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A földgázszektor koronavírus idején – kitekintéssel az olajiparra 

 

Összefoglaló a 2020. július 1-i online workshopról 

 
 

Az új koronavírus által okozott pandémia, illetve a fertőzések terjedését lassítását célzó, globális mértékű 

korlátozó intézkedések rövid, közép és hosszú távon is hatással lesznek a világgazdaság és az energiaszektor 

szereplőire. Az online workshopon a földgáz- és olajszektorra koncentrálva arra kerestük a választ, hogy 

hogyan alkalmazkodtak a piaci szereplők a koronavírus okozta sokkokhoz, és mik a jövőre vonatkozó 

várakozásaik.  

Kotek Péter, a REKK kutató főmunkatársának felvezető előadása után az online panelbeszélgetésen meghívott 

vendégeink voltak Orbán Anita, a Tellurian elnökhelyettese, Szekeres Eszter, a MET Central Europe 

nagykereskedelmi és optimalizálási igazgatója, Horváth Ágnes, a MOL Nyrt. vezető közgazdásza, valamint 

Marosvári Csaba, az MFGK vezető üzletfejlesztési szakértője. A panelt Takácsné Tóth Borbála, a REKK kutató 

főmunkatársa moderálta. A beszélgetés a Chatham House szabályok szerint folyt, így az összefoglalóban nem 

szerepelnek intézményhez, résztvevőhöz köthető nyilatkozatok.  

A workshopon elhangzott fő megállapítások a következők: 

▪ A vírus egy túlkínálatos helyzetben érte mind az olaj-, mind a földgázpiacokat. A megfigyelhető 

drasztikus árcsökkenések a túlkínálat és a keresletcsökkenés együttes hatásaként alakultak ki.  

▪ A koronavírus elleni óvintézkedések és korlátozások az emberek és áruk mobilitásának csökkenése 

révén az olajszektort érintették komolyabban. Az olaj iránti kereslet jelentősen csökkent, míg a 

földgázkereslet bizonyos régiókban növekedett is.  

▪ A korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamosan megfigyelhető a piacok visszarendeződése, 

azonban mind a kereslet, mind az árak a vírus megjelenése előtti szinteken stabilizálódtak. 

▪ A munkavállalókat érintő korlátozások pár hetes csúszást okoztak a már folyamatban lévő 

beruházásokban, az alacsony árkörnyezet miatt megfigyelhető a tervezett beruházások elhalasztása, 

a beruházásra szánt források csökkentése. 

▪ Az európai klímavédelmi célok hatására hosszabb távon mind az olaj-, mind a földgázszektor a kereslet 

csökkenésével, a szabályozás szigorodásával, a támogatási források csökkenésével számol.  
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A koronavírus 2020 márciusában és áprilisában lobbant be Európában, és bár az esetszámokat tekintve a 

nyugati országokban erősebb volt a hatása, az Európai Unió területén a tagállamok gyakorlatilag egyidőben 

hozták meg a korlátozó intézkedéseket. A kijárási korlátozások főleg az emberek és áruk mobilitását érintették, 

ezért a vírus az energiaszektoron belül főként az olajkeresletben okozott drasztikus visszaesést. A vírus által 

legjobban érintett országokban a földgáz iránti kereslet is csökkent, a közép-kelet-európai régióban (köztük 

Magyarországon is) azonban még növekedett is az előző évhez képest. Mind az olaj-, mind a földgázpiacot 

olyan strukturális hatások érték 2019-ben, illetve 2020 elején, amik mindkét piacon túlkínálatos helyzetet 

hoztak létre. A piacokon megfigyelt (akár rekord) alacsony árak tehát az olaj és földgáz túlkínálatának, valamint 

a pandémia miatti keresletcsökkenés együttes hatásaként alakultak ki.  

A workshopon elhangzott fő üzenetek az olaj-, illetve a földgázszektorról: 

1. A közlekedés és szállítás felelős a globális olajfogyasztás kétharmadáért, így az emberek és áruk 

mobilitásának csökkenése jelentős hatással volt az olajkeresletre. 2020 elején a globális olajpiac egy 

túlkínálatos helyzetből indult, amelyen nem segített, hogy március elején a bécsi OPEC+ szakminiszterei 

nem tudtak a termelés-visszafogásában megállapodni, sőt, Szaúd-Arábia jelentős termelésnövekedést 

jelentett be. Hatalmasat zuhant az olajár és a nemzetközi tőzsdeindexek, amiért a túlkínálat mellett az 

európai és globális vírushelyzet romlása is felelős volt. Időszakosan negatív olajárak is kialakultak a WTI-n, 

illetve Nyugat-Kanadában. Az a tény, hogy csak pár óráig voltak negatív tartományban az árak, arra utal, 

hogy a kialakulásukhoz nem csak a tárolók telítettsége és a kereslet visszaesése, hanem a pénzpiaci helyzet 

is hozzájárult.  

2. A korlátozások fokozatos feloldásával az olajár májusra-júniusra a pandémia előtti helyzethez képest 

alacsonyabb szinten, de visszarendeződött. Ebben a kereslet növekedése mellett az is szerepet játszott, 

hogy az OPEC és OPEC+ országok a megállapodás után fegyelmezetten visszafogták a termelést, és 

csökkent a non-OPEC országok kitermelése is (főleg a nagyobb árrugalmassággal rendelkező palaolaj-

termelők alkalmazkodása révén).  

3. Éves szinten a Rystad Energy kb. 12%-os, az IEA ennél pesszimistább módon 20-25%-os visszaesést vár a 

globális kőolajkeresletben. A várakozások szerint a finomított termékek közül a benzin és dízel iránti 

kereslet gyorsabban visszarendeződhet, míg a légiforgalom és a hajózás területén akár 2-3 évbe is telhet, 

míg visszatér a kereslet a 2019-es szintre.  

4. A pandémia rámutatott, hogy milyen fontos, hogy az olajszektor felkészüljön egy alacsony olajkereslettel 

jellemezhető jövőre, és olyan beruházásokat hajtson végre, amelyek növelik a rugalmasságot mind az 

upstream, mind a downstream oldalon. Jó példaként láthattuk, hogy a finomítók a pandémiás időszak alatt 

olyan termékeket kezdtek el gyártani, amelyeket jobban tudtak értékesíteni (pl. fertőtlenítőszerek), vagy 

tárolni.  

5. Hosszabb távon az iparágnak fel kell készülnie arra, hogy a (főként európai) éghajlatvédelmi intézkedések 

miatt a politika és a szabályozás a zöld iparágaknak kedvez.  

 

6. A földgázpiacot még a koronavírus járvány előtt jelentős strukturális hatások érték, amelyek hozzájárultak 

a földgáz árának csökkenéséhez. A tavalyi év végén az ukrán tranzit körüli bizonytalanság, valamint a 2019 

óta egyre nagyobb mennyiségben Európába érkező LNG az európai tárolók teljes feltöltéséhez vezetett. A 

kitárolás mértéke az enyhe tél és a koronavírusjárvány miatt alacsony volt. Mindezek hatására a holland 

TTF árak 2020 júniusában 5 EUR/MWh alá estek. Az ármozgásokat a régiós tőzsdék is követték, azonban 

az egyes tőzsdék árai közötti spread a nyugat-európai tőzsdéket jobban elérő kedvező árfekvésű LNG-

kínálat eredményeként tovább nyílt. 
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7. Az Amerikából érkező, alacsony árú LNG több európai piacon kezdi kiszorítani a vezetékes földgázt (pl.  

Görögországban, Spanyol- és Olaszországban). A történelmi alacsony földgázárak azonban nem csak a 

gázforrások, hanem a szén és gáz közötti átrendeződéséhez is vezetett. A növekedő CO2 árak és a 

történelmi mélyponton álló gázárak mellett a földgáz alapú villamosenergia-termelés kiszorította a 

szénalapú termelést, így a szén-gáz váltás 2019-ben a legtöbb európai piacon megfigyelhető volt. 

8. Kérdésként merül fel, hogy középtávon mi történik a nagy mennyiségben betárolt földgázzal. A magas téli-

nyári spread arra ösztönzi a szereplőket, hogy folyamatosan betároljanak, ugyanígy kevésbé gazdaságos a 

kitárolás. A telített közép-európai és ukrajnai tárolók, a régiót elérő LNG-kínálat, valamint a várakozások 

szerint hosszabb távon csökkenő földgázkereslet révén kialakuló alacsony árak ugyan kedveznek a 

felhasználóknak, az iparág szempontjából azonban nem egészségesek. A piaci mechanizmusok 

fenntartásához, az ellátásbiztonság szavatolásához szükségessé válhat a szabályozó közbelépése.  

9. A tervezett beruházásokra sok esetben negatív hatással volt a koronavírus, illetve az alacsony árkörnyezet. 

Több esetben megfigyelhető a beruházási döntések elhalasztása, a beruházásra szánt összegek 

csökkentése. A régiós földgázellátási útvonalakat érintő beruházásokra mérsékelt hatással volt a vírus, a 

folyamatban lévő projektekben pár hetes csúszás figyelhető meg, jellemzően a külföldi munkavállalókra 

vonatkozó korlátozások miatt. 

10. A koronavírus és az év elején kialakult energiapiaci helyzet egyik nyertese a horvátországi Krk terminál, 

amely a tavaszi-nyári kapacitáslekötések után 2021. január 1-től megkezdi működését. Két magyar piaci 

szereplő is kötött le kapacitásokat, így a hazai gázellátásban új szemléletet hozhat, hogy a vezetékes gáz 

mellé becsatlakozik az LNG. 

11. Az LNG piacnyerésével tisztább energiahordozó jelenhet meg a közlekedésben és más szektorokban is, ám 

az Európai Green Deal és az Európában szigorodó környezetvédelmi szabályok kockázatot jelentenek a 

földgázszektor számára. A jövőképet árnyalja, hogy az amerikai LNG iránti legnagyobb keresletet a piaci 

szereplők nem Európából, hanem Kínából, Indiából, Dél-Kelet-Ázsiából és Dél-Koreából várják.  

+1 Bizonytalanságot okoz mind a földgáz-, mind az olajszektor számára, hogy hogyan alakíthatja át a 

pandémiás helyzet a keresletet, mind volumenben, mind struktúrájában. Nehezen előrejelezhető, hogy lesz-e 

a vírus elterjedésének második hulláma, mikorra áll rendelkezésre vakcina, és az esetleges újabb korlátozó 

intézkedések mely régiókat, szektorokat érintik, illetve milyen makrogazdasági helyzetet okoz a vírus a 

következő időszakban.   

 

 

 

Az online workshopon a REKK részéről elhangzott előadás elérhető az „A földgázszektor koronavírus idején 
– kitekintéssel az olajiparra” esemény oldalán.  

 

https://rekk.org/esemeny/233/a-foldgazszektor-koronavirus-idejen-kitekintessel-az-olajiparra
https://rekk.org/esemeny/233/a-foldgazszektor-koronavirus-idejen-kitekintessel-az-olajiparra

