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A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti 
szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakért i hozzájárulás. Széles 

kör  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-el készítésig terjednek.

A REKK f  tevékenységei:

Kutatás

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

• regionális villamosenergia- 
és gázármodellezés

• CO2-kvótakiosztás 
és -kereskedelem

• megújuló er források 
támogatása és piacai

• ellátásbiztonság

• piaci belépési és 
kereskedelmi korlátok

• szolgáltatóváltás

Tanácsadás

• ár-el rejelzés és 
országtanulmányok
a beruházási döntések 
el készítéséhez

• 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, 
ELM , F gáz, Alcoa, DRV

Nemzetközi
szervezetek

DG TREN, USAID, ERRA, 
CEER, NARUC

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

15 országra kiterjed  regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk.

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

sajátosságait  gyelembe vev  megoldásokkal szolgálnak.

Fontosabb ügyfeleink:

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
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Tisztelt Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Jelentés az 

energiapiacokról című kiadványunk III. évfo-

lyamának 3. számát nyújthatjuk át Önnek. 

Őszintén reméljük, hogy Olvasóink elégedet-

tek voltak a Jelentés korábbi számaival.

Első alkalommal készítünk a hazai és 

hazánkra befolyással bíró gázpiaci fejle-

ményekről rövid összefoglaló elemzést. 

A jövőben – az Árampiaci folyamatokhoz 

hasonlóan – ez a fejezet is mindig, az adott negyedév eseményeivel 

frissítve, állandó részét képezi majd Jelentésünknek. A bővítést első-

sorban a gázpiacon az elmúlt időszakban történt olyan piaci esemé-

nyek indokolják, amelyek megszüntették a piacelemzés szempont-

jából triviális, szerződésen alapuló egyszereplős nagykereskedelmi 

piacot, és teret adtak a kereskedői versenynek és különféle piaci 

stratégiáknak. A bővítésre továbbá azáltal nyílt lehetőség, hogy

a közelmúltban végre publikusan elérhetővé váltak olyan alapvető 

piaci adatok, amelyek nélkül nem volt lehetséges elemzéseket készí-

teni. A megnövekedett transzparencia főként az FGSZ ZRt. uniós 

adatszolgáltatásának köszönhető. Reméljük, hasznosnak találják ezt

a fejlesztésünket, örömmel várjuk véleményeiket, javaslataikat.

A nagykereskedelmi piacok jellemzésén túl, számunkban négy 

további elemzést teszünk közzé.

Első írásunkban a hazai gázárak alakulása szempontjából kiemel-

kedő jelentőségű HAG vezeték a 2011/2012-es gázévre vonatkozó 

allokációját vesszük górcső alá, sorra vesszük a kapacitáselosztás 

megvalósításának fordulatos történetét és értékeljük a végeredményt.

Második elemzésünk a német nukleáris moratórium hatásait 

mutatja be a közép-európai – különös tekintettel a magyar – nagy-

kereskedelmi árakra, a német erőművi portfólió megváltozásán

és a határkeresztező kereskedelmen keresztül.

Harmadik cikkünk összefoglalja a meglehetősen mozgalmas 

2010/2011-es földgázpiaci gázév legfontosabb szabályozási 

változásait. 

Műhelytanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy a jelenleginél maga-

sabb, 30%-os üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentési cél milyen 

makrogazdasági hatásokkal járna Magyarország számára. 

Reméljük, a mostani számban is sok hasznos információt tudunk 

nyújtani kedves Olvasóinknak.

 

Kaderják Péter, igazgató
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2. ábra Az áram és földgáz 2012. évi határidős árának alakulása

2010. áprilistól 2011. június végéig

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2012-re szóló határidős

ARA szén és spot Brent nyersolaj árának alakulása

2010. áprilistól 2011. június végéig

2011 második negyedévében a tényezőpiacokon 

a márciusi áremelkedés folytatódott és stabilizá-

lódott, majd az ár az időszak közepe–vége táján 

csökkenni kezdett. A nyersolaj ára az időszak 

végére 10 dollárral mérséklődött az időszak elejé-

hez képest, a széné tonnánként 4-5 dollárral esett. 

A régóta tartó emelkedő trend a földgázpiacon is 

megtörni látszik, a határidős földgáz ára nem vál-

tozott lényegesen a negyedév folyamán. A német 

piacon kereskedett nagykereskedelmi villamos-

energia-termékek ára június közepéig stagnált, 

majd esésnek indult. A villamosenergia-termékek 

árában tapasztalt júniusi csökkenés oka a szeny-

nyezési jog árában beállt zuhanás: június végére a 

CO2-kvóta tonnánkénti ára 13 euró alá zuhant.

ENERGIAPIACI FOLYAMATOK

A tényezőpiacokon az előző negyedévben 

tapasztalt áremelkedés a megfigyelt időszak 

elején tovább folytatódott: a Brent nyersolaj 

ára áprilisban 120 dollár fölé szökött, majd 

hirtelen esésnek indult, májusban és júniusban 

115 dollár körül mozgott. A határidős szén ára 

tonnánként 130 dolláros áron stabilizálódott, 

csak kisebb áremelkedéseket tapasztalhattunk 

május és június elején. Az árak mérséklődésé-

vel a negyedév végére az árak megközelítették 

a márciusi ugrás előtti árszintet. A határidős 

földgáz árában nem tapasztalhattunk lényeges 

elmozdulást. Az árfolyam a márciusi 26,5 euró/

MWh-s átlagár körül mozgott, majd június végén 

is ugyanezen az értéken zárt.

Nemzetközi ártrendek

A tényezőpiacokon az előző 

negyedévben tapasztalt 

áremelkedés a megfigyelt idő-

szak elején tovább folytatódott: 

a Brent nyersolaj ára áprilisban 

120 dollár fölé szökött, majd 

hirtelen esésnek indult, május-

ban és júniusban 115 dollár körül 

mozgott. A határidős szén ára 

tonnánként 130 dolláros áron 

stabilizálódott, csak kisebb 

áremelkedéseket tapasztal-

hattunk május és június elején. 

Az árak mérséklődésével a 

negyedév végére az árak meg-

közelítették a márciusi ugrás 

előtti árszintet. A határidős 

földgáz árában nem tapasztal-

hattunk lényeges elmozdulást. 

Az árfolyam a márciusi 26,5 

euró/MWh-s átlagár körül 

mozgott, majd június végén is 

ugyanezen az értéken zárt.

A német tőzsdén kereske-

dett, 2012-es évre szóló határ-

idős termék árában a nyári 

hónapok stagnálást és mérsé-

kelt visszaesést hoztak. A zsi-

nórtermék egészen június köze-

péig az 58–60 eurós sávban 

mozgott, majd június végére 

56 euróval zárt. A csúcster-

mék mindvégig a 70–75 eurós 
2 ábra Az áram és földgáz 2012 évi határidős árának alakulása

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

'10
IV.

'10
V.

'10
VI.

'10
VII.

'10
VIII.

'10
IX.

'10
X.

'10
XI.

'10
XII.

'11
I.

'11
II.

'11
III.

'11
IV.

'11
V.

'11
VI.

forrás: EEX, ENDEX

Á
r 

(€
/M

W
h
)

EEX csúcs

ENDEX TTF gáz

EEX zsinór

1 ábra Az EEX-en kereskedett 2012-re szóló határidős
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5. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2010. II. negyedév és 2011. II. negyedév között

4. ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása

az előző év azonos időszakához képest

2010. március és 2011. június között

3. ábra A 2011. decemberi szállítású CO2-kvóta árának 

alakulása és az ECX-en kereskedett napi mennyiség

2010. áprilistól 2011. június végéig

3. ábra A 2011 decemberi szállítású CO2-kvóta árának
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4 ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása
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5 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2010. II. n. év 2010. III. n. év 2010. IV. n. év 2011. I. n. év 2011. II. n. év
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intervallumon belül maradt, 

június utolsó napjaiban ez is az 

alacsonyabb ár felé tendált.

A nagykereskedelmi határidős 

árak még így is 5-6 euróval a 

március eleji árak felett voltak.

A 2011. decemberi szállítású 

szennyezési jog (EUA) ára 

június közepéig megmaradt 

a magasabb, március végén 

rögzült sávban, ezt követően 

13 euró alá esett. A váratlan 

áresést a június 22-én kiadott, 

új energiahatékonysági irány-

elv-tervezet okozhatta, amely 

az ETS rendszer helyett 

nagyobb hangsúlyt helyezne 

az energiahatékonysági 

programok révén elért megta-

karításokra. Az áresés napjai-

ban jelentős, napi 30 millió 

tonnát meghaladó kvótával 

kereskedtek. 

Hazai árampiaci 
helyzetkép

2011 második negyedévében 

a naptári és hőmérsékleti 

hatásoktól megtisztított hazai 

villamosenergia-fogyasztás 

lényegében megegyezett a 

tavalyi értékkel, kevesebb, mint 

1%-kal haladva meg azt.

A negyedéven belül csak a 

májusi fogyasztás volt érzékel-

hetően magasabb a 2010. évi 

vonatkozó fogyasztásnál.

A negyedévben a fogyasztás 

ötödét elégítettük ki külföldi 

forrásokból, ez egybevág 

a nyári hónapokra jellemző 

magas nettó importarány-

nyal. Ez a 2008-as és 2009-es 

évekre jellemző nettó importnál 

5 százalékponttal magasabb 

részarányt takar.

A havi határkeresztező 

kapacitások ára egyik határon 

sem haladta meg az 1 eurót. 

A legmagasabb árak ebben 

a negyedévben is a román–

magyar, a szerb–magyar, illetve 

a magyar–osztrák metszéken 

alakultak ki. 2011. májusban a 
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6. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2011. II. 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.

cseh, szlovák és magyar átviteli rendszerirányítók, 

szabályozók és a szervezett villamosenergia-

piacok képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá az 

egységes közép-európai nagykereskedelmi piac 

létrehozásáról. A tervek szerint Magyarország 

2012 első félévében összekapcsolódik a már integ-

rált cseh és szlovák árampiacokkal.

A régiós piacokon kereskedett spot villamos-

energia-ár az első negyedévhez viszonyítva 3-4 

százalékponttal növekedett a német, cseh és 

magyar tőzsdéken, a román áramtőzsdén egye-

nesen 6 százalékponttal. A HUPX-en kereskedett 

zsinórtermék mennyisége az előző negyedévhez 

képest közel megduplázódott: 0,94 TWh villa-

mos energia cserélt gazdát.

A nagykereskedelmi árra a menetrendtől való 

eltérés költségei, a kiegyenlítőenergia-árak is 

hatással vannak. A napi szinten elszámolásra 

kerülő fel- és leszabályozás árát a rendszerirá-

nyító a kiegyenlítő piacon igénybe vett energia 

költsége alapján határozza meg. A mérlegkörökre 

vonatkozó kiegyenlítés költségeit egyrészről a 

kiegyenlítő árak, másrészről az időszakra jellemző 

spot villamosenergia-ár határozza meg. Minél 

nagyobb a fel- és leszabályozás 

ára, illetve a spot nagykeres-

kedelmi ár közti különbözet, 

annál költségesebb a hiányt a 

kiegyenlítő piacról beszerezni. 

Az időszakban az órás pozitív 

kiegyenlítő energia átlagos ára 

29,9 Ft/kWh volt, a negatív 

kiegyenlítő energia beszerzése 

átlagosan -0,95 Ft-ba került 

kilowattóránként.

A 2012-re vonatkozó zsi-

nórtermék ára az időszakban 

június közepéig a márciusi, 

megnövekedett árszinten 

mozgott, majd 4 euróval vissza-

esett. A magyar zsinórtermék 

átlagosan 60 eurócenttel volt 

6 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2011 II negyedév

7. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde

másnapi zsinórtermék árainak összehasonlítása,

2010. április és 2011. március között

7 ábra Az EEX az OPCOM az OTE és a HUPX tőzsde
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ápr. 250 0,03
máj. 50 0,06
jún. 300 0,02
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j

MW Ft/kWh
ápr. 800 0,02
máj. 650 0,06
jún. 650 0,13

forrás: CAO, EMS, HEP,
MAVIR ZRt., Transelectrica
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9. ábra A 2012-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió 

országaiban 2010. április és 2011. június között

8. ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak 

alakulása 2011. II. negyedévében

8 ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak

április május június
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drágább a németnél, míg a 

cseh és szlovák piacokon átla-

gosan 2,5 euróval került keve-

sebbe egy MWh áram, mint a 

német tőzsdén.

Július 6-án az MVM megtar-

totta első éves áramárverését, 

ahol 1,3 TWh, 2012-re szóló 

zsinórtermék cserélt gazdát, 

megawattóránként átlagosan 58 

euróért, ami megfelelt az idő-

szakra jellemző tőzsdei áraknak.

Hazai gázpiaci 
helyzetkép

Elsőként az épp lezárult 

2010/2011-es gázév főbb 

adatait és összefüggéseit 

mutatjuk be. Ebben a gázévben 

a 12,3 milliárd m3 fogyasztás 

1,8%-kal volt magasabb, mint 

a 2009/2010-es gázévben. 

Ebben az emelkedésben 

szerepet játszott, hogy ez az 

év a 2009/2010-eshez képest 

kismértékben hidegebb volt. 

A földgázfogyasztás erősen 

hőmérsékletfüggő. Amennyi-

ben a napi középhőmérséklet 

16 °C alatt van, hazánk teljes 

földgázfogyasztása a hőmér-

séklet csökkenésével arányosan 

nő, ugyanakkor körülbelül 16 °C 

felett a földgázfogyasztás nem 

függ már a hőmérséklet alaku-

lásától. E küszöbérték alapján 

definiáljuk az ún. napfokszámot 

(heating degree day – hdd), 

amely 16 °C-nál alacsonyabb 

napi középhőmérséklet ese-

tén a két érték különbségével, 

egyébként pedig 0-val egyenlő, 

és amely egy hosszabb idő-

szakra – például egy hónapra 

– a napi napfokszámok össze-

gével egyenlő. 

A 2010/2011-es gázév a 

sokéves átlagnál, ha nagyon kis 

mértékben is, de hidegebb volt. 

A 10. ábrán látható, hogyan 

alakult a gázfogyasztás hónap-

ról hónapra, illetve hogyan 

viszonyult a gázév hónapjainak 

napfokszáma a tavalyi azonos 
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010/2011-es
havi hdd eltérése
a 2009/2010-es
havi hdd-től

2010/2011-es
havi hdd eltérése
az átlag hdd-től

F
o

g
y
a
sz

tá
s,

 m
ill

ió
 m

3
 (

15
°)

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

N
a
p

fo
k
szá

m
 (e

lté
ré

s)

2010/2011.
évi fogyasztás

2009/2010.
évi fogyasztás

forrás: MEH, FGSZ; European Climate Assessment & Dataset

10. ábra A havi földgázfogyasztás alakulása a 2010/2011-es

gázévben az előző időszak ugyanazon havi fogyasztási 

adataival összevetve, valamint összevetve a havi napfok-

számok sokévi átlagtól és az előző gázévtől vett eltérésével  
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hónapok napfokszámához, és a sokéves átlagos 

napfokszámhoz képest.

A legnagyobb felfelé irányú eltérés az előző 

gázévbeli fogyasztáshoz képest szeptemberben, 

októberben és decemberben volt, ugyanakkor 

látható, hogy ezek a hónapok jóval hidegebbek 

is voltak, mint ugyanezen időszakok a megelőző 

gázévben. Hasonlóan, a januári és áprilisi jelen-

tősebb fogyasztáscsökkenést is jól magyarázza 

az évek közötti napfokszámkülönbség. Így, míg a 

2009/2010-es gázévben a január volt a fogyasz-

tás csúcshónapja, addig 2010/2011-ben decem-

berben volt a csúcs.

A gázpiac kínálati oldalán az 

idei évben elsősorban a január 

és a február hónapokban figyel-

hettünk meg érdekes tenden-

ciákat. A hazai tárolók mindkét 

hónapban a megszokottnál 

jóval nagyobb szerepet játszot-

tak a hazai igények kielégíté-

sében, a keleti irányból érkező 

import nagyarányú visszaesése 

mellett. A források struktúrája 

tekintetében ez a két hónap 

2009-et, a gázválság évét idézi, 

amikor az orosz importszállítá-

sok megszakadása következté-

ben a hazai igények fedezése 

csak a kitárolás nagyarányú 

növelésével volt biztosítható.

Az idei év fejleményeiben sze-

repet játszhatott a tárolókban 

tavaly felhalmozott készletek 

minden korábbinál magasabb 

szintje. 2010 szeptemberére 

– vagyis a betárolási időszak 

végére – a kereskedelmi táro-

lókban mintegy 4490 millió m3 

gáz halmozódott fel, ami hoz-

závetőlegesen 1 milliárd m3-rel 

több annál, mint amit a korábbi 

években ilyenkor láthattunk. Így 

valószínűsíthető, hogy az óriási 

készleteket felhalmozó nagyke-

reskedő, még a TOP kötelezett-

ség terhe mellett is, 2011 elején 

inkább az importszállítások 

visszafogása mellett döntött.

Lanyhán indult az idei betáro-

lási időszak a hazai földgáztá-

rolók számára. Az év második 

negyedévében mindössze 750 millió m3 gázt saj-

toltak a tárolókba, ami jelentősen elmarad mind a 

tavalyi, mind az azt megelőző években megfigyel-

hető mennyiségektől. Ez a volumen annak a fényé-

ben is igen alacsony, hogy a határidős olajárpálya 

alapján az olajindexált gázár a jelenlegi 440 $/em3-

ről a kitárolási időszak kezdetére akár 555 $/em3-re 

is emelkedhet. Az alacsony tárolási kedv vélhetően 

összefügg azzal, hogy az előző kitárolási ciklus 

végén jelentős mennyiségű gáz maradt a tárolók-

ban. 2011. március végén a kereskedelmi tárolók 

mobilgázszintje 1770 millió m3 volt, ami ugyan már 

alacsonyabb a tavalyi rekord magasságú, 2320 

milliós értéknél, azonban még mindig jelentősen 

meghaladja a kitárolási időszak végén megszokott 

szintet.   

12. ábra A hazai kereskedelmi földgáztárolók mobilgáz-

kapacitásának és -készletének havi alakulása

Megjegyzés: Az adatok az E.ON Földgáz Storage Zrt.

tárolóira és az MMBF kereskedelmi tárolójára vonatkoznak.

11. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása

Megjegyzés: A külkereskedelmi adatok a szerb tranzitot

nem tartalmazzák.

11 ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása
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13 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma a 

2010/2011-es gázévben, a lekötött nem-megszakítható

és megszakítható kapacitások mellett

13 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma a
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Hazánkban a határkeresz-

tező gázforgalom domináns 

hányada egyelőre import 

oldali. A két fő forrás, az ukrán 

és az osztrák határkeresztező 

belépési pontok forgalmának 

jellemzőit a 13. és 14. ábrák 

foglalják össze a 2010/2011-es 

gázévre. Mint látható, mivel a 

nyugati forrás volt az időszak 

alatt az olcsóbb, a Baumgar-

ten felőli betáplálási ponton 

szinte egész évben – egy pár 

napos nagyobb visszaeséstől 

eltekintve – zsinórban érkezett 

a földgáz hazánkba. Ezen a 

határon a nem-megszakítható 

kapacitás mértéke 12,138 millió 

m3/nap. Ezenfelül az FGSZ 

megszakítható kapacitást is 

értékesített, amelyet mint lát-

ható, a szereplők egész jelentős 

mértékben le is kötöttek, és 

bár a gázáramból nem derül ki, 

hogy annak mekkora hányada 

érkezett a megszakítható kapa-

citáshasználati jogok kereté-

ben, az biztosan elmondható, 

hogy 2010. november és 2011. 

március között a megszakítható 

kapacitásjogokat is intenzíven 

használták. A teljes éves nyu-

gati irányú import gázforgalom 

7,26%-a érkezett ily módon, 

azaz a 12,138 millió m3/nap 

nem-megszakítható kapacitá-

son fölül. Így a teljes Baumgar-

ten felőli import a 2010/2011-es 

gázévben 4,65 milliárd m3 volt.

Ehhez képest az ukrán hatá-

ron a gázévben a rendelkezésre 

álló nem-megszakítható kapacitásoknak csak 

45,8%-át kötötték le a szereplők, és bár a tavaszi 

félévben nőtt a kapacitáslekötés mértéke, még a 

lekötött kapacitásoknak is csak 41%-át használ-

ták ki, azt is jelentős ingadozással. A keleti irányú 

importunk így 2010/2011 során összesen 3,85 mil-

liárd m3 volt. Ez a teljes import mindössze 45%-a.

Az év során folytatódott az a 2009-ben indult,

a gázpiacon teljesen új tendencia, amelynek meg-

felelően a nyugati irányból érkező forrás olcsóbb, 

mint az olajár-indexáláson alapuló hosszú távú 

orosz importszerződés keretében beszerezhető 

földgáz. Igaz, a kezdeti, akár 50%-os árkülönb-

séghez képest a tisztán olajindexált gázár és 

14 . ábra A beregdaróci betáplálási pont forgalma

a 2010/2011-es gázévben, az elérhető teljes kapacitás

és a lekötött nem-megszakítható kapacitás mellett

14 ábra A beregdaróci betáplálási pont forgalma
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a nyugati spot földgáz ára között a különbség 

mérséklődött, de tartós maradt. Az ábrán az 

olajindexált és a baumgarteni spot árak (CEGH) 

mellett feltüntettük az ESZ árrendeletben szereplő 

kevert – 60%-ban az olajindexált gázárra, 40%-

ban pedig a holland tőzsde (ENDEX TTF Gas) 

áraira támaszkodó – import árát is. Mint látható, 

míg 2010 második felében az olajindexált és az 

osztrák spot árak között a különbség még átlago-

san 26,3 Ft/m3 volt, addig 2011 első félévében ez 

a különbség 12,6 Ft/m3-re csökken. Ha pedig az 

osztrák árat a kevertimport árral hasonlítjuk össze, 

akkor a különbözet már csak átlagosan 6,7 Ft/m3. 
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Az olajindexált importár és a 

CEGH árak közötti különbözet a 

2010. decemberi 29 Ft/m3-ről, 

az olajindexált ár 36%-áról 

indult csökkenésnek, majd a 

2011. márciusi mélypont után 

12-14 Ft/m3 környékén, azaz az 

olajindexált ár 15-17%-án stabili-

zálódott a gázév végére.

A 15. ábra a nemzetközi és 

hazai földgázárak következő 

félévi alakulására vonatkozó 

prognózisunkat is tartalmazza. 

Az olajindexált gázárat a 

határidős olajárpálya alapján, 

míg a nyugat-európai tőzsdei árakat a holland 

energiatőzsde határidős jegyzési áraira támasz-

kodva jeleztük előre. Mint látható, a határidős 

árak esetében az olajindexált és a nyugati spot 

földgázárak közötti árkülönbözet várhatóan ismét 

megugrik, az előre vetített hat hónapban átlago-

san 27,2 Ft/m3-re.

15. ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak 

múltbeli és várható alakulása

* Az olajindexált és az ENDEX TTF tőzsdei gázár 60:40 

százalékos arányban súlyozott átlaga.

** A múltbeli árak esetén az olajindexált és a CEGH, a 

jövőbeli árak esetében pedig az olajindexált és a megfelelő 

negyedéves forward ENDEX TTF árak különbsége. A holland 

és az osztrák tőzsdék spot árai közti spread az utóbbi időben 

minimálisra csökkent. A határidős ENDEX gázárakat ezért az 

osztrák piacra vonatkozóan is irányadónak tekinthetjük.

míg a nyugat euró15 ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak
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Baumgarten-saga

Tavalyi 2010/2-es számunkban elemeztük a glo-

bális földgázpiaci változások európai és ezen belül 

magyarországi várható középtávú hatásait. Sejté-

sünk, mely szerint a hosszú távú olajindexált szer-

ződéses árhoz képest a nyugati spot piaci árak még 

pár (2-3) évig alacsonyabbak maradnak, egyelőre 

helytállónak tűnik. Mint ahogy azt a Hazai gázpiaci 

helyzetkép részben készített földgázpiaci árelemzé-

sünk is mutatja, hazánk szempontjából is igaz, hogy 

továbbra is drágább a keleti, hosszú távú szerző-

désen alapuló forrás a tőlünk nyugatra lévő hubok 

spot áraihoz képest, illetve a forward árak alapján 

ez a következő fél évben is várhatóan igaz lesz. 

Felmerül – továbbra is – a kérdés, hogy a ked-

vező nyugat-európai gázpiaci fejleményekből a 

hazai fogyasztók milyen mértékben és módon 

részesülhetnek, milyen akadályai, illetve feltételei 

vannak a kedvező folyamatok „begyűrűzésének” 

az új gázévben.

Mint ahogy azt tavalyi elemzésünkben végigvet-

tük, három fő csatornája lehet annak, hogy az ala-

csonyabb ár a fogyasztókhoz is eljusson. Egyrészt, 

ha az olcsóbb import behozatalához szükséges 

határkeresztező kapacitásokat, amelyekre jelenleg 

túlkereslet van, aukció útján allokálja a földgáz-

szállító, az aukciós ár a két piac (az osztrák és a 

magyar) közti árkülönbséget kell hogy tükrözze. 

A szállító ily módon a két piac közti árrés nagy 

részét lefölözheti, a többlet-árbevétel pedig, 

tarifacsökkentés formájában, az árszabályozás 

révén a földgázszállítótól a fogyasztókhoz juthat. 

Másik módja a begyűrűzésnek a nagykereskedelmi 

verseny élénkülése lehet, ami a hazai nagykeres-

kedelmi gázárak nyugat-európai gázárakhoz való 

ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

közeledését eredményezheti. Végül az alacso-

nyabb árak érvényesülésének harmadik módja a 

közvetlen árszabályozás lehet, azaz ha a szolgálta-

tók számára a hatóság a nyugati árakat is érvénye-

sítő szabályozott árat és eladási kötelezettséget ró 

ki. Ezen az úton ugyanakkor az európai szabályo-

zási keret alapján legfeljebb az egyetemes szolgál-

tatásban részesülő fogyasztók juthatnak olcsóbb 

földgázhoz, és megvalósítása végső soron az ipari 

fogyasztók versenyképességét veszélyezteti. 

Természetesen a fenti három lehetőség össze-

függ. A határkeresztező kapacitások allokációs 

módja egyben hatással van a gázpiaci verseny 

mértékére is, hiszen ha több szereplő is versenyzői 

aukció révén lehetőséget kap az olcsóbb nyugati 

forrás importálására, az inkumbens kereskedők 

mellett versenyképes ajánlatot tudnak nyújtani, 

növelve így a fogyasztókért folyó kiskereskedelmi 

verseny intenzitását is. Hasonlóan, a határkeresz-

tező kapacitások allokációja az egyetemes szolgál-

tatói árszabályozást is behatárolja, az inkumbens 

szolgáltatóknak csak úgy lehet előírni, hogy a 

nyugati árcsökkenést is érvényesítsék végfogyasz-

tói áraikban, ha a szabályozás egyben biztosítja 

számukra vagy az őket ellátó nagykereskedő 

számára a határkeresztező kapacitásokhoz való 

hozzáférést. 

Látható tehát, hogy a Baumgarten felőli belépési 

pont kapacitás-elosztásának módja döntően meg-

határozza az olcsóbb nyugati import földgáz hazai 

árakba való tovagyűrűzésének módját, mértékét. 

Ezért kérdésünk megválaszolásához a továbbiak-

ban a HAG entry kapacitás most indult 2011/2012-

es gázévre vonatkozó allokációjára koncentrálunk, 

sorra vesszük annak fordulatos történetét, majd 

értékeljük a végeredményt.

A kapacitás mérete, fontossága Röviden összefoglaljuk a Baumgarten felőli belépési pont jellemzőit,

hogy lássuk, mekkora tételről is van szó. A 2011/2012 gázévben elérhető nem-megszakítható napi 

kapacitás ezen a határon 417,8 millió MJ/nap (12,1 millió m3/nap). Ez azt jelenti, hogy ha folyamatosan 

importálnak a kapacitásjoggal rendelkezők, akkor a gázévben összesen 152,5 TJ (4,43 Mrd m3) földgázt 

hozhatnak be a hosszú távú importszerződésben foglaltnál alacsonyabb áron. Ez a mennyiség a hazai 

fogyasztás 35-40%-át jelentheti. Ezenfelül a földgázszállító megszakítható kapacitásokat is értékesít, 

amelyek révén a nem-megszakítható kapacitáson fölül is tudnak importálni a kereskedők. Például a tavalyi 

gázévben ily módon többet importáltak a szereplők, mint amennyit a nem-megszakítható kapacitások 

lehetővé tettek volna, összesen 160,3 TJ-t (4,65 Mrd m3-t), amely a teljes import 55%-át jelentette. Lát-

ható tehát, hogy ha a kapacitásokat a szereplők teljes mértékben kihasználják, a hazai import átlagárat 

jelentősen befolyásolni fogja az osztrák piac ára is, azaz a magyar import átlagárnak ekkor körülbelül 

a nyugati spot ár és a hosszú távú orosz importszerződés árának számtani közepe körül kell lennie. 
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HAG kapacitáselosztás 2011/2012

Tavalyi cikkünk röviden összefoglalta, hogy a 

2010/2011-es gázévre végül hogyan lett a kezdeti 

részleges kapacitásaukciós tervekből érkezési sor-

rend alapján végzett, versenymentes környezet-

ben történő allokáció, amely főként az inkumbens 

nagykereskedőt részesítette előnyben. Akkor még 

úgy tűnt, hogy leghamarabb kapacitásaukcióra 

a 2012/2013-as évben kerülhet sor. Ehhez képest 

komoly változás, hogy a most indult 2011/2012-es 

gázévben végül egy kis részt ugyan, de aukció 

útján értékesített az FGSZ. 

A Baumgarten-saga első, még nem közvetle-

nül a tárgyévet érintő, de mindenképp említésre 

méltó momentuma a hosszú távú, több éves 

lekötésekre vonatkozó igényfelmérés volt, amely 

alapján az FGSZ megállapította, hogy a jelenlegit 

követő három gázévre – 2012/2013, 2013/2014 és 

2014/2015 – a szabad kapacitásokat meghaladó 

túligénylés jelentkezett, ezért az igények elosz-

tására a szállító kapacitásaukciót hirdetett meg 

január 28-ra. Ezt az aukciót ugyanakkor a Magyar 

Energia Hivatal január 27-én felfüggesztette. Az 

indoklás szerint az Üzemi és Kereskedelmi Sza-

bályzat (ÜKSZ) hosszú távú lekötéseket érintő 

részei is még módosítás alatt álltak, a módosítási 

folyamat lezárása előtt a kapacitáselosztást így 

nem lehetett megtartani.

A következő, már ténylegesen a tárgyévet meg-

határozó fejlemény meglepő helyről érkezett. Az 

április 7-i 13/2011. NFM rendelet és az ezt módosító 

14/2011. NFM rendelet a stratégiai földgázkész-

letből juttatott a távhőtermelőket ellátó MVM 

és az ESZ szolgáltatókat ellátó E.ON számára 

beszerzési áron földgázt. A rendelettel a kormány 

célja első ránézésre a gázárak emelkedésének 

rövid távon történő megállítása volt az ESZ- és 

távhőfogyasztók számára, amelyhez a stratégiai 

tárolóban találtak olcsó forrást. A „felszabadított” 

mennyiséget, azaz a 2011/2012-es gázév során 

kitárolható 285 millió m3-t az E.ON és az MVM 

között a jogszabály 30–70%-ban osztotta meg. 

Ugyanakkor a rendelet gondoskodott a stratégiai 

készlet visszapótlásáról is, amelyhez a két nagyke-

reskedő számára rendeleti úton felajánlották, hogy 

az Ausztria és Ukrajna felőli belépési pontokon 

éves kapacitást köthetnek le. A két határon tetszés 

szerint leköthető kapacitás mértékét a 13/2011-es 

rendelet az MVM számára 137 millió MJ/napban 

(~4 millió m3/nap), míg az E.ON számára még 68 

millió MJ/napban (~2 millió m3/nap) maximálta, 

de az egy héttel későbbi 14/2011-es rendeletmó-

dosítás ez utóbbit is 137 millió MJ/napra emelte. 

A fizetendő kapacitásdíjat pedig a szabályozott 

rendszerhasználati tarifában rögzítette. A két sze-

replő által fizetendő díj ugyan így is eltér, de csak 

azért, mert jelenleg az ESZ alá tartozó fogyasztás 

ellátásához használt kapacitások szabályozott díja 

alacsonyabb, mint a többi fogyasztás ellátásához 

kapcsolódó kapacitáshasználat szabályozott díja. 

Természetesen mindkét kereskedő az értéke-

sebb, Baumgarten felőli határbelépési ponton 

kívánt lekötni kapacitást, a számukra rendeletileg 

megengedett maximális mértékben. Így a stra-

tégiai készlet felszabadításáról szóló rendelet 

egyben az olcsó gáz kapujának 2/3-át is admi-

nisztratív úton két szereplőnek juttatta, verseny-

mentes környezetben és áron. Ez azt is jelenti, 

hogyha a két szereplő maximálisan kihasználja a 

lekötött kapacitásokat, az a gázév során körülbelül 

2,9 milliárd m3 olcsó gáz importálását teszi lehe-

tővé számukra együttesen. Ez tízszer akkora tételt 

képez, mint a rendelet fő témáját jelentő, 285 

milliós stratégiai készlet-felszabadítás. A stratégiai 

készlet visszapótlásához szükséges import meny-

nyiséget ekkora napi határkeresztező kapacitással 

még a készlet nagyobb hányadának visszapótlá-

sáért felelős MVM is be tudja hozni 50 nap alatt, 

azaz marad 315 nap, amikor a két szereplő szaba-

don rendelkezik még a kapacitásjoggal. Amennyi-

ben a maradék napok importlehetőségét szintén 

a kedvezményezett fogyasztók olcsóbb gázhoz 

jutására fordítják, a kormányzat nagyobb mérték-

ben és hosszabb távon is alacsonyan tudja tartani 

az általa preferált fogyasztói szegmens földgáz- és 

távhőárait, ugyanakkor azt látni kell, hogy ennek a 

többi fogyasztói szegmens fizeti meg az árát.

A saga harmadik lépcsője a GET 2011. július 

1-jén hatályba lépő módosítása volt, amellyel a 

rövid távra, azaz egy évnél rövidebb időre kötele-

zően fenntartandó nem-megszakítható kapacitás 

mértékét 20%-ról 10%-ra csökkentették (70/A §), 

bővítve így az éves lekötésre felkínálható kapa-

citás mértékét. Ennek a módosításnak köszön-

hetően, az osztrák belépési ponton a múltban 

hosszú távra lekötött kapacitások és az imént 

tárgyalt NFM rendeletek kapacitáselosztása után 

fennmaradt egy kis rész, a teljes kapacitás 4%-a, 

16,9 millió MJ/nap (490 ezer m3/nap), amelyet a 

rendszerirányító végül aukción értékesíthetett. 

A baumgarteni éves kapacitáselosztást lezáró 

momentum így tehát egy versenyzői aukció lett. 

A május 13-án megtartott ajánlati áras árverésen 

nyolcszoros túljegyzés mellett a még kapacitást 

elnyerő legolcsóbb ajánlat a szabályozott (az E.ON 

és az MVM által fizetendő) tarifa 4,5-szerese volt. 

Bár az ajánlatok nem publikusak, értesüléseink 

szerint körülbelül a szabályozott tarifa 6-szorosát 

fizetik meg átlagosan az aukción nyertesek, ami 
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– amennyiben teljesen kihasz-

nálják a kapacitást – ~13,8 Ft/

m3 kapacitásjog árat jelent. 

Ez egyben azt is jelzi, hogy 

a kereskedők májusban a 

2011/2012-es gázévre körülbelül 

ekkora árkülönbséget becsül-

tek az osztrák és a magyar piac 

között. Az aukció tehát sikeres 

volt, nyugati forráshoz juthat-

tak objektív verseny alapján 

egyes kereskedők, és a szállí-

tóvezeték-tulajdonos FGSZ is 

minimum 1,2 milliárd Ft több-

letbevételt realizálhatott, amely 

tarifacsökkentés révén később 

visszajuthat a fogyasztókhoz.

Így alakult tehát a Baum-

garten felőli belépési pont 

2011/2012-es gázévre vonatkozó 

éves allokációja. A 16. ábra 

összefoglalóan mutatja a kapa-

citások elosztását, és a jogtulaj-

donosok által fizetendő díjat.

Várható fogyasztói hatások

Összességében az osztrák 

határkeresztező kapacitások 

most induló gázévére vonatkozó 

elosztása vegyes képet mutat.

A kapacitások nagy része 

adminisztratív, és egy nagyon 

kis része versenyzői úton került 

kiosztásra. Az olcsóbb nyugati 

forrás fogyasztókhoz való elju-

tásának lehetősége összetett, az 

annak sikerét garantáló mecha-

nizmusok ma még nem látsza-

nak egyértelműen. Ugyanakkor mind az aukción 

alapuló, mind az adminisztratív kiosztás a fogyasz-

tók javára válhat, amennyiben gondos végrehajtás, 

körültekintő szabályozás kíséri azokat. 

Az adminisztratív kiosztás akkor biztosíthatja az 

alacsonyabb árak ’begyűrűzését’, ha a két kedvez-

ményezett, az MVM és az E.ON teljes mértékben 

kihasználja az általuk lekötött kapacitásokat, és 

az ily módon beszerzett olcsóbb forrást piaci 

árverseny vagy hatósági árszabályozás kényszere 

következtében érvényesítik fogyasztói áraikban. 

Ugyanakkor valamely jelentős piaci szereplő – 

információink szerint az MVM – jelenleg még nem 

él teljesen a lehetőséggel, azaz a számára juttatott 

nagyon értékes kapacitást nem hasznosítja, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Erre utalnak a fizikai 

16 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont

nem-megszakítható kapacitásának allokációja

a 2011/2012-es gázévre

16 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont
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gázimport adatok július 1-je óta jellemző értékei, 

amelyekből jól látható, hogy a teljes lekötött nem-

megszakítható kapacitáshoz képest 132,5 millió MJ 

(~3,88 millió m3) maradt július nagy részében napi 

szinten kihasználatlanul. Ez szinte teljesen meg-

felel a ’nagyok’ által egyenként lekötött kapaci-

tásnak. Július 25-étől emelkedés látható a fizikai 

import mennyiségében, de továbbra is kihaszná-

latlanul marad a nem-megszakítható kapacitások 

körülbelül 19%-a. Érdemes összevetni ezeket az 

importadatokat a megelőző gázév ugyanezen 

időszaki importadataival, amikor még mások 

voltak a kapacitásjog-tulajdonosok. A 17. ábrán 

látható, hogy az új gázévvel és az új kapacitásjog-

tulajdonosokkal a határmetszék kihasználtsága 

17 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma

a lekötött nem-megszakítható kapacitások mellett,

2010 július 1. és 2011 július 31. között

17 ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma
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drasztikusan csökkent, amit ugyanakkor a két piac 

közötti árkülönbözet nem indokol.

Ez azt jelenti, hogy az adminisztratív úton kiosz-

tott, a piaci szereplők által az aukción magasra 

értékelt gázimport-kapacitás egy része pocsékba 

megy. Ami tovább rontja a képet – és számunkra 

érthetetlen –, hogy megszakítható kapacitásjogok 

keretében se használják ki ezt a parlagon hagyott 

kapacitást, azaz jelenleg hazánkba a kapacitá-

sok által megengedett maximális mennyiséghez 

képest a keleti forrásnál olcsóbb földgáznak csak 

a 2/3-a (július végén már 3/4-e) érkezik tényle-

gesen is az országba. Ezáltal a hazai beszerzési 

átlagárak automatikusan magasabbak lesznek, 

mintha az importlehetőséget teljes mértékben 

kihasználtuk volna. Júliusban körülbelül 1,4 Mrd 

Ft volt az így keletkező veszteség, vagy elmaradt 

haszon, amennyiben a májusban – a kapacitásauk-

ció hónapjában – júliusra köthető forward nyugati 

árak és a magyar becsült nagykereskedelmi ár 

különbözetét vesszük alapul, ami 12,7 Ft/m3 volt. 

(Egyébként, ha a júliusi baumgarteni spot árakat 

nézzük, ekkor az árkülönbözet még nagyobb,

20,9 Ft/m3.)

A ki nem használt, adminisztratív úton kiosztott 

kapacitás a fogyasztók szempontjából egyér-

telműen káros, mivel az alacsonyabb nyugati ár 

nem juthat el a fogyasztókhoz közvetlen ársza-

bályozás révén, hiszen nem hozta be a forrást a 

kereskedő, így nincs mit érvényesíteni az árai-

ban. Másrészt nem juthat el a fogyasztókhoz az 

FGSZ többletbevétele révén sem, mivel az azo-

kért fizetendő szabályozott tarifa nem tükrözi az 

osztrák és magyar piac közötti árkülönbözetet, a 

megszakítható kapacitásként való újraértékesítés 

pedig nem olyan jövedelmező, mintha eredetileg 

nem-megszakíthatóként aukcionálhatta volna 

a szállító. Végül harmadik módon, kereskedők 

versenye révén sem juthat el a fogyasztókhoz az 

alacsonyabb ár, hiszen a gáz be sem érkezett az 

országba, sőt, a kapacitások mások előli lekötése, 

majd ki nem használása, egyben forrásszűkítésnek 

és végső soron a drágább forrással rendelkező 

szereplők helyzetbe hozásának is tekinthető.

Ez a fejlemény annak a fényében még kellemet-

lenebb, hogy az említett NFM rendeletek azzal 

a céllal születtek, hogy a gázárak emelkedését 

egyes fogyasztói szegmensekben megakadályoz-

zák, vagy legalábbis az emelkedést visszafogják. 

Az osztrák oldali importkapacitás-jogok kéthar-

madának adminisztratív úton való kiosztása és 

annak most részleges ki nem használása ugyanak-

kor pont a következő gázév árait hajtja fel. 

Azért reméljük, hogy hamarosan teljes mérték-

ben hasznosításra kerül a nyugati határ, és

(ha máshogy nem is, de) legalább addicionális 

megszakítható kapacitásjogok biztosítása kereté-

ben a rendszerirányító lehetőséget teremt a többi 

piaci szereplő számára ezen kapacitásrész haszno-

sítására, és ezáltal hazánk import átlagára közelít-

het a nyugati árakhoz.

A HAG-saga legörvendetesebb fejleménye, 

hogy megindult és sikeresnek bizonyult a határ-

kapacitások aukció révén történő elosztása. Az 

árverés útján értékesített 4%-nyi kapacitás ese-

tében a szállító jelentős többletbevételt realizált, 

ami a rendszerhasználati díjak szabályozása révén 

eljuthat a fogyasztókhoz, másrészt több keres-

kedő is kapacitásjoghoz jutott, amely révén a hazai 

fogyasztókért folyó verseny élénkülhet, és ezáltal 

a fogyasztói árak is közelíthetnek a beszerzési 

költségekhez.

A német atomerőművek bezárásának 
hatása a közép-európai árakra

A német nukleáris politika a közelmúltban erős 

pálforduláson ment keresztül, jócskán megboly-

gatva az európai piacokat. A változás hatásait 

számos tanulmány taglalta, de ezek fókuszá-

ban főként a német rendszerbiztonság, illetve a 

jelenség nagykereskedelmi áramárra mért hatása 

állt. A közel 8,4 GW nagyságú termelői kapaci-

tás márciusi ideiglenes, majd júniusi végleges 

kivonása a német forrásokból erős áremelkedést 

hozott Magyarországon a határidős nagykereske-

delmi villamosenergia-árakban. Tanulmányunkban 

ennek a hatásnak a hátterét igyekszünk megvilá-

gítani, és körüljárni, hogy milyen mechanizmuson 

keresztül történt az áremelkedés. Elsőként felvá-

zoljuk a német erőművi kapacitásokból és terme-

lési költségekből összetevődő kínálati görbét, és 

megmutatjuk, hogy a nukleáris források kivonása 

milyen következményekkel járt a német nagyke-

reskedelmi áramárra. Ezt követően röviden bemu-

tatjuk a döntés közép-európai nagykereskedelmi 

piacokra gyakorolt hatását, majd a határkeresz-

tező áramlások alakulásán keresztül rávilágítunk 

a Németországot és Magyarországot érintő rövid 

távú hatásokra. 

A bezárások háttere és jelentősége

Mint ismeretes, a fukushimai események után 

három nappal, március 14-én hét, 1980 előtt épült 

atomerőművet és a Krümmel atomerőművet

ideiglenesen, majd a kormány május 30-i bejelen-

tése nyomán végleg leállítottak. A nyolc erőmű 

összesen közel 8,4 GW kapacitást tett ki, ez a 

német atomerőművi források 40%-a, a teljes 
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 1 Erről bővebben olvashat a kiadvány első felében lévő Energiapiaci folyamatok részben.
 2 Vízerőműveknél 40%-os, szélerőműveknél 20%-os, fotovoltaikus kapacitásoknál 8%-os kihasználtság.

erőművi mix 6%-a. Ezek a 

kapacitások 2007 óta az összes 

villamosenergia-termelésnek 

csupán 5-7%-át biztosították, 

ami az atomerőművi termelés 

22-23%-át takarja. Ennek oka, 

hogy a kérdéses erőművek 

közül három már évek óta 

stratégiai okokból szüneteltette 

termelését: 2001-ben ugyanis 

a kormány az atomerőművek 

maximális életkorát 32 üzemi 

évben szabta meg. A 30 évhez 

közel járó erőművek termelését 

ezért több esetben visszafog-

ták, és hosszú távú felújításo-

kat, karbantartási munkálatokat 

indítottak a telephelyeken. Így 

történhetett meg, hogy 2010-

ben még üzemeltek a 32 évnél 

öregebb blokkok (Biblis A-B, 

Brunsbüttel, Isar I, Neckarwestheim I, Unterweser). 

A tulajdonosok a kivárásra játszottak, mégpedig 

sikerrel: 2010 szeptemberében az 1980 előtt épült 

erőműveknek 8 éves, a később üzembe helyezet-

teknek 14 éves hosszabbítást biztosított a német 

kormány. A kérdéses 8,4 GW-ból ezért ténylege-

sen márciusban 5,3 GW kivonása történt meg a 

rendszerből.

A bezárás hírére felbolydultak a piacok: a német 

határidős villamosenergia-termékek árában, vala-

mint a kieső kapacitásokat kiváltó fosszilis erőmű-

vekből származó villamos energia árát meghatározó 

nyersanyagárakban és a kvótaárban június közepéig 

tartós emelkedés állt be. A hatás nem korlátozó-

dott a német piacra: az árak dinamikáját szorosan 

követték a határidős cseh, szlovák és magyar villa-

mosenergia-termékek is. Érdekes módon azonban 

a magyar piacra vonatkozó, 2012-es határidős zsi-

nórtermék ára jobban emelkedett, mint a vonatkozó 

cseh, szlovák, sőt német zsinórtermékek ára: míg 

az előbbiek 6-6,2 euróval kerültek többe mega-

wattóránként júniusban, mint februárban, addig a 

magyar 7,4 eurónyit drágult.1 A következőkben ezt 

a jelenséget magyarázzuk két mechanizmuson – a 

német erőművi portfólió megváltozásán és a határ-

keresztező kereskedelmen – keresztül.

Az erőművi portfólió változásának hatása

A magyar és a német nagykereskedelmi ár több 

éve szorosan együtt mozgott, így egy, a német 

árban tapasztalt változás várhatóan leképeződik 

a magyar árban. Ezért, amennyiben az erőművi 

kínálati oldal változásán keresztül – a kínálati 

görbe eltolódásával – megmagyarázható a német 

áremelkedés, úgy megválaszoltuk a magyar 

áremelkedés nagy részét is. Az atomerőmű-bezá-

rások közvetlen, termelésre gyakorolt hatását a 

villamos energia nagykereskedelmi kínálati görbe 

felvázolásával számszerűsítjük. 

A kínálat meghatározásához elsőként felállí-

tottunk egy, a kapacitást erőművi blokkonként tar-

talmazó adatbázist, majd minden egyes egység-

hez a tüzelőanyag típusa és az építés éve alapján 

hozzárendeltük egy MWh áram előállításának 

költségét. A határköltséget a tüzelőanyag-költ-

ség, a szén-dioxid kvótaár, az energiaadó és az 

üzemeltetési költségek összegeként képeztük. Az 

alap kínálati görbe paramétereihez a 2011. februári 

nyersanyagárakat alkalmaztuk, a moratórium utáni 

esethez pedig 2011. júniusi adatokat használtunk 

fel. A megújulók termelését a 2010. évi tényleges 

termelési adatokból számolt kihasználtsággal, 

illetve általánosan elfogadott megújuló kihasznált-

ságokkal korrigáltuk.2 A moratórium utáni kínálati 

görbe tehát annyiban tér el az alapesettől, hogy a 

kérdéses atomerőműveket kihagytuk a kínálatból, 

és júniusi nyersanyag-, illetve kvótaárakat alkal-

maztunk. Az így kapott két kínálati görbe mellett 

feltüntettük a 2010-es rendszerterhelés abszolút 

csúcs- és átlagértékét, rendre 55 és 80 GW-ot.

18 . ábra A német kínálati görbe 2011 februárjában

és júniusában

18 ábra A német kínálati görbe 2011 februárjában
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Az erőművi portfólió megváltozása okozta 

nagykereskedelmi áremelkedés 3,8-4,8 €/MWh 

mértékűnek adódott. Az áremelkedés főként a 

tényezőárak változásának köszönhető, pusztán a 

kapacitások kivonása változatlan nyersanyag- és 

kvótaárakon csupán 1,5-1,8 €/MWh áremelkedést 

vonna maga után. A nyersanyagárak hatását alá-

támasztja, hogy a márciusi spot villamosenergia-

árakban nem történt lényeges áremelkedés.

A termelési mix megváltozása tehát 3,8-4,8 

eurónyi áremelkedést magyaráz meg a tapasz-

talt 6,2/7,4 euróból. Fontos kiemelnünk, hogy a 

német kínálati oldal felépítésekor eltekintettünk 

a külkereskedelmi lehetőségektől, elszigetelt, 

önellátó országként modellezve a német piacot. 

A nemzetközi villamosenergia-kereskedelem a 

jelenlegi határkeresztező kapacitások mellett 

további 18 GW exporttal tudja növelni, vagy 15 

GW importtal csökkenteni a belföldi termelők 

számára jelentkező villamosenergia-keresletet. 

A 6,2 eurós nagykereskedelmi árkülönbözet úgy 

alakulhat ki, hogy Németország legalább 10 GW 

importkapacitást használ ki, csökkentve a belföldi 

keresletet. Június hónapban 2300 GWh nagyságú 

nettó import bonyolódott a német határokon, ami 

3,2 GW importkapacitást jelent: ez csupán 4,88 €/

MWh-ra növeli az árkülönbözetet. A kapacitások-

ból levezetett kínálati görbe segítségével tehát a 

6-7 eurónyi áremelkedésből közel 4-5 eurót tud-

tunk megmagyarázni. 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen 

határkeresztező áramlásokon keresztül juthatott 

el a német bezárások hatása 

Magyarországra. Ezt a jelensé-

get úgy érhetjük tetten, hogy 

megvizsgáljuk a német határo-

kon végbement fizikai áram-

lásokat az adott évben, és ezt 

összevetjük a magyar határo-

kon történtekkel. 

A határkeresztező 

kereskedelem

Németország a közép-európai 

árampiac meghatározó szerep-

lője, külkereskedelmi szempont-

ból jellemzően – az elmúlt évek 

nyári hónapjait leszámítva – nettó 

exportőr pozíciót töltött be.

A moratóriumot követően azon-

ban a nyári hónapokra jellemző 

nettó import korábban, már 

április–májusban jelentkezett, és 

a júniusi import is számottevően 

meghaladta a hónapra jellemző 

behozatalt. Míg 2010 tavaszi 

hónapjaiban Németország főként 

exportált a környező országokba, 

a 2011. év ugyanezen hónapjai-

ban már importra kényszerült, 

illetve az egyébként importtal 

jellemezhető hónapokban maga-

sabb behozatalra szorult.

A megnövekedett behozatal 

egyértelműen kínálat oldali 

tényezőkkel magyarázható.

A német villamosenergia-terme-

lés 4-5 TWh-val volt alacsonyabb 

2011 áprilisában és májusában, 

mint az előző évben.
20. ábra A német külkereskedelem az egyes határokon,

2011. január–június, fizikai áramlások, GWh

19. ábra A német (nettó) villamos energia külkereskedelem

alakulása, 2009–2011. első félév, fizikai áramlások, GWh
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A külkereskedelmi mérlegben 

beállt változás más mértékben 

jelent meg az egyes határokon. 

Az első negyedévhez képest 

jelentősen növekedett az 

import Franciaország irányából, 

emellett a Dánia, Svédország és 

Ausztria irányába szánt export 

helyett importszállítások tör-

téntek áprilisban és júniusban. 

Érdekes módon Csehország 

felől még esett is az import 

nagysága. A Svájc és Hollandia 

felé szánt exportok nagysága 

visszaesett. Az előző évekhez 

képest alacsonyabb exporto-

kat és magasabb importokat 

találunk a legtöbb határon. Az 

import növekedése önmagá-

ban nem magyarázható a tavaszi–nyári hónapok 

megnövekedett keresletével.

A fizikai áramlások alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy Németország importjai március 

közepétől jelentősen megnövekedtek, exportjai 

visszaestek. A változás főként a német–francia és 

a német–svájci metszéken volt jelentős, a Magyar-

ország szempontjából releváns keleti határokon 

lényegében nem történt változás.

Németország tehát kieső forrásait elsősorban 

Franciaországból pótolta. A francia termelői 

kapacitások java, közel 50%-a nukleáris erőművet 

jelent. A francia adatokban ténylegesen tetten is 

érhető, hogy az atomerőművek termelése már-

cius 14-e óta az előző négy év átlagos termelését 

havonta 1-3 TWh-val haladta meg.

A Németországban végbement folyamatok 

a kereslet oldaláról akkor hatnak ténylege-

sen Magyarországra, ha a magyar határokon 

is érzékelhető változást fedezünk fel. A fizi-

kai áramlások alapján azonban Magyarország 

szempontjából lényeges változás nem történt: 

az osztrák–német és a cseh–német határokon 

fizikai áramlások tekintetében elhanyagolható 

módosulás következett csak be, tehát nem 

feltételezhetjük, hogy a megnövekedett német 

kereslet elvonta volna a korábban Magyaror-

szágra szánt osztrák és – Szlovákián keresztül 

érkező – cseh kínálatot.

Ezt a megállapítást alátámasztja a magyar 

határkeresztező kereskedelem alakulása az elmúlt 

félévben. Az osztrák–magyar és szlovák–magyar 

metszékeken semmiféle változás nem történt, 

márciustól egyedül horvát irányba csökkent az 

export, 100 GWh-val – ami szintén az áremelke-

déssel szembemenő fejlemény.

A magyar nagykereskedelmi ár emelkedésének 

oka az lehet, hogy a termeléshez szükséges ténye-

zők ára megugrik, így növelve a villamos energia 

előállításának költségét. Így a német erőművek 

kivonásának árnövelő hatása nem közvetlenül, 

egyes importforrások elvonása révén, hanem a 

tényezőárakon keresztül érvényesül. 

Írásunkban arra tettünk kísérletet, hogy megma-

gyarázzuk a 7+1 német atomerőmű kivonása után 

bekövetkező áremelkedést. Két mechanizmuson, 

a német erőművi portfólió változásán és a határ-

keresztező kereskedelmen keresztül igyekeztünk 

megragadni az árfelhajtó hatást. A kapacitásmix 

változása és az ennek következtében végbemenő 

tényezőár-növekedés közel 5 eurónyi árnöveke-

dést indokolt, míg a határkeresztező áramlások 

alakulása nem magyarázta az árnövekedést.

Földgázpiaci szabályozásváltozások 
a 2010/2011. gázévben

Az elmúlt gázévben számos olyan jogszabályvál-

tozás következett be, amely számottevő hatással 

volt – és lesz a jövőben is – a földgázpiac működé-

sére. A következőkben rövid, tényszerű áttekintést 

adunk a 2010/2011-es gázévet érintő szabályozási 

változásokról. A cikk első részében az árszabá-

lyozásban bekövetkező változásokat, második 

részében pedig az MVM földgázpiacra történő 

belépését segítő intézkedéseket mutatjuk be.

Az árszabályozásban eszközölt változások leg-

főbb mozgatórugója a végfelhasználói (egyetemes 

szolgáltatói – ESZ) árak feletti állami kontroll meg-

erősítése, és ezáltal az árszint mérséklése. Ezek a 

21. ábra A magyar határkeresztező kereskedelem alakulása 

2011. januártól júniusig, fizikai áramlások, GWh

21. ábra A magyar határkeresztező kereskedelem alakulása
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törekvések merőben eltérnek az egyetemes szol-

gáltatási árszabályozás kezdetén, a 2009/2010. 

gázév első felében megfigyelhető szemlélettől, 

mely az állami és szabályozói beavatkozások 

körének szűkítésére, és az egyetemes szolgáltatói 

árképzés piaci alapokra történő helyezésére töre-

kedett. A kormányzati választások közeledtével a 

földgáz ára – újra – a politikai diskurzus tárgyává 

vált, ami fokozatosan felerősítette az árak mérsék-

lését lehetővé tevő állami kontroll iránti igényt. 

A jelenlegi kormány hivatalba lépését köve-

tően a 2010 elején kibontakozó szemléletváltozás 

üteme felgyorsult. Az ESZ árak megállapítási joga 

a Magyar Energia Hivataltól (MEH) visszakerült 

az energetikáért felelős miniszterhez (nemzeti 

fejlesztési miniszter).1 Ennek, szimbolikus szere-

pén túl, gyakorlati következménye is volt: jogilag 

is megalapozottá tette azt a korábban sem ritka 

gyakorlatot, melyben a mindenkor felelős minisz-

ter időnként megpróbált nyomást gyakorolni az 

ESZ árak jóváhagyásáért felelős szabályozó ható-

ságra. Az ármegállapítás jogkörének kormányzati 

hatáskörbe kerülésével a felelős miniszter ármora-

tóriumot hirdetett, és 2010 harmadik negyedévé-

től kezdődően az egyetemes szolgáltatói föld-

gázárakat a 2010 áprilisában megállapított – még 

a szabályozó hatóság által jóváhagyott – árakon 

fagyasztotta be.2 

A végfelhasználói árak befagyasztásával párhu-

zamosan az egyetemes szolgáltatók szabályozás 

által elismert beszerzési árait csökkentő intéz-

kedések is történtek. 2010 második felére eseti 

intézkedésekkel mérsékelték a szolgáltatók elis-

mert beszerzési árait, 2011-re viszont az átmeneti 

árszabályozási eszköznek tekintett moratóriumot 

felváltó új ESZ árszabályozást határoztak meg. 

Első lépésként a miniszter a volt közüzemi nagyke-

reskedő által az egyetemes szolgáltatók számára 

– kötelezően – vételre felajánlott földgáz árát 2010 

harmadik negyedévére 8,95 $/GJ (304 $/1000 

m3) árban maximalizálta.3 2010 negyedik negyed-

évében – az ármoratórium fenntartása mellett – a 

kötelezően vételre felajánlott földgáz ára esetén 

visszatértek a kőolajindexált árképlethez, melyet 

azonban egy konstans tényezővel toldottak meg, 

így a mindenkori keleti irányú importár esetében 

a korábbi árképlettel meghatározott import-

árnál 60 $/1000 m3-rel alacsonyabb ár került 

megállapításra.4

2010 decemberében új egyetemes szolgáltatói 

árszabályozás lépett életbe, mely az ármoratórium 

utáni időszakra kidolgozott árszabályozási eszköz 

volt. Az új szabályozás az egyetemes szolgálta-

tók elismert beszerzési árát 40%-ban a holland 

ENDEX gáztőzsde ENDEX TTF negyedéves 

határidős termékének árához kötötte, 60%-ban 

pedig a korábbi kőolajár-indexált keleti import 

árképletet tartotta meg (az ENDEX árak képletbe 

történő beemelése csökkentette a szolgáltatók 

elismert beszerzési árát). A rendelet egyben meg-

változtatta a hazai kitermelésű földgáz árazásának 

eddigi gyakorlatát és az ármegállapítást miniszteri 

(NFM) jogkörbe rendelte, így a korábbi kőolajin-

dexált importárakhoz rögzített hazai kitermelésű 

földgáz nagykereskedelmi ára jelentősen csök-

kent. Az így leszorított árú hazai kitermelésből a 

rendelet az egyetemes szolgáltatók részére garan-

tált mennyiségeket irányzott elő.5 

Az euró és a dollár árfolyamát a vonatkozó 

rendeletben6 rögzítették, az eddig egységes 

rendszerhasználati díjtételeket pedig két kate-

góriára bontották: az egyetemes szolgáltatásra 

jogosult fogyasztók körére, valamint a verseny-

piaci szegmensre. Emellett az egyetemes szolgál-

tatás tőkeköltség reál hozamtényezőjét a teljes 

iparágban egységesen 4,5%-ban állapították meg, 

míg a versenypiaci szolgáltatások tekintetében a 

földgázszállítás esetén 8,78%, az elosztás esetén 

8,29%, a tárolás esetén pedig 10,05%-ban állapí-

tották meg.7 

2011 januárjában, az új árszabályozási rendszer 

életbe lépésével egy időben, az ármoratóriumot 

feloldották. Az egyetemes szolgáltatásban része-

sülők körében az 1200 m3 éves fogyasztást meg-

haladó gázmennyiség esetén áremelést hajtottak 

végre, 1200 m3 éves fogyasztás alatt viszont az ár 

változatlan maradt, miközben a gyermekes csalá-

dok részére mennyiségi támogatást vezettek be.

A decemberben lefektetett ármegállapítási 

gyakorlaton és a rendszerhasználati díjtételeken 

elviekben nem változtattak, csupán kisebb kor-

rekciókra került sor. Az egyetemes szolgáltatásra 

 1 2010. évi LV. törvény a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról

 2 3/2010. NFM (VI. 30.) rendelet – az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról
 3 Ezzel kiváltva a 29/2009. KHEM (IV. 7.) rendeletben (A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről) meghatáro-

zott kőolajár-indexált árképletet.
 4 3/2010. NFM (VI. 30.) rendelet – az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról
 5 19/2010. NFM (XII. 3.) rendelet – az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyi-

ségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
 6 18/2010. NFM (XII. 3.) rendelet – az egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, lásd a 28/2009. 

KHEM (VI. 25.) rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról
 7 18/2010. NFM (XII. 3.) rendelet – az egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
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jogosult fogyasztók rendszerhasználati – elosz-

tói, szállítói és tárolói – díjtételei ugyan 2011 első 

negyedévétől csökkentek, így a csökkentés mér-

tékéig a szolgáltatók részben érvényesíteni tudták 

az import földgáz beszerzési árának emelkedését, 

a rendszerüzemeltetők elismert bevételeinek 

csökkenésének terhére. Emellett a hazai kiter-

melésű földgáz felajánlási árának csökkentésére 

is szükség volt, hogy a végfelhasználói árakat 

1200 m3/éves fogyasztásig az előző negyedévvel 

azonos szinten lehessen tartani. 2011 júliusában a 

miniszter8 által kiadott rendeletmódosítás szerint 

a szállítási díjtétel 7,5%-kal, a be- és kilépési pon-

tok díjtétele pedig 15–40%-kal emelkedett, így a 

földgáz árának szinten tartása a hazai kitermelésű 

földgáz felajánlási árának további csökkentésével 

tartható fenn.

Az új kormány – a lakossági földgázárak stabili-

tásának biztosítása mellett – az állam tulajdonosi 

szerepvállalásának növelését tűzte ki célul a föld-

gázipari szektorban, amelyet az állami tulajdonban 

lévő Magyar Villamos Művek (MVM) piacra lépésé-

nek elősegítésével kíván megvalósítani. A követke-

zőkben áttekintjük, hogy az állami szerepvállalás 

előmozdítása érdekében milyen jogszabály-módo-

sítások történtek. 

A kormány által elfogadott Nemzeti Energiastra-

tégia a következőket írja az „Állami szerepvállalás 

növelése” című fejezetben: „A jogi és gazdasági 

feltételek koherenciájának biztosítása önmagában 

nem elégséges eszköz a közjó és a nemzeti érdek 

hatékony érvényesítéséhez. Míg a villamosenergia-

szektorban az állami tulajdonú MVM Zrt-n és Paksi 

Atomerőmű Zrt-n keresztül az államnak jelentős 

közvetlen lehetősége maradt a piac befolyásolá-

sára, addig a földgáz és kőolaj szektorban ennek 

megteremtése a cél, különös tekintettel a 2015-ben 

lejáró magyar-orosz hosszú távú gázár megállapo-

dásra. Ez történhet az MVM Zrt új jogosítványokkal 

való ellátásával, új állami földgáz-kereskedelmi cég 

létrehozásával, vagy meghatározó hányad vásár-

lásával jelentős piaci részesedéssel rendelkező 

cégben.” A fenti célokhoz illeszkedik a magyar 

állam MOL-ban történő tulajdonszerzése, illetve a 

sajtóban keringő, a felek által nem megerősített, de 

nem is cáfolt értesülés, miszerint az MVM az E.ON-

nal tárgyal Magyarország földgáz-nagykereske-

delmi és -tárolói üzletágának megvásárlásáról.

Az állam tulajdonosi szerepvállalásának növelé-

sére való törekvés mind a földgáz-kereskedelmi, 

mind az infrastrukturális szegmensben tetten 

érhető. Az MVM piacra lépésének első eleme 2010 

elején a földgáz-kereskedelmi engedély megszer-

zése volt, amit később több, a földgázszállítási 

tevékenységbe történő, az MVM részvételére utaló 

nyilatkozat, illetve ezt támogató szabályozási 

aktus, majd a kereskedelmi tevékenység folytatá-

sához szükséges – földgázforrások beszerzését 

segítő – jogszabály-módosítás követett. 

Az infrastruktúra-üzemeltetés terén az állami 

szerepvállalás növekedését hivatalos kormányzati 

nyilatkozatok, nemzetközi megállapodások és jog-

szabály-módosítások kísérték. A magyar kormány 

2010 őszén csatlakozott a – sokak által csupán 

külpolitika-stratégiai eszköznek tekintett – Azer-

bajdzsán–Grúzia–Románia–Interkonnektor (AGRI) 

projekthez, amelyben partnercégként az MVM-et 

jelölte meg. Néhány hónappal később, 2011 elején 

a szlovák és a magyar kormányfő aláírta a szlovák–

magyar gázvezeték megépítéséről szóló megál-

lapodást. A fenti nyilatkozatokat követően változ-

tatások történtek a GET földgázszállítást érintő 

fejezetében. A módosítások lehetővé tették több 

szállítóvezeték-tulajdonos és -üzemeltető jelenlé-

tét (a rendszerirányításra ezt követően is csak egy 

engedélyes jogosult), emellett több vonatkozás-

ban enyhítették az engedély kiadásának feltételeit. 

A módosított GET életbe lépését követően az 

MVM csoporthoz tartozó Országos Villamosveze-

ték ZRt. (OVIT ZRt.) szállítóengedélyes kérelmet 

nyújtott be a Hivatal részére, amelyet az 6 napon 

belül el is bírált. Ennek értelmében az OVIT szál-

lítói engedéllyel rendelkezik a 2015-re tervezett 

szlovák–magyar összekötő magyar szakaszán, a 

Balassagyarmat–Vecsés térségében kiépítésre ter-

vezett földgázvezetéken és a hozzá tartozó be- és 

kiadási pontokon.

A földgázszállítási infrastruktúra tulajdonlá-

sában, illetve üzemeltetésében kirajzolódó sze-

repvállalás mellett több, a földgáz-kereskedelmi 

tevékenység ellátását segítő jogszabály-módosítás 

is napvilágot látott. 2011 áprilisában9 a stratégiai 

földgáztárolót felügyelő miniszter 285 millió m3 

földgáz felszabadításáról döntött a stratégiai 

készletek terhére. A rendelet a felszabadított 

készletből 200 millió m3 földgázt biztosított a 

távfűtésben részesülő fogyasztók „ellátásbizton-

sága” (azaz a távfűtési árbefagyasztás fenntartá-

sának támogatása) érdekében. Emellett a rendelet 

határkeresztező kapacitásokat is rendelt az MVM-

hez – hivatalosan a távfűtéses fogyasztók szá-

mára biztosított 200 millió m3 földgáz stratégiai 

 8 36/2011. NFM (VII. 12.) rendelet – a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

 9 13/2011. NFM (IV. 7.) rendelet – a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról; és 14/2011. NFM (IV. 15.) rende-

let – a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
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gáztárolóba való visszapótlására – a 2012/2013-as 

gázév kezdetéig. A 4 millió m3/nap térítésmente-

sen allokált kapacitás (mely évi 1,5 Mrd m3 földgáz 

behozatalát teszi lehetővé) az osztrák HAG, illetve 

az ukrán beregdaróci határkeresztezőn biztosít 

szállítási kapacitást.

Az MVM földgáz-kereskedelmi tevékenységé-

nek jövőbeni kibővülését célozza a 2011. júniusi 

törvénymódosítás10 is, melynek értelmében a 

szervezett gáztőzsde létrehozására az átviteli 

rendszerirányító tulajdonában lévő szervezett vil-

lamosenergia-piaci engedélyest – az MVM csoport 

tagját – jelölték ki. A HUPX-nek 2013 januárjáig 

kell létrehozni a földgáz, a kapacitás és a kiegyen-

súlyozó földgáz kereskedelmét biztosító gáz-

tőzsdét. A fenti kereskedelmi tevékenységeknek 

jelenleg az FGSZ által működtetett Napi Földgáz 

és Kapacitáskereskedelmi Piac (NFKP) ad teret, 

így a jogszabály-módosítás az NFKP funkciójának 

átemelését jelenti az újonnan létrehozandó szer-

vezett földgázpiacba. (Az NFKP megszűnik a szer-

vezett földgázpiac működésének megkezdésével, 

melyben a jogszabály az FGSZ számára 10%-os 

részesedésszerzést tesz lehetővé.)

 10 2011. évi LIX. törvény az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról (VI. 10.)

A kiadványban előforduló rövidítések:

APX Amsterdam Power Exchange

ARA Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CEGH  Central European Gas Hub

CER Certified Emission Reduction

ECX European Carbon Exchange

EEX European Energy Exchange

ESZ egyetemes szolgáltatói

ERÚ Energetický regulační úřad

EUA European Union Allowance

HAG Hungary–Austria Gasline

MEH Magyar Energia Hivatal

OPCOM Operatorul Pietei de Energie Electrica

OTE Operátor trhu s elektřinou

PSE Polskich Sieci Elektroenergetycznych

PXE Power Exchange Central Europe

SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava

UCTE Union for the Coordination of Transmission of Electricity

ÜKSZ Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
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Egy szigorúbb klímapolitika 
gazdasági hatásai Magyarországon

Az Európai Unióban jó néhány éve intenzív vita 

folyik arról, hogy elegendő-e az üvegházhatású 

gázokat (ÜHG) az 1990-es bázishoz képest 2020-

ra 20%-kal csökkenteni, vagy ennél nagyobb 

mértékű, 30%-os csökkentésre van szükség. Az 

Európai Unió Roadmap 2050 című közleményével a 

2020-as évre vonatkozó ÜHG-csökkentési cél meg-

állapítása körüli vita elcsendesedni látszott, hiszen 

az anyag nem határozott meg konkrét célértéket 

a 2020-as évre, ellenben itt jelenik meg először a 

25%-os célkitűzés ötlete, mely a tagországokra eső 

terhek fokozatos növekedésére is ad elképzelhető 

forgatókönyvet. 

A javasolt 25%-os csökkentést az Európai Unió 

környezetvédelmi minisztereinek ez év június 21-i 

ülésén megerősítették ugyan, azonban ezen dön-

téssel szemben Lengyelország panaszt nyújtott 

be. Indoklásaik között szerepel, hogy az Európai 

Bizottság döntése egyebek között sérti az ará-

nyosság elvét, mert a kibocsátáscsökkentési célt 

más, kevésbé költséges módon is el lehetne érni. 

Emellett a földgáz előtérbe helyezése a szén kárára 

megtöri a diszkriminációmentesség uniós alapelvét, 

és beavatkozást jelent a tagállamok energiapo-

litikájába. Érdemes megjegyezni, hogy már csak 

Lengyelország áll a teljes európai klímakonszenzus 

útjában.

Jelen elemzésben megvizsgáljuk, hogy milyen 

hatásokkal járna a magyar gazdaságra egy szigo-

rúbb európai uniós ÜHG-csökkentési vállalás

2020-ra, nevezetesen a 20%-os ÜHG-csökkentési 

cél 30%-ra történő emelése az 1990-es évhez 

képest. Ehhez számszerűsítjük azokat a költségeket 

és hasznokat, amelyeket a megemelt vállalás ered-

ményezne a gazdaság különböző szektoraiban. 

Azért a még korábban tervezett 30%-os célkitűzést 

vizsgáljuk, mert ez még hivatalos EU célkitűzéssé 

válhat, amennyiben sikerül az EU-n kívüli fejlett 

országokkal egy nemzetközi egyezményt tető alá 

hozni. 

A jelenlegi EU-s szabályozás a nemzetgazdaság 

szektorait két csoportra osztja. Egyrészt, az ún. 

emissziókereskedelmi rendszeren,1 az ETS-en belüli 

vállalatokra, ahol a kibocsátáscsökkentés nagy-

ságáról uniós szinten döntenek. E cégek részben 

MŰHELYTANULMÁNYOK

aukción szerezhetik be, részben ingyenesen 

kaphatnak a kibocsátásuknak megfelelő emissziós 

kvótát. A gazdaság többi szektorában (összefog-

laló nevén: nem ETS szektorok) az országoknak 

nemzeti vállalási céljuk van, melyek betartásáért 

a nemzeti kormányok felelősek. Ezen szegmens 

karbonpiacának elnevezése az ESD2 piac, melyen 

csak a kormányok kereskedhetnek, azaz a bevéte-

lek, illetve kiadások is náluk jelentkeznek.

Az ETS szektor vizsgálatának összefoglalása

Habár a nagyipari és a távhőtermelő létesítmények 

egy része is az ETS szektorhoz tartozik, elemzé-

sünkben elsősorban az ETS kibocsátás 60%-át

adó villamosenergia-szektorra fókuszáltunk.

A magasabb karbonár piaci hatásait a REKK regio-

nális árampiaci modelljével vizsgáltuk. Alapfelte-

vésünk szerint 2013-tól a kvóták jelentős részét 

aukción értékesítik az érintett vállalatok körében, 

amely aukcióból származó bevételt a tagállamok 

között osztják szét. Legfontosabb eredményeink

a következők: 

■ Egy szigorúbb EU-s célkitűzés révén egyrészt 

növekszik a szén-dioxid-kvóta ára, másrészt 

viszont csökken az értékesíthető kvóta mennyi-

sége. A két hatás eredője, hogy míg 2013 és 2020 

között hazánk a 20%-os célkitűzés esetén évente 

várhatóan 150–250 m€-s kvótabevétellel számol-

hat, addig egy szigorúbb uniós vállalás esetén 

ez megnő 380–460 m€-ra, azaz évente közel 60 

Mrd forinttal több állami bevétel keletkezhetne. 

■ Az erőművi földgázfogyasztás a szigorúbb célki-

tűzés hatására megnő, hiszen háttérbe szorulnak 

a karbonintenzívebb szenes kapacitások, a meg-

növekedett karbonköltség miatt. 

■ A 30%-os ÜHG-csökkentés esetén a villamos 

energia nagykereskedelmi árában is jelentős, akár 

15%-ot elérő növekedés is megjelenhet, ami a 

villamosenergia-fogyasztók számláját összessé-

gében 450–500 m€-val növelné.

A nem ETS szektor vizsgálatának összefoglalása

Elemzésünkben négy nem ETS szektorra részle-

tesen vizsgáltuk az ÜHG elhárításának forgató-

könyveit 2020-ig, míg a többi nem ETS szektor 

esetében egyszerűsített előrejelzést készítettünk. 

 1 ETS: Emissions Trading System
 2 ESD: Effort Sharing Decision



20

JELENTÉS AZ ENERGIAPIACOKRÓL

2011. III. szám

M
Ű

H
E

L
Y

T
A

N
U

L
M

Á
N

Y
O

K

A négy érintett nem ETS szektor a közlekedés, 

az épületenergetika (lakossági és középület), a 

mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás (telepü-

lési szilárdhulladék-elhelyezés és szennyvízkezelés). 

Ezen szektorok esetében egy BAU és két referen-

cia-forgatókönyvet vizsgáltunk (REF és REF+). 

Az utóbbiak a magukban foglalt ÜHG-csökkentő 

intézkedések mélysége tekintetében térnek el, 

tükrözve a jelenleg elfogadott intézkedések (REF) 

és az ezeken túlmenő, de a közeljövőben valószí-

nűsíthető intézkedéscsomagok számszerűsíthető 

hatásait (REF+). 

A 22. ábra az összes, nem ETS alá tartozó szektor 

ÜHG-kibocsátásának múltbeli alakulását és az 

egyes forgatókönyvek mentén előre jelzett értékeit 

mutatja.

A Bizottság a 2013–2020-ra vonatkozó ÜHG 

szabályozásában referenciaévnek a 2005-öt 

határozta meg. Az Európai Unió a 20%-os célki-

tűzés esetén a 2005. évihez képest egy 10%-os 

ÜHG-kibocsátásnövekedési limitet határozott meg 

Magyarország számára 2020-ra vonatkozóan a 

nem ETS szektorban, míg a 30%-os cél esetén 

várhatóan +6%-ban (2005-ös bázison) limitálná a 

kibocsátások növekedését hazánkban. A szagga-

tott vonalak ezen célkitűzések értékeit mutatják a 

teljes nem ETS szektorra. Amint látható, bármelyik 

forgatókönyv következik is be, Magyarország kibo-

csátása várhatólag messze elmarad majd az EU 

által meghatározott limitektől. Az EU-s limit mérté-

kétől és a megvalósuló forgatókönyvtől függően, 

a nem ETS szektor összes kibocsátása 2020-ban 

15–23%-kal lesz kevesebb a 

felső határnál, ami egyben azt 

is jelenti, hogy 2013-tól kezdő-

dően hazánk aktív eladó lehet 

az ESD kvóták piacán. Bizonyos 

mértékű bizonytalanságot jelent 

az előrejelzésben, hogy az épü-

letszektor energiafelhasználása 

erősen ingadozik az átlaghő-

mérséklet változásával – ennek 

nagyságát a hibahatárokat jelző 

sáv mutatja.

Az összevont gazdasági 

hatások értékelése

Az EU-s célkitűzés szigorításá-

nak hatásait mindkét szektorra 

(ETS és nem ETS) együttesen is 

vizsgálnunk kell, hogy érvényes következtetéseket 

vonhassunk le. Az 1. táblázat azon aggregált érté-

keket mutatja be, melyek a legfőbb gazdasági hatá-

sokat számszerűsítik. Ezek egy része monetarizált 

(vastaggal kiemelt számok a táblázatban), míg más 

mutatók (foglalkoztatás, földgázfogyasztás válto-

zása) fizikai mennyiségekben mérik a hatásokat.

Az 1. táblázat alapján a szigorúbb klímapolitika 

következményeit több nézőpontból is értékel-

hetjük. Nemzetgazdasági szempontból nézve (az 

összes szereplő bevételei/kiadásai szemszögéből) 

egy közel nullszaldós mérleget figyelhetünk meg. 

A kiadások növekedését a kvótabevételek és az 

energiamegtakarítás pozitív szaldója kompenzálja. 

Ha csak a nemzetgazdasági ’energiaszámla’ szem-

pontjára szűkítenénk le elemzésünket, akkor egy 

nulla körüli egyenleget figyelhetnénk meg: míg a 

villamosenergia-számla a villamosenergia-fogyasz-

tók költségeit 450–500 m€-val növeli meg, a fűtési 

eredetű energiafogyasztásból eredő megtakarí-

tások ezt elvileg kompenzálják (476 m€). Árnyalja 

a képet, ha a különböző szereplők (költségvetés, 

lakosság/szolgáltatás, illetve egyéb energiafo-

gyasztók) szemszögéből vizsgáljuk az egyenleget. 

A fogyasztókat két csoportra oszthatjuk. Az épü-

letenergetikai felújításban részesülő lakossági és 

szolgáltatási szektorok villamosenergia-költségei-

nek növekedését részben kompenzálja a fűtési célú 

energiamegtakarításból származó költségcsökke-

nés. E csoport számára a villamosenergia-költsé-

gek 225-250 m€-val, az energiamegtakarításhoz 

kapcsolódó beruházási kiadások pedig 340 

m€-val növekednek. Ha figyelembe vesszük az 

alacsonyabb energiafogyasztás révén elért hasz-

nokat (476 m€) is, akkor megállapíthatjuk, hogy 

a lakossági és szolgáltató szektorok számára a 
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30%-os cél
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22. ábra A nem ETS szektorok összesített ÜHG tény

kibocsátásai 2000–2009 között, és előrejelzésük a vizsgált

forgatókönyvekre 2020-ig

Megjegyzés: a narancs színnel jelzett hibasáv az elmúlt 10 éves 

maximum és minimum átlaghőmérsékleti eltérésre vonatkozó 

kibocsátási becslést mutatja.
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szigorúbb klímapolitika hozzávetőlegesen 100-120 

m€-os költségnövekedést eredményezne. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy az épületenergetikai 

beruházások esetében a megtakarítások hosszú 

távon jelentkeznek, tehát egy-egy adott év egyen-

lege nem feltétlenül mérvadó. A nagyobb arányú 

ÜHG-kibocsátáscsökkentés a többi villamosener-

gia-fogyasztó (főképp ipari fogyasztók) számára 

„csak” magasabb villamosenergia-árakat jelentene, 

ami potenciálisan alacsonyabb foglalkoztatáshoz 

és termeléshez vezethet. Ennek azonban csak 

akkor lenne szabad bekövetkeznie, ha a hazai 

cégek esetében magasabb a villamosenergia-

áremelkedés, mint a többi EU-s országban, vagy 

jelentős a nem uniós országokkal való verseny 

intenzitása.

Központi költségvetési szempontból, a szigo-

rúbb vállalás hazai szemszögéből nagyon vonzó 

lehetőségnek tűnik, hiszen a számok azt tükrözik, 

hogy az épületenergetikai programok támo-

gatására fordított összegek (226 m€) messze 

fedezhetők az ETS (190–250 m€) és ESD kvóták 

(341 m€) értékesítéséből. Ezek elvileg elégséges 

forrást biztosítanak arra, hogy a korábban emlí-

tett fogyasztói csoportok esetleges költségnö-

vekedését kompenzálják. Megjegyezendő, hogy 

az épületenergetikai programok által generált 

pozitív költségvetési hatásokat (például a foglal-

koztatás növekedése) ez az egyenleg még nem is 

tartalmazza. (A számításainkhoz használt épület-

energetikai program 15–23 ezer új munkahelyet 

teremtene.) 

Fontos felhívni a figyelmet a becslésekben rejlő 

nagyobb bizonytalansági pontokra. Ezek közül a 

legfontosabb az ETS és ESD piacokon kialakuló 

kvótaár. Az általunk használt kvótaár-prognózis az 

európai uniós döntések megalapozásához hasz-

nált PRIMES modellel készült. Az előrejelzettnél 

alacsonyabb kvótaár esetén természetesen a 

számított bevételek is alacsonyabb szintre kerül-

nek. Ugyanakkor a költségek is csökkennek, hiszen 

alacsonyabb kvótaárak mellett kisebb mértékben 

nő a villamos energia ára, és az ÜHG-elhárítás 

volumene is csökken. Vagyis feltételezhető, hogy 

a magasabb kibocsátáscsökkentés teljes (költség-

haszon) egyenlege nem nagyon érzékeny a kvó-

taár alakulására. Másrészt az is igazolható, hogy 

a legfontosabb nem ETS szegmenst képviselő 

épületenergetikában nem a karbonár a meghatá-

rozó. Ott az energetikai felújításokat leginkább az 

energiaárak mozgatják. Így, még ha az ESD kvó-

tából eredő bevételek csökkennek is, az energia-

megtakarításból eredő hatás nem csökken. 

Összefoglalva elmondható, hogy Magyarország 

számára egy szigorúbb EU-s klímacélkitűzés akár 

még előnyös is lehet, amennyiben a kvótabevéte-

lekből ellensúlyozható a villamos energia árának 

növekedése, miközben csökken a lakossági és a 

tercier szektor energiafelhasználása. Ez utóbbi, az 

épületenergetikai felújításoknak köszönhetően, 

jelentős munkahelyteremtő hatással is bír. Számí-

tásaink alapján, egy szigorúbb klímapolitika esetén 

azonban növekszik a földgázfelhasználás, tovább 

növelve gázfüggőségünket.

Villamosenergia-szektor Nem ETS szektorok

ESD/ETS kvótabevétel, m€ 190–250 341

Fűtési energiamegtakarítás értéke, m€ - 476

A villamosenergia-fogyasztók költségnövekedése, m€ 450–500*

Lakossági beruházási hányad épületenergetikai beruházásoknál, m€ - 340

Állami beruházási hányad épületenergetikai beruházásoknál, m€ - 226

Földgáz-megtakarítás, millió m3 (-2000)–(-2300) 718

Energiamegtakarítás épületszektorban, PJ - 31,4

Foglalkoztatásnövekedés, ezer fő - 15–23

*A jelzett költségek megoszlanak az ETS és nem ETS szektorok között.

1. táblázat Az ÜHG-kibocsátáscsökkentési cél 20%-ról 30%-ra való emelésének gazdasági hatásai 2020-ban, éves szinten




