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TAKÁCSNÉ TÓTH BORBÁLA

A GLOBÁLIS, AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR GÁZPIAC
2020-AS ÉVE ÉS A 2021-ES VÁRAKOZÁSOK

A januári 13-i workshopunkon a gázpiaci szektor legfontosabb szereplőivel értékeltük

a 2020-as év földgázpiaci fejleményeit és beszélgettünk az idei kihívásokról.
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Kotek Péter, a REKK kutató főmunkatársa, a globál is gázpi-
aci eseményekről szóló felvezetőjében a következő főbb
tendenciákat emelte ki :

\ A TTF árak jól tükrözték a 2019 évi jelentős túlkínála-
tot, ami 2020 első felében a koronavírus okozta
sokkra visszavezethetően soha nem látott alacsony
árakhoz vezetett 2020 júniusában (5 €/MWh). A ke-
reslet és kínálat egyensúlya 2020 harmadik-negyedik
negyedévében ál l t helyre, az árak ismét 15-20
€/MWh körül alakulnak. (1 . ábra)

\ Előzetes adatok alapján azt becsül jük, hogy 2020-
ban, elsősorban a COVID pandémia hatására 2,5 - 4
%-kal eshetett vissza a globál is gázkereslet 2019-hez
képest; Kína kivételével minden régióban csökkent.

\ Az LNG korábbi évi 10%-ot is meghaladó növekedése
2020-ban az alacsony árak hatására megtorpant, s
bár az év végi ázsiai keresletnövekedés valamennyire
helyreál l ította a piacokat, éves szinten globál isan
stagnált az LNG-kereslet. A meglévő túlkínálatos piac
különböző forgatókönyvek mel lett is várhatóan a
2020-as évek első felében fennmarad. (2. ábra)

\ Oroszország az elmúlt évben nagy lépéseket tett elő-
re a vevői és szál l ítási útvonalak diverzifikációs tervei
tekintetében. Kis mennyiségben megkezdte az érté-
kesítést Kína felé a Power of Siberia vezetéken, míg
Európában, mely továbbra is a legfőbb piaca maradt,
az Ukrajnát elkerülő útvonalak megépítésére fóku-
szált. A TurkStream 1-2 már elkészült és üzembe is
ál l t 2020 folyamán, míg a Balkán Stream 2021 elejére
épült meg. Az új útvonalak nyújtotta szál l ítási lehe-
tőség egyelőre nem hozott piacbővülést az orosz
gáznak.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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\ A Gazprom új stratégiája, hogy a 2018 szeptemberé-
ben indult saját elektronikus platformján keresztül
értékesít rövid távú termékeket. 2019-ben a tel jes
európai értékesítés mintegy 7%-át értékesítette itt a
Gazprom, míg 2020-ban már 18%-ot. Meglepő lehet,
hogy a rövidebb távú mennyiségeket olcsóbban adta
a Gazprom a TTF-hez és a német határárhoz képest,
ugyanakkor látni lehet, hogy ezzel a lépéssel sem
volt képes piaci részesedését tel jesen fenntartani .

\ Régiónkban jelentős alternatív infrastruktúra-beruhá-
zások készültek el 2020-ban: novemberben megkez-
dődtek a szál l ítások a Trans Adriatic Pipel ine-on
(TAP), amely azeri forrásokat juttat az európai piacra.
Év végére üzembe ál lt és 2021 januárjában már fo-
gadta az első LNG-szál l ító hajót a horvátországi Krk
LNG-terminál , melynek kapacitásait 2020 során az
első 3 üzemi évre tel jesen lekötötték, és a további
évekre is elkelt a kapacitás jelentős része.

\ Oroszország a Nord Streamen és a Yamalon keresztül
lényegében ugyanannyit szál l ított, mint tavaly, az
import csökkenése az ukrán útvonalon történt. A
szál l ítások egy része már Törökországon keresztül
valósul meg.

\ Az európai szabályozás 2020-ban új fordulatot vett: a
Green Deal , a hidrogénstratégia és a dekarbonizáció
köré épült. Az európai célok, szabályozási és pol icy
elképzelések kikristályosodása meghatározó lesz a
földgáz jövőjére, mivel nyi lvánvalóvá vált, hogy
amennyiben a dekarbonizációs célok tel jesülnek, az
európai energiamixben nagyon kevés földgáznak le-
het hely. Szűkebb régiónkban a dekarbonizációs cé-
lok óvatos megfogalmazása stagnáló földgáz-
fogyasztási előrejelzéssel párosul , és továbbra is
jelentős, (közel 15 mil l iárd €-s) gázinfrastruktúra be-
ruházási tervek szerepelnek a Duna régió nemzeti
energia és klímaterveiben. El lentmondásos talán,
hogy a beruházási tervek 2/3 része olyan országok-
ban jelenik meg, ahol csökkenő gázfogyasztást vár-
nak.

\ A nagy régiók árjelzései alapján megál lapíthatjuk,
hogy a 2020 elején tapasztalt árkonvergencia az év
második felére megszűnt, a jelentős ázsiai kereslet-
bővülés hatására az ázsiai árak elszakadtak és kinyílt
az ol ló a piacok közt, ami újra megnyitja az utat az
amerikai LNG számára.

\ 2020-ban az előző évhez képest nem csökkent to-
vább sem az európai saját gázkitermelés, sem a nor-
vég import, sem az LNG, így ezen források
stagnálása mel lett a kereslet csökkenését az orosz
csővezetékes importszál l ítások csökkentésével lehe-
tett egyensúlyba hozni az európai piacon. Az orosz
piaci részesedés a megelőző évi 35%-ról 30%-ra
esett vissza az európai importból .

\ Az LNG beáramlása Európába az év első felében je-
lentős, majd az alacsony TTF árak mel lett az amerikai
LNG tel jes mértékben eltűnt, s az év második felében
az árak emelkedése mel lett sem tért tel jesen vissza,
hiszen az ázsiai piaci kereslet növekedése vonzóbb
célpontot jelentett a spot cargoknak.

\ A tárolók 2019-es töltöttsége a 2019 decemberében
lejárt ukrán-orosz tranzitszerződést övező bizonyta-
lanságok, valamint a többlet LNG európai tárolókban
való elhelyezése miatt rekordmagas volt. A 2019/20-
as enyhe tél és az alacsony kereslet miatt a tárolók
magas készletszinttel indultak, és ismét tel jes töltött-
ségi szintet mutattak a 2020/21-es gázév kezdetén.
Ez a tendencia a magyar tárolókra is jel lemző ebben
az időszakban.

\ Az európai tőzsdei árak a már megszokott együtt-
mozgást és erős árkonvergenciát mutatták, melytől
sajnos a régiónk árjelzései , a CEGH, de különösen a
magyar CEEGEX a nyári hónapokban elszakadtak.

\ 2020 egészét tekintve az európai földgázkereslet - a
járvány hatására - a globál is keresletnél nagyobb
mértékben, 6%-kal esett vissza, miközben az ala-
csony gázárak miatt a gáztüzelésű erőművek terme-
lése 5%-kal tudott bővülni . Európával szemben
Magyarországon nem esett vissza a kereslet, ugyan-
akkor az erőművi fogyasztás nálunk is nőtt.
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1 . ÁBRA: TTF SPOT ÁRAK 2017-2020 (EEX)

Forrás: EEX, Kotek Péter felvezetője a REKK éves gázpiaci monitoring eseményén

2021 . 01 .13.

2. ÁBRA: LNG-IMPORT ELŐZETES BECSLÉS 2020-RA

Forrás: REKK Jodigas adatok alapján Kotek Péter felvezetője a REKK éves gázpiaci

monitoring eseményén 2021 . 01 .13.
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KÍNÁLAT
\ 2019 rendhagyó volt abból a szempontból , hogy az uk-

rán tranzitot övező bizonytalanság miatt a magyar tá-
rolókba elővigyázatossági okokból tartalékoltak. A
szokásosnál sokkal nagyobb nettó import és sokkal na-
gyobb nettó betárolás valósult meg. Ez folytatódott az
új gázévben is. Hiába indult el a fűtési szezon, 2019 utol-
só negyedévében nem használták fel a felhalmozott tá-
rolói készleteket, hanem egy importalapú el látási model l
működött. 2020 januárjától az ukrán irányú import le-
csökkent és a tárolói el látás a szokásost kissé megha-
ladta, de ez nem volt olyan mértékű, hogy a korábban
felhalmozott elővigyázatossági készletek a szokásos
mértékre csökkentek volna le a tél végére. Így a 2020-
as évben a magas szintről induló készletek miatt újra
csurig megteltek a hazai tárolók. 2019 augusztusában
kormányzati intézkedésre emelkedett meg a stratégiai
készletszint, az egyetemes szolgáltatási tárolási mintá-
zat nem változott, így a többlet a piaci készletekből
adódott. Ezek a piaci készletek nem csökkentek le 2020-
ban. Az elővigyázatossági készletezés indulásakor egy
rendkívül kedvező tárolói konstrukciót is kialakítottak
a kereskedők részére, nagyobb rugalmasságot adva ne-
kik abban, hogy ezeket a készleteiket hogyan kezel jék.
Erre szükségük is volt, hiszen a 2020-ban tapasztalt pi-
aci árak nem támogatták a készletek leépítését, sőt to-
vábbi , további , a tárolói kapacitást tel jesen kihasználó
készletezésre került sor.
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Nem szabályozo� árú hazai ne�ó termelés
Hazai termelésű földgáz hatósági árszabályozás alá tartozó mennyisége
Hazai termelésű földgáz hatósági ára
CEEGEX átlagár

Csermely Ágnes, a MEKH főosztályvezetője a hamarosan
megjelenő éves gázpiaci monitoring riport alapján ismer-
tette a magyar piac 2019/20-as gázévének fő trendjeit.

FOGYASZTÁS
\ Az európai trendekkel el lentétben az előző gázévben

nem csökkent a magyar gázfogyasztás. Ennek egyik
fontos tényezője, hogy a lakossági fogyasztás több éve
stagnál , ami az enyhe időjárást is figyelembe véve, nö-
vekvő fogyasztást jelent. Részben a szociálpol itikai
kedvezményeknek, a demográfiai trendeknek és a re-
ál jövedelmek növekedésének köszönhetően a lakásál-
lomány bővülése felgyorsult. 2018/19-ben kétszer
annyi lakást adtak át, mint 2015/16-ban. Az új lakások-
ban az elsődleges választás még mindig a földgáz.

\ A növekvő jövedelmek és a gáz relatív árának csökke-
nése inkább a gázfogyasztást, mintsem a takarékossá-
got ösztönzi . Jövőre érdemes lesz megvizsgálni , hogy
a járvány következtében hangsúlyosabbá váló otthoni
munkavégzés hogyan hat a lakossági gázfogyasztásra.

\ A clean spark és a clean dark spreadek miatt a gáztü-
zelésű erőművek már 2019-ben megelőzték a széntü-
zelésű erőműveket a merit orderben, és ez egy
egészen jelentős szén-gáz helyettesítést indított el
egész Európában. A 2020-as év másként alakult: bár
nagyon jelentősen visszaestek az áramárak a pandé-
mia első időszakában, még mindig pozitívak maradtak
a clean-spark spreadek. Ugyanakkor Nyugat Európa
számos országában (például Nagy-Britanniában, Fran-
ciaországban és Spanyolországban) a helyettesítés
olyan mértékben megtörtént, hogy nem volt további
tere a szén gázra cserélésének, így már csak a gáz ma-
radt a fosszi l isekből , aminek vissza kel lett esnie az
áramkereslet visszaesése idején. A szűken vett nyugat-
európai piacot nézve azt látjuk, hogy összességében a
gáztüzelésű erőművek termelése csökken. A mi régi-
ónkban – beleértve Németországot is – azonban még
van tere a szén-gáz helyettesítésnek, így itt jól tartot-
ták magukat a gázos erőművek. Magyarországon 2019
nyarától pörögtek fel a gáztüzelésű erőművek, és ez ki
is tartott a legnagyobb korlátozások idején is.

3. ÁBRA: HAZAI GÁZKITERMELÉS (2016 Q4-2020Q3)

Forrás: Csermely Ágnes felvezetője a REKK éves gázpiaci monitoring eseményén

4. ÁBRA: A MAGYAR (CEEGEX), AZ OSZTRÁK (CEGH) ÉS A HOLLAND (TTF) TŐZSDEI GÁZÁRAK ALAKULÁSA

Forrás: Csermely Ágnes felvezetője a REKK éves gázpiaci monitoring eseményén 2021 . 01 .13.
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\ Csökken a hatósági áras, ’98 elött nyitott mezők terme-
lése. Ugyanakkor a piaci szegmens egyre nagyobb je-
lentőséggel bír. (4. ábra) Ebben a piaci szegmensben
jelentős az új koncessziós mezőket birtokló új belépők
részesedése. Nemzetközi viszonylatban már önmagá-
ban figyelemreméltó, hogy a magyar kitermelés nem
csökkent. A biogáztermelésben – ezen a ma még kicsi
(1 TWh), de egyre nagyobb jelentőségű területen –
marginál is növekedést is láthatunk.

\ A kiugró 2019-es év után az import magyar rendsze-
ren szál l ított mennyisége visszaál l t a megszokottra.
Az ukrán irányú tranzitszál l ításokat övező nagyfokú
bizonytalanság miatt a megelőző kapacitásleköté-
sekben az osztrák betáplálási irány iránt mutatkozott
a kapacitásokat meghaladó, nagy kereslet, ami ahhoz
vezetett, hogy az alternatív szlovák-osztrák útvona-
lon is kötöttek le a kereskedők kapacitásokat, és eze-
ket átmeneti leg olykor a kapacitások 70%-áig is
használták. Export tekintetében nem csökkentek a
Magyarországon keresztül szál l ított mennyiségek.
Ennek az egyik oka, hogy az ukránok meghirdettek
egy nagyon kedvező tárolási szolgáltatási konstruk-
ciót, amely bértárolást, shortolt tarifát kombinál ked-
vező hosszú távú tárolási lehetőséggel . Az európai
kereskedők figyelmét a túlkínálatos piaci helyzetben
ez a lehetőség felkeltette, és mivel az FGSZ a többi
szál l ítórendszer-irányítóhoz képest lépéselőnyben
hirdette meg az európai kapacitáskiosztási üzemi
szabályzat (CAM network code) szerinti tarifákat Uk-
rajna irányába, az ukrán tárolók felé irányuló áramlá-
sok jelentős része a magyar rendszeren keresztül
bonyolódott le.

\ Az új infrastruktúrák működésbe lépése (TAP, horvát
LNG-terminál , dél i betáplálási pont Szerbia részére)
2021-ben a tranzit jelentős visszaesését vetíti előre.

\ A CEEGEX elmúlt években tapasztalt nagyon dinami-
kus fej lődése megtorpant, körülbelül 25 TWh forga-
lom volt, az aktív kereskedők száma 25. A lokál is
kereslet átmeneti megnövekedésére a CEEGEX árai
azonnal reagáltak a nyár folyamán, ami azt mutatja,
hogy a piac mélysége még nem kielégítő. A CEEGEX
árai a 2020 utolsó heteiben tartósan alatta maradtak
a TTF-nek, a nyugat-európai trendekkel el lentétes kí-
nálati sokk miatt: míg Nyugat-Európában az LNG
ázsiai keresletére reagálva szűkült a kínálat, a mi ré-
giónkban a változó tranzitszál l ítások hatására átme-
neti túlkínálatos helyzet ál l t elő. (4. ábra)

\ A magyar kiskereskedelmi szegmensben tavaly to-
vább nőtt a koncentráció, az aktív szereplők száma
27-ről 22-re csökkent. Ugyanakkor a korlátozott ke-
reskedelmi engedélyesek között jelentős a verseny,
ami jól tükröződik a határkeresztező kapacitások le-
kötéséért folytatott sokkörös aukciókban.

PANELBESZÉLGETÉS

Kaderják Péter (energiaügyekért és klímapolitikáért felelős ál-

lamtitkár, ITM) az elmúlt időszakra reflektálva elmondta, hogy
2019 októberétől 2020 végéig mintha a gáz aranykora jött vol-
na el Magyarországon. Az ukrán bizonytalanságra való felké-
szülés sikeresnek bizonyult, a tárolók tel jes kapacitáson
üzemeltek, az elmúlt tíz év infrastruktúrál is fej lesztései beér-
tek, a Krk LNG-terminál el indult, és a nagykereskedelmi pia-
con a spreadek olyanok, amilyennek korábban csak álmodni
mertük volna őket: gyakorlati lag nincsenek, sőt az utolsó he-
tekben a magyar ár a TTF alatt volt. Ráadásul a kiskereskedel-
mi oldalon az ipari fogyasztóknál nagyon versenyképesek az
ajánlatok. A lakosságnál érdemes feltenni magunknak a kér-
dést, hogyan tovább: vajon további rezsicsökkentés a célsze-
rű vagy inkább egyfajta tartalékolás az árak esetleges
növekedésére készülve? A hidrogén – képletesen szólva – eb-
be a képbe robbant bele, és meglepő módon a szén mel lett a
földgáz is feketel istára került Európában. A régiónk közös fel-
lépése az európai színtéren a gáz átmeneti szerepének el is-
merésére irányul .

A jövő kihívásait összefoglalva beszámolt arról , hogy a 2050-
es hosszú távú dekarbonizációs jövőképét egy egész éves
munka keretében vizsgálta a minisztérium felkérésére a Glo-
bal Green Growth Institute, és ebben közreműködött a REKK
is. A tanulmány alapján az a következtetés körvonalazódott,
hogy a gáz hosszútávú jövőképe elsősorban attól függ, hogy
mennyire hitelesen és következetesen valósulnak meg a de-
karbonizációs pol itikák. Véleménye szerint a földgáznak két
komoly versenytársa akadt: az egyik a megújuló alapon ter-
melt tiszta áram, a másik a karbonmentes hidrogén. Meglátá-
sa szerint a következő 20 év hazai energiael látásában a gáznak
még fontos szerep fog jutni . A hamarosan vitára kerülő nem-
zeti tiszta fej lődési stratégia bemutatja a BAU / ölbe tett kéz
forgatókönyvet, amelyben 273 PJ gáz van 2050-ben, ehhez
képest egy ambíciózusabb kibocsátáscsökkentési szcenárió-
ban a gáz akár 47 PJ-ra is csökkenhet. (5. ábra)

A háztartások és a közlekedés a két legérintettebb szektor. A
Kibocsátáscsökkentés (KCS) forgatókönyvben a háztartások-
nál a gázt tel jes mértékben kiváltja a zöld áram, a kereslet
drasztikus visszaesése mel lett. A közlekedésben is igen külön-
böző jövőképeket láthatunk, ahol elképzelhető a gáz fontos
szerepvál lalása, de akár annak tel jes mértékű kivezetése is az
elektrifikáció hatására.
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5. ÁBRA:VÉGSŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜZELŐANYAG-ÖSSZETÉTELE AZ ÖLBE

TETT KÉZ (ÖTK) ÉS A KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS (KCS) SZCENÁRIÓKBAN

Forrás: Kaderják Péter hozzászólása a REKK gázpiaci éves monitoring eseményéhez
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Hiezl Gábor (vezérigazgató, MVM Next Energiakereskedelmi

Zrt): A lakossági szektorra való hatást firtató kérdésre el-
mondta, hogy a kötelezettségi rendszer sok panel témája
volt a közelmúltban, és még mindig sok a nyitott kérdés.
Nagyon sok fontos részletszabály hiányzik, elsősorban pél-
dául a katalógus maga, hogy bizonyos intézkedéseket mi-
lyen átváltással lehet majd ebben a köztelezettségi
rendszerben el ismertetni , miközben már 2021-re is van egy
nagyon masszív kötelezettség. A kötelezettség legnagyobb
része a lakossági fogyasztásból származik, legalábbis az
MVM számára. Véleménye szerint a lakosság azért is speci-
ál is, mert itt az egyetemes szolgáltatás dominál , s ebben a
körben - a jelenlegi szabályozási rendszer mel lett - nem lát-
szik, hogyan lehetne érvényesíteni a kötelezettségből szár-
mazó többletterheket. Épp ezért az MVM nem is
szegmensekben gondolkodik, hanem a tel jes kötelezettségi
mértéknek megfelelően keresik a kötelezettség tel jesítésé-
hez lehetséges bármilyen piaci ügyfélkör bármely szeg-
mensében adódó megoldási lehetőségeket: legyen az áram
vagy gáz. Tehát az EKR szempontjából a lakosság, mint kü-
lön célszegmens nem jelenik meg.

Szabó Gergely (vezérigazgató, MET Magyarország) : Az elő-
ző év nagykereskedelmi folyamataira utalva elmondta, hogy
2020 tel jesen eltért a sokéves trendektől . Sok fundamentá-
l is faktor változását emelte ki , amelyek látványos nagy vo-
lati l i tást hoztak. Most, 2021 januárjában a JKM (a japán
LNG-re vonatkozó piaci árjelzés) soha nem látott magas-
ságban jár, miközben 2020 ápri l isában soha nem látott
mélységben volt. Ez nagyon nagy kihívás elé ál l ítja a sze-
replőket. 2021-re az a várakozása, hogy folytatódik ez a
„trendekbe nem il leszkedés” jelenség. A piaci helyzet kiszá-
míthatatlansága mel lett az új európai szabályozás szintén
nagy változásokat hoz. I tthon az eddigi árazási logikában
fundamentál is változást fog hozni az előbb említett ener-
giahatékonysági kötelezettségi rendszer, amit lehet, hogy
könnyedén vesz majd a piac, de előfordulhat az is, hogy
egyes kereskedőknek ez túl nagy kihívás lesz.

Ságvári Pál (nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyet-

tes, MEKH) szerint globál isan 2020 volt a zöld fordulat éve.
Év elején az EU, év közepén a kínaiak, év végén pedig az
USA is zöld irányba fordult. Ennek gázpiacra gyakorolt ha-
tása rövid távon akár előnyös is lehet, mivel a CO2 árak is
nagyon magasak. A szenes erőművek kiszorítása szerinte
rövid távon a gáznak fog kedvezni , amit tovább erősít a
megújulók térnyeréséből fakadó növekvő rugalmassági
igény. A következő évek lehetnek azok a régen várt, gázpi-
acnak kedvező évek, amikor átmeneti leg igénynövekedés-
hez is vezethet a “bridging fuel “ szerep megerősödése. A
másik nagy és előre nem látható kihívás 2020-ban a COVID-
járvány volt. I tt is kiderült, hogy a rugalmasságnak és az al-
kalmazkodási képességnek nagyon nagy a szerepe. Fontos-
nak tartja kiemelni , hogy a magyar kereskedők fel ismerték
azt a pár hónapig nyitva ál ló lehetőséget, amikor piaci logi-
kával lehetett kapacitást lekötni a Krk terminálon, és ezzel
megvalósult ez a tényleg nagyon fontos diverzifikációs pro-
jekt. Letisztulást és átrendeződést lát az LNG-piacon is: a
négy nagy szereplő közül a katariak és az oroszok tettek
szert előnyre az amerikaiakkal és az ausztrálokkal szemben.
Az amerikaiakat nagyon visszavetette a covid, és az ebből
adódó olajár összeomlásból kialakult sokk.

A dekarbonizációs útiterv kapcsán nagyon komoly lépések
történtek, de az energiahatékonyság ennek mindig mosto-
hagyermeke volt. Véleménye szerint az EKR nagyon fontos
eleme a szabályozási beavatkozásnak, mely nélkül a gázfo-
gyasztást nem gondolnánk újra.

Fritsch László (vezérigazgató, MFGK) : hangsúlyozta, hogy
bár a zöld célok egyre határozottabban megfogalmazódnak
minden szinten, de ebben a régióban a gáznak a jövőben
(ami inkább 20 év), még nagyon fontos szerepe lesz.

Az LNG volt 2020 legnagyobb kalandja az MFGK szem-
pontjából . A Krk terminálon keresztül tulajdonképpen be-
léptek a globál is piacra. Meglátása szerint természetesen az
LNG hatással lesz a magyar és a regionál is piacra is, de a
régiót azért továbbra is az orosz gáz dominál ja. Ugyanakkor
az LNG kétségkívül javítja az MVM pozícióját.

Nagy változást vár attól , hogy az orosz szál l ítási útvonal
északról délre vált. Várakozása szerint árazás tekintetében
egyre inkább a Balkánhoz tartozik Magyarország. Az ukrán
tárolókkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a je-
lenlegi szolgáltatási csomagár csak rövid távon tartható
fenn.

A 2020 végén megfigyelhető VTP TTF reláció felborulása
(ld. Csermely Ágnes prezentációja 12. dia) a kereskedők po-
zíciója szempontjából nem biztos, hogy nagyon kedvező
volt. Román irányban pedig nagyon meglepő fej lemény,
hogy abból az irányból is érkezett gáz, ami eddig nem volt
jel lemző. Fontos tanulságként emelte ki az elmúlt évről ,
hogy itt már régióban kel l gondolkodni , nem szigetekben.
Ennek következtében az MFGK is regionál is fókusszal ter-
vez, és a szomszédos országokra is kiterjesztették a tevé-
kenységüket.

A tárolók szempontjából 2019-ben és 2020-ban valóban a
geopol itikai helyzet és a spreadek alakulása is segített ab-
ban, hogy újra-felfedezzük a tárolási szolgáltatást. A tárolók
kereslete ugyanakkor a jövőben szerinte nagyon volati l is
lesz. Fontos és egyelőre nyitott kérdés, hogy a kereskedők a
szerződési kondíciók vagy a tárolók fizikai rugalmasságát
részesítik-e előnyben. Az elmúlt két év hatalmas tárolói
boomja valószínűtlen, hogy fennmarad, de arra sem számít,
hogy a korábbi , nagyon alacsony szintre ál lna vissza a táro-
lás.

Ferenc I . Szabolcs (elnök-vezérigazgató, FGSZ) : Az FGSZ
szempontjából 2020 hal latlanul kiemelkedő volt. 25 mil l iárd
köbmétert szál l ítottak a rendszeren, miközben a magyar pi-
ac 10 mil l iárdos; kétségtelenül l ikvid piaci helyzet alakult ki .
A korábbi tíz év kemény munkája lassan beért, 2020 ered-
ménye, hogy ma már mind a román, mind a horvát rendszer
1 .75 Mrd m3/ év kapacitást fogad befelé. A románokkal lét-
rejött egy kétoldalú gázminőségi megál lapodás is, a szlovák
és ukrán irányt i l letően még folynak a tárgyalások.

Régi cél juk valósult meg 2020-ban azzal , hogy az MGT
megvásárlásával az egész magyar rendszer egy irányítás alá
került. A jövő legfőbb kérdése az FGSZ szempontjából ,
hogy mi változik a dél i útvonal el indulásával? Véleménye
szerint kétségtelen, hogy csökken a tranzit mennyisége, de
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kérdés, hogy mennyivel . Január első napjaiban eltűnt a
szerb tranzit háromnegyede és a horvát tranzit öt hatoda.
Bizakodásra ad ugyanakkor okot az ukrán tárolók 2020-as
sikertörténete. Ugyancsak biztató, hogy a román kitermelés
jövőre 1 mi l l iárd köbméterrel nő. Új fej lemény, hogy ma
Szlovákia felé szál l ítunk kifelé, mert a spreadek ezt lehetővé
teszik. Tehát a kel lően fej lett és flexibi l is infrastruktúra na-
gyon jól kiszolgál ja ezeket az új piaci helyzeteket. Össze-
gezve a fentieket, remél i , hogy lesznek olyan új szál l ítások,
amik részben pótol ják a január elején drasztikusan lecsök-
kent tranzitot. Az Energia Hivatal határozatában foglaltak
szerint 2021 októberre kel l elkészülniük a dél i betáplálási
ponttal . Azt még nem látja biztosan, hogy az esetlegesen
délről érkező 6 mil l iárd köbméter mekkora része marad az
országban és mekkora hagyja majd el tranzitként.

Garai Dániel (vezérigazgató, CEEGEX) hozzászólásában ki-
emelte, hogy a piaci integráció kérdése a horvát piacon
most különösen aktuál is lehet, mivel a kapacitások a horvát
piac el látásának sokszorosára nőttek. Ugyanígy a magyar
tárolói kapacitások regionál isan is értékesek, és lehet, hogy
pont a horvát piacon nagyon keresettek. Ezek kiaknázása a
piaci integrációs folyamat során javulhat. A CEEGEX-en az
új források megjelenése, a jó infrastruktúra megfelelő piaci
designnal nagyon sok lehetőséget tartogat a l ikviditás be-
indulásának.

2021-ES VÁRAKOZÁSOK

A panel résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar
gázpiac számára 2021-ben a legnagyobb kihívások az orosz
hosszú távú szerződés újratárgyalása és megkötése, a dél i
betáplálási ponthoz kapcsolódóan az áramlási irányok
drasztikus megváltozása és a piaci volati l i tásból eredő koc-
kázatok kezelése. Hosszú távon a dekarbonizáció jelentette
kihívásokra, a „zöldülésre” kel l az iparágnak felkészülnie,
amit a kiszámítható szabályozási környezet mielőbbi kiala-
kítása segíthet 2021-ben. A regionál is szint egyre fontosabb
hangsúlyt kap: a rövid- és középtávon megvalósítható sza-
bályozási harmonizációs tervek (pl . horvát-magyar piacin-
tegráció), a rendszerüzemeltetési együttműködések (a
szomszédos országokkal gázminőség kérdésében) és a vál-
lalati terjeszkedési tervek egyaránt regionál is fókuszúak.

REKK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-

Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható

energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az

Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus

elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai lépté-

kű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szerep-

lők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány te-

vékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanya-

gok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és

infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetősé-

gük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleménye-

inek megismerésére.




