésnek, és megvizsgál juk, hogy a kibányászott szén
energetikai hasznosítása, különös tekintettel a ház-
tartási hőtermelésre, milyen környezeti hatásokkal
jár.

Kaderják Péter, igazgató
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A negyedéves vi l lamosenergia-fogyasztás lényegé-
ben azonos volt a megelőző évi fogyasztással . A havi
határkeresztező kapacitások ára 7-1 0 €/MWh között
alakult az osztrák, román és szlovák határokon. A
határidős termékek piacán a magyar jövő évi termék
megtartotta 8,5 €/MWh-s prémiumát. A másnapi pi-
acokon az árak erőtel jes szétválását láthattuk: a cseh
és német másnapi piacokon kialakult ár jobban i l-
leszkedett egymáshoz, mint a cseh és szlovák árak. A
szlovák piacokat pedig a magyar piaci fej lemények
befolyásolták erősebben. A 4M market coupl ing be-
indulásával a másnapi magyar termékárak alacso-
nyabbak lettek és közelebb kerültek a román
piacokhoz.

A földgázpiacokon az enyhe tél i időjárás miatt a ne-
gyedév fogyasztása elmaradt a sokéves átlagoktól . A
földgázszál l ítások december végéig nem indultak új-
ra Ukrajna irányába. A Gazprom negyedévben na-
gyobb, 600 mil l ió m3 nagyságú gázmennyiséget tá-
roltatott be az MFGT tárolóiba – ez az ukrán-magyar
vezetéken keresztül került a magyar rendszerbe. A
negyedévben emiatt egészen november végéig toló-
dott ki a betárolási szezon.

Nemzetközi ártrendek

201 4. utolsó negyedévét az olajáresés határozta
meg: a tényezőpiacokon a 2008 évihez hasonlatos

olajárzuhanás következett be. Év végéig
a Brent kőolaj hordónkénti jegyzésára
55 $-ra esett. A legmeredekebb árzuha-
nás decemberben történt, a hónap elej i
80 $/hordóról 25 $-t esett az olajár. A
határidős ARA szén tonnánkénti ára ez
idő alatt sokkal mérsékeltebb csökke-
nést mutatott, az előző negyedévhez
képest átlagosan 7 $/t-val (vagyis nem
egészen 1 0%-kal) olcsóbban lehetett
beszerezni (1 . ábra). A Brent olajár esé-
se meghatározó az egész energiaszek-
tor számára, mivel a hosszú távú szer-
ződések keretében kereskedett földgáz
árának jelentős része olaj indexált. Az
olajáresés földgáz- és a vi l lamosenergia-
árakra gyakorolt hatását jelen számunk
Fény az alagút végén? Az olajáresés lehet-
séges hatásai a földgáz alapú villamos-
energia-termelés jövedelmezőségére c.
írásában elemezzük bővebben.

A nemzetközi gázárak közül az ázsiai pi-
acokat jel lemző japán LNG importárat,
az Észak-Amerikában meghatározó
Henry Hub spot indexet, Európában
pedig az orosz importot közelítő német
határárat i l letve a l ikvid tőzsdén keres-
kedett TTF gázárat mutatja be a 2. ábra.
A japán LNG importárak 201 4 második
negyedévéhez viszonyítva 2,4 €/MWh-
val nőttek. Az észak-amerikai Henry Hub
átlagos negyedéves ára változatlan ma-
radt, novemberben az októberi árhoz
képest 1 €/MWh-val megdrágult, majd
újfent visszaesett. A novemberi áremel-

Energiapiaci folyamatok

2 014. utolsó hónapjaiban beszakadt az olajár, egészen 55 $/hordóig esett december végére. A japán
földgázár 2,4 €/MWh-val nőtt, az amerikai gázár nem változott a negyedévben. Az európai piacokat jel-

lemző TTF spot gázár 21 €/MWh áron stabilizálódott, míg a hosszú távú szerződések ára 28-29 €/MWh között
mozgott. A gázos erőművek termelésének jövedelmezőségét mutató clean spark spread, mely évek óta ne-
gatív tartományban mozog, még jobban visszaesett.

1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
nyersolaj árának alakulása 201 3. októbertől 201 4. december végéig

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 3. októbertől 201 4. decemberig
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kedés oka a szokásosnál hidegebb idő-
járás, amit decemberben az átlagosnál
enyhébb napi átlaghőmérséklet köve-
tett. A hol land TTF másnapi földgázter-
mék ára a harmadik negyedévben ta-
pasztalt felzárkózást követően a tél i
hónapokban átlagosan 21 -22 €/MWh
között alakult. A hosszú távú szerződé-
seket i l lusztráló orosz import német ha-
táron fizetendő ára együtt mozgott a
TTF árakkal , de azoknál jóval magasabb
szinten, 28-29 €/MWh között alakult.

Az előző negyedévhez képest a német
határidős zsinór vi l lamos energia ára
nem változott számottevően, megma-
radt a második és harmadik negyedév-
ben tapasztalt 34,5 €/MWh ár. A jövő évi csúcsidő-
szaki vi l lamosenergia-ár szintén az előző negyedéves
sávban, 43 és 44 €/MWh között alakult. A 201 4 de-
cemberi szennyezési jog ára a termék lejáratához
közeledve kis mértékben felélénkült, november má-
sodik felében meghaladta a 7 €/MWh árat (3. ábra).

A gáz- és széntüzelésű erőművi termelés piaci meg-
térülését két jövedelmezőségi mutatóval vizsgálhat-
juk: a gázerőművek esetében a clean spark
spread-del , a szénerőművek esetében pedig a clean
dark spread-del . Mindkét mutató a tőzsdei vi l lamos-
energia-árak és az erőművi termelési költségek kü-
lönbözetét mutatja meg, ahol a termelés költsége az
egy MWh vil lamosenergia előál l ításához szükséges
tüzelőanyag (földgáz, i l letve szén) árából , továbbá a
CO2-kibocsátást fedező szenynyezési jogok költsége-
iből adódik össze. A 4. ábra mutatja a fenti jövedel-
mezőségi mutatók nyugat-európai (elsősorban né-
met) erőművekre számított havi átlagait, melyeket a
német EEX tőzsde spot zsinór áramára,
valamint a hol landiai TTF hub spot gá-
zára és az ARA szénár alapján kalkulál-
tunk.

Az elmúlt években a gáztüzelésű erő-
művek jövedelmezőségét jelző clean
spark spread egyetlen hónapban sem
haladta meg a 0 €/MWh-t. A clean spark
spread 201 4. októberében -6-6,5
€/MWh átlagos áron maradt, azaz egy
MWh vil lamos energia megtermelése
hozzávetőlegesen ennyi veszteséget
okozott a földgáz alapú vi l lamosenergia-
termelőnek, amennyiben zsinóráron ér-
tékesítette azt. Decemberben a veszte-
ség megközelítette a 9,5 €/MWh-t,
ennek oka a hónapra jel lemző alacsony
kereslet és a karácsony környéki negatív
áramárak voltak.

A szénerőművekre vonatkozó clean dark spread ez-
zel szemben egyenesen erősödött, a 201 4. harmadik
negyedévére jel lemző 1 0 €/MWh-ról 1 5 €/MWh-ra
nőtt a szén alapú vi l lamosenergia-termelésen real i-
zálható nyereség. Bár ez elmarad a 201 3 évi negye-
dik negyedév (1 7 €/MWh), i l letve a 201 2 évi negyedik
negyedév spread-jétől (1 8 €/MWh), de még ezzel
együtt is szembetűnő a szén alapú termelés előnye
a földgáz alapú termeléssel szemben. A különbség fő
oka az alacsony áramárak mel lett az európai
szennyezési jogok piacának elégtelen működése,
amely nem árazza be kel lően a tisztább gáz alapú
termelés hasznait (4. ábra).

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.

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, il letve a decemberi szállítású határidős CO2-
kvóta árának (EUA) alakulása 201 3. októbertől 201 4. december végéig
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Hazai árampiaci helyzetkép

Az utolsó negyedéves határkeresztező
aukciókon ismét a szlovák, osztrák és
román határokon találunk magas ára-
kat: az osztrák-magyar metszék ára az
előző negyedévhez viszonyítva ugyan
mérséklődött, de még így is 1 0 €/MWh a
kapacitás ára. Kicsivel olcsóbban lehe-
tett hozzájutni a szlovák-magyar kapa-
citáshoz, de ez is magas, 7,5-9,5 €/MWh
közötti átlagáron kelt el a negyedévben.
A szlovák határkapacitások után a ro-
mán importkapacitások voltak a legdrá-
gábbak, ezen metszékek ára csak de-
cemberben mérséklődött a 7,5 €/MWh
ár 4 €/MWh-ra, vélhetően a csökkenő
hazai importkereslet miatt. A horvát és
szerb határokon 1 €/MWh alatt maradt
a határkeresztező kapacitások ára (5.
ábra).

A negyedik negyedévben tartották az
éves határkeresztező kapacitásaukció-
kat is. Az előző évhez képest az osztrák
határon 1 ,5 €/MWh-val , a szlovák hatá-
ron 1 €/MWh-val volt költségesebb az
éves kapacitáshasználati jog beszerzése
(9. ábra).

A negyedik negyedév vi l lamosenergia-
fogyasztása 1 0,3 TWh volt, ami lényegé-
ben azonos a megelőző év azonos idő-
szakának fogyasztásával (1 0 TWh). Ha-
bár a magyar fogyasztás közel harma-
dát még mindig az import teszi ki , az e-
lőző év azonos időszakához viszonyítva
ez kis mértékben mérséklődött. A 201 4
és a 201 3. évi adatokat összevetve

5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 4. IV. negyedév

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.
október és 201 4. december vége között
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azonban azt talál juk, hogy a negyedik
negyedévi „enyhüléstől” eltekintve 201 4-
ben tovább nőtt az import részaránya a
magyar erőművi termelés terhére: míg
201 3-ban az éves magyar vi l lamosener-
gia-fogyasztás 69%-át adták hazai erő-
művek, ez 201 4-ben 66%-ra csökkent (6.
ábra).

A régiós tőzsdéken a jövő évi zsinór vi l -
lamosenergia 34-36 €/MWh áron cserélt
gazdát. A régióban a legolcsóbb piac a
korábbi negyedévekhez hasonlóan a
cseh volt, ezt követte a német határidős
termék, majd a szlovák jövő évi zsinór-
áram. A német termék jobban közele-
dett a cseh piacokhoz, a negyedévben
az árkülönbözet egészen 50 eurócent
alá csökkent, szemben az előző negyed-
évek 75-1 00 centes különbözetével . A
szlovák piacok ezzel szemben még jobban elszakad-
tak a cseh áraktól , a negyedévben átlagosan 1 ,5
€/MWh volt a cseh piacok árelőnye a szlovákhoz ké-
pest. A magyar árak a régió többi tőzsdéjétől erősen
elszakadva, átlagosan 8,5 €/MWh-val voltak drágáb-
bak: a 201 5. évi zsinórár átlagosan 43 €/MWh volt (7.
ábra).

A HUPX másnapi zsinórtermékének árát és a régiós
tőzsdékez viszonyított árkülönbözetét mutatja a 8.
ábra. A magyar másnapi zsinóráram ára októberben
erősen hektikusan változott, átlagosan 53 €/MWh-ba
került a magyar termék. Novemberben ez 46
€/MWh-ra csökkent, kiszámíthatóbb lett, emel lett
heti szezonal itást is megfigyelhettünk a HUPX árala-
kulásában. A decemberi ár már csak 41 €/MWh volt,
de ebben erős szerepe volt a december végi ala-
csony rendszerterhelésnek és nul la közel i áraknak. A
201 4 november 1 9-i 4M market coupl ing óta (Cseh-

ország, Szlovákia és Magyarország összekapcsolt
másnapi piacához ekkor csatlakozott Románia) a ro-
mán és magyar árak közti különbözet szemmel lát-
hatóan tompult. Ezzel szemben a cseh másnapi piac
sokkal jobban együtt mozgott a német másnapi
árakkal , mint az összekapcsolt magyar piaccal – ok-
tóberben előfordult 50 €/MWh feletti prémium is.
November közepén a magyar piacok és a német-
cseh piacok közti árrés rövid időre eltűnt, sőt, né-
hány napig, még ha marginál isan is, a magyar más-
napi termék olcsóbb volt a német terméknél . A
spread decemberben újra 1 0 €/MWh fölé emelke-
dett. A novemberi paritás a kedvező régiós vízerő-
művi termelésnek tudható be, míg a decemberi
elszakadás oka az, hogy a német piacokon az ala-
csony kereslet miatt több órában negatív árakat
okozott a megújuló termelés, ez a hatás azonban a
határkeresztező kapacitások szűkülete miatt nem
jutott el tel jes egészében a magyar piacokig.

9. ábra Éves határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 4

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
összehasonlítása, 201 4. október-december között
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A market coupl ing tel jesítményét a 10. ábrán mutat-
juk be. A piacok napi szinten is látható októberi el-
szakadását jól i l lusztrál ja , hogy ebben a hónapban
csupán az órák al ig több, mint negyedében volt 1
€/MWh alatti a magyar és szlovák tőzsdék árkülön-
bözete, és az órák több, mint felében 1 0 €/MWh-nál
nagyobb volt az eltérés. Ez a helyzet visszájára for-
dult novemberben és decemberben, amikor az órák
felében mozogtak együtt a piacok és csak az órák
negyedében szakadtak el jelentősen. A képet árnyal-
ja , hogy a szlovák és cseh piacok egymástól is elsza-
kadtak novemberben és decemberben, azaz ha az
összekapcsolás jóságát a cseh piacon mutatnánk be,
rendre 5 százalékponttal kedvezőtlenebb eredmé-
nyeket kapnánk. Ez még jobban rávi lágít arra a je-
lenségre, hogy a cseh másnapi piac – a market
coupl ing el lenére – jobban igazodik a német piacok-
hoz, mint a szlovák-magyar másnapi piacokhoz, míg
a szlovák másnapi termék a magyar másnapi ter-
mékkel mozog szorosabban együtt.

A nagykereskedelmi árat befolyásol ja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár is. A fel- és lesza-
bályozás elszámolt egységárát a rend-
szerirányító a kiegyenlítéshez igénybe
vett kapacitások energiadíjai alapján
határozza meg. Az igénybevétel sor-
rendje a másnapi szabályozási piacon
felajánlott energiadíjak figyelembevéte-
lével alakul ki . A kiegyenlítő energia el-
számolásának rendszerét a MAVIR úgy
alakította ki , hogy arra ösztönözze a pi-
aci szereplőket, hogy az előre látható
hiányt vagy többletet tőzsdei adásvétel-
lel próbál ják kezelni – vagyis a várható
hiányt ne érje meg a kiegyenlítőenergia-
piacról beszerezni , i l letve a várható
többletet ne legyen érdemes ott érté-
kesíteni. 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 negyedév-
ben a pozitív kiegyenlítő energia ára átlagosan 24,88
Ft/kWh volt, mely drágább volt az előző negyedév
20,1 Ft/kWh-s értékénél , míg a negatív kiegyenlítő
energia ára -6,37 Ft/kWh volt, szemben az előző ne-
gyedév -3,4Ft/kWh árával (11 . ábra).

Az MVM 201 4-ben két aukció keretében értékesített
zsinór vi l lamos energiát, jú l iusban 0,61 3 TWh,
novemberben 0,876 TWh került kalapács alá. A zsi-
nóráram átlagos értékesítési ára 43 €/MWh volt (308
Ft/€ árfolyamon számolva), ami megegyezik a 201 5-
ös HUPX futures átlagárral .

Hazai gázpiaci helyzetkép

Hasonlóan 201 3. negyedik negyedévéhez 201 4.
utolsó negyedéve is enyhe telet hozott. A
földgázfogyasztás csupán 1 00 mil l ió m3-rel
maradt el a megelőző év negyedik negyed-
évének földgázfogyasztásától . A hőmérsék-
letkorrekciót alkalmazva azonban a keres-
leti hatás fordított: azonos hőmérséklet
esetén 201 4. évi gázfogyasztása 1 00 mil l ió
m3-rel haladná meg a 201 3. évi gázfo-
gyasztását (12. ábra).

A negyedik negyedéves földgáztermelés
651 mil l ió m3 volt, amely megegyezik a
201 3. negyedik negyedévi kitermeléssel , de
elmarad a 201 2. évi (749 mil l ió m3) és a
201 1 . évi (781 mil l ió m3) utolsó negyedévi
termeléstől . A 201 4. utolsó negyedévi ma-
gyar földgázimport 2,8 mil l iárd m3 volt, a
földgázexport 0,54 mil l iárd m3-t tett ki –
hasonlóan az előző negyedéves kereske-

10. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző mértékű árkülönbözeteinek
gyakorisága 201 4. július-szeptember között

11. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 4 IV.
negyedévében



9

Energiapiaci folyamatok

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2015/1

delmi szerkezethez. 201 3. negyedik ne-
gyedévében ezzel szemben a tel jes im-
port csak 2,4 mil l iárd m3 volt, 201 2-ben
pedig al ig 2 mil l iárd m3. Az importnöve-
kedés az ukrán átadási ponton történt,
a szokásos 1 ,3 mil l iárd m3 helyett 1 ,9
mil l iárd m3–t szál l ítottak. Ez az import
más forrásokat szorított ki : az Ausztria
felől érkezett utolsó negyedéves áram-
lások az elmúlt 3 évben átlagosan 1 ,1 75
mil l iárd m3-t tettek ki , 201 4. negyedik
negyedévében viszont csak 1 mil l iárd m3

érkezett nyugati irányból .

Az Ukrajna felől érkező szokatlanul ma-
gas import oka, hogy a negyedik ne-
gyedévben a Gazprom 600 mil l ió m3

földgázt tároltatott be magyar tárolók-
ba. A betárolás egészen november 27-ig
tartott, a gázmennyiség az MFGT táro-
lóiba került (érdekes módon ezzel egy
időben fizikai kitárolás is történt az
MFGT más tárolóiból a földgázszál l ító
rendszerbe). Ennek köszönhetően a tá-
rolók töltöttsége a 201 3. évi betárolási
ciklus végén mért 46%-ról 201 4 során
71 %-ra nőtt. A negyedévre jel lemző ex-
port közel 1 00 mil l ió m3-rel maradt el a
megelőző év azonos negyedévének ex-
portjától . A negyedévben készült el a
szlovák-magyar interkonnektor, mely-
nek napi kapacitása 1 2 mil l ió m3/nap
(4,38 mil l iárd m3/év). Habár a hozzáfé-
rés módja még nem ismert, és eddig
csak próbaszál l ítások történtek a veze-
téken, az új vezeték megjelenése jelen-
tősen növel i a magyar el látásbizton-
ságot és elősegíti a magyar gázpiac eu-
rópai integrációját. Az új vezeték har-
madik feles hozzáféréséről részlete-
sebben A szlovák-magyar határkeresztező
gázvezeték kapacitás-kiosztásának rejtel-
mei c. írásunkban közlünk részleteket
(13. ábra).

A mosonmagyaróvári betáplálási pon-
ton keresztül a negyedik negyedévben
995 mil l ió m3 földgáz érkezett, ami 25%-
kal kevesebb az előző negyedéves im-
portnál és 1 5%-kal marad el az előző év
azonos időszakának import mennyisé-
gétől . Az átvétel i pont kihasználtsága
(fizikai/tel jes kapacitás) a negyedévben
89%-ra csökkent, a tel jes lekötés 52%-át
használták ki a kereskedők. A helyzetről
sokat elmond, hogy a határmetszéken
nem alakult ki túl jegyzés decemberben
(14. ábra).

12. ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
201 4. január és 201 4. december között 201 3 megfelelő havi fogyasztási adataival
összevetve

13. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 4. január – 201 4.
december között

14. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 3. októbertől 201 4.
december végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

Megjegyzés: a feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték
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Az ukrán határon összesen 1 ,9 mil l iárd m3

gázt importáltak, ez az előző negyedévhez
képest 25%-kal nagyobb mennyiséget je-
lent, de a 201 3. év negyedik negyedévéhez
viszonyítva 46%-kal többet. 201 4-ben már
nem indultak újra a szál l ítások Ukrajna
irányába.

A negyedévben a fizikai kapacitások 37%-
án folyt gáz, de a lekötött kapacitásoknak
is csak 62%-át használták ki. A negyedév-
ben addicionál isan megjelenő 600 mil l ió
m3-nyi gázáramlás számára megszakítha-
tó többlet kapacitásokat kötöttek le – ezért
módosítani kel lett a hozzáférés szabályo-
zását, mert a rendszerirányító nem oszt-
hat ki megszakítható kapacitást addig,
amíg nem megszakítható szabad kapaci-
tások érhetők el (jól látható a pár napos
ugrás a nem megszakítható kapacitások-
ban 201 4 októberében, majd ennek átte-
relődése a megszakítható kapacitásra). Ez
az áramlás jól láthatóan egybeesett a nyu-
gati határon tapasztalható áramlások
visszaesésével (15. ábra).

A 16. ábrán látható a szomszédos orszá-
gokba irányuló magyar gázexport (ez a
tranzitot nem foglal ja magába). A negyed-
évben az export 88%-a Szerbiába irányult,
1 0% Romániába, 2% pedig Horvátország-
ba jutott. A legszembetűnőbb változás az
Ukrajna felé exportált gázmennyiségek
szeptember végi kiesése, ami alapjaiban
alakította át az export struktúráját.

A 17. ábrán jel lemezzük a Magyarországon
érvényes lakossági gáz termékár becsült
alakulását. Az olaj indexált import árában
még nem jelent meg az olajpiacokon ta-
pasztalt áresés, a negyedévben 1 00 Ft/m3

felett maradt az ár. A kevert importban és
az el ismert gázárban csak korlátozottan
jelenhet meg az olaj indexált ár hatása,
mivel 201 4. ápri l is óta a tőzsdei gázár
75%-os, és az olaj indexált gázár 25%-os
súlyozott átlagaként számítja a szabályozó
az el ismert gázárat. Az olajáresés hatása
így negyedakkora lesz, i l letve akkor jelenik
meg erősebben a gázárakban, ha a TTF
áraiban is megjelenik az olaj indexált gázár
hatása. Az el ismert földgázár a negyedév-
ben a TTF ár alá került, ennek oka a reál-
és a rendeleti leg szabályozott árfolyamok
különbözete: reál árfolyamon számolva a
negyedéves lakossági gázár 76,5 Ft/m3 he-
lyett 84 Ft/m3 lenne.

15. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 3. októbertől 201 4.
december végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

16. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 3.
októbertől 201 4. december végéig

17. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek
alakulása 201 3. október – 201 4. december között

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok 2014.
januártól az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.

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. Az olajindexált és a TTF árakat reál árfolyamon váltottuk át forintra.
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A zuhanó olajár vesztesei az olajkitermelő országok
mel lett azok a földgáztermelők is, akik olaj indexált
hosszú távú szerződések keretében értékesítettek
földgázt. A nyertesek pedig az olaj indexált szerző-
déssel bíró földgázimportőrök és végfogyasztók. A
földgázalapú vi l lamosenergia-termelés a megújulók
térnyerése és az európai recesszió miatt évek óta
rendkívül alacsony vi l lamosenergia-árakkal szembe-
sült, ezek az árak 201 1 közepétől – zsinór vi l lamos-
energia-árakon számítva – már az erőművek rövid
távú változó költségeit sem voltak képesek fedezni
(lásd 4. ábra). A Brent olajár közelmúltbel i esése
azonban a hosszú távú olaj indexált földgázvásárlási
szerződésekben előbb-utóbb mindenképpen érezte-
ti hatását. Kérdéses, hogy ez az árhatás elegendő
lesz-e ahhoz, hogy a földgáztüzelésű erőművek ha-
tárköltsége a nagykereskedelmi áramár alá essen.
Rövid elemzésünkben erre keressük a választ.

A Brent olajár hatása az
olajindexált hosszú távú szerződé
sekre

Az olaj indexált gázszerződések jel lemzően két olaj-
termék – a gázolaj és a fűtőolaj – árának változásá-
hoz indexál ják a negyedévre számított gázárat. Ezen
olajtermékek ára és a hozzájuk indexált földgázár
nagy bizonyossággal előrejelezhető a Brent olajár-
ból . Az olaj indexált szerződések az olajtermékek árát
jel lemzően ki lenc havi mozgóátlaggal
késleltetve szerepeltetik a szerződéses
árban. Tehát a Brent olajár 201 4. évi ár-
esése legerősebben 201 5 harmadik ne-
gyedévében érvényesül majd a földgáz-
árakban, mert ekkor már a 201 4
Q4-201 5 Q2 árak átlagából adódnak a
negyedévre érvényes árak.

A hosszú távú gázszerződések árképlete
azonban ma már nem csak olaj indexált,
hanem egyre növekvő mértékben a
tőzsdei gázárakhoz is kötődik. Írásunk-
ban a magyar hosszú távú szerződéses
árból indulunk ki , amely körülbelül 45%-
ban tartalmaz tőzsdei árazású gázt. Ah-
hoz, hogy becslést adhassunk a 201 5.
évi gázárakra, feltételezésekkel kel l él-
nünk az olajár és a tőzsdei (TTF) gázár
alakulásáról is.

A Brent olaj árának jövőbel i a lakulásáról számos
előrejelzés látott napvi lágot. 201 5 januárjában az
előrejelzéseket két jól elkülönülő csoportba sorol-
hattuk:

   Az energiaügynökségek (IEA, EIA) várakozá-
sai szerint a túlkínálat nem marad meg
hosszú távon: 201 5 január-februárjában az
olajár eléri a mélypontot. A globál is kőolaj-
kereslet lassan magára talál és 201 5 végére
felzárkózik a kínálat mel lé, ami változatlan
kínálat mel lett áremelkedéshez vezet. Az
árszint a korábbi 1 00-1 1 0 $/hordó helyett
70-80 $/hordó áron stabi l izálódik.

   Pénzügyi elemzők, befektetési tanácsadók
szerint az olajáresés 201 5-ben még tovább
folytatódik. Ennek oka, hogy a 2008 óta
stabi l (1 00-1 20 $/hordó közt ingadozó)
olajár miatt az olajszektor viszonylag kis
kockázatú, megtérülő beruházásnak szá-
mított a piacon, ezért számos befektető
helyezett el itt forrásokat. Az árzuhanás
következtében megindult a pénzügyi for-
ráskivonás a szektorból , ami több 201 5-re
tervezett beruházás elnapolását vonta ma-
ga után.

Fény az alagút végén? Az olajáresés
lehetséges hatásai a földgázalapú
villamosenergiatermelés jövedelmezőségére

2 014 júliusától a Brent olajár megállíthatatlanul esik, a folyamat 2015 januárjában sem fordult meg. Az
olajáresés oka fundamentális: az észak-amerikai palaolaj-kitermelők által támasztott túlkínálat glo-

bális csökkenő kőolajkereslettel párosult. A túlkínálat ellenére az OPEC piaci részesedését féltve nem fogta
vissza kitermelését. A 2014 első felében 100-110 $/hordó tartományban mozgó olajár 2015 januárjában 46
$/hordó árig is leesett, megközelítve a 2008. évi 42 $/hordó mélypontot.

18. ábra A Brent olajár, az olajindexált gázár és a TTF gázár előrejelzése
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Elemzésünkben az EIA előrejelzését vettük alapul ,
vagyis 201 5 végére az olajkereslet felzárkózását és
az árak stabi l izálódását feltételeztük (lásd 18. ábra).
A fenti módon előrejelzett olajárból kiszámítottuk az
olaj indexált gázárat. A magyar szerződésben 201 3
októberében az E.On 20%-os árengedményt alku-
dott ki , amit megjelenítettünk az olaj indexált árelő-
rejelzésben. Ennek segítségével a következő vára-
kozásokat fogalmaztuk meg a TTF tőzsdei gázárra
(lásd 18. ábra): a TTF árak minden esetben az olaj in-
dexált ár alatt maradnak, mert a gáztőzsdén mind
olaj indexált, mind más módon árazott gáz is megje-
lenik. Amennyiben előál lna az az eset, hogy az olaj-
indexált ár a tőzsdei ár alá esik, az olaj indexált
gázmennyiségek megjelennének a gáztőzsdén és
visszahúznák a tőzsdei árat. Ezért logikus a feltétele-
zés, hogy a tőzsdei gázár leköveti az olaj indexált gáz-
ár alakulását és mindig olcsóbb lesz annál . Az
olaj indexált árak és a TTF ár ismeretében már előre-
jelezhető a hazai gázárak alakulása. A 201 4-ről 201 5-
re számított 50%-os Brent olajár-csökkenés 201 5
harmadik negyedévében jelenik meg a hosszú távú
szerződés árában, mindösszesen 27%-os árcsökke-
nést generálva a hosszú távú szerződésekre.

A földgázár hatása a gázalapú
termelésre

A hosszú távú földgáz(vásárlási) szerződések
Európában egymástól némiképp eltérő árképletek-
kel dolgoznak, és ez országonként eltérő földgázárat
okoz. Az egyes országos árak közti az árkülönbözet a
szabad határkeresztező kapacitások erejéig keresk-
edelmi áramlások útján csökkenthető. Emel lett az
országos fogyasztásba már nem csak a hosszú távú
szerződéses, hanem a tisztán tőzsdei árazású gáz is
beépül , ami tovább tompítja az olajáresés hatását a
nagykereskedelmi földgáz árára. E hatások szám-
szerűsítésére a REKK gázpiaci model l jét (EGMM)
használtuk fel , inputként felhasználva az előző
lépésben kiszámított hosszú távú szerződéses árat.

A model lezéshez a 201 5 évi hálózati infrastruktúrát
tételeztük fel (szlovák-magyar interkonnektor,
lengyel és l itván LNG terminálok megépülése). A
201 4 és 201 5 közötti 27%-os hosszú távú szerződé-
ses árcsökkenés model lezésünk alapján 9%-kal
csökkenti a nagykereskedelmi gázárakat. A hatás gy-
engülésének oka az országok közti kereskedelem, i l -
letve a tisztán tőzsdei árazású gáz megjelenése a
fogyasztásban.

Az így kapott országos gázárakat árampiaci előrejel -
zésre használtuk fel . Az alacsony földgázár növekvő
erőművi felhasználással párosulhat: ennek megra-
gadására a REKK árampiaci model l jét (EEMM) hasz-
náltuk fel , a 201 5 évi erőműparkot és hálózati infra-
struktúrát feltételezve.

Az árampiaci model lezés szerint a földgáztüzelésű
erőművek rövid távú határköltsége 3 €/MWh-val
csökken az 50 $/hordó kőolajár-csökkenés hatására.
Mivel a földgáztüzelésű erőművek a merit order
görbe magasabb pontján helyezkednek el , nem va-
lószínű, hogy minden órában képesek lesznek ter-
melni . A földgáztüzelésű erőművekre számított 3
€/MWh költségcsökkenés így az éves zsinór árakban
csupán 0,6 €/MWh árcsökkenést képes kiváltani . A
gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét összefog-
laló clean spark spread 201 4 második negyedévében
-6 €/MWh alatt maradt, a határköltség 3 €/MWh-s
mérséklődése minden egyéb peremfeltétel változat-
lansága mel lett nem képes ezt pozitív tartományba
emelni .

Összefoglalás

Írásunkban bemutattuk, hogy az olajpiacokon bekö-
vetkező árzuhanás hatásai milyen csatornákon ke-
resztül befolyásol ják a földgázárat, és a gázalapú
vi l lamosenergia-termelés határköltségét. A hosszú
távú földgázvásárlási szerződés árában az 50%-os
olajáresés várakozásaink szerint csupán 27%-os ár-

csökkenést hoz 201 5-ben. Az országban
jel lemző nagykereskedelmi földgáz árá-
ban ez az árcsökkentő hatás 9%-ra mér-
séklődött. A földgázalapú termelők ha-
tárköltségét mindez 3 €/MWh-val csök-
kentette, ami az országos vi l lamosener-
gia-zsinórárat al ig 0,6 €/MWh-val képes
mérsékelni . Az elemzés tanulsága az,
hogy az olajáresés rengeteg köztes lépé-
sen keresztül befolyásol ja az erőművek
tüzelőanyagaként megjelenő földgáz árát
és az így termelt vi l lamosenergia-árat.
Emiatt a clean spark spread még mindig
a negatív tartományban marad, így vára-
kozásaink szerint 201 5-ben sem várható
a földgázalapú vi l lamosenergia-termelés
arányának jelentős növekedése.

19. ábra A kőolajár-csökkenés hatása a földgázárra és a villamosenergia-árra
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A magyar-szlovák földgázvezeték építésének terve a
2009-es orosz-ukrán gázárvita nyomán fogalmazó-
dott meg. A koncepciót a szlovák Eustreammel kidol-
gozó FGSZ szerint az interkonnektor egyidejűleg
szolgál ja a gázel látás biztonságát és a verseny erő-
södését. A magyar és a szlovák TSO 2009 őszén nem
kötelező, majd 201 0 tavaszán kötelező érvényű open
season el járást hirdetett a vezeték majdani (mindkét
irányban 1 4,4 mcm/nap) kapacitására. Utóbbit azon-
ban a beérkezett ajánlatok alapján sikertelennek mi-
nősítették, majd – rugalmasabb feltételeket kínálva –
megismételték. Szlovák-magyar irányban azonban
ezúttal sem érkezett a projekt megtérüléséhez ele-
gendő nagyságú ajánlat, és az FGSZ visszalépett a
beruházástól . A kormány a vezeték megépítésével az
MVM-et bízta meg, amely a beruházás megvalósítá-
sára – az MFB-vel közösen – Magyar Gáz Tranzit Zrt.
(MGT) néven új leányvál la latot alapított.

A kormány az engedélyezési el járások felgyorsítása
érdekében 201 1 novemberében kiemelt fontosságú
projektté nyi lvánította a vezeték megépítését. Az Eu-
rópai Bizottság korábban úgy döntött, hogy az euró-
pai gazdaságélénkítési terv keretében finanszírozott
energiaprojektek részeként 30 mil l ió eurós vissza
nem térítendő támogatást nyújt a 1 50 mil l iós beru-
házásra, amely 201 3 októberében a közös érdekű
energetikai beruházások uniós l istáján is helyet ka-
pott.

A projekt uniós jelentősége azzal ma-
gyarázható, hogy a vezeték az észak-dél i
gázfolyosó részeként a belső gázpiac in-
tegrációját és a régiós el látásbiztonság
erősítését szolgál ja. A magyar piac szá-
mára közvetlen összeköttetést jelent a
német piaccal , és hangsúlyozottan az
orosz hosszú távú szerződések (HTM)
alapján szál l ított gázzal versenyző piaci
szereplőknek és gázforrásoknak kíván
piacra lépési lehetőséget teremteni.

Erre nagy szükség lenne, hiszen a tavalyi
adatokat megnézve azt láthatjuk, hogy a
nyugati összeköttetést biztosító osztrák
belépési pont (Mosonmagyaróvár) éves

átlagos kapacitáskihasználtsága 93% volt. Ez kima-
gaslóan magas érték, az ACER korábbi, nagy forgal-
mú nyugat-európai vezetékeken végzett benchmark
vizsgálata alapján az éves átlagos szál l ítás/ kapacitás
érték 60% körül i (ACER 201 4 Monitoring Report
1 87.o). A magyar határkeresztező pontok 201 4-es
kihasználtsága az 20. ábrán látható.

Annak fényében, hogy a román és horvát irány éves
átlagos kapacitáskihasználtsága 3 i l letve 4% volt, és
az ukrán belépési i l letve a szerb ki lépési pont 31 és
33%-os kihasználtsággal működik, különösen szem-
betűnő, hogy a tél i hónapokban az osztrák metszék
fizikai kapacitása felett, 1 20%-os kihasználtsággal
működik. Ez erős jelzés arra, hogy a piac ugrásra ké-
szen várja az új szlovák-magyar belépési ponton va-
ló szál l ítás lehetőségét.

201 4 márciusában a vezetéket ünnepélyesen átad-
ták, azzal , hogy a próbaüzemet követően 201 5 janu-
árjától üzembe is helyezik. A kapacitások kiosztása
azonban várat magára. Bár 201 4 decemberében
megjelent egy open season felhívás a tulajdonos
MGT honlapján, az el járást még eredményhirdetés
előtt – a MEKH nyomására – visszavonták. Már ön-
magában az is furcsa, hogy egy már elkészült veze-
ték kapacitásait open season el járás keretében
gondolták értékesíteni , hiszen ez az el járás előzetes

A szlovákmagyar határkeresztező gázvezeték
kapacitáskiosztásának rejtelmei

E lkészült a régen várt magyar-szlovák határkeresztező gázvezeték. Bár még megoldásra várnak kisebb
technikai problémák, elsősorban nem ezek az okozói annak, hogy a szállítások nem indulhattak el. A

korábban céldátumként megjelölt 2015 januárjában még azt sem lehetett tudni, hogy milyen módon és mi-
kor juthatnak a rendszerhasználók a kapacitásokhoz. Ahhoz, hogy megérthessük a régen várt határkeresz-
tező vezeték kapacitás kiosztása körüli megtorpanást, röviden át kell tekintenünk a projekt létrejöttének
körülményeit. Ezt követően fogalmazhatjuk meg, milyen elvek mentén kellene a kapacitásokat kiosztani
ahhoz, hogy a vezetékmegépítésével kitűzött célok teljesülhessenek.

20. ábra A magyar gázszállító vezeték határkeresztező pontjainak kapacitáskihasznált-
sága 201 4-ben (%)
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igényfelmérésre szolgál , i l letve a vezeték hosszú tá-
von való finanszírozásának előteremtésére szolgál . A
szlovák-magyar vezeték viszont nem hosszú távú
szerződés lebonyolítására épült, hanem a piaci in-
tegrációt és az el látásbiztonságot hivatott elősegíte-
ni . Finanszírozását a végfogyasztói tarifába beépített
szokásos díjelem révén biztosítja, mely tarifát a
MEKH 201 4 júl iusában már rendeletben kihirdetett.
A projekt megvalósítói nem kértek felmentést a Bi-
zottságtól a harmadik feles hozzáférés alól sem, te-
hát elvi leg minden adott volt ahhoz, hogy a piaci
szereplők használatba vegyék.

Mi akkor a probléma?

A projekt az ál lam tulajdonosi belépésétől kezdve fo-
lyamatosan küszködött az EU 3. energiacsomagjá-
ban szereplő tulajdonosi szétválasztási előírásoknak
való megfeleléssel , hiszen az E.ON Földgáz Trade Zrt.
201 3-ban lezárult megvásárlásával az MVM a gázke-
reskedelem területén is meghatározó szereplővé
vált. Így a szál l ítóvezeték tulajdonosa egyúttal a ma-
gyar gáz-nagykereskedelmi piac domináns szereplő-
je. A Bizottság javaslatában azt támogatta, hogy a
rendszer üzemeltetését az FGSZ végezze, ami az egy
TSO-s model l megőrzésével a kereskedők számára is
egyszerűsíti a piachoz való hozzáférést. Az MGT
azonban nem kívánta átadni a rendszerüzemeltetői
jogosítványokat az FGSZ-nek, a cég tavaly október-
ben – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresz-
tül – közvetlen ál lami tulajdonba került. A kormány
ál láspontja szerint ezzel tel jesülnek a szétválasztási
szabályok, mert ugyan az MVM is ál lami tulajdonú
cég, abban a tulajdonosi jogokat az MNV, az MGT-
ben viszont a Belügyminisztérium gyakorol ja. Az Eu-
rópai Bizottság ezzel kapcsolatos ál lásfoglalásáig az
MGT nem kaphat rendszerüzemeltetői jogokat, így a
szlovák-magyar vezeték kapacitásainak elosztását
sem bonyolíthatja le. A vál la lat a problémát megke-
rülve novemberben a kapacitások aukciója helyett
open season el járást hirdetett, mert ehhez nem
szükséges rendszerüzemeltetői engedély. Ezt a felhí-
vást és az open season szabályzatát azonban – a
szabályozó hatóság nyomására – decemberben
visszavonta. Az egyik legkézenfekvőbb ok erre, hogy
a kapacitások kiosztásánál már a földgázszál l ító
rendszerekben alkalmazott kapacitásal lokációs me-
chanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi
szabályzat létrehozásáról szóló, idén novemberben
életbe lépő uniós rendeletre (984/201 3/EU) is tekin-
tettel kel l lenni. A MEKH éppen ezért az aukciós ki-
osztást preferál ja , ennek érdekében a szlovák
regulátorral is egyeztet.

Jelenleg az átalakulóban lévő GET még a többi határ-
keresztező pontra vonatkozó al lokációs mechaniz-
must sem tudja az európai network code-ok szerinti
ütemezésben lebonyolítani , mert a jogszabályalkotás

tervezett menetrendje megcsúszott, és a legoptim-
istább szcenárió szerint sem tudják tel jesíteni a
március elej i dátumot az éves kapacitások aukcioná-
lására. A szlovák-magyar vezetékkel kapcsolatban
pedig további nehezítő körülmény a szétválasztási
szabályoknak való megfelelés körül i bonyodalom, s
amíg ez nem rendeződik, a kibontakozásra az esély
igen csekély. Ameddig a vezeték üresen ál l , veszte-
séget termel a tulajdonosának, melyet az tovább-
hárít a fogyasztókra, hiszen a vezeték megtérülésére
ál lami garanciával rendelkezik. A végén tehát a fogy-
asztó fizeti a cechet az egyéb (FGSZ által üzemel-
tetett) hálózaton beszedett tarifákban. A fogyasztó
kára továbbá, hogy nem érkezik versenyző gáz a
magyar piacra, ami csökkenthetné a gázárakat. Bár
sokat hal lunk arról , hogy a magyar hosszú távú
szerző dé ses ár versenyképes a régióban, az
Európai Bizottság által publ ikált nagykereskedelmi
gázárak (Quarterly report) ennek el lentmondanak,
még mindig nem sikerült a német piaci árzónába
kerülnünk. Pont ezt a célt szolgálná a szlovák-mag-
yar vezeték.

Mi lenne tehát az ideális kapacitás
allokáció?

Az első eldöntendő kérdés, hogy az egyes irányokba
a két rendszerirányító külön-külön vagy együtt osztja
el a vezeték kapacitásait. Természetesen kívánatos
lenne, hogy a kapacitás 1 00%-ának elosztását közös
el járásban kezel jék. A jelenlegi helyzetben ez nem
biztosított, előfordulhat az a kel lemetlen kimenetel ,
hogy a szlovák fél a saját oldalán értékesíti a kapa-
citásokat, és mire a magyar belépési ponton hozzá-
férhetővé válna a kapacitás, már nem lehet a szlovák
oldalon kapacitáshoz jutni . Az lenne a minimál is
kívánatos cél , hogy a kapacitások 50-50%-át külön
osszák el a rendszerirányítók, és egymás döntését
kölcsönösen fogadják el . Kiküszöbölhető a fentiek-
ben említett kudarc, ha azok a szereplők, akik pél-
dául Eustreamtől SK>HU irányban exit kapacitás-
jogot kaptak, automatikusan kapnak entry kapaci-
tásjogot a magyar rendszerbe.

A második fontos kérdés a piaci vagy nem piaci ala-
pú kapacitás elosztás. Nem látunk okot a nem piaci
alapú al lokációra (pro rata vagy first-come-first-ser-
ved). Ezek alkalmazása a kapacitás iránti túlkereslet
esetén a zsúfoltsághoz kapcsolódó járadékot a piaci
szereplőknél (kereskedőknél) hagyja. Piaci elosztás
esetén a zsúfoltsághoz kapcsolódó járadék a rend-
szerüzemeltetőkhöz kerül , amit a szabályozó – pél-
dául a szál l ítói tarifa csökkentése révén – a végfo-
gyasztókhoz juttathat el . A vi l lamos energia szektor-
ban a nem piaci al lokáció ma már ismeretlen Eu-
rópában, és a gázpiaci belső szabályok is kizárják
ezeket a lehetőségeket. Ezért a kapacitás-al lokációra
egy egyszerű aukciós el járás alkalmazása a megol-
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dás. A MEKH által előkészített új GET alapján beve-
zetni tervezett al lokációs mechanizmus ezeknek a
feltételeknek megfelel , és lehetőséget ad mind éves,
mind negyedéves, havi és napi kapacitások lekötésé-
re is. Fontos, hogy ezek a szabályok vonatkozzanak
majd a szlovák-magyar vezetékre is.

A HAG kapacitásainak adminisztratív kiosztásának
piactorzító hatásairól korábban már írtunk (Baum-
garten saga REKK Jelentés az Energiapiacokról
201 1 /3). Ahhoz, hogy ne fordulhasson elő a szlovák-
magyar metszéken i lyen jel legű beavatkozás, elen-
gedhetetlen a transzparencia erősítése. A másik
probléma, amit jó lenne elkerülni , az a Nyugat-Euró-
pában az ACER által is vizsgált szerződéses szűkület
kialakulása. Ez akkor ál l elő, ha egy vezetéken
hosszú távra lekötik a kapacitásokat, majd azokat
nem használ ják, de egyúttal lehetetlenné teszik,
hogy más szereplő hozzáférhessen azokhoz éves
vagy negyedéves nem megszakítható kapacitás for-
májában. Ennek a problémának a kezelésére az eu-
rópai szabályozás a use-it-or-lose-it elv bevezetését,
a kapacitások másodlagos kereskedelmét, i l letve az
túl jegyzést (overbooking) javasol ja. Ezek a szabályo-
zói beavatkozások ugyanakkor csupán enyhíteni
próbál ják a piaclezárás tényének káros hatásait, és
gyakorlati a lkalmazhatóságuk hatékonysága meg-
kérdőjelezhető. Magyarország hosszú távú szerző-
déses gázel látása jelenleg 80%-ban az ukrán és
20%-ban az osztrák betáplálási pontokon érkezik ha-
zánkba. Amennyiben a szerződésnek ez a pontja
megváltozik, és az orosz szál l ítón kívül más számára

amúgy is hozzáférhetetlen ukrán betáplálási pontról
mondjuk a szlovák metszékre tevődik át a szál l ítás,
az a fent leírt módhoz hasonlóan korlátozza a kisebb
gázpiaci szereplők számára elérhető kapacitások
mennyiségét és ezzel a magyar gáz-nagykereskedel-
mi piacon a versenyt. Feltétlenül el kel l kerülni tehát
a kapacitás-al lokáció során, hogy azok a piaci sze-
replők, akiknek hozzáférésük van az ukrán-magyar
összekötő vezetékhez (UA-HU), szál l ításaikhoz a ver-
senypiaci hozzáférés cél jából épült vezeték kapacitá-
sait kössék le. Ez a diszkrimináció nem lenne jogalap
nélkül i , hiszen a 984/201 3 EU rendelet 2. cikk 5. sza-
kasz lehetővé teszi , hogy a nemzeti szabályozó ható-
ság egyes szereplőket kizárjon a kapacitásokért folyó
ajánlattétel i el járásból , éppen a verseny korlátozá-
sának megakadályozása cél jából . Az új szál l ítási út-
vonal blokkolásának megakadályozására, a fenti
megoldás alternatívájaként elő lehet írni azt is, hogy
a rövid távú szál l ítások számára félretett kapacitások
után megmaradó hosszú távú nem megszakítható
kapacitásokból egy szereplő nem köthet le megha-
tározott résznél többet.

Mindazonáltal azt, hogy a MEKH aktívabban beavat-
kozott a kiosztási folyamatba, biztató jelnek tekintjük
arra, hogy a kapacitásokat rövid időn belül piaci mó-
don, azaz aukción, a szlovák rendszerirányítóval kö-
zösen fogják kiosztani.

Security of Energy Supply in Central and SouthEast Europe

A REKK közreadja a 2009-ben kezdődött regionál is
el látásbiztonsági projekt eredményeit összefoglaló,
angol nyelvű tanulmánykötetét. A kiadvány azzal a
cél la l készült, hogy tel jes és pontos képet adhassunk
a közép- és délkelet-európai régió vi l lamos energia
és gáz el látásbiztonságával szemben fel lépő kihívá-
sokról és fenyegetésekről . Remél jük, hogy a kiad-
vány, mely a REKK kutatóinak kivételesen magas
színvonalú kooperációjából született, segítséget
nyújt a régió energiaszektorába beruházni vágyó
vál la latvezetőknek, és hasznos információt szolgáltat
az uniós és helyi szakpol itikusok, el látásbiztonság i-
ránt érdeklődő szabályozók számára.

A kötet 201 1 -ben jelent meg, szabadon letölthető
honlapunk Tanulmánykötetek szekciójában.
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Az Ukrajna megkerülését célzó orosz tranzitpol itikai
törekvésekkel összhangban Alexey Mil ler felhívta rá
a figyelmet, hogy három év múlva, a Török Áramlat
várható üzembe lépését követően, a Gazprom be-
szünteti az Ukrajnán keresztül i európai szál l ításokat.
Bár ez az infrastrukturál is korlátokat tekintve megle-
hetősen valószerűtlenül hangzik, hűen tükrözi az
orosz fél elszántságát, hogy Ukrajna tranzitszerepét
bármi áron megszűntesse, ami ugyanakkor régiónk-
ban gázel látási vákumot eredményezhet.

Háttér

A Dél i Áramlat elvetése váratlan és szimbol ikus je-
lentőségű döntés, amely a régió el látásbiztonságát
1 5 éve meghatározó mega-projektek korának végét
jelzi . A projekt Európa szempontjából mindig is kissé
kényelmetlen javaslat volt: miközben zavartalan el lá-
tásbiztonságot ígért a célországoknak, Ukrajna elszi-
getelődését eredményezte volna. Az érintett orszá-
gok igényét egyoldalú függőségük további erősödé-
se árán tel jes mértékben képes lett volna kielégíteni ,
elfojtva a piaci fej lődést. E a tekintetben a Dél i Áram-
lat sosem volt képes kivívni magának azt a tisztele-
tet, mint a Nabucco. A Dél i Áramlat híján a közép- és
délkelet-európai (CSEE) régió nemcsak a külső föld-
gázforrásokhoz való közvetlen (dedikált szál l ítóveze-
téken keresztül i ) hozzáférés lehetőségét vesztette el ,
de egyúttal a nagyobb távolságokról (Németorszá-
gon vagy Görögországon keresztül ) érkező szál l ítá-
sokra is jobban rászorul majd.

A Dél i Áramlattól remélt bevételek a Nabuccohoz
(vagy a Nabucco Westhez) hasonlóan nem igazolták
a beruházási költségeket. Az évtized hátralévő részé-
ben várhatóan stagnáló fogyasztású kontinensen
belül a CSEE régió nagyon alacsony, 2030-ig csupán
7 mil l iárd m3 keresletbővülésre számíthat. Különö-
sen a kiépült földgázelosztói hálózattal nem rendel-
kező Nyugat-Balkán esetében számíthatunk tartósan
alacsony keresletre. A földgáz vi l lamosenergia-ter-
melésben betöltött szerepe Közép-Európában nem
éri el a kontinens északnyugati felén tapasztalható
szintet, nem kis részben a régóta fennál ló egyoldalú
importfüggőség és a magas, monopol áraknak való
alárendelődés következtében.

A Gazpromnak 201 3-ban sikerült visszanyernie a
2009-1 2 közötti alacsony szál l ítások nyomán meg-
gyengült piaci pozícióit Európában, ami elsősorban
az angol , olasz és német piacokra irányuló orosz
földgázszál l ítások növekedésének köszönhető. Ezzel
egyidőben a CSEE régió országai 201 3-ban összessé-
gében kevesebb földgázt importáltak, mint az 1 990-
es évek elején, elsősorban a gazdasági átalakulásból
fakadó keresletcsökkenés és a magas árak követ-
keztében. A régióba irányuló orosz import a 2008 évi
43 mrd m3-ről 201 3-ban 40,8 mrd m3-re mérséklő-
dött, miközben az egyes országok kereslete többnyi-
re stagnált, vagy csökkent.

A Nabucco West és a Dél i Áramlat alapvetően két
nagyon hasonló, egymással versengő javaslat volt,
jól lehet a két projekt a mögöttük ál ló tulajdonosi
háttér és földgázforrások különbözősége miatt egé-
szen eltérő következményekkel járt volna a régió el-
látásbiztonságára. A Nabucco konzorciumnak a
Transz-Adriai vezetékkel (TAP) is meg kel lett küzde-
nie a kaszpi földgázforrásokhoz való hozzáférésért,
miközben a Gazprom világossá tette, hogy kész saját
költségén megépíteni a Dél i Áramlatot, hogy a Na-
bucco által megcélzott régiót kiszolgál ja. A Nabucco
201 3-as kudarca mindenképpen győzelem volt O-
roszország és a Gazprom számára, akár megépül a
Dél i Áramlat, akár nem.

Az eredeti (2002-es) Nabucco közvetlen összekötte-
tést teremtett volna a Grúziától Ausztriáig terjedő
Dél i Folyosóval , amely a Shah Deniz I I . off-shore
földgázmezőn az évtized második felétől kitermelni
tervezett forrásokra támaszkodott volna. A Nabucco
kézzelfogható forrásdiverzifikációt biztosított volna a
régió kis, orosz gázra utalt országai számára, jelen-
tősen meggyengítve a Gazprom monopol pozícióit.
Ugyanakkor növekvő aggodalom övezte a 31 mrd
m3-es projekt mögött ál ló források meglétét: Török-
ország növekvő földgázéhsége, a türkmén, észak-
iraki és iráni földgázforrásokkal kapcsolatos bizony-
talanságok kérdésessé tették, lesz-e elegendő forrás
a vezeték „megtöltésére”. A Nabucco halálos ítéletét
a török és azeri ál lami földgázóriások, a BOTAS és a
SOCAR Transz-Anatól ia i földgázvezeték (TANAP)
mel letti elköteleződése jelentette. A 1 6 mrd m3-esre

A megaprojektek alkonya: a Déli Áramlat
kudarcának régiós következményei

R öviddel a Déli Áramlat megépítésére vonatkozó tervek váratlan visszavonását követően Alexey Miller,
a Gazprom vezérigazgatója a pontosan ugyanakkora kapacitásra (63 mrd m3) tervezett Török Áramla-

tot nevezte meg a Déli Áramlat utódjaként. A négy csőből álló 900 km-es csővezeték első szakasza a Fekete-
tengert átszelve érné el Törökországot, 13 mrd m3-rel járulva hozzá a török piac ellátásához, majd a görög
határig haladva 50 mrd m3 földgázt szállítana Európa irányába. A Gazprom ezidáig 4,7 mrd $-t költött el a
beruházás első, 30 mrd m3-es fázisának várhatóan 20 mrd $-ra becsült költségéből, elsősorban a tenger
alatti vezetékszakaszra.
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tervezett Törökországot átszelő csővezeték az azeri
földgázforrásokat tette volna elérhetővé Európa szá-
mára. A konzorcium egy áthidaló javaslattal próbál-
kozott, mely szerint a Nabucco a török-bolgár ha-
táron csatlakozhatott volna a TANAP-ra, hogy onnan
Baumgartenbe szál l íthassa a földgázt. A Shah Deniz
földgázmező felett rendelkező konzorcium azonban
egy pol itikai színezetű döntéssel a Nabucco helyett a
TAP-ot választotta szerződéses partneréül , végérvé-
nyesen Olaszországba helyezve a Dél i Folyosó euró-
pai végpontját.

A konzorcium szerint a kitermelt földgázt magasabb
áron értékesítik majd az olasz és görög piacokon,
miközben Moszkva határozottan el lenezte egy olyan
vezeték építését, amely közvetlen összeköttetést te-
remt a Kaszpi-tenger és Közép-Európa között, aláás-
va ezzel a Gazprom régióban betöltött piaci része-
sedését (néhány szakértő a mai napig úgy vél i , hogy
a Dél i Áramlat valójában „üres” javaslat volt, mely ki-
zárólag a Nabucconak kívánt versenyt támasztani). A
TAP-al történő megál lapodás így lehetőséget terem-
tett Azerbajdzsán számára, hogy elkerül je a konfron-
tációt Oroszországgal , miközben továbbra is bizto-
sította az azeri földgáz európai értékesítését. Azon-
ban a döntés mögött ál ló kereskedelmi megfon-
tolások sem elhanyagolhatóak. A TAP kevésbé volt
költséges, ami a Nabuccoval összevetve jelentősen
megkönnyítette a finanszírozást. Emel lett a Nabucco
képtelen volt a földgázmező üzemeltetői által megkí-
vánt bankgaranciák és fogyasztói elköteleződések
előzetes megszerzésére. Így a geopol itikai és keres-
kedelmi megfontolások egyaránt a TAP-nak (i l letve a
Dél i Áramlatnak) kedveztek a Nabucco el lenében.

Az ukrán földgázszál l ítások 2009-es felfüggesztését
követően a közép-európai országok a Dél i Áramlat
tervét mentőövként üdvözölték, melynek vonzerejét
a ki látásba helyezett árengedmények, a várható
tranzitbevételek és a kapcsolódó gazdasági hatások
tovább növelték. Bulgária, Magyarország, Görögor-
szág, Szlovénia, Horvátország és Ausztria is megkö-
tötte Oroszországgal a kormányközi megál lapodást,
jól lehet a projekt több ponton nyíltan sértette az EU
földgázpiaci szabályozását, i l letve az ál lami támoga-
tásokra vonatkozó rendelkezéseket. Az eset jó pél-
dája a nemzeti önérdekkövetés és az egységes eu-
rópai energiapiaci célok között feszülő el lentéteknek.
A Dél i Áramlat visszavonásával megteremtődött a
gazdasági és pol itikai megfontolások összhangja, és
jól lehet a projekt elvetéséről szóló hír váratlan volt,
senkit nem érhetett meglepetésként.

Élet a Déli Áramlat után

A Dél i Áramlat elvetése a CSEE régió országait az
energiabiztonságról alkotott elképzeléseik tel jes új-
ragondolására kényszeríti . Ezt jelzi a konzorcium

tagjainak az Európai Bizottság energiaunióért felelős
alelnökével , az integráció és a diverzifikáció fontos-
ságát hangsúlyozó Maros Seftoviccal folytatott tavaly
decemberi találkozója.

Koncepcionál isan az észak-dél i földgázfolyosó régóta
szorgalmazott terve kiemelkedő fontosságú. A folyo-
só ötlete lényegében a tagál lamokon belül i szál l ítói
és elosztói projektek és tagál lamok közti határke-
resztező vezetéképítési tervek összehangolására
épül , melyeket az Európai Bizottság közösségi érde-
kű projekteknek (PCI ) minősített. A folyosó megte-
remtené a lehetőséget a földgáz Balti-tenger és
Égei-tenger közötti –a mindenkori piaci árjelzéseknek
megfelelő irányú – szál l ítására. Bár a folyosót alkotó
projektek uniós szinten prioritást élveznek, megva-
lósításuk igen komplex feladat: ál lami, uniós, és be-
fektetői források bevonását, az érintett TSO-k,
szabályozó hatóságok és kormányzatok aktív támo-
gatását és együttműködését követel ik meg, miköz-
ben időhorizontjuk meglehetősen változó. Bár az
elképzelést közel egy évtizede tárgyal ják Európa-
szerte a különböző konferenciákon és fórumokon, a
vízió valóra váltása meglehetősen távol i . Túlzás len-
ne azt ál l ítani , hogy nem történt előrehaladás. Mi-
közben azonban a brüsszel i támogatás és irány-
mutatás elengedhetetlen, az egyes projektek meg-
valósítása a tagál lami érdekeken és kezdeménye-
zéseken múl ik. Az észak-dél i folyosó megvalósítását
azonban mindeddig nem csak a határokon átnyúló
elképzelésekben rej lő belső feszültségek nehezítet-
ték (pl . az ál lami források szűkössége, a költségek
megosztása, a nyertesek és vesztesek közti kompen-
záció, vagy a nemzeti piacok védelme): maga a Dél i
Áramlat is olyan erő volt, amely elvonta az érintett
tagál lamok figyelmét, és feszültséget keltett az unió
és a tagál lamok között. Most, hogy ez az elem eltűnt
az „egyenletből”, lehetőség nyíl ik a prioritások újra-
rendezésére. Ahelyett, hogy egy külső el látásbizton-
sági megoldásra támaszkodnának, a tagál lamoknak
most maguknak kel l megoldást találniuk a közös inf-
rastruktúrafej lesztésben.

Az, hogy a Gazprom hogyan tervezi európai szerző-
déses kötelezettségeinek tel jesítését az Ukrajnán
keresztül i szál l ítások nélkül , egyelőre megválaszolat-
lan. Először is a jelenleg Ukrajnán keresztülhaladó
földgázmennyiséget el kel l juttatni az EU határaihoz,
majd azt az unió belső földgázhálózatának korlátait
is figyelembe véve kel l továbbítani az egyes tagál la-
mokba. Bár Mil ler nem finomkodott ki jelenteni , hogy
„rajtuk (Európán) múl ik, hogy a török-görög határtól
a szükséges infrastruktúráról gondoskodjanak”, a
földgáz eladóját szál l ítási (del ivery) kötelezettség
terhel i , és a Gazprom mindeddig megbízható szál l í-
tónak bizonyult. A Gazprom ezért nem változtathat-
ja meg egyoldalúan a szál l ítási útvonalakat.
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Mindazonáltal készíthetünk egy durva becslést arra,
hogy a meglévő vezetékeken jelenleg rendelkezésre
ál ló szabad kapacitások lehetővé teszik-e az ukrán
szál l ítások kiváltását. Az 1 . táblázat az Ukrajnán kívü-
l i szál l ítási lehetőségeket tartalmazza, melyek
összességében 24,1 mrd m3 szabad kapacitást jelen-
tenek. 201 3-ben a Gazprom tel jes Európába irányu-
ló szál l ításainak fele, 80 mrd m3 bonyolódott
Ukrajnán keresztül , ami 201 4-ben 28%-kal , 62 mrd
m3-re csökkent. Az ukrán szál l ítások jelentős része
az Északi Áramlatra terelődött, melyen 201 4-ben 1 0
mrd m3-el nagyobb mennyiség folyt át, mint egy év-
vel korábban. Az Északi Áramlaton történő szál l ítá-
sok volumene egyébként 201 2 óta gyors ütemben
növekszik: az akkori 1 1 ,3 mrd m3 201 3-ra közel dup-
lájára, 23,5 mrd m3-re nőtt. Ha valamennyi alternatív
vezetéken maximál isan kihasznál juk a rendelkezés-
re ál ló szabad kapacitásokat, a jelenlegi infrastruktu-
rál is adottságok mel lett akkor sem lehet a tel jes
ukrán tranzitot kiváltani : 38 mrd m3 földgáz leszál l í-
tása marad megoldatlan. A Török Áramlat megépíté-
sére tehát mindenképpen szükség lenne ahhoz,
hogy Oroszország kiválthassa az Ukrajnán áthaladó
tranzitszál l ításokat.

Az uniós fogyasztók elérése különösen problémás
lenne a Gazprom számára, főleg, ha a szerződött

földgázt valóban a görög határon szál l í-
tanák le. A jelenlegi szerződések rögzítik
az átadási pontokat, amelyeket csak a
szerződő felek egyetértésével lehet mó-
dosítani . Amennyiben az átadási ponto-
kat – árengedményért cserébe – való-
ban módosítanák, az a jelenlegihez ké-
pest mindenképpen növelné az érintett
országok el látásával kapcsolatos kocká-
zatokat. Magyarország esetében a gázt
a beregdaróci határmetszék helyett a
német vagy görög átadási pontról több
más ország keresztezésével kel lene ide-

szál l ítani . Közép-Európa rövidtávon az Északi Áram-
lat szárazföldi csatlakozását jelentő Opal vezetékre
támaszkodhatna, melyen 35 mrd m3-t lehet szál l íta-
ni a cseh határig. A jelenlegi uniós szabályozás azon-
ban a vezeték üzemeltetőjét, az Opal Gastransportot
évi 3 mrd m3-es gas release program végrehajtására
kötelezi , amennyiben az a cseh határmetszék össz-
kapacitásának felét meghaladó kapacitást kíván le-
kötni . 201 4-ben a Bizottság több alkalommal is
elhalasztotta a Gazprom által benyújtott mentesíté-
si kérelem elbírálását, amely a tel jes kapacitás lekö-
tését lehetővé tette volna. De még ha a Gazprom
számára kedvező döntés is születik, akkor is jelentős
földgázmennyiséget kel lene még Törökország irá-
nyából a délkelet-európai régió meglehetősen gyen-
ge infrastruktúráján keresztül leszál l ítani .

Márpedig nagyon bizonytalan, hogyan lehetne Gö-
rögországból a Nyugat-Balkánon keresztül földgázt
szál l ítani a régióba az Energia Közösség prioritásként
kezelt infrastrukturál is projektjeinek megvalósítása,
nevezetesen a görög-bolgár, a török-bolgár és a
szerb-bolgár határkeresztező vezetékek (IGB, ITB,
ISB), i l letve a Jón-Adria vezeték (IAP) megépítése nél-
kül . A nyi lvános információk meglehetősen korláto-
zottak, csak az IGB-ről ismert, hogy közel van a végső
beruházási döntés meghozatala, miután megkapta a

környezetvédelmi engedélyt és odaítél-
ték számára az uniós támogatást.

A 2. táblázat azokat a határkeresztező
projekteket tartalmazza, melyek rövid
és középtávon a legnagyobb jelentő-
séggel bírnak a regionál is integráció
szempontjából . A 201 7 utáni középtávú
projektek még az előkészítési fázisban
vannak, ennélfogva ezek esetében még
sem a finanszírozás, sem a végső beru-
házási döntés nem biztosított, így vár-
ható üzembelépésük időpontja a leg-
optimistább szcenáriót tükrözi , gördü-
lékeny engedélyezést és építést feltéte-
lezve.

2. táblázat Fontosabb határkeresztező vezetéképítési projektek a CSEE régióban

1. táblázat Az orosz földgázszállítások Ukrajnán kívüli belépési pontjai az EU-ba
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A CSEE régió kormányzatai számos olyan nagy – bel-
földi – projektet támogatnak, melyek az adott ország
tranzitszerepének erősítését és el látásbiztonságának
növelését célozzák. A szlovák Eustream, mely a leg-
nagyobb vesztese lehet az orosz tranzitpol itika ki lá-
tásba helyezett változásának, intenzíven lobbizik az
Eastring projekt pénzügyi támogatásáért. A projekt
központi eleme egy Romániát átszelő szakasz építé-
se, ami az Eustream által üzemeltett Testvériség ve-
zetéket kötné össze a Transz-Balkán vezetékkel .
Miközben az Eustream motivációja az, hogy jelenlegi
tranzitszerepét Szlovákia az ukrán szál l ítások kiesé-
se esetén is megőrizze, a projekt a Dél i Áramlat al-
ternatívájaként határozza meg önmagát. Közben
Magyarország egy Görögországból Macedónián,
Szerbián és saját területén keresztül áthaladó, ba-
umgarteni csatlakozást lehetővé tevő vezetéket tá-
mogat, addig Bulgária azt hangsúlyozza, hogy az ő
elhelyezkedése ideál is lenne a regionál is hub szerep
betöltésére. E projektek végső soron egymással ver-
sengenek a finanszírozási források biztosításában és
a végső beruházási döntés mielőbbi meghozatalá-
ban, jól lehet ez a verseny nem csupán a gazdasági
racional itásról szól .

Konklúzió

Bár az észak-dél i folyosó részét képező egyes közös-
ségi érdekű (PCI ) projektek a Dél i Áramlat hiányában
jóval erőtel jesebb támogatásban részesülnek, a ha-
tások fokozatosan jelentkeznek és a hasznok csak a
következő évtizedben tel jesedhetnek ki. Az utóbbi
hat évben viszonylag olcsó megoldásokkal és az el-
lenirányú áramlások lehetőségének megteremtésé-
vel gyors eredményeket értünk el , elősegítve a ré-
gióban a nyugat-keleti irányú földgázáramlások

növelését. A finanszírozást, megvalósíthatósági ta-
nulmányokat, környezetvédelmi engedélyeket és az
érintettek közötti költségmegosztást igénylő zöld-
mezős határkeresztező beruházások azonban már
jóval hosszabb időhorizonttal és változó mértékű bi-
zonytalansággal néznek szembe.

Az elkövetkező három évben a jelenlegi infrastruk-
turál is adottságok várhatóan nem változnak meg
számottevően, így a Gazpromnak vélhetőleg a jelen-
legihez hasonló infrastrukturál is adottságok mel lett
kel l majd lebonyolítania a szerződéses földgáz-
mennyiségek leszál l ítását. Bár Oroszország erős
nyomást fejt ki Európára az Ukrajnát elkerülő szál l í-
tások lebonyolításához szükséges infrastrukturál is
beruházások felgyorsítása érdekében, a fenyegetés
a nagyszámú, gyakran a következő évtizedbe nyúló
hosszú távú szerződések ismeretében nem tűnik re-
ál isnak. Ukrajna 2020-ig, amikor a Török Áramlat re-
ál isan megépülhet, minden bizonnyal jelentős
tranzitszerepet fog betölteni .

Amennyiben a Török Áramlat megépül , azt a Nyugat-
Balkánon számos infrastrukturál is fej lesztésnek kel l
kísérnie, hogy a görög határról jelentősebb volume-
nű tranzitszál l ítás vál jon lehetővé.

A Dél i Áramlat hiányában a CSEE régiónak koncent-
ráltabban és határozottabban kel l az Észak-Dél i fo-
lyosó megvalósításán fáradoznia. Bár ez lassú,
kihívásokkal tel i és igen költséges folyamat, jelenleg
ez a régió egyetlen lehetősége az el látásbiztonság
növelésére és l ikvid, hiteles árjelzéseket nyújtó pia-
cok kiépítésére.
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A Mecsek szénvagyona a megkutatott, vagy részben
megkutatott területekkel együtt ma 500 mil l ió ton-
nára becsülhető, ami az ország tel jes szénfogyasztá-
sát – a 201 2-es felhasználás alapján – több mint 90
évig elégíthetné ki. I tt található az ország egyetlen
kokszolható feketeszene: miután hőkezelés során el-
távolítják belőle az i l lóanyagokat (pl . a vizet), a meg-
maradó szén keményen összetapad, továbbra is
alkalmas marad tüzelésre. A mecseki szénmedencé-
ből az eddig lefejtett szén mennyisége mintegy
220–240 mil l ió tonnára tehető, melyet 1 782 és az
1 990-es évek bányacsődjei között eltelt két évszázad
során termeltek ki.

Az egykori Mecseki Szénbányák összes üzemének
éves kitermelése a 80-as évek első felében még 3–4
mil l ió tonnára rúgott. Ezt az Ál lami Tervbizottság a
"Liász" program keretében 1 990-re radikál isan nö-
velte volna, ám a veszteséges gazdálkodás miatt
1 986-ra már csak a vál la lat megmentéséről lehetett
szó, végül leál l ították a programot. Az évtized végére
felbomlott a hazai szénpiac; az MVM pécsi hőerőmű-
ve vonakodott a szén átvételétől , a Dunai Vasmű pe-
dig az olcsóbb importra ál l t át. A piacvesztés
végzetesen megrendítette a Mecseki Szénbányákat,
és a cég 1 991 -ben csődel járást kezdeményezett ma-
ga el len. A felszámolás nyomán közel 7500 ember
munkahelye szűnt meg.

A szénbányászat leépülésével az 1 996 és 2006
közötti évtizedben harmadával esett vissza a Mag-
yarországon kitermelt szén mennyisége. Bár a hazai
– szintén csökkenő trendet mutató – fogyasztás még
így is elmarad a termeléstől (21 . ábra), az olcsó
külföldi import a megmaradt bányák számára egyre
élénkebb versenyt támaszt. 201 3-ban Magyarország
közel 1 ,6 mil l ió tonna szenet importált (mintegy felét
az Egyesült Ál lamokból).

A Pannon Hőerőmű időközben tel jesen felhagyott a
széntüzeléssel . A tüzelőanyag-váltást környezetvé-
delmi kényszer indokolta: a nagy tüzelőberendezé-
sekből származó szennyező anyagok kibocsátásának
korlátozásáról szóló uniós irányelv (2001 /80/EK)
nyomán ugyanis 2005-től Magyarországon is jelen-
tősen szigorodtak az erőművek por, kén-dioxid és
nitrogén-oxidok kibocsátására vonatkozó szabályok.
Az irányelvet átültető 1 0/2003. (VI I . 1 1 .) KvVM rende-
let a magas kéntartalmú mecseki szénnel üzemelő
Pannon Hőerőmű esetében is alapvető változásokat
kényszerített ki .

Az első, részben vi lágbanki finanszírozással megva-
lósult projekt keretében két széntüzelésű kazánt
gáztüzelésűvé, egyet pedig faapríték-tüzelésűvé ala-
kítottak át. A 49,9 MW áram-, és 85 MW hőtermelő
kapacitású biomassza erőmű 2004-ben kezdte meg

működését. Az időközben a francia hát-
terű Dalkia Energia Zrt. (201 5-től Veol ia
Energia Magyarország Zrt.) tulajdonába
került cég néhány évvel később egy
újabb, 35 MW vil lamos energia, és 72
MW hőtermelő kapacitással rendelkező
szalmatüzelésű erőmű megépítését cél-
zó barnamezős beruházást indított. A
fej lesztés 201 3 végén zárult le. A két új
blokk Pécs távhőrendszerének hőigé-
nyét tel jes mértékben képes kielégíteni ,
a két földgáztüzelésű kazán pusztán
tartalékként szolgál .

Újraindult a mecseki szénbányászat

A Pannon Hőerőmű Zrt. tavaly decemberben újraindította a termelést a külszíni pécs-vasasi
szénbányában. A 4,2 négyzetkilométeres bányatelek a felmérések szerint mintegy 3 millió tonnányi

kitermelhető szénvagyont rejt, melyből több mint 100 ezer tonna az újranyitott külfejtésre alapozva, a
bánya kiterjesztése és érdemi beruházás nélkül, közvetlenül is elérhető, termelhető. A vállalat tervei
szerint egyelőre évente 15 ezer tonna szenet bányásznak ki, ami az alacsony kitermelési költségeknek
köszönhetően a külföldi importszenek árának töredékéért lesz elérhető.

21. ábra Magyarország széntermelésének és fogyasztásának alakulása az elmúlt
évtizedekben
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A pécs-vasasi szénbánya decemberi újranyitásának
előkészületei évekkel ezelőtt megkezdődtek; az erő-
mű a környezethasználati engedélyt 201 4 nyarán
kapta meg. A kitermelt szenet az erőmű elsősorban
lakossági értékesítésre szánja a Baranya, Somogy és
Tolna megye alkotta dél-dunántúl i régióban. Néhány
ipari szereplővel is felvették már a kapcsolatot, és ha
a piac visszaigazol ja az előzetes várakozásokat, ak-
kor a kitermelés növelése is elképzelhető. A nagyobb
termelési volument és az ipari értékesítést i l letően a
cég még nem rendelkezik konkrét piackutatással , így
az esetleges termelésbővítés mértéke évi 50 és 300
ezer tonna között bárhol alakulhat. A bányagödör –
engedélyhez kötött – bővítésével mindenesetre akár
a jelenlegi mennyiség hússzorosa, évi 1 00–300 ezer
tonna is a felszínre hozható. Ebben az esetben ter-
mészetesen már nem csak a lakosságnak, hanem a
régió és az ország meghatározó ipari fogyasztóinak
is biztosítana tüzelőanyagot.

A kezdeti , évi 1 5 ezer tonnás kitermelés egyelőre
8–1 0 embernek ad munkát, a bővítéssel azonban to-
vábbi munkahelyek is létrejöhetnek. Amennyiben a
piac visszaigazol ja a cég előzetes várakozásait, úgy
az ehhez szükséges engedélyezési el járásokat már
idén meg szeretné kezdeni. A termelés újraindítása
arra is lehetőséget teremt, hogy a komlói önkor-
mányzat által indított vájárképzésben részt vevő ta-
nulók külfejtéses termelési ismereteket is elsajá-
títhassanak.

Mivel a hazai szénvagyon kiaknázása Magyarország
energiastratégiájában is megfogalmazódik, további
szénbányák újranyitása is elképzelhető. A 201 3-ban
elkészült Ásványvagyon-hasznosítási és készletgaz-
dálkodási Cselekvési Terv szerint megduplázható a
hazai szénbányászatból származó primerenergia-
termelés éves mennyisége (73,4 PJ ), amivel a hazai
szén a vi l lamosenergia-termelésben is nagyobb sze-
repet kaphatna. A dokumentum azonban egyelőre
csak „energiael látásunk stratégiai tartalékaként” te-
kint a hazai szén- és l ignitvagyonra, amelynek hasz-
nosíthatósága a megfelelő környezetvédelmi tech-
nológiák elérhetőségétől függ. A felvázolt jövőkép
szerint a hazai szén új, a lacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású és nagy hatásfokú erőművek tüzelőanyagaként
juthat majd nagyobb szerephez, ám a terv azt is
hangsúlyozza, hogy a szénkitermelést és a meglévő
infrastruktúrát azok remélt belépéséig is célszerű
fenntartani .

Hasonló célokat tűzött ki a 201 1 -ben elfogadott
Nemzeti Energiastratégia is, mely az Atom-Szén-Zöld
forgatókönyv megvalósításával a szén alapú energia-
termelés szinten tartásával számol. A dokumentu-
mot alátámasztó gazdasági hatáselemzés ehhez 400
MW új szénerőművi kapacitás belépését vetíti előre.
A stratégia szerint ugyanakkor a jövőbeni nagyobb

arányú felhasználás feltétele a tiszta szén és a CCS
technológiák alkalmazása, amelyek azonban még
nem piacérettek. Ez a megál lapítás ma is helytál ló: a
vi lágon jelenleg még nem üzemel olyan erőművi lé-
tesítmény, mely szén-dioxid-leválasztó, szál l ító és
–tároló kapacitással rendelkezne.

Magyarországon legutóbb 2006-ban jelentettek be
szénerőművi beruházást: az MVM és a Mátrai Erőmű
közös vál la lkozásban tervezett megépíteni egy 440
MW-os l ignitblokkot. Az akkori elképzelések szerint
az új blokk 201 5 második felében ál lt volna üzembe,
a tulajdonosok azonban 201 0-ben a beruházás leál-
l ítása mel lett döntöttek. Ezt azzal indokolták, hogy a
válság nyomán kialakult gazdasági helyzetben a 300
mil l iárd forintosra becsült projekt pénzügyi leg insta-
bi l lá vált a pénzpiaci folyamatok, a vi l lamos energia
ára, i l letve az uniós jogszabályok szigorodásával a
blokk felépítése után várható további környezetvé-
delmi költségek miatt.

Bár az ágazat új jáélesztése az ország energiafüggő-
ségének csökkentéséhez és a munkahelyteremtés-
hez egyaránt hozzájárulhat, érdemes a környezeti
hatásokat is közelebbről szemügyre venni. A vasasi
bányában kitermelni tervezett évi 1 5 ezer tonna szén
átlagosan 1 5,5 MJ/kg fűtőértékű, így évi 7 mil l ió m3

földgáz kiváltására elegendő. A mecseki szén hamu-
tartalma mosatlanul 50–60%, kéntartalma 2,5–3%
közötti . Ez magas szennyezettséget jelent: mivel a
hamutartalom nem éghető, a mecseki szén fűtőér-
téke elmarad az átlagos feketeszenek 1 7–33 MJ/kg-
os értékétől . A magas kéntartalom miatt pedig a
kénkibocsátási előírásoknak nehezebb megfelelni , a
kéntelenítés többletköltséggel jár. A földgáz ezzel
szemben gyakorlati lag nem tartalmaz sem port, sem
ként, és magasabb hidrogéntartalma nyomán ége-
tésével a szénhez képest 22,5%-kal kevesebb szén-
dioxid (helyette több vízgőz) keletkezik, vagyis lénye-
gesen tisztábbnak tekinthető. A megújuló energia-
források bővítésében eddig elért eredmények, de
főként a rendszerváltást követő ipari leépülés nyo-
mán Magyarország jelenleg túltel jesíti szén-dioxid-
kibocsátás csökkentési kötelezettségeit, de az uniós
klímapol itika szigorodásával párhuzamosan az erő-
művi széntüzelés terjedése hosszabb távon komoly
problémát okozhat.

A szén otthoni tüzelésével a légkörbe kerülő por
közvetlenül az égetés környezetében fejti ki egész-
ségkárosító hatását, a kén-dioxid pedig – savas üle-
pedése nyomán – nagyobb területen okoz egészség-
ügyi és pénzügyi károkat. Miközben az erőművi
szénégetés során kibocsátott kén-dioxid és por
mennyisége megfelelő berendezésekkel (zsákos
porszűrő, elektrosztatikus porleválasztó, mész be-
fecskendező) jelentős mértékben csökkenthető, az
otthoni égetés nagyságrendekkel nagyobb környe-
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zeti terhelést jelent (lásd 3. táblázat). Egy modern
széntüzelésű erőmű ráadásul a füstgáz hőjét is ké-
pes hasznosítani , így hatékonyságban is messze fe-
lü lmúl ja a lakossági égetést.1

Magyarország feketeszénpiaca a rend-
szerváltás óta jelentős mértékben zsu-
gorodott, nincsenek nagy ipari fogyasz-
tók, a még működő egykori széntüzelé-
sű erőművek többsége pedig részben
vagy egészben alternatív tüzelőanyag
(többnyire biomassza vagy gáz) hasz-
nálatára ál l t át (Bakonyi Erőmű, Mátrai
Erőmű, Oroszlányi Erőmű, Dorogi Erő-
mű). A mecseki szénbányászat új jáé-

lesztése ezért csak akkor válhat gazdasági lag és
környezeti leg fenntarthatóvá, ha olyan tőkeerős fel-
használók jelennek meg, melyek hatékonyan és az
uniós környezetvédelmi normáknak megfelelve lesz-
nek képesek hasznosítani a térség szénvagyonát.

3.táblázat 1 5 000 tonna szén erőművi és otthoni, valamint azonos energiatartalmú
(232,5 TJ) földgáz eltüzelésének károsanyag-kibocsátása (tonna/év)

Megjegyzés: a tüzelőanyag károsanyag-tartalma alapján

Energiagazdálkodási szakközgazdász /
specialista képzés a

Budapesti Corvinus Egyetemen
Az energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő
cél ja elméleti leg megalapozott, gyakorlatorientált,
komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadá-
sa a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szak-
emberek számára. A képzésben ál lamilag el ismert
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek
részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma
nyíl ik arra, hogy a versenyző, l iberal izált vi l lamose-
nergia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi , sza-
bályozási környezetéről , valamint ezen piacok szer-
kezetéről , működési sajátosságairól átfogó, mód-
szertani lag megalapozott ismeretekhez jussanak.

A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez
nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek
mel lett az ál lami szabályozás elmélete és gyakorlata,
valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog
megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az
energetikai vál la lkozások vezetéséhez nélkülözhetet-
len, szektorspecifikus adatelemzési , számvitel i és
kontrol l ing, i l letve befektetés elemzési ismereteket
tárgyal ják. A képzés szaktárgyai a vi l lamosenergia-, a
földgáz- valamint a megújuló energia piacok műkö-
désével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztala-
tokat dolgozzák fel , érintve a l iberal izációs model lek,
az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzs-
dék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer
vagy a megújuló energia támogatási rendszerek

megismerését. A program részét alkotja az energia
el látásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozá-
sainak elmélyült megismerése, valamint az energi-
aszektort terhelő szociál is problémák kezelésére
szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti
életben el ismert, nemzetközi tekintélyű oktatói ve-
zetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk
gyakorló vál la lati és szabályozási szakértőket.

A képzés elsősorban az energiaszektorban tevé-
kenykedő vál la latok (engedélyesek) munkatársainak,
közép-, i l letve más iparágakból érkező felsővezető-
inek nyújt korszerű és a mindennapi munkában
hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak
sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére
lefordítva a vál la lat stratégiájának jobb megértését,
a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza ma-
gával .

A 201 5/1 6-os őszi félévben induló képzésről rész-
letes információkat honlapunkon talál .

www.rekk.eu

1 Erőművi léghevítő berendezéssel a füstgázveszteség azáltal csökkenthető, hogy a füstgáz hőjét a kazánba vezetendő levegőnek adja át egy hőcserélőn keresztül. Így
az égés során kevesebb tüzelőanyagot kell bevezetni ugyanannak a hőmérsékletnek az eléréséhez, tehát ugyanannyi hasznos energia megtermeléséhez kevesebb
tüzelőanyagban kötött kémiai energiára van szükség, vagyis nagyobb a hatásfok.
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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 ,
i l letve az energiahatékonysági szabályozások leg-
fontosabb változásairól .
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