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A szl ovák-magyar föl dgáz összekötő a 201 1 -es magyar energiastratégia kiemel t projektje vol t. A vezeték megépítése három
cél t szol gál t: Az el ső, hogy el ősegítse a magyar gázpiac integrációját a nyugat- európai piacokkal . A második, hogy erősítse a
magyar fél tárgyal ási pozícióját Oroszországgal szemben a hosszú távú szerződés újratárgyal ásakor. A harmadik pedig, hogy
el l átásbiztonsági hel yzetben tovább erősítse az ország gázhál ózatának al kal masságát.

A 201 2-ben el végzett REKK-el emzés nem csupán el l átásbiztonsági okokból , hanem pusztán piaci szempontból is (gazdasági-
l ag) él etképes beruházásnak ítél te a szl ovák-magyar összekötő vezeték megépítését. A model l ezés során 1 -1 EUR/M Wh be- és
ki l épési tarifát (entry és exit) fel tétel eztünk, val amint a TTF és az ol aj indexál t hosszú távú szerződéses ár közti árkül önbözet
meghal adta a tarifát. A magyar föl dgázkeresl et egyetl en szcenáriónkban sem csökkent 1 2 mil l iárd m3 al á. A model l ezés során
rugal matl an ol aj indexál t hosszú távú szerződéseket vettünk al apul , és az orosz gázárak esetén nem vettünk figyel embe
árengedményeket. A modellezési eredmények alapján a szlovák-magyar vezeték enyhíti az osztrák-magyar interkonnektoron
tapasztalt torlódásokat, és nagyobb volumenű piaci árú (spot) gázt juttat Magyarországra és Magyarországtól délre eső régióba.

A val óság azonban részben el l entmondott a model l el őrejel zésének: a szl ovák-magyar vezetéken l ényegében semmil yen
gázáraml ás nem történt a kereskedel mi üzem 201 5 júl iusi kezdete óta. M indemel l ett a gáz nagykereskedel mi árában a 201 2-es
szinthez képest egy jel entős árcsökkenést figyel hettünk meg. H ozzájárul hatott-e az új föl dgázszál l ító vezeték üzembe
hel yezése az áreséshez úgy, hogy l ényegében nem használ ták ki az új fizikai kapacitásokat?

Összefogl al ónkban három l ehetséges magyarázatot vizsgál unk a vezeték al acsony kihasznál tságára. El emzésünk szerint a
rendszerösszekötő megépítése M agyarország számára kedvező döntésnek bizonyul t, ugyanis versenyt támasztott a domináns
gázpiaci szerepl ő számára, ezzel pedig kedvezőbb tárgyal ási pozícióba hozta a kormányt a 201 5-ös orosz hosszú távú
szerződés újratárgyal ásakor. Becsl ésünk szerint a 1 20 mil l ió eurós beruházás hat hónap al att visszahozta az árát a magyar
fogyasztók számára.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany


REKK POLI CY BRI EF | 06/201 6 2/4

WWW.REKK.ORG

A kereskedel mi üzem kezdete el őtti próbaszál l ításokat
l eszámítva nem érkezett gáz M agyarországra az összekötőn
keresztül .

A piaci környezet megváltozott

A végső beruházási döntést az interkonnektor megépítésé-
ről 201 2-ben hozták meg. Az építési munkál atok során
201 3-ban és 201 4-ben, számos piaci szerepl ő mutatott
érdekl ődést kapacitás l ekötésére. A kereskedel mi üzem
kezdetét követően azonban tényl egesen nem kötött l e senki
kapacitásokat. Ez al apján úgy tűnik, hogy csupán 201 4 vé-
gén vol t egy rövid időszak, amikor a piaci szerepl ők még
haj l andóak vol tak hosszú távú kapacitásl ekötésre, ugyanis a
magyar piac jel entős prémiumot biztosított i l l etve l ehető-
séget adott Ukrajna el l átására M agyarországon keresztül .
Azonban a kereskedel mi üzem kezdete műszaki és szabá-
l yozási nehézségek miatt hat hónapot késett, a piaci kör-
nyezet pedig ezal att jel entősen átal akul t, az új kapacitások
iránti érdekl ődés el hal t. A l egfontosabb vál tozás, hogy az
orosz hosszú távú szerződés árazása sokkal kedvezőbbé
vál t, így több egymást követő év után el őször a kel eti im-
port mennyiség újra magasabb l ett M agyarországon, mint a
nyugatról érkező.

A 201 5-201 6-os európai gázpiac jel l emzői jel entősen
el térnek a 201 2-es ál l apottól . Az LN G-bőség miatti gázpiaci
túl kínál at, és az ál tal ános keresl etcsökkenés következtében
az al apvetően feszes környezet túl kínál atos piaccá al akul t.
Emel l ett a hosszú távú szerződéses gázárakat meghatározó
Brent nyersol aj ára korábban nem l átott mél ységekbe
zuhant 201 4-201 5-ben, ezzel nagyon ol csóvá téve az ol ajár
mozgásához rögzített szerződéseket. M agyarországon a
fogyasztás a 201 1 -es 1 2 mil l iárd m 3/évről 201 5-re 9 mil l iárd
m 3/évre csökkent.

A csővezeték kihasznál atl anságának l egfőbb oka, hogy az
új körül mények között a magyar piacot a hagyományos
csatornákon (Ukrajna-Magyarország il letve Ausztria- Magyar-
ország vezetékek) is el l ehet l átni , és a jel enl egi gázár i l l etve
a régiós árkül önbözetek nem kínál nak el egendő mozgáster-
et a kereskedők számára, hogy megérje számukra használ -
niuk a szl ovák-magyar vezetéket.

A szabályozott tarifa nem korlátozza a vezeték
versenyképességét

Lehetséges, hogy a magas ki- és bel épési (exit és entry) dí-
jak megnehezítik az interkonnektor jobb kihasznál ását. A
vezetéken érvényes szabál yozott tarifa nem kiugróan ma-
gas a régióban. A magyar ol dal on egységes bel épési díj
(entry) érvényes minden határkeresztező vezetékre. A szl o-
vák ol dal on a ki l épési díj a régiós átl ag al att van. H a össze-
hasonl ítjuk a l ehetséges útvonal akat, mel yeken keresztül
M agyarországot potenciál isan el l ehet l átni gázzal , a
szl ovák-magyar vezeték a második l egol csóbb opció föl d-
gáz import szempontjából (A l egkisebb díjszabás az
osztrák-magyar határon van érvényben.) Ezért megál l apít-
ható, hogy a szl ovák-magyar összekötő vezetéken érvényes
tarifa a vezeték versenyképességét nem hátrál tatja.

A szl ovák-magyar összekötő vezeték az osztrák-magyar
útvonal kivál tásaként is működhet. A föl dgázt N émetor-
szágból Csehországon és Szl ovákián keresztül is be l ehet
hozni az M agyarországra, ám a jel enl eg érvényes tarifák mi-
att ez a l ehetőség 1 ,5-2 EUR/M Wh-val többe kerül , mint az
Ausztrián keresztül i szál l ítás. Forgal mat generál hat az a
hel yzet is, ha torl ódás van az AT-H U csővezetéken, így a
CEGH -ről érkező spot gáz az Ausztria-Szl ovákia-M agyaror-
szág útvonal on érkezhet. Az osztrák-magyar összekötő
vezetéken azonban már nincs ol yan gyakran torl ódás, mint
201 2-ben. Körül tekintő tarifamegál l apítással l ehetséges
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növel ni a kihasznál tságot spot áraml ások el ősegítése révén,
pl . ha az AT-H U vagy az SK-UA interkonnektoron torl ódás
al akul ki .

Nem sérül a harmadik feles hozzáférés

A vezeték al acsony kihasznál tságának l ehet oka a harmadik
fel es hozzáférés fel tétel einek hiányos vagy nem tel jesül ése.
Az átadást megel őzően a vezeték val óban nem fel el t meg a
H armadik Csomag tul ajdonosi szétvál asztást cél zó el várá-
sainak, de ezt már 201 4-ben kezel te a M agyar Ál l am, mikor
megvásárol ta az M VM részesedését a vezetéket birtokl ó és
üzemel tető vál l al atban. A vezetéken nincsenek a piacot
szűkítő hosszú távú kapacitás-l ekötések. Az infrastruk-
túrához val ó hozzáférés transzparens, minden piaci szerepl ő
diszkrimináció nél kül férhet hozzá az infrastruktúrához. M íg
201 5 júl iusában csak nem kapcsol t kapacitások l ekötésére
vol t l ehetőség, 201 5 végén ez átal akul t kapcsol t kapacitás
l ekötéssé (a Bal assagyarmat hál ózati ponton fel ajánl ott ka-
pacitásokat (Eurostream-M GT) a vecsési (M GT-FGSZ) kapa-
citásokkal együtt értékesítik). N ézőpontunk szerint a
harmadik fel es hozzáférés transzparens és diszkrimináció-
mentes a szl ovák- magyar összekötő vezeték esetében.

Megérte a beruházás, még ha nem is jön a gáz

Az ol ajár al akul ásához kapcsol t hosszú távú szerződés
újratárgyal ása következtében az orosz gáz versenyképesé
vál t a magyar piacokon el érhető spot gázzal . Az orosz
hosszú távú szerződés 201 5 végén járt vol na l e, de Orbán
Viktor magyar miniszterel nök és Vl agyimir Putyin orosz el -
nök még abban az évben tárgyal tak a magál l apodásról . Az
új megegyezés értel mében a korábban át nem vett TOP
mennyiségeket még fel használ hatja M agyarország. Az al -
ternatív szál l ítási útvonal ak jel enl éte (kifejezetten a szl ovák-
magyar összekötő vezeték) tárgyal ási el őnyhöz juttatta a
magyar fel et. 201 2 harmadik negyedévében a M agyarorszá-
gon értékesített nagykereskedel mi gázár 7 EUR/M Wh pré-
miummal bírt a német piachoz képest. 201 5 júl iusában a
szl ovák-magyar összekötő kereskedel mi üzemének el indu-
l ásakor ez a kül önbözet 3 EUR/M Wh-ra csökkent.

Az árkül önbözet vál tozásának összehasonl ítása kiszűri a
vi l ágpiaci hatásokat, mint pél dául a gázpiaci túl kínál at és az
ol ajár-hatások, mivel ezek azonos módon hatnak mindkét
piacra. Ezért a kül önbözet vál tozása csak ol yan hatásoknak
tul ajdonítható, mel yek M agyarországra hatottak, de N émet-
országra nem. I l yenek pél dául az új infrastruktúra bel épése
a rendszerbe, nagyobb vál tozások a kínál at összetétel ében
vagy a keresl et nagyságában. Vél eményünk szerint az orosz
hosszú távú szerződés újratárgyal ása miatt esett l e a
magyar és német piac közti árkül önbözet, és a megál -
l apodás sikerében a szl ovák- magyar összekötő vezeték
l étezése nagyban segítette a magyar tárgyal ási pozíciókat.
Az összekötő megépítése ~87 TWh éves gázfogyasztást és
3-4 EUR/M Wh árcsökkenést fel tétel ezve M agyarországnak
évente 260-340 mEUR hasznot hozott (80-1 00 M rd Ft). Ez
azt jel enti , hogy a vezeték fizikai gázáraml ás hiányban is fél
év al att visszahozta a beruházási köl tségét.

A GÁZVEZETÉK TÖRTÉNETE

2012-ben az MVM OVIT Zrt. -ből (az OVIT az MVM le-
ányvállalata) átalakulással jött létre a rendszerössze-
kötőt projektcégként építettő és üzemeltető Magyar
Gáz Tranzit (MGT). A Magyar Állam fokozatosan nö-
velte részesedését a vállalatban, először a részvények
50%-ának megvásárlásával a Magyar Fejlesztési
Bankon keresztül 2012 elején, majd 2014 júliusában
megvásárolta az MVM és az MFB összes részvényét. Az
MVM részvényeinek megvásárlása azért volt szükség-
szerű, hogy a vállalat megfeleljen a Harmadik Csomag
tulajdonosi szétválasztással kapcsolatos elvárásainak.

A cég Balassagyarmat-Vecsés vezeték kizárólagos tu-
lajdonosa és üzemeltetője, ezzel összekapcsolva a
szlovák Eustream és a magyar FGSZ rendszerét. A 800
mm átmérőjű vezeték magyar szakasza 92 km hosszú,
további 19 km-en halad Szlovákiában Vel’ké Zlievce
pontig. A Szada melletti kompresszorállomáson két,
egyenként 3,5 MW-os kompresszor biztosítja a 75 bar
nyomást a vezetéken. Az összekötő napi 127 GWh (12
mcm), illetve évi 46 TWh (4,4 bcm) kétirányú szállítás-
ra képes. A teljes beruházási költség 170 mEUR volt,
ebből az EU finanszírozott 30 mEUR-t az EEPR
(európai energiaügyi gazdaságélénkítő program)
pénzügyi programon keresztül, Szlovákia 21 mEUR
beruházás költséggel szembesült, míg a magyar
részesedés 119 mEUR-ra rúgott.

Mivel nagynyomású gázvezetéket csak a szállítási
rendszerüzemeltető (TSO) működtethetett a földgáz-
ellátásról szóló törvény szerint, ezért az MGT 2015
májusában szállítási rendszerüzemeltetői engedélyt
kapott. 2014 végén Open Season eljárást hirdettek,
mely lehetőséget adott hosszú távú kapacitás leköté-
sére az szlovák-magyar vezetéken. Az Open Season
eljárások célja általában, hogy hosszú távú lekötések
révén pénzügyi háttért biztosítson a beruházásnak.
Azonban a beruházás finanszírozása a magyar államon
és az uniós forrásokon keresztül már biztos volt és az
építkezés is majdnem befejeződött. Az Open Season
eljárást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) érvénytelenítette.

A MAGYAR-SZLOVÁK GÁZVEZETÉK

forrás: MGT
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SZERZŐK

Kaderják Péter a Budapesti
Corvinus Egyetem Regionál is
Energiagazdasági Kutató-
központjának vezetője. Köz-
gazdász képesítését és egye-
temi doktori fokozatát a Bu-
dapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szerezte
meg 1 987-ben i l l etve 1 992-
ben. Pál yáját a BKE-n egye-
temi kutatóként kezdte.

1 998-ban a Gazdasági M inisztérium kabinetfőnökének ne-
vezték ki . Ezt követően vezető szerepet játszott a magyar-
országi energiapiac l iberal izációjában. 2000-től 2003-ig a
nemzeti energiafel ügyel eti szerv, a M agyar Energia H ivatal
el nöke vol t. 2000 és 2004 között a közép-kel et-európai , a
FÁK közösségébe tartozó ál l amok és dél kel et-európai
országok energiafel ügyel eti intézményeit tömörítő Energy
Regul ators Regional Association (ERRA) el nökeként
tevékenykedett. 2004 óta az ERRA oktatási igazgatója.
201 0 óta a Corvinus Egyetem energiagazdál kodási poszt-
graduál is képzését irányítja. A European University I nstitute
részeként működő Fl orence School of Regul ation
rendszeres el őadója. 201 1 óta az Energiaszabál yozók
Együttműködési Ügynöksége (ACER) Fel l ebbezési
Bizottságának póttagja.

Beöthy Ákos 2001 -ben a
Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Ál l amigazgatási
Egyetem nemzetközi kap-
csol atok szakán szerzett dip-
l omát. 2000-től a Vi l ággaz-
daság üzl eti napi l ap nemzet-
közi rovatánál dol gozott,
2003-tól szerkesztői , 2006-
tól rovatvezető-hel yettesi
beosztásban. 2008-ban az

Al fred Friendl y Press Fel l owship nyerteseként fél évet az
Egyesül t Ál l amokban töl tött, ahol a Phi l adel phia I nquirer
napi l ap számára írt cikkeket. 201 3-ban energiagazdál kodási
szakközgazdász dipl omát szerzett a Budapesti Corvinus
Egyetemen. A REKK-hez 201 4-ben csatl akozott.

Kotek Péter 2009-ben vég-
zett a Budapesti Corvinus
Egyetemen közgazdászként
piacel emző szakirányon, ma-
jd csatl akozott a REKK-hez
kutató munkatársként. 201 5-
től kutató főmunkatársként
dol gozik. A vi l l amosenergia-
szektoron bel ül el sősorban a
rendszerszintű tartal ékpia-
cokkal , gázpiacon bel ül pedig
LN G és gáztárol ói piacokkal
fogl al kozik.

Takácsné Tóth Borbál a 2004
óta dol gozik a Corvinus
Egyetem Regionál is Energia-
gazdasági Kutatóközpont-
jában. A REKK al apító tagja-
ként számos nemzetközi és
hazai tanácsadó projektet
vezet, gyakran építve az
Európai Gázpiaci M odel l re,
mint el sődl eges el emző esz-
közre. Borbál a fő szakterül e-

tei : regionál is együttműködések, el l átásbiztonsági kérdések,
energia geopol itika, infrastruktúrál is fej l esztési és befek-
tetési kezdeményezések a gáz szektorban, gázpiaci verseny
és szabál yozás. 2001 -ben szerzett M .A. fokozatot a Central
European Universityn (CEU) nemzetközi kapcsol atok
szakon. 1 998-ban végzett közgazdászként a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen. Öt évet dol gozott
köztisztvisel őként ál l amigazgatásban többnyire energiasza-
bál yozási terül eten. 2001 és 2003 között a M agyar Energia
H ivatal nemzetközi kapcsol atokért fel el ős el nöki titkár-
ságának vezetője vol t.

REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor

holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson

európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és

iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és

kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai

sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az

Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szak-

mai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia-

és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuá-

lis kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és

a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.
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