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Kedves Olvasó!

Januári gázkrízis, júliusi gázpiaci mo-

dellváltás: két lényeges esemény, amely 

arra sarkallt bennünket, hogy legújabb 

jelentésünkben a hazai gázpiac elemzésére 

helyezzük a hangsúlyt, az első negyedév 

árampiaci folyamatainak szokásos átte-

kintése mellett. E két esemény különös 

hangsúllyal veti fel újra a kérdést, miszerint 

a hazai gázszolgáltatás jövőjét meghatározó 

politikának az ellátásbiztonság garantálására vagy a gázpiaci verseny 

feltételeinek megteremtésére kell-e az elsődlegest hangsúlyt helyez-

nie. Egyáltalán, e két fontos prioritás feltétlenül ellentmondásban áll-e 

egymással? 

A júliusi modellváltásra és árliberalizációra történő felkészülés 

időszakában a példátlan januári gázkrízis újra figyelmeztetett mind-

nyájunkat egyoldalú gázimport-függésünk súlyos ellátás-biztonsági 

kockázataira. Ugyanakkor olyan ’kísérletnek’ is tekinthettük, amely 

megmutatta, hogy a gázcsapok elzárásának hatásait a leginkább 

érintett régiós országok milyen sikerrel tudták kezelni, s hogy mik vol-

tak a sikeres válságkezelés kulcsfontosságú elemei. Likvid, hatékony 

piac, szerződéses importdiverzifikáció, erős fizikai összeköttetések és 

piacintegráció a likvid német/osztrák piacokkal és erős hazai gázipar 

megfelelő gáztárolói kapacitásokkal: néhány a regionális elemzésünk 

által feltárt legfontosabb sikertényezők közül, melyek arra utalnak, 

hogy a gázpiac intézményi és infrastrukturális feltételeinek megte-

remtése az ellátásbiztonság növelésének is alapkövetelménye. 

Jelentésünk több elemzése a gázpiac keresleti oldalát és kínálati 

oldalának néhány elemét vizsgálja az árliberalizációra való felkészülés 

nézőpontjából. A gázkereslet jellemzői kedveznek a versenynek, 

hiszen a gáz sokkal inkább helyettesíthető termék, mint az áram, 

s ezért kereslete jóval élénkebben reagál az árváltozásokra. Elem-

zésünk bemutatja, hogy a lakossági szektorban már megindult az 

elmúlt két és fél év reálértékben 50%-ot elérő áremeléseihez történő 

fogyasztói alkalmazkodás: a gázkereslet összességében is, e szek-

torban pedig jelentősen visszaesett a 2005. évi csúcsfogyasztáshoz 

képest. A kínálati oldal tényezői közül e számunkban a verseny és 

az ellátásbiztonság szempontjából is kiemelten fontos gáztárolói 

szegmens versenyhelyzetéről, lehetőségeiről adunk áttekintést, illetve 

arra keressük a választ, mennyiben járulnak hozzá a gázaukciók a 

piaci verseny és likviditás erősítéséhez idehaza. Végül a gázellá-

tási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet által kijelölt 

jogszabályalkotási menetrendet foglaltuk össze Önöknek.

Reméljük, haszonnal forgatható kiadványt kapnak kézhez, s öröm-
mel vennénk az írásainkkal kapcsolatos visszajelzéseiket is.

Kaderják Péter, igazgató
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ÁRAMPIACI FOLYAMATOK

Az energiapiaci folyamatoknak továbbra is a gazda-

sági recesszió szab irányt. A Brent típusú nyersolaj 

ára februárban közel 5 éves mélypontra süllyedt, 

azóta 45 és 50 dollár/hordó közötti tartományban 

mozog. A feketeszénnel jelenleg a két évvel ezelőtti 

időszakot jellemző 80-85 dollár/tonna árfolyamon 

kereskednek. A német áramtőzsde határidős 

termékeinek jegyzési árai az év első hónapjában 

tovább süllyedtek, majd a februári mélypont elérése 

óta enyhe emelkedésbe kezdtek. A határkapacitás 

aukciók adatai arra utalnak, hogy Magyarország és

a környező országok árampiacain a havi/napi 

nagykereskedelmi termékek árai közti különbségek 

tovább csökkentek, és (Románia kivételével) 

lényegében a német piac áraihoz igazodnak.

Nemzetközi ártrendek

Az energiapiaci trendeket 2009 első negyed-

évében a gazdasági recesszió határozta meg.

A nyersolaj árának 2008 közepe óta tartó csökke-

nő tendenciája év végén megtört, és azóta

50 $/hordó környékén stagnál, illetve márciusban 

kismértékű emelkedéssel szembesülhettünk. 

Hasonló tendenciát figyelhettünk meg a szén 

árában is. 2008 elején egy tonna szén 100 $-ba 

került, amely – hasonlóan az olaj árához – jelentős 

növekedésnek indult, majd az év második felében 

csökkenő tendencia jellemezte ezen termék árának 

alakulását, míg végül 2009 első negyedévének 

végére 85 $-os árfolyamon kereskedtek vele.

A tavalyi év azonos időszaká-

hoz viszonyítva az árcsökkenés 

mértéke a szén esetében tehát 

csak feleakkora volt, mint a 

nyersolajé. Mindkét termék 

esetében idén március elejétől 

enyhe növekedés tapasztalható.

A német EEX tőzsdén 

kereskedett, 2010-re szóló 

határidős zsinór és csúcs 

villamosenergia-termék ára 

hasonló tendenciát mutat, mint

a két tüzelőanyag ára. A gazda-

sági világválság hatására 

2008 novemberében az addigi 

csökkenő tendencia felgyorsult, 

és 2009. február végére elérte 

az elmúlt másfél év legalacso-

nyabb árszintjét. Zsinórtermék-

kel ekkor 43 €/MWh-n,

a csúcstermékkel pedig

62 €/MWh-n kereskedtek.

E csökkenő tendencia megtörni 

látszik, miután a februári mély-

pontról felfelé indult el a két 

termék ára. Jelen pillanatban 

még korai lenne megmondani, 

hogy ez tényleges trendfordu-

lónak tekinthető-e vagy csak 

kismértékű piaci korrekciónak.

Az EEX tőzsdei árak mellett 

fontos megvizsgálni, hogy 

ezek az árak hogyan viszonyul-

nak a régió áramtőzsdéinek 

áraihoz. A következőkben 

a román OPCOM, az EEX 

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2010-es decemberi szállítású 

ARA szén és a spot WTI nyersolaj árának alakulása 2008-ban 

és 2009 első negyedévében

2. ábra A 2010. évi határidős zsinór- és csúcstermék árának 

alakulása az EEX tőzsdén 2008-ban és 2009 I. negyedévében

1 ábra Az EEX-en kereskedett 2010-es decemberi szállítású
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és a cseh TSO, az OTE által 

működtetett tőzsde másnapi 

áramárait hasonlítjuk össze, 

amely elsősorban a rövid távú 

tendenciák elemzésére nyújt 

lehetőséget. A 2008 utolsó 

negyedévében tapasztalható 

csökkenő tendencia a másnapi 

árak tekintetében 2009 első 

negyedévében is folytatódott. 

Az árak mérséklődésével 

párhuzamosan jelentősen 

csökkentek a nemzetközi 

árkülönbségek. Különösen igaz 

ez a kisebb keresletű – hétvégi 

– napokra. A legdrágábban 

továbbra is az EEX-en keres-

kednek, amelyet az OTE követ. 

Januárban e két tőzsde árai 

közti különbség átlagosan

3,1 €/MWh volt, ami márciusra 

2,2 €/MWh-ra csökkent.

A román tőzsdén kereskedett 

áram ára átlagosan 2009 

januárjában 25 €/MWh-val 

maradt el a német áram árától, 

amely különbség márciusra

7,2 €/MWh-ra csökkent.

Hasonló tendenciát figyelhe-

tünk meg a szén-dioxid-kvóta 

árában is, mint a villamos ener-

gia árában. Az EUA ára február 

közepén érte el a mélypontot 

(8,2 €/t), azóta enyhe emelke-

déssel jellemezhető az árala-

kulás. Ugyanakkor – hasonlóan a villamos energia 

árához –, itt sem állíthatjuk biztosan, hogy 

trendfordulóról van szó. A kereskedett mennyi-

ség továbbra is jelentősen növekszik. Az év első 

negyedévében az átlagos kereskedett mennyiség 

napi 15 millió tonna volt, amely megközelíti a 

teljes kiosztott mennyiség 1%-át.

Hazai helyzetkép

2009 első negyedévében a hazai hőmérséklettel 

korrigált és a szezonális hatásoktól megtisztított1 

havi áramfogyasztás 3,5-4%-kal volt alacsonyabb 

az előző év azonos időszakához képest. A 2007. 

decemberi és 2008. decemberi fogyasztási 

adatok között megfigyelhető jelentős, több 

mint 8%-os visszaesés után a januári értékek 

közel 3,5%-os csökkenést mutatnak a korábbi 

3. ábra Az EEX, az OPCOM és az OTE tőzsde másnapi 

zsinórtermék árainak összehasonlítása, 2009 I. negyedév

4. ábra A 2009. decemberi szállítású CO
2
-kvóta árának alaku-

lása és az ECX-en kereskedett napi mennyiség 2008-ban és 

2009 I. negyedévében

év adataihoz viszonyítva. Tehát az előző ne-

gyedéven belül tapasztalt nagy visszaesés 2009 

első negyedévében nem volt megfigyelhető. 

A fogyasztáscsökkenés a gazdasági aktivitás 

csökkenésére vezethető vissza, hiszen az ipari 

termelés januárban 21%-kal, februárban 25,4%-kal 

csökkent az előző év azonos időszakához viszo-

nyítva, a KSH adatai szerint. Ugyanakkor a 2008. 

december és 2009. január havi áramfogyasztás 

közötti különbség nagysága igen jelentős, a két 

hónap közötti fogyasztásnövekedés 6,4%-os (a 

korábbi években ez alacsonyabb volt, mint 3%).

2008 utolsó és 2009 első negyedéve között 

az összes belföldi villamosenergia-felhasználás 

nagysága alig változott, ugyanakkor a kereslet 

kielégítéséhez szükséges forrásösszetételben 

3 ábra Az EEX az OPCOM és az OTE tőzsde másnapi

január február március

forrás: OPCOM, EEX, OTE
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1 A szezonális kiigazításnak ebben az időszakban különös jelentőséget ad, hogy a tavalyi február a szökőévnek köszönhetően 29 napos volt.
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6. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2008-ban és 2009 I. negyedévében

5. ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos 

időszakához képest 2008. december és 2009. március között

jelentős változások mentek 

végbe. 2008 utolsó negyed-

évében a hazai nettó import 

jelentősen lecsökkent, ezzel 

szemben 2009 januárja és 

márciusa között a nettó import 

aránya visszaállt a korábban 

megszokott szintre, azaz ismét 

10% fölött volt.

A magyar villamosenergia-

piacon, tőzsde hiányában,

a spot árak nyomon követésére 

nincs lehetőség. Mindazonáltal 

a magyar árszínvonalra az 

osztrák–magyar órás határ-

keresztező kapacitás-árverés 

eredményeiből is következtet-

hetünk. Az aukciós díj a két piac 

árszínvonala közötti különbsé-

get tükrözi, így ha az import 

irányú szállítások kapacitásdíja 

pozitív, akkor a magyar piac 

ennyivel drágább, ha viszont 

az export irányú szállítások díja 

pozitív, akkor ennyivel olcsóbb 

az osztrák piacnál. A 2009 első 

negyedévi órás aukciók ered-

ményei alapján azt látjuk, hogy 

a hazai ár januárban a napköz-

beni órákban megegyezett

a német tőzsdei árral, ugyanak-

kor a hajnali órákban egy kicsit 

alacsonyabb, a kora esti órák-

ban pedig valamivel magasabb 

volt annál. Februárban a hazai 

piac átlagosan minden órában 

olcsóbb volt, mint a német, ki-

váltképp a hajnali völgyórákban. 

Márciusban a magyar órás árak 

a német árszínvonalra emelked-

tek, illetve a késő esti órákban 

jelentősen meghaladták azt.

A MAVIR Zrt. 2009 első 

negyedévében is megtartotta 

szokásos havi határkeresztező 

kapacitásaukcióit. Fontos 

fejlemény, hogy 2009 február-

jától kezdve a rendszerirányító 

az ukrán metszék egy részét is 

aukció keretében értékesítette 

(áprilistól a teljes kapacitás az 

aukción talál gazdára). Szem-

ben a többi határmetszékkel, 

ahol a rendszerirányítók a hoz-

záférési jogokat közösen vagy 

7. ábra Órás osztrák–magyar határkapacitás-árak (havi átlagok), 2009 I. negyedév

6 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import
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7 ábra Órás osztrák–magyar határkapacitás-árak (havi átlagok) 2009 I negyedév
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5 ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos
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A MAVIR Zrt. az osztrák–magyar metszéken minden nap bonyolít aukciót. Az ábrán

az adott hónapokban az adott órákban kialakult árak egyszerű átlagait tüntettük fel.

A csúcsórákban 0-hoz közeli értékek egyik magyarázata lehet az is, hogy ilyenkor 

magasabb a meghirdetett kapacitás mennyisége.
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8. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2009 I. negyedév

Az ábrán a kapacitások a meghirdetett kapacitásokat jelentik. A kapacitások csak abban az esetben nem keltek el teljes mértékben a vizsgált 

időszakban, ha egy adott áron túljegyzés alakult ki, mivel ilyenkor a rendszerirányító az eggyel magasabb árat tekinti aukciós árnak.
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a rendelkezésre álló kapacitást fele-fele arányban 

megosztva értékesítik, az ukrán metszéken a 

MAVIR Zrt. csak a nemzetközi vezeték magyar 

oldali hozzáférését allokálja. Azoknak, akik ukrán 

irányból nemzetközi áramszállítást terveznek, a 

hálózathasználati jogokat az ukrán oldalon is be 

kell szerezniük. Így az ukrán import szállítási költ-

ségeire a magyar oldali hálózathasználati jogok 

aukciós díjából sajnos nem tudunk következtetni. 

A többi határon folytatódott az előző negyedévi 

trend, azaz a kapacitásdíjak 0 Ft/kWh közelében 

mozognak. Ez arra enged következtetni, hogy a régió 

országainak villamosenergia-piacai rövid távon

(közelítőleg) egy árzónát alkot-

nak. Ehhez az árzónához csatla-

kozott márciusban Románia is.

Az évközi kapacitás-
árverés eredményei

A 2009. március 18-án tartott 

évközi kapacitásaukcióján az 

MVM Trade 1 TWh villamos 

energiát bocsátott árverésre. 

A termékpalettán 2009 II. 

negyedéves és havi szállításra 

vonatkozó termékek (április, 

május, június) szerepeltek. 

Az összesen 21 termékből 

álló kontingens tartalmazott 

standard zsinór- és csúcstermékeket, nagyobb-

részt azonban, a tavalyi éves árverés kínálatához 

hasonlóan, nem szabványos blokktermékekből 

állt. A nemzetközi piaci folyamatokhoz igazodva 

a felajánlott termékek viszonylag nyomott áron,

a zsinóráram 9-10, a csúcsidőszaki áram pedig 

11–12 Ft/kWh áron keltek el. A 2009 II. negyed-

éves zsinórtermék (80 MW) árverése 9,762 Ft/

kWh aukciós árat eredményezett, ami lényegé-

ben megegyezik az azonos német tőzsdei termék 

március végi jegyzési árfolyamával (lásd 9. ábra). 

Ez is megerősíti, hogy a rövid távú nagykereske-

delmi termékek esetében a magyar piac szorosan 

a régióban irányadó német piachoz igazodik.

9. ábra 2009 II. negyedévre szóló zsinórszállítás árfolyama 

a német és a magyar piacon (az EEX jegyzési árai és az MVM 

kapacitásárverésének eredményei alapján)

9 ábra 2009 II negyedévre szóló zsinórszállítás árfolyama

Á
r 

(€
/M

W
h)

január február március

forrás: EEX, MEH
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8 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2009 I negyedév

MW Ft/kWh
Jan. 50 0,52
Feb. 50 0,30
Márc. 50 0,06

MW Ft/kWh
Jan. 50 0,52
Feb. 50 0,30
Márc. 50 0,06

MW Ft/kWh
Jan. 50 0,01
Feb. 50 0,09
Márc. 50 1,43

MW Ft/kWh
Jan. 200 0,10
Feb. 200 0,17
Márc. 400 0,42

MW Ft/kWh
Jan. 400 0,17
Feb. 400 1,30
Márc. 400 0,04

MW Ft/kWh
Jan. 150 0,04
Feb. 150 0,06
Márc. 200 0,91

MW Ft/kWh
Jan. 110 0,00
Feb. 10 0,03
Márc. 303 0,00

MW Ft/kWh
Jan. 175 0,76
Feb. 175 0,55
Márc. 250 0,03

MW Ft/kWh
Jan. 550 0,08
Feb. 550 0,38
Márc. 605 0,02

MW Ft/kWh
Jan. 100 0,03
Feb. 125 0,04
Márc. 179 0,00

MW Ft/kWh
Jan. 50 3,93
Feb. 50 3,41
Márc. 125 0,66

forrás: MAVIR Zrt. ÉS MEH
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10. ábra Napi középhőmérséklet és gázfogyasztás közötti 

kapcsolat, 2004–2008

10 ábra Napi középhőmérséklet és gázfogyasztás közötti

forrás: Földgázszállító Zrt. és saját gyűjtés
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Küszöb-
hőmérséklet

ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

A hazai gázkeresletről

A 2009 januárjában bekövetkező gázkrízis újra 

a gázfelhasználásra irányította a közvélemény 

figyelmét. A hazai gázfelhasználást keresleti 

oldalról három részre bonthatjuk: lakossági és 

kommunális felhasználásra; villamosenergia- és 

hőtermelési célú fogyasztásra; és az egyéb szeg-

mensre, amely az ipari célú felhasználást jelenti. 

A magyarországi gázkereslet-alakulás vizsgá-

lata során figyelembe kell venni, hogy azt erősen 

befolyásolja a hőmérséklet alakulása. A gáz-

fogyasztás és a hőmérséklet közötti kapcsolat 

azonban nem lineáris, egy töréspontot, ún. 

küszöbhőmérsékletet figyelhetünk meg.

A küszöbhőmérsékletnél hidegebb időjárás 

esetén, minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál 

magasabb a gázfogyasztás, köszönhetően

a fűtési célú felhasználásnak. Ezzel szemben

a küszöbhőmérséklet felett a hőmérséklet-

változás nem befolyásolja a gázfelhasználást. 

Az alábbi ábra mutatja, hogy 2004-től 2008-ig 

hogyan alakult a földgázfelhasználás a napi 

középhőmérséklet függvényében.

A 10. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy 

nagyjából 16 C° az a küszöbérték, amely felett

a gázfogyasztás nagysága már nem függ

a hőmérséklet alakulásától. A küszöbérték alap-

ján definiáljuk az ún. napfokot, amely 16 C°-nál 

alacsonyabb napi középhőmérséklet (napi átla-

gos hőmérséklet) esetén a két érték különbségé-

vel, egyébként pedig 0-val egyenlő. A napfok és 

a hazai napi gázfelhasználás közötti kapcsolatra 

vonatkozó regressziós elemzés 

azt mutatja, hogy 1 °C hőmér-

séklet-csökkenés 1,25 millió m3 

nagyságú fogyasztásnöveke-

dést eredményez. 

A hőmérséklet és a gázfel-

használás alakulása közötti 

kapcsolat természetesen éves 

időhorizonton is fennáll. Vagyis 

az éves gázfogyasztást nagy-

mértékben az határozza meg, 

hogy az adott évben mennyire 

enyhék vagy éppen hidegek a 

téli hónapok. Éppen ezért, ha 

a gázfelhasználás hosszú távú 

trendjét kívánjuk elemezni, 

akkor a nyers adatokat célsze-

rű megtisztítani a hőmérséklet 

hatásától. A hőmérséklet-korrekció lényegében 

azt jelenti, hogy kiszámoljuk, mekkora lett volna 

a fogyasztás egy adott évben „átlagos” hőmér-

séklet mellett. A kiigazítás úgy történik, hogy az 

átlagos hőmérsékleten felüli (aluli) hőmérséklet 

számlájára írható fogyasztásnövekedést (-csök-

kenést) kivonjuk a tényleges fogyasztásból.

A számításhoz felhasználjuk a napfokszám és a 

gázfelhasználás között fennálló, fentebb bemuta-

tott összefüggést.

A nyers adatok arra engednek következtetni, 

hogy 1997 és 2000 között a gázfelhasználás 

stagnált, majd egy erőteljes emelkedés után 

2005-ben érte el a csúcspontját, ezt követően 

pedig jelentős mértékben esett. Ezzel szemben a 

hőmérsékleti hatások kiszűrése után, a valóságot 

jobban tükröző pályát láthatunk. A gázfogyasztás 

növekedése nem hirtelen következett be, hanem 

1992-től kezdve nagyjából egyenletes mértékben 

nőtt, egészen 2003-ig. 2003-ban az energiaszek-

torok (villamos energia és gáz) liberalizációjával 

párhuzamosan a különböző fogyasztói csoportok 

egyre inkább szembesültek az energiafogyasz-

tásuk valós költségeivel (az árak nőttek), és ez 

javuló hatékonyságra, illetve fogyasztáscsökken-

tésre ösztönözte őket. A gazdasági teljesítmény 

okozta természetes növekedéssel együtt ez arra 

vezetett, hogy 2003-tól 2005-ig a gázfogyasztás 

nagysága hazánkban stagnált. Ezt követően kis 

mértékben csökkent, köszönhetően a lakossági 

fogyasztás csökkenésének.

A három szegmens külön vizsgálata alapján

a hazai gázfelhasználás legnagyobb részét kitevő 
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háztartási fogyasztás 2005-öt 

követően erőteljesen vissza-

esett. A háztartási fogyasztást 

demográfiai szempontból 

döntően két tényező befo-

lyásolja: a potenciálisan már 

csak kismértékben növekedő, 

gázellátásba bekötött háztar-

tások száma, és a népesség-

csökkenés, amely negatívan 

hat a gázfogyasztásra. Ezek 

eredőjeként a lakossági gázfel-

használás akár hosszabb távon 

is csökkenhet. A lakossági gáz-

fogyasztásban megfigyelhető 

2005-ös visszaesés az újonnan 

bevezetett gázár-támogatási 

rendszernek is köszönhető, 

hiszen ennek hatására a 

fogyasztók jelentős része 

nagymértékű áremelkedéssel 

szembesült. A megugró árak 

nagyobb mértékben csökken-

tették a gáz iránti keresletet, 

mint amilyen mértékben nőtt a 

lakossági gázkereslet az egyre 

teljesebb gázellátottság révén. 

A második szegmenst

vizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy 2003 és 2006 között a 

villamosenergia-célú gázfel-

használás stagnált, majd 2007-

ben jelentősen emelkedett.

A villamosenergia-célú gáz-

felhasználás erőteljes növeke-

dése 2000 és 2003 között az 

újonnan üzembe állított gázalapú erőműveknek 

köszönhető. Ezt a tendenciát ellensúlyozta némileg 

a 2003-as villamosenergia-piaci liberalizáció 

következtében megváltozó importszaldó, mivel 

a hazai fogyasztók több áramot importáltak, így 

alacsonyabb hazai termelésre volt szükség. 2007-

ben a délkelet-európai országokban kialakuló 

áramhiány következtében ismét jelentősen nőtt a 

hazai erőművek termelése, ami a korábbi évekhez 

képest nagyobb gázfelhasználást eredményezett. 

A jövőre vonatkozóan ugyanakkor számos kérdést 

felvet, hogy a jelenleg ismert erőművi beruhá-

zási tervek alapján hazánkban jelentősen nőne a 

gáztüzelésű erőművek száma. Ezek igen jelentős 

hatással lesznek a hazai gázkeresletre, és ezáltal az 

árakra is. Mindezzel párhuzamosan az egyéb célú 

felhasználás (melynek döntő hányadát a vegyipar, 

kokszgyártás és nemfém ásványi termékek gyár-

tása adja) folyamatosan csökkent, köszönhetően 

a fogyasztók árrugalmasságának és a gáz egyéb 

termékekkel való helyettesíthetőségének.

A magyar gáztárolói piac 
kilátásai

Európa nyugati felén az elmúlt években jelentős 

gáztároló-építési hullámnak lehettünk tanúi, 

különösen Németországban, Spanyolországban 

és Hollandiában. A beruházási döntések mögött a 

növekvő gázkereslet feltételezése és a gáztárolók 

liberalizált piaci körülmények között bővülő 

szerepköre is megjelent. A beruházások célja már 

nemcsak a hagyományos szezonális keresletin-

gadozás kiegyenlítése, hanem a csúcskeresletű 

időszakok rugalmas kezelése is.

A hazai gáztárolói piacot, ahol egészen a közel-

múltig nem történt jelentősebb beruházás, jelenleg 

az E.ON monopolpozíciója jellemzi.
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11. ábra Tényleges és hőmérséklet-korrigált

éves gázfogyasztás alakulása

12. ábra Éves Gázfogyasztás az egyes szegmensekben

11 ábra Tényleges és hőmérséklet-korrigált
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forrás: Földgázszállító Zrt.
és saját gyűjtés 
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12 ábra Éves Gázfogyasztás az egyes szegmensekben

forrás: MEH és VESTÉK
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Lakossági Villamosenergia-célú Egyéb
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Ez a helyzet azonban az 

építés alatt álló és a tervezett új 

gáztárolói kapacitások követ-

keztében már a közeljövőben 

változni fog. Az alábbiakban 

egyszerű piacelemzési esz-

közökkel vizsgáljuk a verseny 

kialakulásának esélyét a hazai 

gáztárolói piacon. 

Magyarország öt föld alatti 

gáztárolója az E.ON Földgáz 

Storage Zrt. tulajdonában van. 

A magyar tárolók összes mo-

bilgáz-kapacitása (a tárolóból 

kivehető maximális mennyiség) 

3720 millió m3. A magyar geoló-

giai adottságoknak megfelelően 

a már megépült, a folyamatban 

lévő és a tervezett beruházások 

is kimerült gázmezőn létesülnek. 

Ezt a típusú tárolót nagyobb 

mennyiségű gáz tárolására 

és elsősorban a szezonális 

ingadozások kiegyenlítésére 

használják, melynek fajlagos 

költsége jóval alacsonyabb a 

többi tárolótípuséhoz képest 

(sótömbökben létrehozott 

üregek, víztároló rétegekben 

létrehozott tároló, LNG tároló). 

Hátránya, hogy nem lehet a 

piaci árak függvényében a ki- és 

betárolás irányát sűrűn változ-

tatni, leginkább két szezonja van évente: nyáron 

be, télen ki. A magyar gáztárolói rendszer jelenlegi 

névleges kitárolási csúcskapacitása (egy nap alatt 

maximálisan kivehető mennyiség) 50,5 millió m3. 

A jelenlegi magyar tárolói mobilgáz-kapacitás 

az éves fogyasztás negyedét2 teszi ki, a kitárolási 

kapacitás pedig az éves napi csúcsfogyasztásnak 

több mint 60%-a.3 Ezek alapján Magyarország 

Európában a tárolóval jól ellátott országok közé 

tartozik. Az 1. táblázatban az európai tárolói 

mobilgáz- és a kitárolási kapacitás feltüntetésén 

túl a harmadik oszlopban a fogyasztási swinget is 

szerepeltettük. Ez a gáziparban gyakran használt 

mutató a legmagasabb és a legalacsonyabb 

fogyasztású hónap fogyasztásának hányadosát 

adja meg. Ez a mutató jól jellemzi az adott piac 

rugalmassági szükségletét. Azokban az EU-

országokban, ahol az éves swing három feletti, 

a szükséges rugalmasság kielégítéséhez minden 

esetben főként tárolókat használnak, míg ennél 

kisebb swinggel bíró országokban a tárolók 

szerepe jóval kisebb.

A gáztárolói verseny kialakulásának lehetősé-

gét nagymértékben az határozza meg, hogy a 

piac mennyire koncentrált. A piaci koncentráció 

elemzését az amerikai szabályozó hatóság, a 

FERC szabályozói gyakorlata alapján végezzük el. 

Elsőként meghatározzuk a releváns piacot, majd 

ebben a szegmensben kiszámoljuk a Herfindahl-

Hirschmann Indexet (HHI), amely a piac 

koncentrációját mutatja. A HHI értéke minden 

egyes résztvevő piaci részesedése négyzeteinek 

összege. A piaci részesedések számításának alap-

ja a téli maximális napi rugalmassági kapacitás.

A FERC akkor tartja koncentráltnak a piacot, ha

a HHI értéke meghaladja az 1800-at. 

Az Európai Unió tagországai közül Lengyelor-

szág, Portugália, Belgium, Csehország és Bulgá-

ria piacain is egy szereplő kezében van minden 
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2A tavalyi éves gázfogyasztás 13,5 milliárd m3 volt (forrás MEH). 
32008 legmagasabb fogyasztású napja 79,052 millió m3.

Ország
Mobilgáz

(Mm3/év)

Éves belföldi 

fogyasztás

(Mm3, 2005)

Swing

(2005)

Ausztria 4020 9201 3,02

Belgium 659 17 806 2,22

Bulgária 350 3001 2,30

Csehország 2321 9179 4,34

Dánia 1001 4691 2,85

Franciaország 9490 49 279 4,64

Hollandia 5078 41 673 2,14

Lengyelország 1575 13 676 2,21

Lettország 1000 1642 4,07

Magyarország 3720 14 236 3,85

Nagy-Britannia 4280 95 886 2,16

Németország 18 388 95 055 2,40

Olaszország 13 955 86 015 2,60

Portugália 150 4453 1,30

Románia 2694 15 059 1,71

Spanyolország 3829 35 626 1,42

Szlovákia 2750 6020 2,32

Összesen (EU27) 75 260 521 123 –

forrás: GSE adatok, GSE map, Eurostat, saját számítás

Projekt 

Mobilgáz-

kapacitás

(Mm3)

Napi 

kitárolási 

kapacitás

(Mm3/nap)

Üzembe helyezés 

tervezett 

időpontja

MSZKSZ
Stratégiai tároló 
Szőreg-1

1,2 20 2010 (épül)

MOL
Kereskedelmi tároló 
Szőreg-2

0,7 5 2010 (épül)

E.ON
Zsanai bővítés első, 
második lépcső

0,8
0,88

4,7
?

Következő 
években (terv)

MOL-
Gazprom

Déli Áramlathoz épülő 
tároló (Pusztaföldvár-
Dús)

1,3 15 2012–2013 (terv)

Összesen 4,88 min. 44,7

forrás: saját gyűjtés

1. táblázat Földgáztárolói kapacitás az EU-ban – 2005

2. táblázat Várható gáztárolói beruházások Magyarországon
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tárolói kapacitás, azaz a HHI értéke ezekben az 

esetekben 10 000. A szomszédos Ausztriában, 

ahol három független szereplő tulajdonolja 

a gáztárolókat, a HHI index nagysága 4000. 

Sokszereplős tárolói piacot találunk Németor-

szágban, Spanyolországban és Nagy Britanniá-

ban, a koncentrációs index értéke ezekben az 

országokban rendre 1300, 3100 és 5950. 

Mi a helyzet Magyarországon? Jelenleg az összes 

gáztárolói kapacitást az E.ON Földgáz Storage 

Zrt. üzemelteti, azaz a HHI index értéke a jelen 

állapot szerint 10 000. A hazai gáztárolói kínálat 

azonban az épülő, illetve tervezett beruházásoknak 

köszönhetően, az elkövetkező években jelentősen 

bővülni fog. Új tárolók építésére gyakorlatilag csak a 

MOL-nak van lehetősége, vagy annak a szereplőnek, 

aki számára a piaci belépést lehetővé teszi, ugyanis 

a MOL rendelkezik a kimerült gáz- és olajmezőkkel, 

amelyeken lehetőség van új gáztároló kiépítésére. 

Az E.ON is csak a jelenlegi tárolóit bővítheti.

Az épülő stratégiai gáztároló rugalmassági szolgál-

tatása is megjelenhet a piacon, mivel várhatóan

a stratégiai készlethez tartozó kitárolási kapacitáso-

kat megszakíthatóan értékesítheti majd az üzemel-

tető, a 62%-ban MOL tulajdonban lévő MMBF ZRt.

(A Szőregen törvényi előírás alapján megvalósuló és 

elsősorban biztonsági készletezést szolgáló straté-

giai gáztárolóhoz kizárólag a Magyar Szénhidrogén 

Készletező Szövetség [MSZKSZ] férhet hozzá.)

Milyen piacszerkezeti változást eredményeznek 

a megvalósuló beruházások? Piac-meghatáro-

zásunk során két fő alapesetet különböztettünk 

meg: egyrészt a szűken vett releváns piacba 

csak maguk a tárolók tartoznak, másrészt a 

piac fogalmát kibővítjük a többi rugalmassági 

eszközzel is (hazai termelés és import, valamint 

megszakítható fogyasztás). A 3. táblázat mutatja, 

hogy az általunk felvázolt öt esetben milyen 

napi maximális kapacitást vettünk figyelembe 

a koncentráció megállapításánál. Feltételeztük, 

hogy az 1. táblázatban felsorolt beruházások 

mind megvalósulnak.

Az első két esetben csak a szűken vett tárolói 

piacot vizsgáltuk. Az első eset a 2010-es állapo-

tokat írja le, míg a második a 2015-öst, amikorra 

várhatóan megépülnek a fentebb leírt beruházá-

sok. A harmadik esetben kibővítettük a releváns 

piac definícióját az import és a hazai kitermelés 

napi rugalmasságával, feltételezve, hogy az új 

beregdaróci vezeték és a szőregi tároló is meg-

épül. A negyedik eset a kibővített piac feltétele-

zett 2015-ös állapotát írja le, míg az utolsóban

a fogyasztás rugalmasságával is számoltunk. Ezek 

alapján számoltuk ki a különböző esetekre a HHI-t 

és a két legnagyobb szereplő – a MOL és az E.ON 

– részesedését, melyet a 4. táblázat tartalmaz.

Csak a tárolói piacot vizsgálva, a HHI értéke 

mindkét esetben 4000 felett van, amely erős 

Csak tároló Egyéb rugalmassági eszközök is

Tulajdonos 1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset

Melyik évre vonatkozik 2010 2015 2010 2015 2015

E. ON tárolói E.ON 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

Hazai termelés MOL 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1

Hazai termelés E.ON 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1

Hazai termelés Főgáz 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

Hazai termelés Tigáz 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

Beregdaróc vezeték E.ON 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4

Beregdaróc vezeték versenyzői 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8

HAG vezeték versenyzői 0,0 0,0 5,4 5,4 5,4

HAG vezeték E.ON 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1

Fogyasztás versenyzői 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

Szőreg-1 tároló MOL kereskedelmi 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Szőreg-1 tároló MMBF-MSZKSZ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Zsana tárolóbővítés I. E.ON 0,0 4,7 0,0 4,7 4,7

Pusztaföldvár tároló MOL 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5

Pusztaföldvár tároló Gazprom 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5

Beregdaróc II. vezeték versenyzői 0,0 0,0 27,4 27,4 27,4

Összesen 75,5 95,2 123,8 143,5 150,5

3. táblázat A maximális napi rugalmassági kapacitások a különböző esetekben, Mm3/nap3. táblázat A maximális napi rugalmassági kapacitások a különböző esetekben, Mm /nap

1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset

HHI 5220 4038 2796 2474 2249

E.ON részesedése 66,9% 58,0% 50,1% 46,5% 44,3%

MOL részesedése 6,6% 13,1% 4,9% 9,4% 9,0%

A két szereplő együttes részesedése 73,5% 71,1% 55,0% 56,0% 53,3%

4. táblázat A HHI értéke, és a két legnagyobb szereplő részesedése
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koncentráltságot mutat, ugyanakkor a MOL–

Gazprom közös tároló ezen a koncentráltságon 

enyhít 2015-re. Lényegesen alacsonyabb HHI-t 

kapunk, ha az egyéb rugalmassági eszközöket 

is számításba vesszük, így 2010-re 3000 alatti 

értéket kapunk, amely az új beruházások hatásá-

ra 2015-re lecsökkenhet 2500 alá. A HHI mutató 

értéke tovább csökken, ha a fogyasztói rugalmas-

ságot is figyelembe vesszük. 

A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy 

az elkövetkező években megvalósuló gáztárolói 

beruházások hatására a hazai rugalmassági 

piac koncentráltsága jelentősen csökken, és ez 

utat nyithat egy versenyző piac kialakulása felé. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a HHI 

mutató értéke még a legtágabban értelmezett 

piac fogalma mellett is várhatóan meghaladja 

majd a FERC által koncentráltsági határnak 

minősített 1800-as értéket. 

A teljes elemzés, benne a módszertan részletes 

leírásával és regionális tárolói körképpel, megta-

lálható a REKK honlapján.4 A fenti cikk frissített 

adatokkal készült, a jelenleg ismert beruházási 

tervek alapján.

4Gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon, REKK Műhelytanulmány 2009. március, www.rekk.eu
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A szállítások leállítása Bulgáriát, Szerbiát és 

Bosznia-Hercegovinát sújtotta leginkább. 

A sikeres válságkezelés egyik kulcsa, hogy az 

orosz importforrás kiesésének gyors pótlására az 

egyes országok esetén milyen lehetőségek állnak 

rendelkezésre. A három legfontosabb kínálati 

oldali lehetőség az alternatív (nem orosz) import, 

a hazai kitermelés és a kitárolás mennyiségének 

növelése (lásd 6. táblázat).

Alacsony fogyasztói hatást produkáló orszá-

gok. Láttuk, hogy Ausztria, Csehország, Szlovénia 

és Románia fogyasztói korlátozás nélkül tudta 

kezelni a válságot, noha Románia kivételével 

jelentősen kitettek az orosz importnak. Ennek 

főbb okait a következőkben látjuk.

A januári gázkrízis
regionális hatásai 

Az idén január 7. és 19. között 

leállt az orosz gáz Ukrajnán ke-

resztül Európába történő tran-

zitálása. Az orosz szállítások 

évtizedekkel ezelőtti megindu-

lása óta ez volt a legsúlyosabb 

európai gázipari krízis. Régión-

kat, s benne hazánkat, az orosz 

importfüggés európai átlagot 

jóval meghaladó mértéke és 

az országok közötti gázhálóza-

ti összeköttetések hiánya vagy 

gyengesége miatt súlyosabban 

érintette a krízis, mint az EU 

régi tagállamainak zömét.

A csapelzárás fogyasztókra 

gyakorolt hatását idén keresle-

ti oldalról „szerencsére” enyhí-

tette a gazdasági válság követ-

keztében bekövetkező jelentős, 

nem-háztartási gázkereslet 

visszaesése. Az átlagosnál jó-

val enyhébb, tavaly decembe-

ri időjárás pedig tárolói túlkíná-

latot eredményezett az európai 

piacon a krízis időszakában. 

E kedvező körülmények híján, 

vagy a válság elhúzódása ese-

tén, egy hasonló krízis fogyasz-

tói hatása az idén januárinál 

sokkal drasztikusabb lehet. 

Mivel a januári krízist lezáró, 

10 évre szóló orosz–ukrán 

megállapodás végrehajthatósága kérdéses, fel 

kell készülni a januárihoz hasonló krízishelyzetek 

jövőbeni kezelésére. Ezért a régió tíz országának 

januári tapasztalatát elemezve arra keressük a 

választ, mi magyarázza a kríziskezelés viszonyla-

gos sikerében tapasztalható különbségeket. 

Az 5. táblázat az orosz importnak a gázkíná-

latban betöltött súlyát és a krízissel kapcsolatos 

fogyasztói korlátozások súlyosságát veti össze, 

országonként.

Látható, hogy a csapelzárás kínálati hatását 

egyes országok (Ausztria, Csehország, Szlovákia, 

Szlovénia) sikeresen enyhítették, miközben 

Horvátország a kínálati hatásnál súlyosabb 

fogyasztói hatást kellett hogy elszenvedjen.
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MŰHELYTANULMÁNYOK

Ország

KÍNÁLATI HATÁS

(orosz import / hazai 
termelés + összes import), év 

összes

FOGYASZTÓI HATÁS

(végfogyasztói korlátozás 
súlyossága)

Ausztria

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Csehország

Horvátország

Magyarország

Románia

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia

Jelmagyarázat:

KÍNÁLATI HATÁS FOGYASZTÓI HATÁS

orosz import aránya 50% alatt alacsony
nem volt kötelező végfogyasztói 

korlátozás

orosz import aránya 50–75% között közepes

a háztartásokon/védett 
fogyasztókon kívüli fogyasztói 
körben volt kötelező korlátozás

orosz import aránya 75% felett magas
minden fogyasztói körben volt 

kötelező korlátozás

5. táblázat Az orosz import aránya és a gázkrízis 

következményei

Ország

IMPORT 

DIVERZIFIKÁCIÓ

(nem orosz 
import/összes 

import, év összes)

HAZAI TERMELÉS

(termelés/
fogyasztás, téli 
csúcsidőszak)

TÁROLÁS

(kitárolási 
kapacitás/

fogyasztás, téli 
csúcsidőszak)

Ausztria 36% 16% 104%

Bosznia-Hercegovina 0% 0% 0%

Bulgária 0% 8% 35%

Csehország 25% 0% 96%

Horvátország 0% 38% 45%

Magyarország 25% 13% 69%

Románia 0% 54% 43%

Szerbia 0% 6% 0%

Szlovákia 0% 0% 73%

Szlovénia 48% 0% n.a.

6. táblázat Az importhelyettesítés kínálati oldali lehetőségei
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Import diverzifikáció. Szlo-

vénia 48, Ausztria 36, Cseh-

ország pedig 25 százalékos 

arányban nem orosz forrásból 

importál gázt. Noha ennek 

nagy részét hagyományosan 

„szerződéses” diverzifikáció-

nak tekintettük (azaz a nem 

orosz relációjú szerződések 

teljesítése is döntő részben 

orosz forrásból származó 

gázból történik normál eset-

ben), a krízis megmutatta, 

hogy a szerződéses partnerek 

képesek szállításaikat teljesíteni, sőt sok esetben 

átmenetileg növelni is. E három ország megfelelő 

hálózati összeköttetésekkel is rendelkezik oszt-

rák–német irányban. 

A tipikus áramlási irányok sikeres átalakítása, 

nyugat–keleti áramlások technikai feltételeinek 

megteremtése. A kríziskezelésben döntőnek 

bizonyult nyugat–keleti szállítási lehetőségek 

megteremtésében a német és a régiós gázszállító 

társaságok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A növekvő nyugati import csak ennek révén 

tudott kiemelt szerepet játszani a januári folyama-

tokban. 

A piaci mechanizmusok sikere. Az osztrák ki-

egyenlítő gázpiacra a krízis alatt megfelelő meny-

nyiségű ajánlat érkezett a csapelzárás miatt kieső 

gázkínálat pótlására, s jelentősebb áremelkedés 

sem volt tapasztalható a piacon. Ez lehetővé 

tette a hatósági beavatkozások elkerülését, illetve 

segített a szlovén és cseh helyzet kezelésében 

is. Emellett Ausztriában sor került jelentős ipari 

fogyasztók önkéntes tüzelőanyag-váltására is.  

Magas hazai tárolói teljesítmény és kitermelés.

A hazai kitermelés fogyasztáshoz viszonyított ará-

nya a téli csúcsidőszakban a vizsgált országok kö-

zül Romániában a legmagasabb. A román esetben 

ez és a jelentős tárolói kapacitások rendelkezésre 

állása tette lehetővé a fogyasztói korlátozások 

elkerülését. Ausztria tárolói kapacitása kiugróan 

magas, a téli csúcsfogyasztást önmagában képes 

fedezni. A tárolói kapacitások Csehország esetén 

is kulcsszerepet játszottak a válságkezelésben.

Közepes fogyasztói hatást produkáló orszá-

gok. Ebbe a kategóriába tartozott Horvátország, 

Magyarország és Szlovákia. Esetükben a krízis 

alatt szükség volt fogyasztói korlátozásra, de az 

nem terjedt ki a lakossági, illetve egyéb, védett 

fogyasztói körre (kórházak, iskolák). Likvid 

gázpiac híján a hiányzó gázmennyiség pótlásának 

jelentős részéről a régióban jelen lévő multinacio-

nális cégek (E.ON, GdF, RWE) vállalaton belüli 

tranzakciói gondoskodtak. Mindhárom országban 

akadozott a fogyasztói korlátozás hatályos 

rendszerének végrehajtása. 

Magas fogyasztói hatást produkáló országok. 

A legnagyobb fogyasztói hatást és kárt elszen-

vedő országok (Bulgária, Szerbia, Bosznia és 

Hercegovina) gáziparát a sikeresekével éppen 

ellenkező feltételek jellemzik: távol vannak a 

viszonylag likvid német/osztrák piacoktól, nincs 

hazai gázkitermelésük, nincs vagy szűkös a 

gáztárolói kapacitásuk, csak orosz gázt impor-

tálnak, egyirányú tranzitvezeték szolgálja ki a 

teljes fogyasztást. Ezen országok krízishelyzetre 

történő felkészültsége is nagyon alacsony szintű 

volt: az alternatív tüzelőanyag-készletek hiánya, 

nehezen mobilizálható volta jellemezte a helyze-

tet. A fűtési és távfűtési célú gázforrás-kiesést az 

érintett fogyasztók gyakran spontán módon

a gázt villamos fűtéssel kiváltva oldották meg. 

A gázkrízis a régió országaiban heves politikai 

reakciókat váltott ki, intenzív vita folyik a gázellá-

tás-biztonság javításának rövid és hosszabb távú 

lehetőségeiről.

A gáz krízishelyzet kezelésére vonatkozó 

hazai szabályozás átdolgozása is folyamatban 

van, melynek fontosabb elemei a következők: a 

fogyasztók gyors tüzelőanyag-váltását elősegítő 

ösztönző rendszer kialakítása; kötelező kereske-

delmi tároló-lekötési előírások a piaci szereplők 

számára; a krízisidőszaki tranzakciók pénzügyi 

rendezésére vonatkozó szabályok tisztázása; a 

rendszerirányító stratégiai készletre vonatkozó 

nominálási jogosítványának tisztázása, a fogyasz-

tói korlátozási besorolási kategóriák és rendszer 

átalakítása. A januári krízis fontos tanulsága 

Magyarország számára az is, hogy a kríziske-

zelés hatékonyságát javítja a likvid és hatékony 

kiegyenlítő piac létrehozása, a szorosabb nyugati 

integráció és a fokozottabb szerződéses import-

diverzifikáció.

Ország Lehetőségek

Bulgária Román és görög összeköttetések megerősítése, kétirányúsítása; 
cseppfolyós gáz importlehetőségének kialakítása

Csehország Tárolói kapacitás bővítése; nyugati összekötő vezeték bővítése

Horvátország A KrK cseppfolyós földgáz projekt felgyorsítása; második tároló 
létrehozása, horvát–magyar gázvezeték-összeköttetetés kiépítése

Lengyelország Orosz gázimport-arány 70-ről 40%-ra csökkentése, cseppfolyós földgáz 
projekt felgyorsítása, hazai kitermelés növelése, gáztárolói kapacitásbő-

vítés, német, osztrák és skandináv vezeték-összeköttetések bővítése

Szerbia Gazprommal közösen földgáztároló kapacitás fejlesztése

Szlovákia Részben állami tulajdonú nagykereskedő és tároló cég létrehozása, 
regionális tárolói kooperáció, nukleáris áramtermelés, stratégiai 

gáztárolás lehetősége

Szlovénia Hazai gáztározó esetleges kialakítása, további szenes
és nukleáris bázisú áramtermelés igénye

forrás: saját gyűjtés Platts jelentések alapján; Magyar Energia Hivatal

7. táblázat A gázellátás-biztonságot növelő, aktuálisan 

vitatott lehetőségek
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Magyar gas release

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. 2009. március 6-án 

megtartotta negyedik éves földgáz aukcióját. 

Az esemény jelentősége, hogy az ily módon 

transzparensen értékesített földgáz a magyar 

szabadpiacon értékesített gáz jelentős részét 

adja. 2008-ban ez becslésünk szerint közel 30% 

volt, ami egyben a tavalyi teljes magyar földgáz-

fogyasztás 8,5%-ának felel meg.

A gas release megtartására az Európai Bizott-

ság Versenypolitikai Főigazgatósága kötelezte 

az E.ON-t, miután részletes vizsgálat után, 2005. 

december 21-én meghozott határozatában jóvá-

hagyta az E.ON Ruhrgas International AG-nak a 

MOL Földgázellátó Rt.-ben és a MOL Földgáztá-

roló Rt.-ben történő befolyásszerzését.5 Tekin-

tettel arra, hogy a tranzakció következtében az 

E.ON jelentős piaci erővel rendelkezik a magyar 

gáz-nagykereskedelmi és gáztárolói piacon is, 

valamint a villamosenergia-szektorban is jelentős 

szereplő, a Bizottság a jóváhagyást számos 

feltételhez kötötte. A tulajdonosi szétválasztás 

előírása a gázszállítás és a nagykereskedelem 

vonatkozásában is ennek a feltételrendszernek 

volt fontos eleme. Cikkünkben a likviditást növelő 

előírásokra szorítkozunk. 

A versenypiaci likviditás növelésének két fontos 

forrása az előírt contract release és a gas release 

programokból származó földgáz. A contract 

release a hazai kitermelés felének (évente 

közel 1,2 milliárd m3) 2015-ig szóló átruházását 

eredményezte a Tigáz és a Főgáz számára. Ez a 

forrás is főként a szabadpiaci értékesítést növeli, 

bár részben a közüzembe is kerül belőle. A gas 

release az import források egy részének aukción 

történő értékesítését írta elő, és teljes mértékben 

a szabad piaci értékesítést növeli.

A gas release keretében az E.ON Földgáz Trade 

Zrt. nyolc éven keresztül (2006–2013) évi 1 mil-

liárd m3 mennyiségű földgázt köteles értékesí-

tésre felajánlani a földgázkereskedők és a feljo-

gosított fogyasztók részére. Az évente rendezett 

aukciókon az E.ON érdekeltségei sem közvetlen, 

sem közvetett úton nem 

vehetnek részt. Az aukció 

emelkedő áras, azaz a részt-

vevők az adott kikiáltási ár 

mellett az általuk vásárolni 

kívánt mennyiséget (25, 50 és 100 millió m3-es 

termékcsomagokban) jelölik meg. Túljegyzés 

esetén nagyobb ár mellett újabb ajánlatokat kell 

tenni, mindaddig, míg a kereslet a felkínált meny-

nyiségre csökken. Az aukciók ármechanizmusa 

lehetővé teszi, hogy a résztvevők versenyképes 

áron jussanak földgázhoz, hiszen az eredetileg 

előírt kezdő ár az átlagos beszerzési költséget 

reprezentáló WACOG 95%-a. Az E.ON által az 

értékesítésen elszenvedett pénzügyi veszteséget 

a Bizottság határozata 26 millió euróban korlá-

tozta. Ennek megfelelően a 2006-os és 2007-es 

árverés veszteségei alapján a 2008-as induló ár 

már a WACOG 97,4%-a, 2009-ben már a WACOG 

99,3%-a volt.

Az aukciós végár sajnálatos módon nem 

nyilvános, a táblázatban azért szerepel mégis, 

mert az első két évben az aukciós kiinduló ár lett 

a végár is. Ennek oka, hogy 2006-ban még a 

piaci szereplők óvatosak voltak és kevés idejük 

maradt az aukcióra való felkészülésre, valamint 

nagy volt az egyéb (a szabályozott árakra vonat-

kozó) bizonytalanság. Csupán a felkínált meny-

nyiség alig felére érkezett ajánlat (a szabályok 

szerint a bennragadt mennyiséget a következő 

három évben egyenlő részletekben újra fel kell 

kínálni). Utólag a referenciaárhoz képest – ami a 

szabályozott közüzemi ár volt –, a gas release ár a 

nyertesek számára nagyon kedvezőnek bizonyult. 

A 2007. évben pontosan a felkínált mennyiségre 

érkezett ajánlat, így nem volt árverseny a vevők 

között, ismét a kiindulási áron kelt el a felkínált 

mennyiség. A 2008-as aukción már háromkörös 

aukció volt, és ismert, hogy a végár a WACOG 

97,4%-ánál magasabb volt, de nem érte el 

a WACOG-ot, valamint a különböző méretű 

termékcsomagok különböző árakon (a kiinduló 

árnál magasabban) zártak.

A növekvő versenyt jelzi, hogy az idén már hét 

kör volt. Az aukción ugyanakkor kevesebb részt-

vevő indult, és a nyertesek száma is csökkent a 

tavalyihoz képest. Valamennyi termékcsomag az 

aukció hetedik körében zárt, azonos áron.

Az aukció végára meghaladta a WACOG-ot, ami 

AKTUALITÁSOK

5Case No COMP/M.3696-E.ON/MOL

ei sem közvetlen, Az aukció végára meghaladta a WACOG ot, ami 

2006 2007 2008 2009

Kiindulási ár

a WACOG %-ában
95% 95% 97,4% 99,3%

Az aukciós végár 

(WACOG %-ában)

8,023 USD/GJ
(=95%)

8,2667 USD/GJ
(=95%)

(n. a.<100%) (100%<n. a.)

8. táblázat A magyar gas release aukciós induló ára és végára 

(USD/GJ, illetve a WACOG %-ában)
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szintén komoly piaci versenyt 

jelez nagykereskedelmi 

szinten. Idén az E.ON számára 

további veszteség ezen az 

aukción nem keletkezett.

Az aukcióra kínált termék 

technikai paramétereit 

tekintve egy folyamatos 

szállítású, kis rugalmasságú, 

konstans minőségű termék, 

így önmagában egy fogyasztó 

igényének kielégítésére 

sem alkalmas, csak egy portfólió elemeként 

hasznosítható. A szerződött mennyiség két év 

alatt egyenlő részletekben, az átadási pontokon 

– 80%-a a beregdaróci (ukrán–magyar) határ-

ponton, 20%-a a baumgarteni (osztrák) mérőál-

lomáson – kerül átadásra. Az E.ON Földgáz Trade 

Zrt. Baumgartenből a HAG vezetéken szállítja 

a földgázt az osztrák–magyar határpontig, 

amelyért külön díjat számít fel. A magyar szállítói 

kapacitás-lekötési szabályok és a swap módsze-

rek kizárása miatt a vásárolt gáz külföldön való 

értékesítésére (például Baumgartenben) csak 

elméleti lehetőség van.

Gas release programokat azért írnak elő a 

szabályozó és versenyhatóságok, mert reményeik 

szerint a piacon megjelenő, transzparens módon 

és megfelelően alacsony áron kínált forrás 

lehetőséget biztosít a koncentrált és hosszú távú 

szerződésekkel bebetonozott piacokon is az új 

szereplők piacra lépésére, illetve piaci helyze-

tének megerősítésére. Európában számos gas 

release program futott és fut jelenleg is. A piaci 

verseny kialakulásához azonban nem elég csupán 

a források biztosítása, a szállítási és tárolási 

infrastruktúrához, valamint a fogyasztókhoz való 

hozzáférés is elengedhetetlen. Az eddig megva-

lósult európai példáknál szinte minden esetben 

hiányzott valamelyik feltétel ahhoz, hogy a gas 

release elérje a tőle remélt katalizáló hatást

a piaci verseny elősegítésében. A magyar 

gas release program ugyanakkor, a kijelölt 

EU-megfigyelő szerint, lebonyolítását tekintve 

kifogástalan volt, a szabadpiaci forrásokhoz való 

jelentős hozzájárulása pedig megkérdőjelezhe-

tetlen.

Helyzetjelentés a gázpiac 
szabályozási hátteréről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt 

(továbbiakban: új GET) az Országgyűlés 2008. 

június 9-én fogadta el. A GET számos – már jól 

ismert – változást vezetett be a régi működési 

modellhez képest, ugyanakkor a részletek 

kidolgozatlanul maradtak: a törvény közel száz 

helyen hivatkozik arra, hogy a törvény végrehaj-

tásának részletes szabályait külön jogszabályban, 

kormányrendeletben határozza meg. Ezek közül 

a legjelentősebb a GET egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet, mely 

2009. január 30-án meg is jelent (19/2009 Korm. 

rendelet [továbbiakban: VHR]), és a részletes 

szabályok döntő többségét tartalmazza.

A GET legtöbb rendelkezése 2009. július 1-jén 

lép hatályba, azonban a hatályba léptetés lépcső-

zetes, egyes rendelkezések a kihirdetést követő 

napon, illetve 2008. szeptember 1-jén, szeptem-

ber 15-én, 2009. január 1-jén és 2009. április 1-jén 

léptek hatályba.

A megjelent VHR hatályba léptetése szintén 

lépcsőzetes, legtöbb rendelkezése 2009. július 

1-jén lép hatályba, de kihirdetése napján, illetve a 

kihirdetést követő 15. napon lépnek hatályba azon 

rendelkezések, amelyek az átmenet biztosítása 

érdekében tartalmaznak rendelkezéseket.

Az átmenet biztosítása érdekében számos 

intézkedést írnak elő a jogszabályok, amelyeket 

július 1-jéig meg kell valósítani. Ezen intézkedések 

érintik többek között:

• az új engedélyek kiadását, az engedélyek 

módosítását,

• az új, illetve átdolgozott üzemi és kereskedel-

mi szabályzat elkészítését, 

• a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac 

kialakítását és az elszámolóház kiválasztását, 

• a regionális földgázelosztási díjat megalapozó 

kiegyenlítő fizetési mechanizmus kialakítását, 

• az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

árszabások képzését és alkalmazási feltételeit,

• az együttműködő földgázrendszer-haszná-

latért fizetendő rendszerhasználati díjakat, 

melyeket továbbra is – a Hivatal javaslata 

alapján – a miniszter rendeletben állapít meg.

2006 2007 2008 2009

Indultak az aukción 10 7 8 5

Nyertek az aukción 2 4 6 3

2006 2007 2008 2009

Végfogyasztó 350 (1) 400 (1) 500 (2)  200 (1)

Kereskedő 125 (1) 775 (3) 600 (4) 900 (2)

Összesen 475 (2) 1175 (4)  1100 (6) 1100 (3)

9. táblázat A magyar gas release programban résztvevők 

száma, éves bontásban

10. táblázat A magyar gas release programban megnyert 

mennyiségek millió m3-ben, és zárójelben a nyertes 

ajánlattevők száma
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Impact of the 2004 
Enlargement on the
EU Energy Sector

A közelmúltban jelent meg a REKK új könyve 

Impact of the 2004 Enlargement on the EU 

Energy Sector (Az EU 2004-es bővítésének ener-

giapiaci hatásai) címmel. A kötet az energiapoli-

tika, a beruházások és az infrastruktúra-fejlesztés 

elemzésén keresztül vizsgálja a bővítésig és az 

azt követő néhány évben lezajlott folyamatokat. 

A kötet az alábbi témakörökben értékeli a 2004-

es bővítés hatását: 

• a villamos energia és a gázellátás szétválasztása, 

• a földgáz geopolitikája Kelet-Közép-Európában, 

• az energiaellátás biztonsága hosszú távon, 

• piacnyitás a villamosenergia- és gázszektorban, 

• az új tagországok energiaszolgáltató vállalatai-

nak felosztása és egyesülése, 

• jogharmonizáció és befektetések a megújuló 

energiaforrások területén, 

• energiahatékonysági célkitűzések a tagálla-

mokban, 

• szabályozási környezet és a végrehajtás intéz-

ményrendszere.

A fő motívum, amely végigvonul a könyvön, az a 

hosszú egységesítési folyamat, amely az ener-

giapolitika és az infrastruktúra átalakítása terén 

zajlik a rendszerváltozás kezdete óta. A Kelet- és 

Nyugat-Európa „újraegyesítésének” tekinthető 

2004. május 1-jei dátum olyan eseményként 

emelkedett ki, amely biztos politikai átrende-

ződést jelentett, és a kelet-európai energia és 

ipari infrastruktúra megújulását hozta. A könyv 

fejezetei ebből a történelmi nézőpontból közelít-

ve határozzák meg, hogy az ellátásbiztonságot 

hogyan befolyásolta a 10 új tag csatlakozása az 

Európai Unióhoz.

A könyv megrendelhető honlapunkon

a www.rekk.eu címen.

REKK SZÍNES

A kiadványban előforduló rövidítések:

ARA Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen

ECX European Carbon Exchange

EEX European Energy Exchange

EIA Energy Information Administration

EUA EU Allowance

FERC Federal Energy Regulatory Commission

GET A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

GSE Gas Storage Europe

HAG Hungary Austria Gasleitung

HHI Herfindahl-Hirschmann Index

LNG Liquefied Natural Gas

MEH Magyar Energia Hivatal

VESTÉK Villamos Energia Statisztikai Évkönyv

VHR A GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

WACOG Weighted Average Cost of Gas

WTI West Texas Intermediate



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 2004 óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak 

vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.

A REKK fő tevékenységei:

Kutatás

Fő kutatási területünk a kelet-
közép- és a délkelet-európai 
régió:

• regionális villamosenergia- és 
gázármodellezés

• CO2-kvótakiosztás és 
-kereskedelem

• megújuló erőforrások 
támogatása és piacai

• ellátásbiztonság

• piaci belépési és 
kereskedelmi korlátok

• szolgáltatóváltás

Tanácsadás

• ár-előrejelzés és 
országtanulmányok
a beruházási döntések 
előkészítéséhez

• nagyfogyasztói tanácsadás 
az energiastratégia 
kialakításához a liberalizált 
piacon

• árszabályozási tanácsadás 
a szabályozó hatóságok és 
az energiaszolgáltató cégek 
részére

• konzultáció és tanácsadás 
rendszerirányítók részére, az 
új piaci kihívások kezelésére

Oktatás

Képzési programjaink:

• nyári egyetem

• szabályozói kurzusok 

• tréningek és e-learning 
kurzusok az alábbi témákban:

 ▪ árszabályozás

 ▪ villamosenergia-piacok

 ▪ piacmonitoring

 ▪ gázpiacok

• alkalmi, vállalati képzések 
egyedi igények alapján

Szabályozó
hatóságok

MEH, GVH, KVVM,
GKM, FVM

Energiacégek és 
nagyfogyasztók

Mavir, E.ON, MOL, MVM, 
ELMŰ, Főgáz, Alcoa, DRV

Nemzetközi
szervezetek

DG TREN, USAID, ERRA, 
CEER, NARUC

A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális 
környezet fi gyelembevétele nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió országainak 
piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan fi gyeljük. A régiós áramárak előrejelzésére 

15 országra kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk.

A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi 
tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok 

sajátosságait fi gyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.
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REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT
1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.   T. (+36 1) 482 7070   F. (+36 1) 482 7037   E. rekk@uni-corvinus.hu   www.rekk.eu




