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Nagy örömünkre szolgál, hogy a Jelentés 

az energiapiacokról című kiadványunk 

IV. évfolyamának 3. számát nyújthatjuk át 

Önnek. Őszintén reméljük, hogy Olvasóink

elégedettek voltak a Jelentés korábbi 

számaival.

Az előző negyedév villamosenergia- és 

gázpiaci fejleményeinek bemutatása mel-

lett négy tanulmányt közlünk. 

Első tanulmányunkban a REKK Duna Régió Gázpiaci Modelljével 

számszerűsítjük a lehetséges gáz infrastrukturális beruházások 

ármérséklő hatását a régiós országok éves földgáz-beszerzési 

számlájára.

Második írásunk egy év távlatából vizsgálja a német atomerőmű-

bezárások országszintű hatásait más elemzések és a REKK Európai 

Villamosenergia-piaci Modellje alapján a nagykereskedelmi árakra. 

Harmadik cikkünk egy, az elmúlt évben felgyorsuló tendenciát 

mutat be: a növekvő fotovoltaikus kapacitások miatt nagymérték-

ben csökkent a csúcs- és zsinórtermék közti különbség. Írásunk 

ennek következményeit mutatja be az erőművi mixre és a hosszú 

távú árampiaci folyamatokra.

Negyedik elemzésünk a 2015-ben lejáró hosszú távú gázimport-

szerződés lehetséges alternatíváit veszi sorra, elsősorban a TOP 

szerződés létjogosultságát értékelve.

Kaderják Péter, igazgató
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USA exportálta fölös kitermelését. Az eddig tartó-

san 110-120 $/tonna áron kereskedett szén ára 

100 dollár alá csökkent. A szénár csökkenését 

összességében meghaladta az olajár zuhanása, így 

újfent a Brent olaj lett az olcsóbb energiahordozó.

Az előző negyedévhez viszonyítva a lipcsei 

EEX áramtőzsdén kereskedett, jövő évre szóló 

határidős zsinór- és csúcstermék negyedéves 

ára átlagosan 3 euróval mérséklődött. A zsi-

nórterméket 48–51 €/MWh között kereskedték, 

átlagosan 49,5 €/MWh áron. A csúcstermék 

58–64 €/MWh között kelt el, átlagára 61 €/MWh 

volt. Az APX-ENDEX tőzsdén jegyzett TTF gáz 

ára a március végi 27,5 €/MWh-ról június végére 

25 €/MWh-ig esett. 

2. ábra Az áram és földgáz 2013. évi határidős árának alakulása 

2011. áprilistól 2012. június végéig

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2013-ra szóló határidős ARA 

szén és spot Brent nyersolaj árának alakulása 2011. áprilistól 

2012. június végéig

A negyedévben a tényezőpiacokon folytatódott 

a márciusban megindult árcsökkenés, a szén- és 

olajár mélypontjára esett. A nyersolaj hordónkénti 

ára 30 dollárral, a szén tonnánkénti ára 15 dollárral 

esett. A jövő évre szóló határidős zsinór és csúcs 

villamos energia ára 3 €/MWh-val, a jövő évi határ-

idős földgáz ára 2,5 €/MWh-val csökkent. 

A 2012. decemberi szennyezési jog ára még min-

dig 10 euró alatt mozgott, átlagosan 7 euró volt.

A hazai villamosenergia-fogyasztás jól illeszke-

dik a múltbeli trendekbe, az import részaránya az 

eddig jellemző 20%-ról 27%-ra növekedett. A más-

napi tőzsdék zsinór árai 40 €/MWh alá estek, a 

közelmúltban drágább magyar és román másnapi 

piacok árkülönbözete a német és cseh piacokhoz 

képest 2-4 euróra zsugorodott. 

A jövő évi magyar zsinórter-

mék ára még jobban elsza-

kadt a német, cseh és szlovák 

piacoktól.

A földgázpiacokon megkez-

dődött a betárolási időszak. 

A kereskedelmi földgáztároló-

kat 1,2 milliárd köbméterig ürí-

tették ki, ez félmilliárd köbmé-

terrel alacsonyabb töltöttségi 

szint, mint tavaly áprilisban. 

Júniusig a betárolás 200 millió 

köbméterrel maradt el a tava-

lyitól, és ennek egyre nagyobb 

részét adta az MMBF tárolója. 

Importunk kicsit több mint felét 

fedeztük keletről.

Nemzetközi ártrendek

A Brent olaj előző negyedév-

ben indult áremelkedése már-

cius közepétől csökkenésnek 

indult, és a kilenchavi csúcsok-

ból a negyedévben kilenchavi 

mélypontok lettek: míg március 

végén még 120 $/hordó felett 

járt a kőolaj ára, június végére 

90 dollár alá is esett. Ezzel 

egy időben az ARA szén ára 

is csökkent: az enyhe tél miatt 

összességében kevesebb szén 

fogyott, emellett a szén világ-

piaci kínálata számottevően 

nőtt, ahogy a palagázra váltó 

ENERGIAPIACI FOLYAMATOK

2. ábra Az áram és földgáz 2013 évi határidős árának alakulása
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5. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import 

2011. II. negyedév és 2012. II. negyedév között

4. ábra A hőmérsékleti hatásoktól megtisztított és 

a munkanaphatásokkal korrigált áramfogyasztás alakulása 

az előző év azonos időszakához képest 2012. március és 

2012. június között

3. ábra A 2012. decemberi szállítású CO
2
-kvóta árának 

alakulása és az ECX-en kereskedett napi mennyiség 2011. 

áprilistól 2012. június végéig

3 ábra A 2012 decemberi szállítású CO -kvóta árának
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5 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import
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A 2012. decemberi lejárat-

tal jegyzett, egy tonnányi 

szennyezési jog (EUA) ára 

a negyedévben átlagosan 

7 euró volt. Márciusban a 

termék története során újabb 

mélypontot produkált, már 

6,2 euróért lehetett besze-

rezni a kvóta tonnáját. 

A nyomott árakat a túlkíná-

latos piac mellett az európai 

gazdaság elhúzódó válsága 

is stabilizálta. Az alacsony 

árakon 835 millió tonnányi 

CO2-kvóta kelt el a negyedév-

ben, 2012 első negyedévéhez 

viszonyítva 200 millió tonná-

val kevesebb. 

Hazai árampiaci 
helyzetkép

Az év második negyedévében 

a hőmérséklettel és mun-

kanaphatásokkal kiigazított 

villamosenergia-fogyasztás 

9,3 TWh volt, ami meg-

egyezett a tavalyi év azo-

nos negyedévére jellemző 

fogyasztással. A negyedéven 

belül a májusi fogyasztás 

három százalékkal alacso-

nyabb, a júniusi közel ugyan-

ennyivel magasabb volt. 

A negyedév fogyasztása 

nem csak a tavalyi fogyasztást 

közelíti, összhangban áll 

a 2010. évi vonatkozó 

negyedév fogyasztásával is. 

A villamosenergia-fogyasz-

tás több mint negyedét sze-

reztük be külföldről. Az elmúlt 

két évben az április–júniusi 

hónapokat stabilan 20% körüli 

importhányad jellemezte. 

A havi határkeresztező 

aukciók az előző negyedévnél 

is magasabb árakat eredmé-

nyeztek. Az osztrák–magyar 

metszéken májusban 

4,5 Ft/kWh-ig emelkedett a 

határkeresztező kapacitás ára. 

Az importkapacitások további 

szűkülése a szlovák határon 

újabb áremelkedést okozott, 
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6. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2012. 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.

májusban a havi határkeresztező ár a 3 Ft/kWh-t 

ostromolta. Déli és keleti határainkon elhanya-

golható kapacitásdíjak alakultak ki. 

A másnapi nagykereskedelmi zsinórtermék ára 

az előző negyedévhez viszonyítva 5-6 euróval 

csökkent a német és cseh piacokon, 15-16 euró-

val a magyar és román másnapi piacokon. Ápri-

lisban a régiós tőzsdéken kialakultak ártüskék, 

100 €/MWh-t megközelítő napi elszámoló árak-

kal, de a piac májusban és júniusban stabilizáló-

dott, vélhetően a balkáni vízerőművi kapacitások 

visszatérése és az alacsony negyedéves kereslet 

lazította fel a piacot. A román és magyar másnapi 

nagykereskedelmi áramárak közeledtek a német 

és cseh másnapi termékekhez. 

A német és cseh nagykeres-

kedelmi piacok árelőnye a 

román és magyar piacokhoz 

képest 2–4 euróra zsugorodott 

június végére. A zsinóráram ára 

jellemzően 40 €/MWh körül 

alakult. A régiós tőzsdék közül 

megint csak a HUPX bizonyult 

a legdrágábbnak és leginkább 

volatilisnek, ezt követte az 

OPCOM, az OTE, majd az EEX. 

A nagykereskedelmi 

árra a menetrendtől való 

eltérés költségei és a 

kiegyenlítőenergia-árak is 

hatással vannak. A napi szin-

ten elszámolásra kerülő fel- és 

leszabályozás árát a rendszerirányító a kiegyen-

lítő piacon igénybe vett energia költsége alapján 

határozza meg. A mérlegkörökre vonatkozó 

kiegyenlítés költségeit egyrészről a kiegyenlítő 

árak, másrészről az időszakra jellemző spot vil-

lamosenergia-ár határozza meg. Minél nagyobb 

a fel- és leszabályozás ára, illetve a spot nagyke-

reskedelmi ár közti különbözet, annál költsége-

sebb a hiányt a kiegyenlítő piacról beszerezni. 

A negyedévben a pozitív kiegyenlítő energia 

ára 21,7 Ft/kWh volt, a negatívé –7,6. A pozitív 

kiegyenlítő energia ára az időszakban már job-

ban a HUPX árak alatt maradt, az előző negyed-

évhez viszonyítva. 

6 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2012 II negyedév

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

másnapi zsinórtermék árainak összehasonlítása, 2011. július 

és 2012. június között

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

MW Ft/kWh
ápr. 500 0,08
máj. 300 0,00
jún. 300 0,08j

MW Ft/kWh
ápr. 200 1,56
máj. 100 4,51
jún. 300 2,03

MW Ft/kWh
ápr. 300 0,17
máj. 500 0,06
jún. 400 0,05

,06
,05

MW Ft/kWh
ápr. 200 0,00
máj. 400 0,00
jún. 300 0,00

MW Ft/kWh
ápr. 500 0,10
máj. 500 0,04
jún. 500 0,02

h

MW Ft/kWh
ápr. 500 0,16
máj. 500 0,06
jún. 500 0,07

MW Ft/kWh
ápr. 205 0,08
máj. 455 0,01
jún. 455 0,01

/k h

MW Ft/kWh
ápr. 205 0,05
máj. 155 0,14
jún. 155 0,13

MW Ft/kWh
ápr. 200 0,02
máj. 300 0,01
jún. 300 0,01

á
m
j

MW Ft/kWh
ápr. 500 1,88
máj. 550 2,94
jún. 500 2,20

forrás: CAO, EMS, HEP 
és MAVIR ZRt.
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9. ábra A 2013-as szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió 

országaiban 2011. április és 2012. június között

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

alakulása 2012. II. negyedévében

A 2013-as szállítású zsinór 

villamos energia árában lassú 

csökkenés állt be a német, 

cseh és szlovák piacokon. 

A magyar határidős ár ezzel 

szemben áprilisban 60 euróig 

emelkedett, majd májusban 

54 euróig esett. Júniusban 

azonban újfent árnövekedés 

következett be, megközelítve 

a 60 eurót. A magyar és a 

német tőzsdei ár negyedévre 

összesített árkülönbözete 

így közel kétszeresére nőtt 

az előző negyedévhez viszo-

nyítva. A cseh–szlovák és a 

német tőzsdék árrése másfél 

eurónyira zsugorodott, ezzel 

szemben a magyar piac június-

ban egyes napokon 10 euróval 

volt drágább a németnél, 

a negyedévben átlagosan 

7 €/MWh volt az árkülönbözet.

Hazai gázpiaci 
helyzetkép

A második negyedév földgáz-

fogyasztása 260 millió m3-rel 

maradt el 2011 azonos idő-

szaki fogyasztásától. A havi 

napfokszámadatok csak ápri-

lisban haladták meg kismérték-

ben a tavalyi napfokszámokat, 

egyébként megegyeznek az 

átlagos és a tavalyi évre jel-

lemző napfokokkal. Az elmúlt 

évek gázfogyasztási adataiból 

látható, hogy az első féléves 

földgázfogyasztás rendre az 

éves fogyasztás 54–56%-át 

adta. Az első félévben 6,1 mil-

liárd m3-nyi földgázfogyasztás 

11 milliárd m3 éves földgáz-

keresletet jelez előre, ami a 

2011-es fogyasztáshoz képest 

5%-os, a 2010-es fogyasz-

tást tekintve pedig 10%-os 

keresletcsökkenést jelent. 

Figyelembe véve, hogy a 2012 

első féléves napfokszámok 

még meg is haladták a 2011 

első félévére vonatkozó 

napfokszámokat, a kereslet-

csökkenés egyértelműen a 

10. ábra A havi földgázfogyasztás alakulása 2011. július és 2012. 

június között az előző év havi fogyasztási adataival összevetve, 

valamint összevetve a havi napfokszámok sokévi átlagtól és az 

előző évtől vett eltérésével

8 ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak
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10 ábra A havi földgázfogyasztás alakulása 2011 július és 2012
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lekötött addicionális
megszakítható kapacitás

gázáram

lakosság fogyasztáscsökken-

tésére, illetve az ipari termelés 

visszaesésére utal.

A hazai földgáztermelés 

a negyedévben tovább szűkült: 

júniusban például már csak 

170 millió m3 kitermelést látha-

tunk. A negyedévben összessé-

gében 190 millió m3-rel

kevesebb, 592 millió m3-nyi 

kitermelés történt. Az előző 

negyedévben megfigyelt 

tendencia, miszerint az egyéb 

kitermelő társaságok abszo-

lút kitermelése csökken, az 

április–júniusi hónapokban is 

megfigyelhető. Emellett 

a MOL kitermelése is vissza-

esett: az egyébként 

250 millió m3 körüli negyed-

éves kitermelés 170 millió m3-re 

esett vissza. Importunk nagy-

ságrendileg megegyezett az 

előző negyedévi behozatallal, 

de a behozatal összetételében 

újra a keleti import dominált: 

a behozatal 51%-a érkezett 

Beregdaróc felől. 

Áprilisban lezárult a fűtési 

idény és megkezdődött a betá-

rolási időszak. A kereskedelmi 

tárolókat 1,2 milliárd m3-ig 

merítették le, majd június 

végére 2 milliárd köbméterre 

töltötték fel. A 2011. évvel 

összehasonlítva, ez 200 millió 

köbméterrel alacsonyabb 

töltöttségi szint, 2010-hez 

képest egyenesen 1,4 milliárd 

köbméterrel kevesebb. 

Az MMBF szőregi tárolójának 

kereskedelmi része már 

a tárolói kapacitás egynegyed 

részét adja, ez tavaly június-

ban a tárolói készlet csupán 

13%-át tette ki. 

Nyugatról 2012 második 

negyedévében az import 

49%-a, 1,1 milliárd m3 érkezett. 

Keleti importunk ennél csak 

50 millió m3-rel volt magasabb. 

A kapacitások 60%-át kötötték 

le a szereplők, a lekötött kapa-

citásokat pedig minden eset-

ben teljesen kihasználták. 

12. ábra A hazai kereskedelmi földgáztárolók mobilgáz-

kapacitásának és -készletének havi alakulása

13. ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma 

2011. júliustól 2012. június végéig, a lekötött nem 

megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

11. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 

2011. júliustól 2012. júniusig
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A keleti határon érkező

földgáz 48%-át kötötték 

le, a gázáram a lekötött 

kapacitások 46%-át fedte le. 

A teljes negyedéves import 

260 millió m3-rel haladta meg 

a tavalyi év azonos időszakának 

behozatalát.

Az olajindexált import ára a 

negyedévben átlagosan 

129 Ft/m3 volt. Az olajindexált 

ár és az osztrák tőzsdei ár 

különbözete 46 Ft/m3 volt, ez 

2011 októbere óta nem válto-

zott számottevően. A kevert 

import és az osztrák gázhub 

árkülönbözete a negyedévben 

átlagosan 12 Ft/m3 volt, kis-

mértékben csökkent az előző 

negyedévhez képest. Előre-

jelzésünk szerint a következő 

hat hónapban az olajindexált 

import átlagosan 130 Ft/m3 

áron fog elkelni, az olajindexált 

import és a tőzsdei gázárak 

árkülönbözete pedig 50 Ft/m3 

fölött marad. 

15. ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak 

múltbeli és várható alakulása

14. ábra A beregdaróci betáplálási pont forgalma 2011. júliustól 

2012. június végéig, az elérhető teljes kapacitás és a lekötött 

nem megszakítható kapacitás mellett

15. ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak
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lekötött nem meg-
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gázáram

* Az olajindexált és az ENDEX TTF tőzsdei gázár 2011 

szeptemberéig 60:40, azt követően 30:70 százalékos 

arányban súlyozott átlaga.

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

jövőbeli árak esetében pedig az olajindexált és a megfelelő 

negyedéves 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 tekintjük. 

*** A Henry Hub nagykereskedelmi gázár MNB középárfolyamon 

számított köbméterára, az előrejelzés forrása a Short Term 

Energy Outlook.
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Hogyan lehetne olcsóbb a gáz 
Kelet-Közép-Európában?

A 2009. januári ukrán–orosz gázvita kapcsán 

pár napra elzárták a Kelet-Európa felé vezető 

tranzitvezetéket, ami pillanatok alatt reflek-

torfénybe helyezte a volt szocialista országok 

ellátásbiztonsági kitettségét. Azóta sokszor és 

sokan kifejtették (Kaderjak,1 Piebalgs,2 ERGEG 

letter,3 Pirani et al.4), hogy az egyoldalú orosz 

gázfüggőség komoly kockázatokat rejt, mely 

a források diverzifikálásával, a nyugat-európai 

gázrendszerhez való infrastrukturális kapcso-

lódás erősítésével és a kelet-európai országok 

egymás közötti fizikai összekapcsolásával, illetve 

a meglévő vezetékek kétirányúsításával mérsé-

kelhető. Ezeket részben az EU 2010-es földgáz 

ellátásbiztonsági rendelete5 kötelezővé is teszi 

(pl. minden, tagállamok közti összekötő vezeték 

kétirányúsítása 2013 decemberéig), részben 

a 10 éves hálózatfejlesztési tervekben szere-

pelnek a tagállamok tervezett határkeresztező, 

illetve tároló beruházási fejlesztési tervei. 

Az ellátásbiztonsági szempont mellett ugyanakkor 

nem elhanyagolható hozadéka a hálózatfejlesz-

téseknek, hogy általuk a régió földgázbeszerzési 

nagykereskedelmi ára is köze-

ledik a nyugat-európai árakhoz 

(ezt modellezésünk során a 

holland tőzsdei spot [TTF] gáz-

árakkal jellemezzük), melyek 

az elmúlt években jelentősen 

alatta maradtak a Duna Régió6 

országai (TOP7 szerződésekkel 

dominált piacainak) nagykeres-

kedelmi árainak.

A REKK azt próbálta meg 

modellezési munkája során 

számszerűsíteni, hogy melyik 

ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

infrastruktúraprojekt, illetve mely projektcsoma-

gok tudnák az egész régió éves gázszámláját a 

legnagyobb mértékben csökkenteni, valamint 

megvizsgálta, hogy mely új forrás bevonása jár 

a régió számára a legnagyobb megtakarítással.

Új, nem orosz gázt a térségbe LNG (tengeren 

szállított cseppfolyósított földgáz) tankerhajók 

hozhatnak, vagy érkezhet nagynyomású szállítóve-

zetéken is, feltéve, hogy a megfelelő fejlesztésekkel 

a gázmezőről el tudják juttatni a fogyasztókhoz. 

A két különböző szállítási mód esetében külön-

külön vizsgáljuk, hogy milyen hatással lehet az új 

forrás megjelenése a régiós árakra. Az elemzéshez 

a REKK gázpiaci modelljét használjuk, melynek 

segítségével a régió országaira számított éves átla-

gos határárakat vetjük össze egy-egy új infrastruk-

túra megjelenése előtt és után.

Az LNG-beruházások hatása

A tengerparttal rendelkező kelet-európai országok 

Szlovénia kivételével mind kidolgoztak LNG-

beruházási terveket, de az építkezés egyelőre csak 

Lengyelországban kezdődött meg. Mint látható 

(1. táblázat), valóban ez a legígéretesebb LNG-

projekt a régióban. 

LNG
Maximális 

kapacitás

Éves 

megtakarítás 

régiós szinten8 

Becsült 

beruházási 

költség

Megtérülési 

idő

Beruházás helyszíne millió m3/nap millió € millió € év

LNG-PL 13,70 872,30 470 0,54

LNG-HR 16,44 281,39 240 0,85

LNG2-RO 21,92 205,51 470 2,29

LNG2-BG 6,85 41,77 470 11,25

forrás: REKK gázpiaci modell

1. táblázat LNG-beruházási projekttervek és a REKK által 

számított megtérülésük

1 The lessons of the January 2009 gas crisis in Central and Eastern Europe, in: The security of energy supply in the European Union, 
REKK – www.rekk.eu

2 Piebalgs A.: Speach at the European Parliament „Public Hearing on Security of Energy Supply” Brussels, 2 April 2009
3 ERGEG Letter to Commissioner Piebalgs advising on lessons from Russia–Ukraine gas dispute
4 Simon Pirani, Jonathan Stern and Katja Yafimava: The Russo–Ukrainian gas dispute of January 2009, Oxford Institute for Energy 

Studies NR 27, February 2009
5 Az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 

intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
6 A Duna Régió az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége alatt létrehozott regionális kezdeményezés, melynek energetikai pillérét 

a magyar és a cseh kormány közösen elnökli. A Külügyminisztérium felkérésére a REKK 2012 tavaszán regionális gázpiaci modellt 
fejlesztett, melyben a modellezett országok köre a következő: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Görögország, 
Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Macedónia, Moldávia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

7 TOP = „Take or Pay” hosszú távú gázvásárlási szerződés, amelyben a vevő a szerződéses volumen kifizetését abban az esetben is 
vállalja, ha ténylegesen nem nominálta a mennyiséget. 

8 Persze kissé csalóka az eredmény, mivel a hasznok nem csupán a beruházónál csapódnak le.



10

JELENTÉS AZ ENERGIAPIACOKRÓL

2012. III. szám

E
N

E
R

G
IA

P
IA

C
I 

E
L

E
M

Z
É

S
E

K

forrás: REKK gázpiaci modell

Az LNG-gázt Nyugat-Európában is két fő csa-

tornán értékesítik: egyrészt az LNG-kikötők építé-

sekor a beruházások megvalósulásának általában 

feltétele a hosszú távú szerződések megkötése, 

melyek túlnyomórészt olajár-indexáltak éppúgy, 

mint az orosz hosszú távú szerződések. A kisebbik 

részüket spot áron értékesítették, ami az elmúlt 

években alacsonyabbnak bizonyult a hosszú távú 

szerződéses árnál. A modellfuttatások során azzal 

a feltételezéssel éltünk, hogy a lengyel és horvát 

LNG-kikötőkbe spot áron érkezhet LNG, míg a 

román és bolgár terminálokon nem jelenik meg 

a spot LNG-ár, mivel ezek a terminálok csak 

a Grúziából érkező tankereket fogadhatják. 

Ezért ebben a két esetben azt feltételeztük, 

hogy az orosz importárhoz képest 5%-kal olcsóbb 

gáz érkezik. A modellszámítások alapján a régió 

számára az összes LNG-terminál közül a lengyel 

beruházás hozza a legnagyobb megtakarítást: 

az LNG-terminál megépítésének hatására a régió-

ban nagyfogyasztó Lengyelország éves átlagos 

határára a referencia szcenarió 30,8 €/MWh-s 

értékéről 24,8 €/MWh-ra csökken le, és ez önma-

gában óriási megtakarítást eredményez egy 

10 milliárd m3 fogyasztású piacon.9 A projektnek 

ugyanakkor régiós hatása nincs, mert hiányoznak 

azok az összekötő vezetékek, amelyeken a szom-

szédos országokkal kereskedhetne (16. ábra).

Az ábrán narancssárgán bekarikázott nyíl jelöli a 

megvalósuló beruházást, annak hatásait az orszá-

gok háttérszíne jelzi. A térképen fehérrel jelzett 

országokban nem változik a határár a beruházás 

megvalósítása esetén, míg a szürkével jelzett 

országokban a regionális határár 1–5 €/MWh 

közötti értékkel csökken, a narancssárga orszá-

gokban pedig több mint 5 €/MWh-val. Ugyanak-

kor az is megfigyelhető, hogy a horvát beruházás – 

bár nem jelent akkora megtakarítást régiós szinten 

(lásd 1. táblázat) – sokkal nagyobb területen fejti ki 

a hatását, gyakorlatilag a meglévő infrastruktúrán 

keresztül eljut szinte az egész régióba.

A nagynyomású szállítóvezeték-

beruházás hatása

A forrásdiverzifikáció másik lehetséges módja a 

nem orosz gáz csövön való szállítása a régióba. 

Erre vonatkozóan azzal az ad hoc feltételezés-

sel éltünk, hogy egy 10 milliárd m3/év kapacitású 

cső szállít azeri gázt (az orosz importárnál 5%-kal 

olcsóbban) Baumgartenbe TOP szerződéssel (1. 

verzió), majd onnan jut el kereskedelmi tranzak-

ciókkal a régió többi országába, illetve (2. verzió) 

ugyanezt a mennyiséget a tranzitvezeték útvonalán 

több kisebb kereskedelmi szerződéssel kötik le.10

Ebben az esetben a modellt a feltételezett 

2020-as világállapotra11 futtattuk, ahol a 2011-

ben modellezett 21,51%-os régiós szintű nagyke-

reskedelmi felár a TTF árhoz képest rögtön 

30%-osra nő. Másképp fogalmazva: ha nem törté-

nik semmilyen beruházás, az a régió gázszámlá-

jában 41%-os növekedést jelent (lásd 2. táblázat). 

16. ábra A lengyel és a horvát tervezett LNG-beruházások hatása a regionális nagykereskedelmi határárakra a Duna Régióban

9  A modellezés során nem vettük figyelembe, hogy a projekt megvalósítása során a kapacitások egy részét hosszú távú TOP 
szerződéssel lekötik, mivel erre vonatkozóan pontos információkkal nem rendelkezünk.

10  A 10 milliárd m3 megosztása a tranzitországok között: 1 milliárd m3 Bulgária, 1 milliárd m3 Románia, 2 milliárd m3 Magyarország, 
6 milliárd m3 Ausztria.

11  A 2020-as modellfuttatásban feltételeztük, hogy minden építés alatt álló hálózatfejlesztés elkészült, ezentúl megjelenik az új vezeték: 
a V1 esetben teljesen új nyomvonalon, új csövön, a V2 esetben a meglévő infrastruktúra minimális bővítésével.
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Ekkorra ugyanis a régió gázke-

reslete megnő, és feltételeztük, 

hogy a lejárt TOP szerződé-

seket az eredeti szerződéses 

volumen 80%-ára újrakötötték. 

Bár a diverzifikált szerződéses 

portfólió a várakozásoknak 

megfelelően közel nyolcszor 

akkora megtakarítást jelent, 

mint az egy nagy szerződéssel 

az osztrák hubig szállított 

gáz, mégis meglehetősen 

kis hatással bír önmagában 

a 10 milliárd m3 új forrás a 

régióban, figyelembe véve, 

hogy mekkora hatalmas kiadásnövekedés várható 

régiós szinten 2020-ra.12 A V1 esetben az osztrák 

piacra juttatott gáz a határösszekötők szűkös-

sége miatt nem tud a régióba visszakerülni, ezért 

nem tud árcsökkentő hatással lenni a szomszédos 

piacokra (magyar, szlovén), az orosz importárral 

szembeni árdiszkont feltételezése esetén sem. 

A diverzifikáltabb szerződéses struktúrában 

kisebb mennyiség „ragad bent Baumgartenben”, 

az osztrák határkeresztezők szűkössége miatt.

A fentiekből kitűnik, hogy a forrásdiverzifikáció, 

a nyilvánvaló ellátásbiztonsági hozadékon túl, 

gazdasági megtakarítást is jelent a régió számára. 

A lehetséges források közül a nyugat-európai 

spot piacokkal, illetve a globális LNG-piaccal való 

összeköttetés a legvonzóbb a jelenlegi spot és 

TOP szerződéses árak mellett. 

A régiós határkeresztező 

beruházások hatása

Az új források bekapcsolásán 

túl, a régiós összeköttetések 

és a kereskedelmi tranzakciók 

fizikai feltételeinek megterem-

tése is csökkentheti a régió 

gázszámláját azáltal, hogy a 

kereskedelem az árak kiegyen-

lítődése irányába hat. A REKK 

Duna Régió Gázpiaci Modellje 

segítségével egyenként rang-

soroltuk a régiós fejlesztési ter-

vekben szereplő határkeresz-

tező infrastruktúra-projekteket 

abból a szempontból, hogy melyik segíti elő leg-

inkább az átlag régiós nagykereskedelmi határár 

közeledését a nyugat-európai spot piaci árhoz, és 

ennek következtében mekkora éves kiadáscsök-

kentést hoznak a régió gázfogyasztóinak.

Ha a 3. táblázatban szereplő hat legjobb pro-

jektet csomagként vizsgáljuk, a régiós nagyke-

reskedelmi felár (a TTF árhoz képest) 11,94%-ra 

csökken a kiindulási13 21,51%-ról. A regionális 

megtakarítás 1834 millió €/év. Ebből pedig egy-

értelműen látszik, hogy a regionális összekötők 

megépítése nemcsak ellátásbiztonsági szem-

pontból szükséges, hanem kereskedelmi megfon-

tolásokból is megtérülő beruházások. Továbbá 

számszerűsíthetővé vált a modell segítségével az 

az intuitív hipotézis, hogy a tervezett összekötők 

csomagban jóval nagyobb hatást fejtenek ki, mint 

az egyedi hatások összege (1586 millió €/év).

Teljes régiós 

gázszámla, 2020

Éves megtakarítás 

régiós szinten 

(orosz importár 

–5%)

Éves megtakarítás 

régiós szinten 

(forrás: orosz 

importáron)

millió € millió € millió €

alap 2011 25 762 n.a. n.a.

2020 beruházás 
nélkül

36 464 0 0

V1: Baumgarten TOP 36 384 79 79

V2: több kisebb 
kereskedelmi 
szerződés

35 845 619 25

forrás: REKK gázpiaci modell

2. táblázat A Duna Régió gázszámlájának csökkenése 

10 milliárd m3 azeri gáz régiós elosztása esetén (2020)

12  Megtérülést nem számítottunk, mivel a nagy szállítóvezeték-projektek költségeire vonatkozóan nem állt rendelkezésre megbízható 
adatunk. Feltehetően a beruházás költsége a V1 verzióban sokszorosa a V2 változatnak. Ugyanakkor a BP konzorcium 2012 júniusában 
a V1 verzióra hasonlító Nabucco West projektet választotta a TANAP folyosóval versenyző szállítási útvonalként. A döntés, hogy végül 
a Nabucco West vagy a TANAP lesz az azeri gáz szállítója, 2012 végére várható.

13  A kiindulási referencia szcenárió a 2011-es modellezett alapállapot.
14  REP (Regional Excess Price) = ∑(P

i
modellezett×Q

i
régiós)/(Pspot×Qrégiós). Az index azt a prémiumot számszerűsíti, amit a Dunai 

Régió országai fizetnek a nyugati spot árakon felül.

Határkeresztező 

vezeték projekt
REP14

Éves 

megtakarítás 

Becsült beruházási 

költség

Megtérülési 

idő

millió € millió € év

CZ-PL2 17,10% 841,75 28 0,03

SK-HU 18,35% 598,51 150 0,25

TR-BG 21,29% 41,77 75 1,80

GR-BG 21,13% 73,49 160 2,18

SB-BG 21,39% 22,98 95 4,13

RO-MV 21,47% 7,73 50 6,46

forrás: REKK gázpiaci modell

3. táblázat A régióban tervezett határösszekötő vezetékek 

hatása a régiós átlagos határárra és a projektek becsült 

megtérülése (2011)
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Az elemzés további tanulsága, hogy a határke-

resztező vezetékek megépítése és az árak kon-

vergenciája a régión belül nagyobb gazdasági 

megtakarítást jelent a régió egészére nézve, mint 

az új tranzitvezetékek megépítése. 

A németországi atomerőmű-
bezárások hosszabb távú hatásai

A Piaci Jelentés 2011/3. számában már elemeztük 

a német atomerőművek bezárásának rövid távú 

– árra és külkereskedelemre, valamint a magyaror-

szági villamosenergia-piacra gyakorolt – hatásait. 

Az azóta eltelt több mint egy év egyrészt lehető-

séget nyújt arra, hogy hosszabb időtávú adatokkal 

is áttekinthessük a németországi és a régiós ener-

giapiacokra gyakorolt hatásokat, másrészt a REKK 

által kifejlesztett Európai Villamosenergia-piaci 

Modell eredményein keresztül elemezhetjük a 

hosszabb távon várható változásokat is. A modell 

összesen 36 európai ország villamosenergia-pia-

cát szimulálja. 

Az elemzés ennek megfelelően először áttekinti 

az elmúlt év német villamosenergia-piaci fejlemé-

nyeit, kitekintést nyújtva azokra az elemzésekre is, 

amelyek a nukleáris kapacitáscsökkentés kapcsán 

felmerülő kérdésekre fókuszálnak. Ezt követi a 

modell eredményeinek értékelése.

Az atomerőmű-bezárás közvetlen hatásai

A német atomerőmű-bezárásról szóló végleges 

parlamenti döntés 2011. május végén született, 

ezt azonban megelőzte Merkel kancellár március 

közepi három hónapos ideiglenes bezárásról szóló 

bejelentése. A döntés értelmében tavaly március-

tól bezárták a német atomerőmű-kapacitás 48%-

át, a maradék nukleáris erőművi kapacitást pedig 

ütemezve, 2022-ig helyezik üzemen kívül. A tavaly 

bezárt erőművek a német villamosenergia-ter-

melés nem elhanyagolható részét, 5-7%-át adták. 

Ennek megfelelően a rövid távú hatás 

6-7 €/MWh áremelkedés volt a német piacokon, 

ami kisebb-nagyobb mértékben továbbter-

jedt az EU-s villamosenergia-piacokra, köztük 

a hazaira is (erről lásd részletesebben a Piaci 

Jelentés 2011/3. számát).

A bezárásokkal egy időben jelentkeztek a hatá-

sokat elemző tanulmányok, illetve vélemények, 

melyek a következő területekre fókuszáltak:1

•  A német villamosenergia-piacra gyakorolt 

hatás, ezen belül az árak változására, az ország 

önellátásának biztosíthatóságára, a villamos 

energia külkereskedelmére gyakorolt hatások.

•  Az erőművi szektor várható üvegházhatásúgáz- 

(ÜHG-) kibocsátásának alakulása (sokan a német 

és európai emissziók növekedését prognosz-

tizálták a nukleáris bezárásról szóló döntés 

eredőjeként).

•  Felmerültek a nukleáris termelésre vonatkozó 

azon aggodalmak is, hogy a német bezárás 

miatti keresletet esetleg máshol, például Fran-

ciaországban megtermelt nukleáris energiával 

elégítik ki, emiatt a döntés összeurópai nukleáris 

szektorra gyakorolt hatását is vizsgálják.

Az elemzések nagy része rövid távon emelkedő 

árakat és növekvő német importot prognosztizált. 

A tanulmányok többsége szerint a német villamos-

energia-rendszer hosszabb távon kisebb mértékű 

áremelkedéssel és kisebb külkereskedelmi átrende-

ződéssel kezelni tudja az atomerőművek kivonását. 

Egyedül a Bundesnetzagentur tanulmánya jelezte, 

hogy hálózati problémák léphetnek fel a téli idő-

szakban. Az ÜHG-kibocsátásra és az összeurópai 

nukleáris termelésre gyakorolt hatásokra a modell 

eredményeinek értékelésénél térünk vissza.

Jelenleg egy teljes év adatai állnak rendelkezé-

sünkre a német villamosenergia-piaci folyamatok-

ról, így elemezhetjük, hogy a megjósolt tendenciák 

milyen mértékben valósultak meg. A 17. ábra 

a németországi villamosenergia-határmetszék 

nettó külkereskedelmét mutatja havi bontásban 

2010 áprilisa és 2012 júniusa között.

A 17. ábra sokoldalúan mutatja be a német 

határkeresztező forgalmat. Az adatok jól tükrözik 

a külkereskedelem jelentős szezonalitását: míg a 

nyári hónapokban Németország jellemzően nettó 

importőr, a többi időszakban nettó exportőri pozí-

cióval rendelkezik. 

Ha éves szinten tekintjük, a 2003 óta folyama-

tosan nettó exportőr Németország 2011-ben, a 

nukleáris erőművek kivonásának évében is nettó 

exportőr maradt, bár exportja jelentősen lecsök-

kent. A korábbi öt év átlagos 14 TWh exportja 

helyett 2011-ben csak 2,4 TWh nettó exportot 

mutatott fel, tükrözve az ország növekvő villamos-

energia-importját és csökkenő -exportját. A 2011-

ben kivont erőművek átlagos, 37 TWh termelését 

tehát még így is főként hazai termelésből pótolták.

Az elemzés szempontjából lényeges üzenete az 

ábrának, hogy a 2011 nyarán tapasztalt jelentős 

exportvisszaesés valószínűleg nem ismétlődik 

meg idén, azaz a németek külkereskedelmi egyen-

lege akár vissza is állhat a korábbi szintre.

1 Lásd az Irodalomjegyzéket.
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A német külkereskedelemnek 

másik jellemzője volt, hogy a 

szereplők meglehetősen szilárd 

pozícióval rendelkeztek: Fran-

ciaország és Csehország voltak 

a fő importpartnerek, míg a 

többi szereplő felé a német 

nettó export volt a jellemző. 

Ez alól bizonyos mértékig 

Ausztria és Dánia kivétel, amely 

országoknál a külkereskedelmi 

pozíció nettó exportról nettó 

importra változott. Az elmúlt 

év egyik jellemző tendenciája 

azonban, hogy a német import 

jobban diverzifikálódott, 

egyrészt a svéd import révén, 

amely határmetszék a 2011 októ-

bere előtti periódusban inaktív 

volt, másrészt a dán és a svájci nettó import 

megjelenésével. 

Az árhatást megalapozottan csak modellezés-

sel lehet megbecsülni, melynek során különböző 

forgatókönyvek összevetésével kaphatunk képet 

a feltételezett összefüggésekről. Ezt az elemzést a 

REKK árampiaci modell segítségével végeztük el.

A modellezés eredményei a német 

bezárással kapcsolatban

A német nukleáris bezárás 

hosszabb távú hatásait az 

Európára kibővített villamos-

energia-piaci modell segítsé-

gével elemeztük. Két forga-

tókönyvet vetettünk egybe a 

nukleáris bezárás hatásainak 

vizsgálatához. A jelenlegi 

német bezárási ütemezést 

(alap forgatókönyv) összeve-

tettük a fukushimai katasztrófa 

előtti bezárási ütemezéssel 

(nukleáris forgatókönyv), és 

az így kapott eredményeket 

elemeztük 2012 és 2020 vonat-

kozásában. Az összes többi 

modellváltozót – így például 

a kapacitások nagyságát, az 

üzemanyagárakat – változat-

lannak feltételezve számsze-

rűsíthetjük a bezárás rövid 

és hosszú távon felmerülő 

hatásait. A kapott eredmények 

tömör összefoglalóját adja 

a 18. ábra.

A modell megadja a két forgatókönyvre vonat-

kozó nagykereskedelmi árakat (mind csúcs, mind 

völgy időszakokra) és kereskedelmi mennyisé-

geket, s a forgatókönyvek közötti eltérések adják 

meg a nukleáris bezárás által gyakorolt hatásokat. 

Ezeket az eltéréseket szerepeltettük a 18. ábrán 

18. ábra Rövid távú ár- és kereskedelmi változások 

a forgatókönyvek között, 2012, €/MWh

18. ábra Rövid távú ár- és kereskedelmi változások

17. ábra Német határmetszéki forgalom alakulása, 

2010–2012, fizikai áramlások*

17. ábra Német határmetszéki forgalom alakulása,
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2012-re vonatkoztatva, ahol a négyzetekben 

szereplő számok a két forgatókönyv közötti völgy 

időszaki árak különbségét, a nyilak pedig a két 

forgatókönyv közötti kereskedelmi áramlások 

közötti eltéréseket adják meg. Fontos tehát meg-

jegyeznünk, hogy a nyilak így nem a tényleges 

áramlásokat mutatják, hanem a bezárás indukálta 

változásokat. A térképen alkalmazott színkódok 

az árváltozás nagyságát illusztrálják: 0–1 €/MWh 

árhatás: fehér, 1–3 €/MWh árhatás: világosszürke, 

3–5 €/MWh árhatás: sötétszürke, míg 5 €/MWh 

felett narancssárga színnel jelölve. Az alap forga-

tókönyv értékeiből vontuk le a nukleáris forgató-

könyv árait, így a pozitív értékek magasabb árakat 

jeleznek a jelenlegi, bezárást követő forgató-

könyvre a pre-fukushimai helyzethez képest.

Rövid távú hatásként a modell egy majdnem 

7 €/MWh-ás árnövekedést prognosztizál Német-

országban, 5 € alatti hatást a cseh és szlovák 

piacon (valamint az ENTSO-E régióval összekap-

csolt ukrán szigettermelésnél), 1–2 € közötti hatást 

régiónkban, a Nordpoolon és Franciaországban. 

A többi EU-tagállamban kevésbé szignifikáns 

az árváltozás. Bár Franciaország és Csehország 

közel azonos mértékben növeli exportját a német 

piacra, ez az utóbbinál jóval magasabb árváltozást 

indukál, nyilvánvalóan a piac mérete és az erőmű-

park sajátosságai miatt.

A tovagyűrűző hatás egész régiónkban is 

érezteti hatását, érezhető áremelkedéseket 

indukálva még a balkáni országokban is. Ahogy 

már jeleztük, a nyilak itt nem a tényleges áramlá-

sokat jelzik, hanem a régióban csökkenő német 

export mennyiségét. A modell eredményei azt 

mutatják, hogy a német döntés – az ország 

jelentős külkereskedelmi súlyán keresztül – igen 

jelentős hatással bír majdnem az egész konti-

nens villamosenergia-piacaira. A modellered-

mények alapján megnövekedett német importot 

főképp a francia, cseh és dán villamosenergia-

rendszer szolgáltatja. Mivel az erőművi és átviteli 

hálózati kapacitások nagysága a jelenlegi szintet 

tükrözi, a kapott eredmények a rövid távú piaci 

reakciókat mutatják be. Az árváltozás nagy-

sága a megfigyelttel harmonizál (lásd a Piaci 

Jelentés 2011/3. cikke), és a külkereskedelmi 

adatok a dán, svájci, svéd pozíció változását is 

jól jelzik. További kérdést vet fel azonban a cseh 

és francia nettó import előrejelzés, melyben a 

valós adatok inkább stagnálást, mintsem növe-

kedést mutatnak (lásd 17. ábra). Ezért érdemes 

lesz majd az éves adatokkal is ellenőrizni a 

modelleredményeket. 

Ahhoz, hogy a hosszabb távú hatásokat is 

számszerűsíthessük, különböző feltevéseket kell 

tennünk az egyes tényezőkre vonatkozóan: az 

erőművi és a határkeresztező 

kapacitásbővítések esetében 

a jelenleg rendelkezésre álló 

információk alapján azokat az 

erőműveket és átviteli hálózati 

elemeket és olyan ütemezésben 

építettük be a szimulációkba, 

amelyek a nemzeti engedélye-

zési folyamatokban, illetve a 

határmetszékek esetében 

az ENTSO-E Tízéves Fejlesz-

tési Tervében szerepelnek. 

A megújuló energiatermelésben 

a Nemzeti Megújuló Cselekvési 

Terveknek megfelelő termelést 

feltételeztünk. Fontos megje-

gyeznünk azt is, hogy ezek a 

Megújuló Cselekvési Tervek 

még a bezárási döntés előtt 

születtek, azonban újabb, hiva-

talos célszámok hiányában nem 

használtunk más előrejelzést.

A 2020-ra kapott ered-

mények egy némileg meg-

változott képet mutatnak az 

európai villamosenergia-piac-

ról (19. ábra).
19. ábra Hosszú távú ár- és kereskedelmi változások a 

forgatókönyvek között, 2020, €/MWh

19. ábra Hosszú távú ár- és kereskedelmi változások a
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Hosszabb távon a kontinens országaiban az 

árhatás mérséklődik, bár nem tűnik el teljesen. 

Ez két hatás eredményeként értelmezhető, 

egyrészt a megjelenő új erőművi kapacitások 

(megújulók és hagyományosak egyaránt) csök-

kenthetik az árakra gyakorolt hatást, másrészt 

a folyamatosan kivont német nukleáris erőművi 

kapacitás további árnyomást eredményez. Az 

Egyesült Királyságra és a Nordpoolra gyakorolt 

hatás a továbbfejlesztett hálózati összekötteté-

sek révén még erőteljesebb, ezek az országok 

a megerősített hálózati összeköttetésük miatt 

nagyobb részben lesznek érintettek az árhatás-

ban, mint a kontinens országai. Azonban hosszú 

távon továbbra is a cseh, szlovák és ukrán villa-

mos rendszer tűnik a leginkább árérzékenynek a 

német döntésre.

A modell eredményei alapján az is elmondható, 

hogy az ÜHG-kibocsátásokra gyakorolt hatás 

nem elhanyagolható a 2020-as időtávon. Német-

országban 4,5%-kal, EU-s szinten pedig 2,5%-kal 

magasabb kibocsátást eredményez az új bezárási 

forgatókönyv. Ez nem meglepő, hiszen a kieső 

termelés jó részét a német és a cseh fosszilis 

erőművi termelés helyettesíti. 

A másik felvetett problémával – a nukleáris ter-

melés áthelyeződésével kapcsolatban – a modell-

eredmények azt mutatják, hogy a két forgató-

könyv közötti nukleáris termelésre vonatkozó 

eltérés összeurópai szinten 1% alatt van, így ez a 

hatás valószínűsíthetően nem releváns. Új nukle-

áris erőmű belépésének hiányában, és a jelenleg 

meglévők maximális kihasználása miatt, a nukleáris 

termelés növekedésének lehetősége közel nulla.
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A növekvő fotovoltaikus 
termelés árampiaci hatásai

Az elmúlt két év során az áramtőzsdei zsinór- 

és csúcstermékek közötti árkülönbözet (peak 

spread) több európai országban, így Németor-

szágban és Spanyolországban is nagymértékben 

csökkent – ez a tendencia 2012 során is folytatódni 

látszik. A jelenség hátterében elsősorban a robba-

násszerűen terjedő fotovoltaikus (PV) naperőművi 

termelés áll: a naperőművek a nappali csúcsidő-

szakban bőséges energiát képesek előállítani, 

kötelező átvételük pedig jelentős többletkínálat-

ként csapódik le, leszorítva a csúcsidőszaki áram-

árakat. Cikkünkben a fotovoltaikus erőműveknek 

ezt az árleszorító hatását vizsgáljuk, elsősorban 

Németország esetében, továbbá azt, hogy az ala-

csonyabb árkülönbözetek milyen hatással lehet-

nek az erőművi mixre és ezáltal hosszabb távon 

az árampiaci folyamatokra.

A fotovoltaikus termelés terjedése Európában

Az utóbbi években a kedvező szabályozási-támo-

gatási környezet és a gyorsan csökkenő PV-panel 

árak következtében a fotovoltaikus erőművi 

kapacitás több európai országban – elsősorban 

Németországban, Spanyolországban, Olaszor-

szágban és Csehországban – indult látványos 

növekedésnek. A piaci folyamatokat jól jellemzi, 

hogy 2011-ben Európában az összes újonnan léte-

sített erőművi kapacitásnak már 47%-a, 21,9 GW 

volt PV, miközben egy évvel korábban ez 

az arány még csak 22%-ot (13,4 GW) tett ki. 

2011-ben Németországban folytatódott a kapa-

citások gyors kiépítése, azonban az ország az 

újonnan telepített kapacitások tekintetében így 

is elveszítette korábbi első helyét a lendületes 

növekedést felmutató Olaszországgal szemben. 

Eközben Spanyolországban, ahol a 2008-as robba-

násszerű növekedés hatására már korábban nagy-

mértékben csökkentették a támogatásokat, tavaly 

is stabil, de mérsékelt növekedést láthattunk. 

A 2009–2010 során látványos növekedést produ-

káló Csehországban viszont a 2010 végén meg-

nyirbált támogatási tarifák hatására a fotovoltaikus 

erőművek terjedése szinte teljesen megállt. 

Az egy főre eső PV-kapacitás tekintetében tavaly 

Szlovákia, Görögország és Belgium is gyors növe-

kedést mutatott, ez utóbbi ország mára meg is 

előzte Spanyolországot (4. táblázat).

Mára ezek a kapacitások egyes országok 

csúcsfogyasztásának nagy részét fedezni képe-

sek. Jelenleg a fotovoltaikus naperőművi ter-

melés az európai csúcsfogyasztás átlagosan 

több mint 4%-át képes kiszolgálni; ugyanez az 

érték Olaszországban 10%, Németországban 8%, 

de Spanyolország is 5% feletti értékkel büsz-

kélkedhet. Különösen érdekes az Európai Unió 

legnagyobb gazdaságának, Németországnak a 

példája: becslések szerint a német fotovoltaikus 

kapacitások mostanra meghaladják a 28 GW-ot, 

vagyis az ország teljes erőművi kapacitásának 

18-19%-át teszik ki. Így Németország fotovoltaikus 

termelése a déli órákban idén 

május óta jellemzően 10–15 GW 

között alakult, de május 26-án 

és 27-én már a 22 GW-ot is 

meghaladta: ezen a két, nap-

sütésben bővelkedő délutánon 

a fotovoltaikus erőművek az 

ország teljes csúcsidőszaki 

áramfogyasztásának 31%-át 

biztosították!

A fotovoltaikus termelés 

hatása a merit orderre

A megújuló energiával termelt 

elektromos áramra számos 

országban, így Németország-

ban is kötelező átvétel vonatko-

zik: a termelőktől általában egy 

AKTUALITÁSOK

PV-kapacitás 

(MW), 2011

PV/fő (MW), 

2011

Összes 

termelő 

kapacitás 

(MW), 2011

PV-/összes 

kapacitás, 2011

Németország 24 678 302,8 145 112* 17,1%*

Olaszország 12 754 212,6 118 432 10,8%

Csehország 1 959 185,4 18 981 10,3%

Belgium 2 018 183,5 20 027 10,1%

Spanyolország 4 400 93,6 96 904 4,5%

Szlovákia 468 85,1 8 152 5,7%

Görögország 631 58,9 14 773 4,3%

Magyarország 4 0,4 9 497 0,0%

*Németország esetében az összes termelő kapacitás és a PV-/összes kapacitás közelítő értékek. 

forrás: EPIA, ENTSO-E

4. táblázat A legnagyobb egy főre eső fotovoltaikus 

kapacitással rendelkező európai országok és Magyarország 

fotovoltaikus kapacitásai
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rögzített áron (feed-in tariff)1 veszi át az elosztó 

hálózat üzemeltetője az így megtermelt áramot, 

melyet ezután kötelessége az átviteli rendszerirá-

nyító számára rendelkezésre bocsátani. Németor-

szágban ezenfelül 2010 januárja óta a rendszerirá-

nyítónak törvényi kötelezettsége, hogy az átvett 

megújuló energiát a lipcsei EEX tőzsde másnapi 

kereskedésén értékesítse. A megújulóenergia-

termelést – elsősorban az időszakosan termelő 

nap- és szélerőművek által termelt áramot – így 

az aktuális piaci kereslettől függetlenül, minden 

időpillanatban teljes mértékben értékesítik a tőzs-

dén.2 Ez a többletkínálat pedig 

azzal a hatással jár, hogy a 

relatíve drágán termelő (vagyis 

a merit order jobb szélén álló) 

erőművek termelését kiszorítja, 

a tőzsdei másnapi árra pedig 

csökkentőleg hat. Ez az ún. 

merit order hatás jellemzően 

a naperőművek esetében a 

legkritikusabb, hiszen ezek 

legnagyobb termelése időben 

egybeesik a nappali csúcske-

resleti időszakkal.

Csökkenő peak spreadek, 

csökkenő árvolatilitás

A 20. ábrán azt láthatjuk, 

hogy idén március óta az EEX 

áramtőzsde másnapi (EPEX) 

kereskedésében a csúcs–zsinór 

árkülönbözet mindvégig ala-

csony maradt, átlagosan 

5 €/MWh értékkel, és új jelen-

ség, hogy egyes (hétvégi, 

illetve munkaszüneti) napokon 

már negatív spreadek is egyre 

gyakrabban kialakulnak. Ezzel 

egy időben a zsinór árakban 

nem figyeltünk meg növekvő 

trendet, tehát a csökkenő 

spreadek kialakulásáért nem a 

zsinór árakban bekövetkezett 

változás okolható. Érdemesnek 

láttuk ezzel kapcsolatban meg-

vizsgálni, hogy milyen hatása 

van a magasabb fotovoltaikus 

termelésnek a másnapi áramárak alakulására. 

Ehhez a német EEX tőzsde német–osztrák kont-

rollzónákra vonatkozó másnapi árait (a másnapi 

aukciókat már befolyásolja a napsütés, hiszen ez 

utóbbi egy nappal előre jól előrejelezhető), illetve 

a német napi fotovoltaikus termelést vizsgáltuk 

2012. május 1. és július 19. (az utolsó rendelkezésre 

álló adat) között. Becslésünk szerint, miután a 

hétvégék és munkaszüneti napok árcsökkentő 

hatását kiszűrtük, 1%-kal magasabb csúcsidőszaki 

(11–14 óra közötti) PV-termelés a nappali csúcs-

időszaki másnapi árakat átlagosan 0,46%-kal 

1  Megjegyezzük, hogy a németországi megújuló termelők az általuk megtermelt áramot nemcsak kötelező átvételi rendszerben, támo-
gatási tarifák (feed-in tariff) alapján értékesíthetik, hanem úgy is dönthetnek, hogy az áramot a piacon, piaci áron értékesítik, és ekkor a 
piaci árat kiegészítő támogatási prémiumban (feed-in premium) részesülnek. Ez a kettősség nem befolyásolja jelentősen elemzésünket.

2 A támogatási tarifákat jellemzően, így Németországban is, teljes mértékben a fogyasztók számláiban megjelenő díjtételből finanszíroz-
zák. Ezért a rendszerirányítók az átvett áramot bármilyen alacsony tőzsdei áron értékesíthetik, ennek nem kell összhangban lennie a 
támogatási tarifákkal, hiszen az átvétel miatt felmerült költségeiket végül kötelezően megtérítik.

20. ábra Az EEX másnapi (Phelix) németországi csúcs–zsinór 

árkülönbözeteinek alakulása 2012-ben

20 ábra Az EEX másnapi (Phelix) németországi csúcs–zsinór
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21. ábra Az EEX tőzsde német–osztrák spot (EPEX) árainak 

változása a május–júniusi időszakban 2009–2011 átlaga, 

valamint 2012 között, órás bontásban

21 ábra Az EEX tőzsde német–osztrák spot (EPEX) árainak
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szorította le. Azt láthatjuk tehát, hogy a leginkább 

kritikus nyári időszakban a naperőművek terme-

lése már nagymértékben befolyásolja a tőzsdei 

csúcstermékek árát.

A 21. ábra azt szemlélteti, hogyan változtak az 

EPEX másnapi árai a május–júniusi időszakban 

2009–2011 átlaga, valamint 2012 között. Látható, 

hogy 2012-re a nap szinte minden órájában estek 

az árak, a legnagyobb mértékű árcsökkenést 

azonban a kora délutáni csúcsidőszakban tapasz-

taljuk: pontosan akkor, amikor a PV-erőművek 

termelése a legmagasabb. A napközbeni nagyobb 

árcsökkenések tovább erősítik azt a vélekedésün-

ket, miszerint a növekvő PV-penetráció árcsök-

kentő hatása jelentős, és egyszersmind átrendezi 

a napon belüli árakat: a napsütéses napokon az 

órás áralakulás egyenletesebbé válik, vagyis az 

árvolatilitás csökken.3

Kiszoruló gázos erőművek

Jelenleg még elsősorban Németországban 

jellemző, hogy egyes napokon a garantált árral 

és kötelező átvétellel szembesülő fotovoltaikus 

erőművek kiszorítják a magasabb határköltséggel 

termelő gázos erőműveket a termelésből. Az ala-

csony németországi peak spreadeket idén nyáron 

már tartósan negatívvá váló, tiszta gázerőművi 

árrés (clean spark spread, CSS) kíséri, a romló 

nyári marzsokat pedig a napfényben kevésbé 

bővelkedő őszi–téli időszakok is aligha képesek 

ellensúlyozni.

Alapüzem 2012 Alapüzem 2020 Csúcsüzem 2012 Csúcsüzem 2020

forrás: EEX

Konvencionális

Be
ép

íte
tt

 k
ap

ac
itá

s, 
M

W

Megújulók és CHP Atom

 10 068 MW 
(15,1%)   6 771 MW 

(9,1%)  
 10 070 MW 

(13,5%)   6 773 MW 
(8,1%)  

 37 912 MW 
(56,7%)  

 52 695 MW 
(70,5%)  

 43 754 MW 
(58,8%)  

 63 181 MW 
(76,0%)  

 18 843 MW 
(28,2%)  

 15 241 MW 
(20,4%)   20 575 MW 

(27,7%)  

 13 222 MW 
(15,9%)  

Jól látható tendencia, hogy a növekvő preferált 

(must-run) kapacitások – így az atomerőművek, 

a megújulók, beleértve a PV-kapacitásokat, és 

kisebb mértékben a kogenerációs erőművek – 

egyre inkább kiszorítják a konvencionális (vagyis 

piaci elven működő, elsősorban fosszilis) erőművi 

termelést. Úgy becsüljük, hogy amennyiben 

Németország – az eddigi kormányzati kommuni-

kációnak megfelelően – teret enged a megújuló 

energiaforrásoknak bezárásra ítélt atomerőművei 

kiváltásában, úgy a konvencionális erőművek súlya 

a német erőművi mixben a jelenlegi 28% körüli 

értékről 2020-ra a csúcsidőszaki órákban 15,9%-

ra, csúcsidőszakon kívül pedig 20,4%-ra eshet 

vissza (22. ábra). Ha azt vizsgáljuk, hogy mekkora 

tere marad a különböző időszakokban a konven-

cionális erőműveknek, akkor még érdekesebb 

képet kapunk: míg 2012-ben a csúcsidőszakban 

átlagosan 2 GW-tal több a konvencionális erő-

művek termelése óránként, mint az éves átlagos 

termelésük, addig 2020-ban várhatóan megfordul 

a helyzet, és a csúcsfogyasztásban kisebb lesz a 

termelésük, mint a völgyidőszakban. 

Amennyiben tehát a tiszta piaci logika érvé-

nyesül, az alacsony jövedelmezőségnek hosz-

szabb távon a gázos erőművi beruházásokban 

is tükröződnie kell. Ez kisebb gázos kapacitást 

jelent, ekkor azonban fennáll a veszélye annak, 

hogy egyes időszakokban a gázturbinák rugal-

massága hiányozni fog, az időről időre kialakuló 

túlkeresletes szituációk pedig magas árakhoz, 

ártüskékhez vezetnek. Egyelőre azonban a konven-

cionális kapacitások Nyugat-

Európa országaiban 10–25%-kal 

meghaladják a csúcsidőszaki 

keresletet, és a piacokat 

viszonylag alacsony órás 

árvolatilitás jellemzi. Az elmúlt 

években például csak ritkán 

lehettünk tanúi annak, hogy az 

EEX másnapi árai 100 €/MWh 

fölé merészkedtek – legutoljára 

a február eleji rendkívül hideg 

időjárás volt ilyen hatással. 

Sokkal inkább jellemző, hogy 

nyáron a reggeli órákban és a 

késő délutáni csúcsidőszakban, 

amikor a fotovoltaikus termelés 

alacsony, a napközben kiszo-

ruló gázos erőműveket viszont 

3 2012-ben az áramfogyasztás nem csökkent jelentősen a megelőző három év átlagához képest, vagyis az alacsonyabb csúcsidőszaki 
árak hátterében nem állhat a kereslet jelentős visszaesése. A csökkenő keresletet nem indokolják sem a konjunkturális hatások (a 
német GDP 2010 óta növekvő, így nem történt olyan gazdasági visszaesés, amely csökkenő áramfogyasztáshoz vezethetett), sem 
pedig az átlagos hőmérséklet jelentős változása (a májusi időszakok melegebbek voltak 2012-ben, mint 2009–2011 átlagában, június 
azonban valamivel hidegebb volt, és kizárólag a júniusi időszakokat vizsgálva hasonló eredményeket kapunk, mint május–júniusra).

22. ábra A német villamosenergia-termelés szerkezetének 

várható változása 2012 és 2020 között
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kevésbé gazdaságos beindítani, relatíve magas 

árak érvényesülnek. Érdemes azonban megje-

gyezni, hogy az erőművi beruházásokat a piaci 

alapú jövedelmezőség mellett jó néhány egyéb 

tényező befolyásolja – például a rendszerbizton-

sági megfontolások –, ez pedig nehezíti annak 

előrejelzését, hogy a jövőben valójában mekkora 

gázerőművi kapacitás áll majd rendelkezésre. 

Az ilyen piactorzító tényezők hatásának vizsgálata 

azonban túlmutat cikkünk keretein.

TOP vagy TOPless 2015 után?

2014–15-ben lejár a Gazprom és a MOL által 1996-

ban kötött, a hazai gázpiac kínálatának azóta is 

gerincét adó, hosszú távú Take or Pay (TOP) szer-

ződés,1 és ezzel megnyílik a lehetőség a hazai föld-

gáz nagykereskedelmi piac szerkezetének lénye-

ges átalakítására. Jelen írás alapkérdéseket vet fel 

arra vonatkozóan, milyen irányokat vehet a hazai 

erőművek versenyképessége és a lakosság jóléte 

szempontjából meghatározó jelentőségű hazai 

földgázszektor jövőbeni szerkezete. Mindenekelőtt 

azt vizsgáljuk, van-e létjogosultsága egy, a jelenle-

gihez hasonló, speciálisan a magyar piacra vonat-

kozó új TOP szerződés megkötésének a várható 

hazai és régiós gázpiaci fejlemények tükrében.

A hazai gázpiaci verseny állapota

A hazai gázpiaci verseny térnyerése a 2004 júliu-

sában induló piacnyitás óta töretlen. A szabadpiac 

fejlődésének fontos mutatója, hogy 2011-ben már 

a teljes hazai fogyasztás háromnegyedét szabad-

piaci szerződés keretében szolgálták ki. Az utóbbi 

három évben a verseny térnye-

résének döntő komponense 

a nyugati import beszállítást 

lehetővé tevő HAG vezeték által 

generált importverseny. 

A kedvező árazású nyugat-

európai gázkínálat következ-

tében a nyugati reláció aránya 

a teljes földgázimporton belül 

2011-ben 50% fölé emelkedett. 

A végső fogyasztók kereskedő-

váltási aránya és hajlandósága 

viszonylag magas, és a jelen-

ség még a hatósági árazással 

védett egyetemes szolgálta-

tói körben is megfigyelhető 

(EMFESZ és T-Com jelenség).

Éves szállítási kapacitás, milliárd m3/év

Import Export

Ukrajna 22,2 -

Ausztria (HAG) 4,4 -

Horvátország* 6,5 6,5

Szerbia - (tranzit)

Románia** - 1,6

 * A horvát importkapacitás egyelőre csak névleges, mert onnan várhatóan hosszabb ideig nem lesz elérhető 

számottevő mennyiségű alternatív földgázforrás.

** Import irányú szállításra a vezeték technikailag képes, de ilyen irányú szállításokat a román fél egyelőre ellenez.

forrás: REKK gázpiaci modell

5. táblázat Magyarország és egyes szomszédos országok 

között üzemelő gázszállító összekötő vezetékek fontosabb 

paraméterei (2012. évi állapot)

1  2006-ban a szerződés a hazai fél tekintetében gazdát cserélt, amikor a MOL-t az E.ON Ruhrgas AG kivásárolta abból. 

A jövőbeni gáz nagykereskedelmi verseny 

szempontjából kedvező és lényeges tényező, hogy 

a MOL mellett Európa legjelentősebb gázforrás-

sal rendelkező piaci szereplői közül öten vannak 

jelen a hazai piacon (E.ON, RWE, ENI, GDF-Suez, 

Gazprom), közülük többen vertikálisan integrált 

érdekeltségekkel. Emellett a jelek szerint a magyar 

kormány az MVM-et is számottevő gázpiaci sze-

replővé kívánja tenni. A gázkereskedelmi engedé-

lyesek száma mindösszesen 42.

A hazai gázipari infrastruktúra 2008 és 2010 

közötti látványos bővülése is kedvező fejlemény 

a nagykereskedelmi verseny szempontjából. 

Az említett időszakban a csővezetékes gázimport-

kapacitás 72, a földalatti tárolók mobilgáz-kapaci-

tása 65 százalékkal nőtt.

A 2015. év jelentősége

A 2015. év jelentőségét a TOP szerződés lejárta 

mellett növeli, hogy az új, évi 5 Mrd m3-es kapa-

citású, kétirányú szállítást lehetővé tevő szlo-

vák–magyar összekötő vezeték tervezett üzembe 

helyezési ideje is erre az évre esik. Ezzel a nem 

orosz irányú gázimport-kapacitásunk (szlovák, 

osztrák és horvát összekötő vezetékek, valamint 

a román összekötő annak kétirányúvá tétele után) 

várhatóan a 10 milliárd m3 körüli teljes éves hazai 

importigény szintjére nő.

Ezzel létrejön egy, a mainál hatékonyabb hazai 

gázimport-verseny fizikai-infrastrukturális alapja, 

mivel a nyugat-európai gáz piacterek kínálata szál-

lítási kapacitáskorlátoktól mentesen elérhetővé 

válik a hazai piacra történő kereskedés számára. 

Amennyiben ez a helyzet kiegészül egy versenyt 
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támogató szabályozási és intézményi környezettel, 

akkor 2015 után egy, a mainál jóval versenyzőbb 

hazai gáz nagykereskedelmi piac alakulhat ki. 

Az említett szabályozási és intézményi környezet 

meghatározó elemei a diszkriminációmentes 

hálózati kapacitáslekötési és hozzáférési rend-

szer (természetesen a határkeresztező kapa-

citásokat is beleértve),2 egy, a Magyar Energia 

Hivatal által méltányosan árazott, szabályozott 

hálózati hozzáférési tarifarendszer, valamint egy 

torzításoktól mentes, hazai tárolópiaci működés. 

Egy 2015-re várhatóan már üzemelő, ártransz-

parenciát biztosító, hiteles gáztőzsde tovább 

erősítheti a verseny kiszámíthatóságát és hite-

lességét. Végül garantálni kell azt, hogy a nagy-

kereskedelmi áralakulás fölött csak versenyható-

sági felügyelet révén gyakorolható kontroll.

Amennyiben az évtized második felében 

régiónkban pótlólagos gázforrások jelennek 

meg az LNG-, az új nemzetközi gáz távvezetékes 

szállítás vagy a nem konvencionális gázkiter-

melés sikere következtében, az a kínálatbővülés 

révén tovább javíthatja majd a nagykereskedelmi 

verseny hatékonyságát. E folyamatot segítheti 

az az európai uniós törekvés is, amely a gázpia-

cok összekapcsolását erősítené régiónkban.3

Modellalternatívák és egy új TOP realitása

Az eddigiek arra utalnak, hogy a jelenlegi TOP 

szerződés kifutása után reális lehetőségünk 

lenne egy sokszereplős, hatékonyan versenyző 

gáz nagykereskedelmi piac kialakítására 

Magyarországon. Ez elősegíthetné, hogy az 

európai főpiacon erősödő verseny hasznaiból 

minél több jusson el a hazai fogyasztókhoz, és 

az olajindexálás dominálta gázár-meghatározást 

a hazai piacon is felváltsa a piaci árazás. Ezzel 

ellentétben egy új, a maihoz hasonló, hosszú 

távú TOP szerződés megkötése a versenymodell 

kialakítását erősen korlátozná vagy ellehetetlení-

tené a kínálat döntő részének egy piaci szereplő 

számára történő garantálása révén. Vajon a tartó-

san kedvezőnek mutatkozó nemzetközi gázpiaci 

környezetben és a hazai gázpiac fentebb röviden 

bemutatott kedvező adottságai mellett milyen 

szempontok mérlegelése indokolt egy esetleges 

újabb orosz relációjú TOP szerződés megkötése 

előtt? A következőkben e kérdést járjuk körül.

A 6. táblázat összefoglalóan mutatja a régiós, 

volt szocialista blokkba tartozó EU-tagállamok 

Oroszországgal kötött TOP szerződéseinek 

néhány jellemzőjét.

Mint látható, hazánkon kívül csak Bulgária van 

abban a helyzetben, hogy még nem hosszabbította 

meg korábbi TOP szerződését Oroszországgal. 

Az is látható, hogy a jelentős hazai kitermeléssel 

rendelkező Románia kivételével az új TOP szerző-

désekben lekötött éves szerződött mennyiségek az 

éves fogyasztás 60–100%-át teszik ki a következő 

20-25 évre, azaz mennyiségi értelemben a régiós 

országok döntő mértékben és közvetlenül kötelez-

ték el magukat az orosz szállító mellett.

Egy TOP szerződés tipikus komponensei az 

éves szerződött mennyiség (annual contracted 

quantity: ACQ) mellett a mennyiségi rugalmasság 

(swing) mutatója, valamint 

a termékárazásra vonatkozó 

módszer. Noha utóbbiakról az 

új szerződések kapcsán nem 

rendelkezünk információkkal, 

jó okkal feltételezhetjük, hogy 

a földgáz árazásában lényeges 

komponens maradt az olajter-

mékekhez történő indexálás.

Egy új, a jelenlegihez hasonló 

futamidejű és hasonló mennyi-

ségre vonatkozó TOP szerző-

dés megkötése mellett – meg-

ítélésünk szerint – elvileg három 

fő érv említhető. Ezek: a hazai 

piac ellátásával kapcsolatos 

mennyiségi kockázat kezelése, 

az árkockázat kezelése és végül 

Éves 

szerződött 

mennyiség 

(ACQ, 

millió m3/év)

Lejárat éve

Éves 

fogyasztás, 

2011 (millió 

m3/év)

ACQ/2011. év 

fogyasztás, %

Bulgária 2500 2012 3015 83%

Csehország 7500 2035 10 009 75%

Lengyelország 10 250 2037 16 909 61%

Magyarország 9900 2014–15 12 263 81%

Románia 3500 2030 14 401 24%

Szlovákia 6500 2029 6403 102%

Szlovénia 830 2035 1088 76%

ACQ: éves szerződött mennyiség forrás: REKK gyűjtés

6. táblázat A régió néhány új EU-tagállama TOP 

szerződésének jellemzői

2 A rendszer mai torzulásairól lásd korábbi írásunkat Baumgarten-saga címmel (Piaci Jelentés, 2011/3.).
3 Lásd különösen az Európai Infrastruktúra Csomag által megjelenített kezdeményezéseket (COM [2011], SEC [2011] 1233 és COM [2011] 

665), illetve az észak–déli gázösszeköttetésen dolgozó gáz munkacsoport 2011. decemberi jelentését. 



21

JELENTÉS AZ ENERGIAPIACOKRÓL

2012. III. szám

A
K

T
U

A
L

IT
Á

S
O

K

egy új szereplő piacra segítése a szerződésben 

foglalt gázmennyiség garantált rendelkezésre 

állása révén.

Mennyiségi kockázat kezelése 

és az ellátásbiztonság garantálása

Egy új TOP megkötése mellett szóló érv lehet, 

hogy a szerződés időtartama alatt ez garantálja a 

hazai fogyasztók vagy azok egy jól meghatározott 

része (például háztartási fogyasztók) igényeinek 

kielégítéséhez szükséges gázmennyiség rendelke-

zésre állását. Azaz a szerződés egyfajta mennyi-

ségi/ellátásbiztonsági garanciát jelentene.

Egy jól működő gáz nagykereskedelmi piac 

ugyanakkor hasonló mennyiségi garanciát képes 

nyújtani. Láttuk, hogy a hazai piacon legalább hét, 

jelentős európai földgázportfólióval rendelkező, 

aktív gázipari szereplő van jelen. Nehéz elkép-

zelni, hogy a kereslet-kínálati viszonyokat tükröző 

áralakulás esetén e szereplők ne rendelkeznének 

egyenként azzal az 1-2 milliárd m3 földgázzal, 

amelyet itt szeretnének értékesíteni. Emellett a 

nyugat-európai spot piacok is elérhetővé válnak a 

szlovák–magyar összeköttetés megépítése révén.

A torzításmentes piaci árjelzés és a megfelelő 

tárolói kapacitás rendelkezésre állása alkalmas 

a válsághelyzeten kívüli átmeneti szűkös kínálati 

helyzetek kezelésére. Megmarad az a kérdés, hogy 

a válsághelyzeti ellátási kockázat kezelésére egy 

nemzeti piacra szabott orosz TOP szerződés-e 

a legalkalmasabb eszköz? A válasz valószínűleg 

nemleges, hiszen az ellátási krízishelyzeteket a 

múltban éppen az orosz fél részleges vagy tel-

jes nem teljesítése okozta.4 A stratégiai tárolás 

vagy a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó 

kereskedelmi tárolási kötelezettség, a fogyasztói 

oldali megoldások és a regionális válsághelyzeti 

együttműködés kialakítása mind jobb és olcsóbb 

megoldásnak tűnik. Mi több, a 2009. évi válság 

megmutatta, hogy például Ausztriában a kínálati 

sokk következtében megugró piaci árak elegendő 

többletkínálatot tudtak az osztrák piac kiszolgálá-

sába bevonni egyéb hatósági beavatkozás nélkül 

is – azaz a hatékony árazást megvalósító piac a 

gázellátási válsághelyzetek kezelésének is az egyik 

leghatékonyabb módja.

Árkockázat kezelése

A hosszú távú szerződések megkötése mel-

lett szóló másik szokásos érv szerint az ilyen 

4 Ugyanakkor például 2009 januárjában az ukrán vezeték elzárása miatti problémákat enyhítő, nyugatról behozott gáz jelentős része – 
közvetetten – valószínűleg más vezetékeken Európába szállított orosz TOP gázból származott. 

szerződések a vevő számára (is) kiszámítható, 

a piaci áringadozásokat csillapítottan tükröző 

árazást tesznek lehetővé.

A jelenlegi piaci körülmények között azonban 

éppen az orosz fél által favorizált olajindexált 

gázárazás fenntartása jelent lényeges árkoc-

kázatot. Az ilyen jellegű tranzakciók túlsúlya 

az európai fogyasztók számára ma az amerikai 

tőzsdei ár ötszörösét (!) eredményezi. A hazai 

fogyasztók pedig a nyugat-európai árhoz képest 

további jelentős felárat fizetnek (lásd az Energia-

piaci folyamatok 15. ábráját). Az olaj- és gázpiaci 

folyamatok különválása tartósnak ígérkezik, s 

ellentétben a gázpiaccal, az olajpiacon inkább az 

áremelkedés irányába ható tendenciák tűnnek 

erősebbnek. Éppen ezért a 2015 utáni gázpiaci 

modell kialakítása során érdemes az olajindexá-

láson alapuló árazást gyengítő és a piaci árazást 

elősegítő megoldásokat előtérbe helyezni. 

A hatékony verseny mellett egy minél nagyobb 

mértékben piaci árazást tartalmazó TOP szer-

ződés is megfelelhet ennek a célnak – feltéve, 

hogy van olyan eladó, aki hajlandó ilyen árazású 

szerződést kötni.

Külön vizsgálandó az a politikailag érzékeny 

kérdés, hogy az egyetemes szolgáltatói gázárak 

kiszámíthatósága és stabilitása hogyan lenne 

garantálható egy döntően versenyző nagykeres-

kedelmi piaci modell esetén. E ponton tanulsá-

gos példaként szolgálhat a MOL irányítása alatt 

működő INA horvátországi tapasztalata. A cég 

2010-ben, a korábbi TOP szerződés lejárta után 

nyilvános pályázatot írt ki hároméves gázszál-

lítási szerződésre a horvát fogyasztók ellátása 

érdekében. A versenyen a legkedvezőbb árat 

ajánló ENI kapta meg a szállítási jogot. A szállí-

tói ajánlat és az abból kialakított végfogyasztói 

árazás lehetőséget teremt kiszámítható, stabil, 

ugyanakkor a piaci viszonyokat tükröző fogyasz-

tói árazás kialakítására. Noha a hazai egyetemes 

szolgáltató piac mérete majd háromszorosa 

a teljes horvát gázpiacnak, e piaci szegmens 

esetén a rövid, 1-3 évente végrehajtott nyilvános 

tendereztetés megfelelő eljárás lehet. Ehhez 

azonban szükség lehet a tendereztetést végző 

nagykereskedő kijelölésére.

Új szereplő piacra segítése

Egy új TOP szerződés elősegítheti egy hazai 

tulajdonú szereplő, például az MVM piacra 

lépését a jelentős portfólióval rendelkező, 
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nagy nemzetközi szereplők mellé. Ugyanak-

kor egy mennyiségileg kevéssé rugalmas, nem 

piaci árazású szerződés nagyon jelentős üzleti 

kockázatot jelenthet az új belépő számára, 

ami egyéb tevékenységei jövedelmezőségét 

könnyen felemésztheti. A TOP árhoz viszonyí-

tott 20%-os piaci árelőny még egy, a mainak 

egyharmadát kitevő, évi 3 Mrd m3/éves szer-

ződés esetén is elvinné az MVM csoport tel-

jes tavalyi adózott eredményét. Ilyen jellegű 

árazási bizonytalanság pedig ma bőven benne 

A kiadványban előforduló rövidítések:

ACQ Annual Contracted Quantity

APX Amsterdam Power Exchange

ARA Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen

CEGH  Central European Gas Hub

ECX European Carbon Exchange

EEX European Energy Exchange

EUA European Union Allowance

FIT Feed-In Tariff

HAG Hungary–Austria Gasline

HDD Heating Degree Day

LNG Liquefied Natural Gas

MEH Magyar Energia Hivatal

OPCOM Operatorul Pietei de Energie Electrica

OTE Operátor trhu s elektřinou

PV fotovoltaikus

PXE Power Exchange Central Europe

SEPS  Slovenská elektrizačná prenosová sústava

TOP Take or Pay

ÜHG Üvegházhatású gáz

van a kialakulóban lévő európai gázpiacban. 

Az egyetemes szolgáltatói piac nagykereskedői 

szerepe jelenthetne némi garanciát egy ilyen 

új belépő számára – noha a piacihoz mérten 

kedvezőtlen egyetemes szolgáltatói árazás ese-

tén ekkor is számítani kell a fogyasztók piacra 

vándorlásával.

Összességében arra számítunk, hogy a 2015 

utáni hazai gáz nagykereskedelmi piacról folyta-

tott szakmai viták kulcskérdése a jövőben lehet-

séges TOP szerződések jellege és szerepe lesz.
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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  figyelembevétele nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió országainak 
piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan  figyeljük. 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  figyelembe vev  megoldásokkal szolgálnak.

Fontosabb ügyfeleink:

REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT
T. (+36 1) 482 7070   F. (+36 1) 482 7037   E. rekk@uni-corvinus.hu   www.rekk.eu




