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Bevezetés 
Az európai villamosenergia- és földgázpiacok szabályozásért felelős hatóságok 2010 őszén 
elindítottak egy projektet, melynek célja az volt, hogy kidolgozzanak egy javaslatot az 
európai földgázpiacok integrációjának eszközrendszerére és egyúttal bemutassák, hogyan 
képzelik a jövőbeni egységes európai földgázpiac működését. Tanulmányunk célja, hogy 
ismertessük ezen integrációs modell fontosabb elemeit, bemutassuk az egyes integrációs 
eszközök működésének előfeltételeit, lehetséges következményeit, illetve azok gyakorlati 
megvalósíthatóságát, és ezzel hozzájáruljunk a magyar földgázpiaci integrációs stratégia 
kialakításához. 

A tanulmány első részében röviden áttekintjük az európai földgázpiacok integrációjának 
célmodell megalkotásának és majdani végrehajtásának szervezeti/intézményi kereteit. Ezt 
követően részletesen bemutatjuk az integrációs célmodell tartalmi elemeit. A földgázpiaci 
célmodell bemutatása során részletesen ismertetjük a modell főbb pilléreit, vagyis a 
földgázpiaci integráció javasolt eszközrendszerét: (i) a piacösszevonást, (ii) a piacok 
összekapcsolásának két módját (a keretjellegű iránymutatások végrehajtásával, illetve az 
implicit allokáció segítségével történő integrációt), illetve (iii) a hosszú távú szerződések 
számára megfelelő működési környezet biztosítását. A modell ismertetését követően 
bemutatjuk az európai földgázpiacokon elindult integrációs törekvések és projektek fontosabb 
tapasztalatait.1 Ezt követően néhány szempont segítségével összehasonlítjuk és értékeljük az 
egyes integrációs eszközöket, egyben néhány ajánlást fogalmazunk meg a regulátor számára a 
követendő integrációs stratégia kialakításához. A tanulmány mellékletében röviden 
áttekintjük a regionális piacintegráció lehetőségeit és a régiót érintő nemzetközi 
infrastruktúrafejlesztési projekteket.  

A földgázpiaci modell intézményi háttere 
A földgázpiaci célmodell megalkotásának gondolata először 2009-ben vetődött fel az európai 
villamosenergia- és földgázpiaci szabályozó hatóságok szövetségében (ERGEG – European 
Regulators Group for Electricity and Gas), a kapacitásallokációs és szűkületkezelési 
iránymutatások előkészítése során. Az ERGEG által kidolgozott tervezet véleményezése 
során a válaszadók többsége azt javasolta, hogy a tervezetben csökkenjen a szabadon 
választható eszközök aránya, és a kapacitásallokációs iránymutatásban a mindenkire 
egyformán kötelező előírások domináljanak.  

Az ERGEG ezért úgy döntött, hogy a tervezett rendelkezések kidolgozásához egyfajta 
iránytűt készít: megalkotja az európai földgázpiac felépítésére és működésére jövőjére 
vonatkozó elképzelését és megmutatja az egységes piac eléréséhez vezető utat. A 
kapacitásallokációs iránymutatás és a szűkületkezelési iránymutatásokra vonatkozó 2009. 

                                                
1 Amely a végső változatban adunk le. 
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decemberi javaslatában az ERGEG megfogalmazta az integrált európai földgázpiacokra 
vonatkozó elképzeléseit.2  

Alig egy évvel később, 2010 őszén döntöttek arról az európai szabályozó hatóságok, hogy az 
integrált európai földgázpiacokról alkotott kezdeti elképzeléseik továbbfejlesztésére egy 
komolyabb projektet indítanak, mely független szakértők és a stakeholderek bevonásával 
pontosabb és átfogóbb képet ad a földgázpiaci integráció eléréséhez szükséges 
eszközrendszerről és az egységes piac működéséről.      

A földgázpiaci célmodell (gas target model) megalkotásának 
szervezeti keretei 
A földgázpiaci célmodell (Gas Target Model) megalkotásának szándéka 2010 
szeptemberében, a 18. Madrid Fórumon hangzott el. „A Fórum felkéri a Bizottságot és a 
regulátorokat, hogy a rendszerirányítókkal és egyéb stakeholderekkel szorosan 
együttműködve vizsgálják meg a hálózati szabályzatok érintett területeinek összefüggéseit és 
indítsák el a földgázpiaci célmodell megalkotására irányuló folyamatot. A regulátorok készek 
rá, hogy irányítsák a folyamatot, és 2010 végére bemutassák a kialakítandó modell fogalmi 

meghatározását és meghatározzák annak terjedelmét.”3 

A célmodellt a projekt kezdetekor az európai földgázpiac – közeli – jövőjéről alkotott 
vízióként határozták meg.4 A munka előrehaladásával a földgázpiaci célmodell is pontos 
definíciót kapott: „nem kötelező, általános elvek gyűjteménye, mely leírást ad arról, hogyan 
várható az Európai Unióban kialakuló egységes, integrált, nyílt, rugalmas és versenyző 
földgázpiac kialakulása”.5  

A munka koordinációja a CEER keretein belül zajlott, az operatív irányítást a Gas Working 
Group vezetője, Walter Boltz (E-Control) vállalta. A projekt irányításában aktívan részt vett a 
német regulátor részéről Stephanie Neveling (Bundesnetzagentur), illetve – kisebb mértékben 
– az angol regulátor részéről Pamela Taylor és Martin Crouch. A modell kidolgozása a 
következő fázisokban zajlott: 

                                                
2 ERGEG Principles. Capacity allocation and congestion management in European gas transmission networks 
(10 December 2009). 
3 Conclusions of the 18th meeting of the European Gas Regulatory Forum. Madrid, 27-28. September 2010. 
4 CEER vision  for European gas target model (Walter Boltz, Chair of Gas Working Group, 1st workshop, 
Wienna, 3 December 2010) 
5 Conclusions of the 19th meeting of the European Gas Regulatory Forum. Madrid, March 2011. 
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1 ábra: A földgázpiaci célmodell kidolgozásának, megvitatásának és elfogadásának ütemterve  

 

Forrás: Pamela Taylor: Call for Evidence – Evaluation (22 February 2011, Bonn) 

A CEER 2010 novemberében nyilvános konzultációt kezdeményezett a kialakítandó 
modellről.6 A konzultációra bocsátott anyag alapvetően egy kérdőív volt, így nem 
tartalmazott konkrét javaslatokat a célmodell egyes elemeire vonatkozólag. A bevezetőben 
azonban a „töredezett” földgázpiacok integrációját elősegítő lehetséges eszközként már 
említésre került a szabályozási zónák összevonása és a villamosenergia-piacokon alkalmazott 
piacösszekapcsolás (market coupling). 

A beérkezett válaszok7 alapján a stakeholderek véleménye a következőkben foglalható össze: 

1. A célmodell legyen az integrált földgázpiac átfogó, elnagyolt (kevéssé részletes) víziója, 
melynek legfőbb célja, hogy a keretjellegű iránymutatások (framework guidelines) kialakítása 
során (melyek a célmodellel szemben részletesek és kötelezőek) biztosítsa az egyes 
intézkedések összhangját/konzisztenciáját. 

2. A modell ne legyen kötelező a tagállamokra nézve és hagyja meg azok döntési szabadságát 
(allow national discretion). A modell legyen kellően rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon a 
gázpiac jövőbeni fejlődéséhez és a piaci fejlődés eltérő fokán álló tagállamok és régiók eltérő 
adottságaihoz. A modell a „one size fits all” megközelítés helyett a „toolbox” megközelítést 
alkalmazza. 

3. A modell adjon teret a piacok szerves fejlődésének (és tartózkodjon a megkötésektől). 
Segítse a hub-ok és földgáztőzsdék likviditásának növekedését, de sem azok 
elhelyezkedésére, sem azok kötelező használatára vonatkozóan ne tartalmazzon előírásokat. 

                                                
6 CEER Vision Paper for a conceptual model for the European gas market – Call for Evidence, November 2010 
7 CEER Vision Paper for a conceptual model for the European gas market – Call for Evidence and Evaluation of 
comments, 2 March 2011 
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4. A stakeholderek elismerték, hogy a szabályozási zónák összevonása (illetve a zónák 
számának csökkenése) serkentheti a versenyt, de kiemelték, hogy a célmodell semmiféle 
előírást ne tartalmazzon a szabályozási zónák „kívánatos” számára vonatkozólag. A modell 
csak a „szerves fejlődés feltételeinek megteremtését” célozza. A válaszadók szerint a 
szabályozási zónák – piaci indíttatású – összevonására csak az összevonással járó költségek és 
hasznok értékelését követően lehet sort keríteni. 

5. A piacösszekapcsolás alkalmazásával (és a villamosenergia-piacokon bevált eszközök 
átemelésével) kapcsolatban a stakeholderek meglehetősen szkeptikusak voltak. A válaszadók 
további elemzések elkészítését tartották szükségesnek ahhoz, hogy a piacösszekapcsolás 
földgázpiaci alkalmazásának lehetséges koncepcióit, annak feltételeit és következményeit 
feltérképezhessék.  

A konzultáció elindítását követően a földgázpiaci célmodell kialakítását támogató regulátorok 
két tanácsadót (illetve konzorciumot) bíztak meg azzal, hogy a modell kialakítását segítő 
elemzéseket végezzenek, illetve a – végső – modellre vonatkozó javaslatokat készítsenek.  

Az egyik tanácsadó a LEGC (angliai konzultáns) volt, akit az angol regulátor (Ofgem) bízott 
meg azzal, hogy a piaci integráció lehetséges eszközeit feltérképezze és értékelje. A LEGC 
jelentése bemutatta a lehetséges opciókat, ismertette azok előfeltételeit és következményeit, 
meghatározta az értékelés szempontjait, és ezek alapján összehasonlította az egyes opciókat, 
továbbá javaslatot tett arra, hogy a megfelelő opció kiválasztásához milyen további 
elemzéseket kell elvégezni.8  

A másik tanácsadói konzorcium arra kapott felkérést, hogy javaslatot tegyen a CEER által 
összeállítandó célmodellre. A konzorciumot a Florence School of Regulation (FSR) vezette, 
de részt vett a munkában egy osztrák tanácsadó iroda, a Wagner, Elbling & Co, valamint – a 
munka első fázisában – egy hollandiai kutatóintézet, a Clingendael International Energy 
Programme. A CEER célmodelljének alapját képező javaslatot az osztrák és a német 
regulátor, valamint a cseh TSO (E-Control, Bundesnetzagentur, Net4Gas) megrendelésére 
készítette a konzorcium.9  

A MECO-S modell 

Az opciókat bemutató és értékelő LEGC jelentés 2011 márciusában jelent meg, az FSR által 
javasolt földgázpiaci integrációs célmodell első verzióját, az ún. MECO-S modellt pedig egy 
hónappal később, 2011 áprilisában publikálták. Ez a sorrendiség látszólag egybevág a CEER 
eredeti munkatervével, mely szerint az opciók bemutatását azok részletes elemzése, értékelése 
és vitája követi, a CEER pedig ezt követően választja ki az általa javasolt (és a 
stakeholderekkel egyeztetett) célmodellt. 

A projekt tényleges megvalósulása annyiban tér el a fent bemutatott ütemezéstől, hogy a 
LEGC tanulmány főbb megállapításainak előzetes bemutatásával egy időben, 2011 
februárjában az FSR egy előadásban bemutatta az általuk javasolt célmodell főbb elemeit, 

                                                
8 Market design for natural gas: the Target Model for the internal market. A report for the Office of Gas and 
Electricity Markets. LECG (Dr Boas Moselle and Martin White, March 2011). 
9 Jean-Michel Glachant: A vision for the EU Target Model: The MECO-S model (EUI Working Papers, RSCAS 
2011/38, June 2011) 
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melyek a későbbiek során is a modell legfontosabb pillérei maradtak.10 Az FSR, illetve 
később a CEER által javasolt modell megalkotását megelőzően tehát a LEGC által javasolt 
(és a stakeholderek által is szorgalmazott) elemzésekre lényegében már nem került sor.11  

A szakmai párbeszéd kereteit tovább szűkítette, hogy az FSR vezette konzorcium a munka 
során felbomlott. A Clingendale kilépett a célmodellt készítő csapatból, de az összhang a 
projektben továbbdolgozó FSR-es szakemberek között sem maradt teljes. A 2011. június 28-i 
workshop előtti napokban publikálásra kerülő MECO-S modell már nem a konzorciumot 
alkotó intézmények és szakemberek közös javaslataként, hanem az FSR igazgatója, Jean-
Michel Glachant személyes víziójaként azonosította magát. A modell kidolgozásában és 
bemutatásában az elején aktívan közreműködő Sergio Ascari, illetve a Clingendale részéről 
Jacques de Jong és Leonie Meulman a publikálásra kerülő anyag állítása szerint a 
későbbiekben megjelentetik saját javaslataikat. 

A CEER a földgázpiaci célmodell megalkotását célzó projekt keretében négy workshop-ot 
szervezett. Ezen workshopokon kerültek a tanácsadók, illetve a projektet vezető regulátorok 
által bemutatásra a célmodell lehetséges és javasolt elemei, és nyílt mód azok stakeholderek 
által történő véleményezésére és megvitatására. A projekt során a következő workshopok 
zajlottak le: 

1. Bécs, 2010. december 3: Projektindító workshop; a CEER előzetes konzultációs 
anyagának bemutatása és a stakeholderek álláspontjának bemutatása.  

2. Bonn, 2011. február 22: A konzultáció eredményének bemutatása, a LEGC lehetséges 

opciókat felvázoló jelentésének és az FSR előzetes javaslatának (MECO) ismertetése.12  

3. London, 2011. április 11: A CEER helyzetértékelésének és modell-javaslatának 
(MECO-S) a szabályozási zónák összevonására és piacösszekapcsolásra vonatkozó 
elemeinek ismertetése, két lehetséges piacösszekapcsolás bemutatása, stakeholderek 
véleménye. 

4. Brüsszel, 2011. június 28: A CEER modell-javaslatának (MECO-S) hosszú távú 
szerződések kezelésére és infrastrukturális beruházások ösztönzésére vonatkozó 
elemeinek ismertetése, stakeholderek véleménye. 

A CEER július közepére készítette el és bocsátotta nyilvános konzultációra a hivatalos (a 
regulátorok álláspontját tükröző) földgázpiaci célmodellt.13 A CEER által összeállításra 
kerülő javaslat alapvetően az FSR célmodell tervezetére (MECOS-modell) épült, annak 
lényegi elemeit átemelve, másokat figyelmen kívül hagyva.14 A konzultációt követően, a 
stakeholderek véleményének megismerését követően, 2011 októberében kerülhet a CEER-on 
belül elfogadásra a célmodell végleges változata. 
                                                
10 Jean-Michel Glachant and Sergio Ascary: A target model for the European natural gas market – Preliminary 
outline (22 February 2011) 
11 Ahogy a publikálásra kerülő modell szerzője, Jean-Michel Glachant fogalmazott: „Ezen tanulmánynak nem 
célja a jó és rossz vonatkozások összefoglalása, vagy a -vitatott és ellentmondásos- földgázpiaci célmodellel 
kapcsolatos különböző nézőpontok előnyeinek és hátrányainak ismertetése.” 
12 Jean-Michel Glachant and Sergio Ascary: A target model for the European natural gas market – Preliminary 
outline (22 February 2011) 
13 Draft vision for a European Gas Target Model. A CEER Public Consultation Paper (5 July 2011).  
14 Ez a két anyag eltérő terjedelméből is fakad: a CEER Vision Paper alig 10 oldal, míg az FSR tanulmánya 
közel 70 oldal terjedelmű. 
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A célmodell kimondott célja volt, hogy a harmadik csomag jogszabályaihoz kötődő, 
elfogadásukat követően a joganyag részévé váló ún. keretjellegű iránymutatások (Framework 
Guidelines) kidolgozása során a különböző részletszabályok összhangját biztosítsa. Bár az 
érintett keret jellegű iránymutatások egyeztetése már meglehetősen előrehaladott fázisban 
van, nem kizárt, hogy a célmodell bizonyos elemei beépülnek a végleges változatokba, illetve 
az azok alapján kidolgozásra kerülő üzemi és kereskedelmi szabályzatokba (network codes). 

A célmodellben javasolt integrációs eszközök kipróbálása és gyakorlati alkalmazása 
várhatóan az ERGEG által 2006-ban indított ún. regionális kezdeményezések (Gas Regional 
Initiative) keretein belül kezdődik meg. A regionális kezdeményezések keretein belül működő 
régiók (így a Magyarországot is magába foglaló dél-délkeleti /South South East régió) 2011-
2014 időszakra szóló munkatervében az ACER elvárja a tagállamoktól, hogy a földgázpiaci 
integrációt segítő kísérleti projekteket (pilot projects) kezdeményezzenek.  

A regionális kezdeményezések szerepe tehát Magyarország jövőbeni földgázpiaci integrációja 
szempontjából nem elhanyagolható. A hazai integrációs stratégia kialakítása és végrehajtása 
jelentősen függ attól, hogy a hazai stakeholderek (a regulátor, a szakminisztérium, a TSO-k, a 
kereskedők és a többi földgázpiaci szereplő) mennyire aktívak a regionális 
kezdeményezésekben, milyen projektekben működnek együtt a szomszédos tagállamok 
szereplőivel, és milyen álláspontot foglalnak el a régióban folyó munkát koordináló testületek 
ülésein az egyes kérdésekben.   

A földgázpiaci integrációs célmodell tervezetének részletese bemutatása előtt ezért röviden 
kitérünk a regionális kezdeményezéseknek a modell végrehajtásában és az integráció 
kiteljesítésében játszott szerepére. 

A regionális kezdeményezések szerepe 
A következőkben röviden ismertetjük az európai villamosenergia- és földgázpiacok 
integrációjának egyik leghatásosabb eszközeként számon tartott szerveződés múltját, jelenét 
és jövőjét. A regionális kezdeményezések keretében folyó munka eredményeképpen született 
meg a villamosenergia-piacokon kialakuló célmodell, és a Bizottság szándéka szerint a 
jövőben ezen szerveződések fogják a gyakorlatban megvalósítani a keret jellegű 
iránymutatások egyes rendelkezéseit (akár már azt megelőzően, hogy az ENTSOG által 
kidolgozásra kerülő üzemi és kereskedelmi szabályzatba ezek a szabályok belekerülnének) és 
az integrációt segítő egyéb (a célmodellben is javasolt) intézkedéseket.  

A regionális kezdeményezések a villamosenergia- és földgázpiaci szereplők több tagállam 
közötti, az egyes nemzeti piacok szorosabb integrációját célzó, az ERGEG által kialakított 
intézményes keretek között zajló együttműködését jelöli. Az ERGEG által 2006 tavaszán 
indított kezdeményezés arra feltételezésre épül, hogy az egységes földgázpiac felé vezető út a 
regionális piacokon keresztül vezet. Regionális szinten az egyes nemzeti piacok szabályozási 
és működési sokféleségéből eredő problémák könnyebben azonosíthatóak és kezelhetőbbek, 
mint uniós szinten. A stakeholderek aktív részvétele elősegíti, hogy konkrét problémákra 
gyakorlatias válaszok szülessenek. A regionális kezdeményezések sarokkövei az önkéntesség, 
az alulról építkezés, a fokozatosság és a gyakorlatiasság. 
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Az európai földgázpiacokon három régió került kialakításra:15 

Régiók Tagállamok Vezető regulátor 
North West 
(NW) 

Belgium, Franciaország, Dánia, Németország, Nagy 
Britannia, Hollandia, Észak-Írország, Lengyelország, 
Írország, Svédország 

Energiekamer 
(Hollandia) 

South (S) Spanyolország, Portugália, Franciaország CNE (Spanyolország) 
South South 
East (SSE) 

Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, 
Magyarország, Olaszország, Lengyelország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia 

E-Control (Ausztria) 
AEEG (Olaszország) 

A regionális kezdeményezések előnyei és hátrányai gyorsan felszínre kerültek. Miközben 
számos területen példaértékű (adott probléma kezelésére alkalmas megoldásokat 
eredményező) projektek születtek, az egyes régiók által alkalmazott megoldások az uniós 
szintű koordináció hiányában gyakran eltértek egymástól. A regionális kezdeményezések 
értékelésére több jelentés készült, melyek az intézményi/működési keretek (governance) 
megváltoztatását és a felülről jövő (szak)politikai iránymutatások (top-down policy guidance) 
szükségességét hangsúlyozták.16 Az Európai Bizottság 2010-ben egy javaslatot készített a 
regionális kezdeményezések jövőbeni működési rendjének, (intézményi struktúrájának) és 
jövőbeni feladatainak, a régiókban folyó munka prioritásainak kialakítására.17 

A Bizottság a regionális kezdeményezések legfőbb jövőbeni feladatának az ún. harmadik 
csomag (a 2009-es energiapiaci jogszabálycsomag) joganyagához kapcsolódó 
részletszabályok (keret jellegű iránymutatások) ún. „korai implementációját” tekinti. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 
szóló 715/2009/EK rendelet részletszabályaiként működő keretjellegű iránymutatások 
„várhatóan elfogadásra kerülő” rendelkezéseit a regionális kezdeményezések keretében folyó 
projektek átültessék a gyakorlatba. A korai (tehát végleges elfogadás előtti) implementáció 
elsősorban a majdani hálózati szabályzatok (grid code) alapját képező kapacitásallokációs és 
szűkületkezelési (illetve a kiegyensúlyozási) iránymutatás főbb elemit célozza.18 A korai 
implementáció mellett a regionális kezdeményezések feladata lenne az egyes régiók 
infrastrukturális prioritásainak meghatározása és a határkeresztező kapacitások fejlesztésének 
koordinációja. 

A régiók összetételét értékelve a Bizottság felvetette a dél-délkeleti régió feldarabolásának 
lehetőségét. Az Everis és a Mercados által a regionális kezdeményezések tapasztalatairól 
készített jelentésnek a dél-délkeleti régióval kapcsolatos értékelését idézve a Bizottság 
                                                
15 Míg a villamosenergia-régiók kialakítása az Európai Bizottság döntésén alapult (Commission Decision No 
2006/77/EC), addig a földgáz-régiók a Bizottság, a regulátorok, a TSO-k és egyéb stakeholderek közötti 
informális egyeztetések eredményeképp kerültek kialakításra. A tervezett földgázrégiókra tett első javaslat az 
ERGEG 2006-os ún. Útitervében szerepelt: Roadmap for a competitive single gas market in Europe. An ERGEG 
Conclusion Paper (28 March 2006).  
16 From regional markets to a single European market. Final report 28/04/2010 (Everis, Mercados). Strategy for 
delivering a more integrated European energy market: The role of ERGEGF Regional Initiatives. An ERGEG 
Conclusion Paper 21 May 2010  
17 The future role of regional initiatives. Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council. Brussels, 7.12.2010, COM(2010) 721 final 
18 Framework Guideline on Capacity Allocation Mechanism (CAM); Framework Guideline on Congestion 
Management Procedure (CMP); Framework Guideline on Balancing.  
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megállapítja: „A régió országai méretbeli különbözőségükből és eltérő érdekeikből fakadóan 
más régióknál jobban megszenvedték önkéntességen és az együttműködésen alapuló 
megközelítést, ami szervezési gyengeségekben és az elkötelezettség hiányában mutatkozott 
meg.”19 Az együttműködés javítása érdekében a Bizottság az SSE régió helyett három, 
részben átfedő régiót javasolt kialakítani: 

Régió megnevezése Tagországok 
Közép-Dél  Olaszország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, 

Románia, Bulgária, Görögország 
Közép-Kelet  Németország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, 

Ausztria 
BEMIP20  Svédország, Finnország, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, Németország 

A dél-délkeleti (SSE) régió jövőbeni összetételében a fenti javaslat a közeljövőben nem 
eredményez változást. A Bizottság szerint „a régiók munkájának és összetételének rendszeres 
értékelése a Firenzei és a Madrid fórumon történhet.”  

A legerőteljesebb változás a regionális kezdeményezések intézményi keretit érinti. A 
Regionális Koordinációs Bizottságokban (Regional Coordination Committees – RCCs) helyet 
kap az ACER és a Bizottság, emellett létrehoznák a Regionális Irányító Bizottságokat 
(Regional Steering Committees – RSCs), melyek „magas szintű irányítást biztosítanának a 
régiók munkatervének RCC–k által történő kialakításához”. A régiók munkatervét (melyet 
tehát a Bizottság iránymutatása alapján, a Bizottság és az ACER képviselőjét is tartalmazó 
RCC–k alakítanak ki) emellett az ACER értékeli, és inkonzisztencia esetén tájékoztatja a 
Bizottságot, aki „kötelező szabályokat alkothat a munkatervekre nézve”.21 

A fenti változások lényegében azt eredményezik, hogy a Bizottság közvetlen irányítása alá 
vonja regionális kezdeményezések munkatervének kialakítását (szükség esetén kötelező 
szabályok megalkotásával). A hangsúly a regionális kezdeményezésekre korábban jellemző 
alulról jövő kezdeményezésekről (bottom-up approach) így áthelyeződik a Bizottság által 
megszabott felülről jövő (szak)politikai irányításra (top-down policy guidance). Némi 
egyszerűsítéssel a regionális kezdeményezések keretében a résztvevők ezentúl azt teszik, amit 
a Bizottság akar. 

A dél-délkeleti régió 2011-2014 évekre szóló munkaterve ezért nagy jelentőséggel bír 
Magyarország piaci integrációja szempontjából. A régió bizottságaiban és 
munkacsoportjaiban folyó munka ki fog terjedni (i) a földgázpiaci célmodellben javasolt 
integrációs lépések gyakorlati megvalósítására; (ii) a régió hálózatfejlesztési prioritásainak 
meghatározására; (iii) a keretjellegű iránymutatások rendelkezéseinek végrehajtására. 

                                                
19 From regional markets to a single European market. Final report 28/04/2010 (Everis, Mercados). Idézi a 
Bizottság hivatkozott javaslata. 
20 A BEMIP (Baltic Energy Market Integration Project) a balti államok európai energiapiacokhoz való 
integrációját célzó, az Európai Unió által támogatott projekt. A tervezett BEMIP régióba tartozó országok 
többsége nem része a jelenlegi SSE régiónak. 
21 A Bizottságot erre az ACER létrehozásáról szóló 713/2009/EC rendelet 7. cikk (3) bekezdése jogosítja fel. E 
szerint az ACER ajánlásokat fogalmazhat meg a Bizottságnak, hogy az kötelező erejű szabályokat alkosson a 
nemzeti szabályozó hatóságok együttműködésére vonatkozólag. 
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A földgázpiaci integráció célmodellje és eszközrendszere 
A CEER által 2011 júliusában nyilvános konzultáció céljából közzétett javaslat az Florence 
School of Regulation igazgatója által egy hónappal korábban közzétett ún. MECO-S modellre 
épül. A CEER javaslata terjedelmi korlátoknál fogva nem tér ki az FSR javaslatának 
valamennyi elemére, továbbá bizonyos javaslatokat nem támogat. A két elképzelés azonban 
olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, és lényegi elemeit tekintve akkora az egyezőség 
közöttük, hogy a következőkben történő modell-leírás során a CEER célmodell és a MECO-S 
modell elnevezéseket ugyanazon modelljavaslat szinonimájaként használjuk. 

A MECO-S modell elnevezése a „Market Enabling, Connecting and Securing” (piacok 
működőképessé tétele, összekapcsolása és az ellátás biztonságának megteremtése) kifejezés 
rövidítését jelenti. A modell három pillérre épül:22 

1. Működő nagykereskedelmi piacok megteremtése a piacok méretének növelésével; 
kisebb piacok és szabályozási zónák összeolvasztásával (piacösszevonás – market 
merging).23 

2. Piacok összekapcsolása a kapacitásallokációra és a szűkületkezelésre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatások végrehajtásával, hosszú távú kapacitások explicit, másnapi 
kapacitások implicit aukciójával. 

3. Ellátásbiztonság fenntartása a hosszú távú kapacitás lekötési szerződések 
biztosításával (összehangolt aukciókkal) és az infrastrukturális beruházásokat ösztönző 
rendszeres piacszondázással összekötött hosszú távú kapacitásaukciókkal.24 

                                                
22 Az egyes pillérek elnevezése nem egyezik meg az FSR által publikált MECO-S modellben használt angol 
kifejezésekkel. Az általunk használt kifejezések célja, hogy tartalmilag jobban tükrözzék a CEER által közzétett 
dokumentumban is szereplő modell-elemeket.  
23 A „működő piac” (functioning market) jelentése hasonlít a „versenyző piac” (competitive market) 
kifejezéshez. A különbség annyi, hogy a versenyző piac olyan közgazdasági fogalom, ami a gyakorlatban 
általában nem, vagy csak nagyon ritkán valósul meg. A „működő” jelző enyhébb kifejezés, és arra utal, hogy bár 
a piacon működő vállalkozások versenyhelyzetben vannak egymással, méretük a piac méretéhez képest nem 
elhanyagolható, és a piac a tökéletes verseny helyett inkább a -villamosenergia-piacok jellemzésére gyakran 
használt- oligopolisztikus verseny jeleit mutatja.  
24 A MECO-S modell eleinte csak két pillérből állt, neve pedig ennek megfelelően „MECO” volt. A hosszú távú 
szerződések és a beruházások kérdése (és az ezeket jelképező „S” kiegészítés) csak később épült be a modellbe. 
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2 ábra: A földgázpiaci célmodell pillérei 

 

Forrás: Jean-Michel Glachant: A vision for the EU Target Model: The MECO-S model (EUI Working 

Papers, RSCAS 2011/38, June 2011) 

A modell első és egyik legfontosabb eleme a piacok működőképességének megteremtése a 
piacok méretének növelésével. Az elképzelés hátterében az a feltételezés áll, hogy a nemzeti 
földgázpiacok többsége kis, szeparált piac, melyek mérete nem elégséges ahhoz, hogy a 
(nagykereskedelmi) piaci versenyhez szükséges elégséges számú vállalkozás vegyen részt 
rajta. A piacméret növelése (ami a gyakorlatban kis, nemzeti piacokként működő entry-exit 
zónák összevonását jelenti) növeli a piaci szereplők számát, ami nagyobb versenyhelyzetet 
eredményez. 

A piacok összekapcsolását két módszerrel, és két ütemben javasolja a modell. Első lépésben a 
kapacitásallokációs mechanizmusokat és a szűkületkezelési eljárásokat szabályozni hivatott 
iránymutatások rendelkezéseinek végrehajtását feltételezi. Ezen intézkedések nagymértékben 
javítják az egyes piacokat (entry-exit zónákat) összekötő határkeresztező vezetékek 
kapacitásallokációjának hatékonyságát, és a határmetszékek kihasználtságát. Második 
lépésben a rövid távú, másnapi kapacitások – immáron hatékony – explicit allokációját (a 
földgázterméktől elváló kapacitástermék különálló értékesítését) azok implicit allokációja 
váltaná fel (miközben a hosszú távú kapacitások explicit allokációja megmarad). Implicit 
allokáció esetén a földgáz áramlását lehetővé tévő kapacitástermékek allokációja nem külön 
kapacitáspiacon, hanem a hubon vagy tőzsdén történő földgáz-kereskedelem során, a 
földgázra tett eladási és vételi ajánlatokba „belefoglalva” történik. 

A földgáz kitermeléséhez és nagy távolságokon történő szállításához, vagyis a földgáz 
biztonságos rendelkezésre állásához szükséges beruházások finanszírozásához 
elengedhetetlenek a hosszú távú (15-20 éves) földgázvásárlási és kapacitás lekötési 
szerződések. A modell harmadik pillére a földgázpiacok meghatározó elemének tartott hosszú 
távú szerződések számára kedvező, piac konform működési környezet megteremtését célozza. 
A kedvező környezet egyik eleme az egyes határmetszékek hosszú távú kapacitásainak –
aukció segítségével – történő allokációjának összehangolása, annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználó a hosszú szállítási útvonal egyes elemeit egyszerre tudja lekötni. A másik 
elem az infrastrukturális beruházásokat támogató eszköz: a megépítendő vezeték 
kapacitásainak lekötésére rendszeres ajánlattételi fordulót (aukciót) szervezne a TSO, mely a 
piaci szereplők igényeinek felmérését szolgálja. A beruházási döntésre (illetve a beruházás 
regulátor által történő jóváhagyására) akkor kerülhetne sor, ha az ACER által kidolgozandó 
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„gazdaságossági teszt” szerint a kapacitások iránti kereslet gazdaságilag kellően megalapozza 
a beruházást. A teszt a beérkezett ajánlatoknak és a beruházás technikai és pénzügyi 
paramétereinek sztenderd, ACER által meghatározott módszertan és kritériumok szerint 
történő értékeléséből áll. 

A felvázolt célmodell sok tekintetben megegyezik a korábbi ERGEG elképzeléssel, mely 
szerint az integrált európai földgázpiac olyan entry/exit zónák összessége lesz, melyek 
mindegyike egy virtuális hub-bal rendelkezik, és mely zónákat korlátozott számú, 
standardizált, összecsomagolt, aukció keretében allokált kapacitástermék kapcsolja össze 
egymással.25 A jelenlegi modell a fenti elképzelést annyiban viszi tovább, hogy az entry-exit 
zónák méretét – a zónák összevonásával – növelni kívánja, a megnövelt zónák 
összekapcsolását pedig a másnapi kapacitástermékek implicit aukciójával akarja erősíteni.  

A következőkben részletesen bemutatjuk a modell fő pilléreit: (i) a működő piacok 
kialakítását célzó piacösszevonás koncepcióját, (ii) a piacok kapacitásallokációs és 
szűkületkezelési iránymutatáson alapuló explicit allokációval történő összekapcsolását, (iii) a 
másnapi kapacitások implicit allokációját, valamint (iv) a hosszú távú szerződésekkel és a 
beruházások ösztönzésével kapcsolatos elképzeléseket. 

Működő piacok és piacösszevonás  
A piacintegráció első lépése a – nemzeti – piacok működőképességének javítása (más szóval 
az érintett piacokon megvalósuló verseny élénkítése), illetve az ehhez szükséges – strukturális 
– feltételek megteremtése. A modell első verziója működő nagykereskedelmi piac alatt olyan 
egységes árzónát értet, ahol az inkumbensek és az új belépők egyenlő feltételek mellett 
versenyeznek egymással, a kereskedés pedig kellően likvid ahhoz, hogy a megbízható, 
robosztus árjelzéssel szolgáljon a forward és a spot piacok számára.26 

Ahhoz, hogy a fent leírt piaci struktúra (likvid kereskedelemmel jellemezhető egységes 
árzóna) kialakulhasson, és a piacot működő piacnak lehessen tekinteni, a piacnak kellően 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy megfelelő számú kereskedő jelenhessen meg rajta. A modell 
(és a CEER javaslata) az alábbi kvantitatív mutatókkal határozza meg, mikor minősül egy 
piac kellően nagy, működő piacnak:   

• A piac mérete (a végfogyasztók éves felhasználása) érje el a 20 mrd m3-es nagyságot. 

• Kellően nagy számú kereskedő legyen piacon ahhoz, hogy a piaci koncentráció 
mutatója, a HHI ne haladja meg a 2000-et.27 

                                                
25 ERGEG Principles. Capacity allocation and congestion management in European gas transmission networks 
(10 December 2009). 
26 Jean-Michel Glachant and Sergio Ascary: A target model for the European natural gas market – Preliminary 
outline (22 February 2011) 
27 A HHI (Hirschmann-Herfindahl Index) a piaci koncentrációt jelző mutatószám, melyet az egyes piaci 
szereplők piaci részesedéseinek négyzetéből képzünk. Egyetlen, 100%-os részesedéssel rendelkező piaci 
szereplő esetén a mutató nagysága 1002=10000. A 2000-es mutató (többek között) akkor képzelhető el, ha a 
piacon 5 db, egyenként 20%-os részesedéssel rendelkező piaci szereplő van jelen (202x5=2000). 
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• A piacon tevékenykedő kereskedők összesített földgáz-portfoliója (közvetlenül vagy 
közvetetten) legalább 3 különböző termelőtől származzon. 

A MECO-S modell és a CEER javaslata szerint a működő piacok kialakításához a kisméretű, 
koncentrált piaci struktúrával jellemezhető és kevés beszállítóval rendelkező nemzeti piacokat 
(kisebb entry-exit zónákat) nagyobb piacokká (nagyobb entry-exit zónává) kell 
összeolvasztani (market merging).  

Az összevont piacok egyetlen entry-exit zónát, és egyetlen árzónát jelentenek; a zónába 
belépő és a zónából kilépő földgáz tulajdonjoga a kereskedés során egyetlen virtuális ponton 
száll át a vevőről az eladóra. Az összevont zóna likviditása – az egyetlen virtuális pontnak 
köszönhetően – nagy, és mivel a közös entry-exit zónát alkotó országok (vagy szabályozási 
zónák) közötti határon megszűnnek a belépési és kilépési pontok, a földgáz kereskedelme 
leegyszerűsödik. 

A piacok összeolvasztására (az entry-exit zónák összevonására) két koncepciót javasolnak a 
modell készítői: az egyik (i) a piacterület (market area), a másik (ii) a kereskedelmi régió 
(trading region) koncepciója. 

A piacterület olyan entry-exit zónát jelent, mely egyben egyetlen kiegyensúlyozási zónaként 
(balancing zone) működik. A piacterületen belül működő TSO-nak az egyensúlytartás 
egységes szabályaiban és a kiegyensúlyozásét felelős TSO személyében egyaránt meg kell 
állapodniuk. A rendszer üzemeltetésének és a piacterületen belüli kereskedelem szabályainak 
egységesítése/harmonizációja bonyolult és időigényes feladat, ezért a piacterület kialakítása 
elsősorban azokban a nagy államokban lehet célszerű, melyek méretüknél fogva teljesítik a 
működő piacokra meghatározott kritériumokat (20 mrd m3 fogyasztás, 2000 alatti HHI, 
legalább három termelői forrás elérhetősége), viszont történelmi okokból több szabályozási 
zónából állnak. Az utóbbi 5-6 évben Franciaországban és Németországban is elkezdődött a 
széttöredezett szabályozási zónák összevonása, a piaci terület koncepciója és a piacok 
összeolvasztásának ötlete tehát meglévő tapasztalatokból táplálkozik.28  

A kereskedelmi régió koncepciója abban a tekintetben hasonlít a piacterülethez, hogy 
egyetlen entry-exit zónaként működik, mely zónán belül a földgáz kereskedelme egyetlen 
virtuális ponton keresztül történik. A kereskedési régió azonban nem követeli meg a 
szabályozási zónák összevonását és az egyensúlytartási szabályok egységesítését, így elvileg 
kisebb szabályozási harmonizációs terhet ró az érintett országokra. A kereskedelmi régiót 
alkotó tagállamok megtartják saját szabályozási zónáikat, saját egyensúlytartási szabályaikkal 
és a kiegyensúlyozásért felelős szereplőkkel, viszont a régión belül – ahogy a piaci területen 
belül – egyetlen nagykereskedelmi ár lesz érvényes. A kereskedelmi régió koncepcióját a 
szabályozással szemben támasztott kisebb harmonizációs igény miatt elsősorban a kisebb 
tagállamok számára javasolja a CEER. 

                                                
28 Franciaország 2003 és 2005 között 7-ről 3-ra csökkentette az országon belüli szabályozási zónák számát, 
Németország pedig 2006 és 2011 áprilisa között 19 szabályozási zónát vont össze 3-ba. 
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A piacterület és a kereskedelmi régió koncepciója közti különbséget az alábbi ábra 
szemlélteti: 

            Piaci terület (market area)          Kereskedelmi régió (trading region) 

  

Forrás: The MECO-S model – a proposed Target Model for the European natural gas market (April 

2011) 

A piacterület entry-exit zónája a piacterület határain lévő belépési pontoktól – a virtuális 
kereskedési ponton keresztül – a végfogyasztói exit pontokig terjed, vagyis a piacterület az 
elosztói rendszereket integrálja a közös entry-exit zónába. A kereskedelmi régió entry-exit 
zónája ezzel szemben a régió határain/kontúrjain lévő belépési pontoktól – a virtuális 
kereskedési ponton keresztül – csak az egyes nemzeti végfelhasználói zónákig (national end-
user zone) terjed (a kereskedelmi régiót virtuális exit pontok kötik össze a nemzeti 
végfogyasztói zónákkal). A kereskedelmi régió tehát „horizontálisan összeolvasztja az 
elkülönült nemzeti végfelhasználói szabályozási zónákkal rendelkező nagykereskedelmi 
piacokat”.29 

Belső szűkületek és „kizsákmányoló árazás”30 

A piacösszevonás elengedhetetlen feltétele, hogy az érintett piacok között elégséges 
határkeresztező kapacitások álljanak rendelkezésre. Amennyiben az érintett metszéken a 
piacösszevonást követően tartós belső hálózati fizikai szűkületek alakulnak ki, az a 
rendszerirányításban jelentős költségnövekedéshez vezethet. A fizikai szűkületek ugyanis azt 
eredményezik, hogy a szűkület egyik oldalán (exportkorlátozott oldal) értékesítésre felajánlott 
versenyképes árú földgázt nem képesek átszállítani a szűkület túloldalára (importkorlátozott 
oldal). Ennek a helyzetnek a kezelésére a TSO költséges ún. re-dispatching tevékenységet kell 
folytatnia.    

A szűkület egyik (exportkorlátozott) oldalán azon földgázt értékesíteni szándékozó, a piaci ár 
alatti árajánlatot tevő piaci szereplőket, amelyek szállítási feladatát a szűkület miatt nem 
képes végrehajtani, a TSO kompenzálja a szállítási feladat meghiúsulásából fakadó kárért 
(vagyis kifizeti adott kereskedő ajánlati ára és a piaci ár közti különbözetet). A szűkület másik 
(importkorlátozott) oldalán pedig, ahova a szűkület miatt a beszállítás korlátozott, a piaci 
árnál magasabb költségszintű kereskedőknek fizet azért, hogy földgázt értékesítsenek és 
fizikailag biztosítsák az importkorlátozott oldalon lévő vásárló ellátását. 

                                                
29 Jean-Michel Glachant: A vision for the EU Target Model: The MECO-S model (EUI Working Papers, RSCAS 
2011/38, June 2011). 
30 A belső szűkületek kialakulása során a TSO által végzett tevékenység folyamatát és a „kizsákmányoló árazás” 
(exploitative bidding) mechanizmusát a LECG vonatkozó tanulmányának melléklete alapján mutatjuk be. Az 
LECG a vonatkozó példát egy az angol villamosenergia-piac belső szűkületeiről írt tanulmányból merítette.  
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A tartós belső hálózati szűkületek és a TSO fenti tevékenysége azonban arra ösztönzi a piaci 
szereplőket, hogy normál piaci helyzetben irracionális ajánlati stratégiát folytassanak, azért, 
hogy a TSO re-dispatching tevékenységéből fakadó nyereséget maximalizálják. 

Az alábbi ábra az exportkorlátozott oldalon lévő kereskedők ajánlati stratégiájának várható 
változását mutatja.  

 

Forrás: Market design for natural gas: the Target Model for the internal market. A report for 

the Office of Gas and Electricity Markets. LECG (Dr Boas Moselle and Martin White, March 

2011), illetve: UK Transmission congestion problem: Causes and solutions (Perekhodtsev, D. 

and Cervigni, G., 6 January 2010) 

Az exportkorlátozott oldalon a szűkület azt eredményezi, hogy csak A, B, C kereskedők 
ajánlata kerül elfogadásra. D, E, F kereskedők ajánlata, bár a piaci ár alatt volt, nem kerülhet 
elfogadásra, ezért a piaci ár (Pnational) és ajánlati áruk közötti kompenzációt fizet nekik a TSO. 
Ennek hatására az érintett kereskedők, akik arra számítanak, hogy a szűkület következtében a 
piaci ár alatti ajánlataik a későbbiekben sem kerülnek elfogadásra, költségszintjük alatti 
ajánlatokat tesznek, annak érdekében, hogy a TSO-tól származó kompenzációt 
maximalizálják. Ajánlati áraikat az exportkorlátozott régió szűkület esetén még elfogadott 
legmagasabb árajánlatához (Pexp) igazítják.   

 

Forrás: Market design for natural gas: the Target Model for the internal market. A report for 

the Office of Gas and Electricity Markets. LECG (Dr Boas Moselle and Martin White, March 

2011), illetve: UK Transmission congestion problem: Causes and solutions (Perekhodtsev, D. 

and Cervigni, G., 6 January 2010) 
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Az importkorlátozott oldalon eleinte A, B, C, D kereskedők versenyképes ajánlatot tesznek 
így a piaci áron (Pnational) képesek értékesíteni. A szűkület következtében azonban a piaci 
árszintet meghaladó költségszintű E, F, G kereskedők ajánlatai is elfogadásra kerülnek, hogy 
az importkorlátozott régióban földgázt vásárló szereplők igényei fizikailag kielégíthetőek 
legyenek. Ezt követően az érintett kereskedők ajánlati tevékenységüket a G kereskedő ajánlati 
árához (Pimp) igazítják, akkor is, ha ennél olcsóbban is képesek lennének ajánlatot tenni. Arra 
számítanak, hogy a piaci ár fölötti ajánlataik (melyek szűkület hiányában elutasításra 
kerülnének) a szűkület következtében a TSO által elfogadásra kerülnek, így a piaci ár feletti 
szinten képesek értékesíteni.  

Piacok összekapcsolása 
A CEER piacintegrációs modellje értelmében a nemzeti piacok összeolvasztásának (az entry-
exit zónák összevonásának) van egy – felső – határa, amit elsősorban az egyes zónák közti 
határkeresztező kapacitások nagysága, illetve a szabályozásra háruló harmonizációs feladatok 
mértéke határoz meg. A piacok összevonása (piacterület vagy kereskedelmi régió formájában) 
csak viszonylag kis számú, megfelelő határkeresztező kapacitásokkal rendelkező piacok 
között valósítható meg. Az entry-exit zóna növelése (az összevont zónához fizikailag gyengén 
kapcsolódó zónáknak/piacoknak a zónába történő integrációja) egy határon túl olyan belső 
szűkületeket generál, melyek feloldása aránytalanul nagy terhet ró a résztvevőkre. Az 
összevonásra kerülő zónák számának növekedése azonban egy határon túl a szabályozásért 
felelős hatóságokat és az egyes zónák rendszerüzemeltetőit (elsősorban a TSO-kat) is 
megoldhatatlan egyeztetési feladatok elé állítja. 

A fenti határ elérését követően az összevont piacok további integrációját a piacok 
összekapcsolásával, vagyis az összevont piacok közötti földgáz kereskedelem feltételeinek 
javításával és zónák közti határkeresztező kapacitások allokációjának hatékonyabbá tételével 
javasolja a modell.31  

A piacok összekapcsolása két lépcsőben történne. Első lépésben a kapacitásallokációra és a 
szűkületkezelésre vonatkozó keretjellegű iránymutatások rendelkezéseinek végrehajtását 
javasolja a CEER, mely a határkeresztező kapacitásoknak – a jelenleginél sokkal hatékonyabb 
– explicit allokációját (és a kapacitások magasabb kihasználtságát) eredményezi.32 A közép és 
hosszú távú kapacitástermékek esetében (illetve a rövid távú termékek néhány szegmensében) 
az explicit allokáció hosszú távon megmaradna, a másnapi termékek esetében azonban az 
explicit kapacitásallokációt néhány éven belül (második lépcsőben) az implicit (vagyis a 
kapacitásterméknek a földgáztermék „implicit” részeként történő) allokációja váltaná fel. 

                                                
31 Fontos megemlíteni, hogy a MECO-S modell a piacösszevonást (market merging) és a piacok 
összekapcsolását (connecting market) a piacintegráció eléréséhez egyaránt szükséges, egymást kiegészítő 
eszköznek tekinti. Más szerzők (így pl. a LECG tanulmánya) ezzel szemben a piacösszekapcsolást a 
piacösszevonás alternatívájaként mutatja be. Erre a kérdésre a későbbiekben bővebben kitérünk. 
32 A MECO-S modell az explicit kapacitásallokáció hatékonyságának javítására irányuló javaslatait 
összefoglalóan „kibővített kereskedelmi feltételek” megteremtésének nevezi (Enhanced Supply and Trading 
Conditions - ESTC). Ezen javaslatok központi eleme a CAM és a CMP iránymutatás rendelkezéseinek 
végrehajtása, de szerepel köztük az egyensúlytartás és a nominálás szabályainak harmonizálása is. 
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Hosszú távon tehát két allokációs mechanizmus, az explicit és az implicit aukció együttes 
működésével történne a zónák közti határkeresztező kapacitások allokációja.33  

A következőkben a piacok összekapcsolásának mindkét lépcsőjét bemutatjuk. A tárgyalás 
során nagyobb hangsúlyt helyezünk a kapacitásallokációs mechanizmusra (CAM – Capacity 
Allocation Management) és a szűkületkezelési eljárásokra (CMP – Congestion Management 
Procedure) kidolgozott keretjellegű iránymutatásokra, mint az implicit allokáció 
ismertetésére. Ennek oka, hogy a meglehetősen előrehaladott fázisban lévő iránymutatások 
elfogadásukat követően (néhány éven belül) a 715/2009/EC rendelet, illetve az ENTSO által 
kidolgozandó üzemi és kereskedelmi szabályzat (network code) részeként kötelező erejű 
szabályok lesznek, a regionális kezdeményezések keretében folyó munka pedig a Bizottság 
szándékai szerint ezen iránymutatások „korai implementációjára” fog irányulni. Ezzel 
szemben a földgázpiacokon végrehajtandó implicit allokáció koncepciója kiérleletlen, a 
földgáz szektorban a gyakorlatban még nem kipróbált, épp ezért a stakeholderek számára 
kevéssé ismert és kevéssé elfogadott eszköz, melynek alkalmazásával kapcsolatban maga a 
CEER is kevésbé ambiciózus.   

Keret jellegű iránymutatások (Framework Guidelines) 
A keretjellegű iránymutatások olyan részletszabályok gyűjteményének tekinthetőek, melyek a 
földgázpiacokkal kapcsolatos uniós szabályozás, különösen a hálózati hozzáférésről szóló 
715/2009/EC rendelet rendelkezéseinek egységes értelmezését és végrehajtását segítik. A 
keretjellegű iránymutatások célja, hogy az ENTSOG által kidolgozásra kerülő üzemi és 
kereskedelmi szabályzat (network code) kidolgozásához „sorvezetőként” szolgáljon. A 
keretjellegű iránymutatások elvileg nem kötelező erejűek, de a gyakorlatban azok: az üzemi 
és kereskedelmi szabályzat kidolgozásakor az ENTSOG-nak úgy kell eljárnia, hogy a 
szabályok összhangban legyenek az iránymutatásokban szereplő rendelkezésekkel.34 

Az ACER mellett közvetlenül a Bizottság is jogosult iránymutatások (guidelines) 
kidolgozására, illetve a hálózati hozzáférést szabályozó rendelet mellékletében szereplő 
iránymutatások módosítására, ún. komitológiai eljárás keretében.35 Ezen iránymutatások 
annyiban különböznek az ACER által kidolgozott keretjellegű iránymutatásoktól, hogy 
közvetlen jogi kötelező erővel bírnak. 

Az iránymutatások az üzemi és kereskedelmi szabályzat által érintett területekre terjedhetnek 
ki: ilyen a kapacitásallokáció, a szűkületkezelés, a transzparencia, illetve 

                                                
33 A napon belüli kapacitások allokációjára a MECO-S modell a beérkezési sorrendben történő (FCFS - First 
Come First Served) allokációt javasolja, a CEER végső javaslata –legalábbis részben- ezen kapacitásokat is 
bevonná az implicit allokációba. 
34 A keretjellegű iránymutatások összeállítása és az üzemi és kereskedelmi szabályzatba történő beépítésének 
ellenőrzése az ACER feladata. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzemi és kereskedelmi szabályzat nincs 
összhangban a keretjellegű iránymutatásokkal, felszólítja az ENTSOG-ot az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
módosítására. A keretjellegű iránymutatások kidolgozásának és az üzemi és kereskedelmi szabályzatba történő 
átvezetésének folyamatát a 715/2009/EC rendelet 6. cikke írja le részletesen. 
35 A meglévő jogszabályok végrehajtását szolgáló részletszabályok tekintetében a Bizottságot korlátozott 
mértékű jogalkotási jogkör illeti meg. A komitológiai eljárás ezen Bizottság által kezdeményezett -
egyszerűsített- jogalkotási folyamatot jelöli (nevét onnan kapta, hogy a tervezetet jóváhagyás előtt számos 
bizottsággal kell véleményeztetni). 
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információszolgáltatás, és az egyensúlyozás. A Bizottság a harmadik szabályozási csomag 
elfogadását követő 16. Madrid fórumon úgy döntött, hogy a részletszabályok megalkotásakor 
a kapacitásallokációs és a szűkületkezelési eljárásokat szabályozó iránymutatások 
kidolgozásának kell prioritást élveznie. A következőkben ezért e két iránymutatás részletes 
bemutatására koncentrálunk. 

Kapacitásallokáció (Capacity Allocation Management - CAM) 
A határkeresztező kapacitások allokációjára vonatkozó keretjellegű iránymutatás 
kidolgozására hivatalosan 2009 szeptemberében kérte fel a Bizottság az ERGEG-et. A 
kapacitásallokációval és a szűkületkezeléssel kapcsolatos munkálatok azonban már korábban 
megkezdődtek: kezdeti elképzeléseit már 2008 elején felvázolta a szervezet36. A kezdeti 
elképzelések az ún. „szerszámosláda” (toolbox) megközelítésre épültek: a nemzeti 
földgázpiacok eltérő adottságaik és működési sajátosságaik okán különböző eszközökből 
választhattak volna. A stakeholderek azonban egységes eszközrendszer kidolgozását és 
alkalmazását javasolták, ezért az ERGEG felvázolta az integrált európai földgázpiacokról 
alkotott elképzeléseit, és a kapacitásallokációs iránymutatás tervezetét ennek megfelelően 
dolgozta ki. 

Az ERGEG az integrált földgázpiacokról alkotott képét (melyet egyébként target model-nek 
nevezett) a következőképp vázolta fel: „olyan entry/exit zónák összessége, melyek 
mindegyike egy virtuális hub-bal rendelkezik, és mely zónákat korlátozott számú, 
standardizált, összecsomagolt, aukció keretében allokált kapacitástermék kapcsolja össze 
egymással”.37  

3 ábra: Az ERGEG 2009-es elképzelése a földgáz piacok integrációjáról 

 

Forrás: Benoit Esnault (CNE): Pilot framework guideline on capacity allocation mechanism (17. 

Madrid Forum, 14 January 2010) 

A kapacitásallokációra vonatkozó elképzelések a határkeresztező kereskedelem során észlelt 
problémákból eredtek. A kapacitástermékek és a kapacitásallokációs mechanizmusok 

                                                
36 ERGEG Principles. Capacity allocation and congestion management in natural gas transmission  networks. An 
ERGEG Public Consultation document (15 January 2008). 
37 ERGEG Principles. Capacity allocation and congestion management in European gas transmission networks 
(10 December 2009). 
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országonként – de gyakran még egy országon belüli, különböző TSO-k által üzemeltett 
szállítórendszerek között is- rendkívül eltérőek. Az egyes határkeresztező pontokon – gyakran 
egy azon metszék két oldalán is – különböző időpontokban, különböző allokációs 
módszerekkel értékesített, különböző időtávra szóló kapacitástermékek „össze-nem-illősége” 
(capacity mismatches) nagy mértékben megnehezíti a nemzeti földgázpiacok közti 
kereskedelmet.38 További probléma az is, hogy az alkalmazott allokációs technikák (pl. az 
érkezési sorrendben történő kapacitás kiosztás) nem nyújtanak árjelzést a 
rendszerhasználóknak az általuk lekötött kapacitások értékéről, és így nem is ösztönzik őket 
arra, hogy kihasználatlan kapacitásaikat a másodlagos kapacitáspiacon értékesítsék. 

Az ERGEG által 2010-ben a TSO-k által alkalmazott kapacitásallokációs módszerekre és 
szűkületkezelése eljárásokra irányuló felmérés szerint a TSO-k többsége (kb. 55%-a) 
beérkezési sorrendben történő (FCFS) allokációt, illetve (20-37%-a) pro-rata alapú kiosztást 
alkalmaz; aukcióra csak az esetek 3-15%-ában kerül sor.39 Az allokációs mechanizmusok, a 
kapacitástermékek és a nominálási szabályok a határmetszékek két oldalán az esetek 
többségében nem kerülnek harmonizálásra.40 

A problémák megoldására szolgáló aktuális elképzelések a következőkben foglalhatóak 
össze41: 

1. Kapacitástermékek: A határmetszékeken (interconnection points) a TSO-k nem 
megszakítható (firm) és megszakítható termékeket egyaránt kötelesek értékesíteni, 

mindkét irányba.42  

Megszakítható termékek: A megszakító termékek esetében a TSO-k standard szabályokat 
dolgoznak ki a megszakítás lehetséges indokaira, a megszakíthatóság mértékére, a 
rendszerhasználók kapacitás-megszakításról történő értesítésének és a megszakításnak az 
időpontja közötti időintervallumra (lead time), valamint a megszakítás során követendő 
eljárásra. A megszakítás csak koordinált és szabványosított formában történhet.  

Nem megszakítható (firm) kapacitástermékek: Az üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak 
a nem megszakíthatót (firm) kapacitáshasználati jogok (capacity services) szűk körét kell 
definiálniuk, melyeket a TSO-k különböző időtávokra értékesíthetnek.  

2. Időtávok: Az éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitásokat standardizált 
kapacitástermékek formájában kell értékesíteni, az egy évnél hosszabb időtávra szóló 
kapacitástermékek esetében nem kötelező a szabványosítás. Adott határmetszékeken a 

                                                
38 Capacity allocation on European gas transmission networks. Pilot framework guideline. Initial impact 
assessment (10 December 2009). 
39 ERGEG Monitoring Report 2010 on capacity allocation mechanism and congestion management procedures 
az selected interconnection points (2 February 2011). 
40 A határmetszékeknek csupán a felén alkalmazzák az EASEE-gas általános üzleti gyakorlatát, a 
kapacitásallokációt pedig az érintett TSO kevesebb, mint negyede harmonizálja.  
41 ACER Framework Guidelines on Capacity Allocation Mechanisms for the European gas transmission network 
(14 July 2011). 
42 Egyirányú (unidirectional) határmetszékeken a TSO-k „backhaul” kapacitásokat kell felkínáljanak a piaci 
szereplők számára, legalább megszakítható kapacitások formájában.  
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rövid távú (egy éves, vagy annál rövidebb időtartamra szóló) kapacitások arányának el 
kell érnie a rendelkezésre álló kapacitások 10%-át.43  

3. Összevont (bundled) kapacitások: A határmetszékek két oldalán eddig különböző 
allokációs eljárással, különböző időtávokra allokált kapacitástermékeket a jövőben 
összevont (bundled) termék formájában kell értékesíteni.44 Adott határmetszéken 
meghirdetett összevont kapacitást a jövőben egyetlen allokációs eljárás során, egy 
nominálással lehet lekötni.  

4. Virtuális határmetszékek: Amennyiben két szomszédos szállítórendszert (entry-exit zónát) 
több határmetszék köt össze, akkor a különböző határmetszékek kapacitásait egyetlen 
kapacitástermékben kell egyesíteni; a kapacitás-lekötés tehát nem az egyes fizikai 
határmetszékekre, hanem az összevont ún. virtuális határösszekötőre (virtual 
interconnection point) történik. 

4 ábra: Összevont (bundled) termékek és virtuális határmetszékek 

 
Forrás: E-Bridge Consulting: Macro-economic effects regarding congestion management in Europe 

(May 11th, 2010) 

5. Hatályos szerződések módosítása (naplemente-klauzula: sunset clause): A keretjellegű 
iránymutatással harmonizáló üzemi és kereskedelmi szabályzat életbe lépése előtt 

                                                
43 A rövid távú kapacitástermékek fogalma kissé ellentmondásos. A CAM keretjellegű iránymutatás tervezete 
nem definiálja a rövid táv fogalmát, a 715/2009/EC rendelet azonban igen: rövid távú szolgáltatás alatt „a 
szállításirendszer-üzemeltető által egy évnél rövidebb időre szóló szolgáltatást” ért. Ugyanakkor az ERGEG 
vonatkozó anyagai konzekvensen egy éves, vagy annál rövidebb időtávra szóló lekötésekkel azonosítják a rövid 
távú kapacitásokat. Az ERGEG 2009. december 10-i anyagában a stakeholderek véleményét a következőképp 
összegzi: „…szorgalmazzák, hogy a TSO-k meglévő kapacitásaik nem elhanyagolható mértékét tartsák fenn egy 
éves, vagy annál rövidebb időtávra szóló lekötések céljára.” Ennél is egyértelműbben fogalmaz az ERGEG 2008. 
január 15-i anyaga, mely a következőképp fogalmaz: „A technikai kapacitások meghatározott részét egy éves, 
vagy annál rövidebb távú kapacitástermékekre kell elkülöníteni…Az ERGEG szerint a rövid távú kapacitások 
reális részaránya a technikai kapacitások 10-25%-a között van.” Az ERGEG által kidolgozott iránymutatás 
tervezetek tehát az egy éves kapacitástermékeket is egyértelműen rövid távú, a likviditást növelő, az új belépőket 
ösztönző és a piaci versenyt serkentő eszköznek tekintik.  
44 Eddig adott határmetszék két oldalán külön kellett lekötni az egyik szállítórendszer kilépési (exit), illetve a 
másik szállítórendszer belépési (entry) kapacitását. Az összevont kapacitás termék az exit és entry kapacitást 
egyetlen csomagban egyesíti.  
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megkötött kapacitáshasználati szerződéseket a feleknek 5 éven belül módosítaniuk kell. A 
szerződésekben definiált kapacitásokat összevont kapacitásokká kell alakítaniuk, az 
összevont kapacitásokat pedig a korábban a határkeresztező pont két oldalán 
kapacitáshasználati joggal rendelkező felek megosztják egymás között.45 

6. Aukción keresztüli allokáció: A kapacitástermékeket a napon belüli kapacitáshasználati 
jogok kivételével (ahol továbbra is megengedett lesz a beérkezési sorrend szerinti ún. 
„first-come-first-served” allokáció) a jövőben anonim, transzparens, online aukción 
keresztül értékesítik a TSO-k. Az összevont kapacitások (virtuális határmetszékeken 
történő) allokálására a szomszédos (adjacent) TSO-k közös aukciós platformot hoznak 
létre. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatnak harmonizált aukciós mechanizmust kell 
kialakítania, mely a másnapi (day-ahead) kapacitások esetében az egyes határmetszékeken 
teljesen megegyező aukciós mechanizmust jelent. 

7. Rendszeresen ismétlődő aukciók: A különböző kapacitástermékek aukciójának rendszeres 
időközönként kell lezajlania. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok a nem 
megszakítható (firm) kapacitástermékek esetében rögzítik az aukciók időpontját. Az 
aukciók időpontja és a kapacitáshasználati jogok életbe lépésének kezdő dátuma között 
eltelt ún. átfutási időnek (lead time) egyenesen arányosnak kell lennie adott 
kapacitáshasználati jog időtartamával.46 

A fenti kapacitásallokációs elképzelések mára jelentős iparági elfogadottságnak/támogatásnak 
örvendenek. Bizonyos javaslatok esetében a stakeholderek jelentős része kevésbé szigorú, 
átmeneti lépéseket is elképzelhetőnek tart,47 de a fenti eszközrendszert lényegében a szereplők 
túlnyomó többsége elfogadja. 

Szűkületkezelési eljárás (Congestion Management Procedure – CMP) 
A szűkületkezelési eljárásokra vonatkozó iránymutatás kidolgozása a kapacitásallokációs 
mechanizmusokra vonatkozó javaslattal párhuzamosan kezdődött.48 Az iparági konzultáció 
2009 januárjában indult; a CMP iránymutatás elfogadása azonban a CAM-tól eltérően a 
Bizottság által indított komitológiai eljárás keretében történik.  

A szűkületkezelési eljárások a földgázpiaci verseny egyik legnagyobb gátjaként számon 
tartott szerződéses szűkületek feloldását célozzák. Szerződéses szűkületről akkor beszélünk, 
ha adott (határkeresztező) kapacitást teljes mértékben lekötötték a rendszerhasználók 
(többnyire az inkumbensek), de a kapacitás egy része kihasználatlan marad, miközben más 
                                                
45 A kapacitáshasználati jogok átalakítása mindaddig viszonylag egyszerűen kivitelezhető, amíg a határ két 
oldalán azonos számú fél azonos időtávra szóló, azonos nagyságú kapacitással rendelkezik. A rendszerhasználó 
számának és az allokált terméktípusok számának növekedésével az összevont kapacitások megosztása 
szofisztikáltabb algoritmust kíván.   
46 Egy másnapi kapacitásjog aukciója vélhetőleg néhány nappal a tárgynapot megelőzően megtartható, míg egy 
éves kapacitásterméket hónapokkal a tárgyévet megelőzően célszerű lehet aukcionálni. 
47 Az összevont (bundled) kapacitástermékek vonatkozásában a stakeholderek többsége „kevesebbel is beérné”: 
az összevont termékek közös allokálása helyett a határmetszék két oldalán felkínált kapacitástermékek 
harmonizációját és allokációjának összehangolását is elegendőnek tartják (ERGEG Principles. Capacity 
allocation and congestion management in European gas transmission networks. 10 December 2009). 
48 ERGEG Principles. Capacity allocation and congestion management in natural gas transmission  networks. An 
ERGEG Public Consultation document (15 January 2008). 
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rendszerhasználók (új belépők) szeretnének hozzáférni a szóban forgó kapacitáshoz. Az új 
belépők piacra lépését az inkumbensek hosszú távú kapacitás-lekötési szerződései, és a 
határkeresztező kapacitások szűkössége jelentősen hátráltatja. A hosszú távra lekötött, de 
rövid távon nem igényelt kapacitásokat a rendszerhasználók nem értékesítik, így a 
kapacitások másodlagos piacon sem hozzáférhetőek. A rendszerhasználó szükségleteit 
meghaladó hosszú távú kapacitás-lekötéseket „kapacitáshalmozásnak” (capacity hoarding), az 
ebből fakadó versenykorlátozó hatást „piaclezárásnak” (market foreclosure) nevezik.   

 

Szerződéses szűkületek Európában 

A szerződéses szűkületeket (illetve a kapacitás-visszatartást) számos anyagban az európai 
földgázpiaci integráció elsődleges akadályaként jellemzik. A szerződéses szűkületek 
tényleges súlyosságára vonatkozólag azonban nem állnak rendelkezésre pontos információk. 

Az ERGEG szűkületkezelési iránymutatás tervezetének hatáselemzésében megállapítja: 
„Számos tanulmány bizonyítja, hogy a fontosabb határkeresztező pontokon a 
kapacitáskihasználtság éves átlagban 50% körül van, teljes kapacitáskihasználtság pedig 
ritkán, vagy sosem következik be.”49 Az ERGEG tervezete azonban egyetlen tanulmányt sem 
jelöl meg a szerződéses szűkületek gyakoriságának alátámasztására. 

A helyzet pontosabb megismerése érdekében az ERGEG 2010-ben felmérést készített 21 
európai határkeresztező vezetékre, melyben megvizsgálták az érintett vezetékeken 
alkalmazott allokációs mechanizmusokat, a szűkületkezelési eljárásokat és a 
kapacitáshasználati jogok másodlagos piacának működését.50 A szűkületek tekintetében a 
felmérés arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált határkeresztező pontokon a fizikai 
szűkületek előfordulása jóval ritkább, mint a szerződéses szűkületeké. 

5 ábra: Fizikai és szerződéses szűkületek 

                Fizikai szűkületek léte                            Szerződéses szűkületek léte 

 

Forrás: ERGEG Monitoring Report 2010 on capacity allocation mechanism and congestion 

management procedures az selected interconnection points (2 February 2011) 

A vizsgált határkeresztező pontok tekintetében fizikai szűkület a válaszadók 5-25%-a szerint 
áll fenn, míg szerződéses szűkület a válaszadók 17-46% szerint létezik. A válaszadó TSO-k 
                                                
49 Congestion management on European gas transmission network. Recommendation for Guidelines adopted via 
a Comitology procedure – Impact assessment (10 December 2009). 
50 ERGEG Monitoring Report 2010 on capacity allocation mechanism and congestion management procedures 
az selected interconnection points (2 February 2011). 
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nem csak a szűkületeket, hanem a szűkületek által okozott kapacitás-lekötéssel kapcsolatos 
problémákat is jóval kisebbnek látják, mint a regulátorok: valamennyi TSO azt állította, hogy 
a rendszerhasználók számára nem okoz problémát az általuk igényelt kapacitások lekötése, 
míg a regulátorok 41%-a szerint ez létező probléma.51   

A szerződéses szűkületek által okozott probléma súlya a felmérés alapján nehezen 
értékelhető. A vizsgálatba bevont határkeresztező pontok korlátozott száma, a válaszadó 
TSO-k alacsony száma, a szűkületek fogalmának TSO-k és regulátorok által történő eltérő 
értelmezése, a feltett kérdések és a beérkező válaszok korlátozott információtartalma a 
levonható következtetések tekintetében egyaránt óvatosságra int. 

Az ERGEG felmérését követően publikálta a szűkületkezelési eljárások alkalmazásának 
várható hatását vizsgáló jelentését az E-Bridge Consulting. A vizsgálat négy határmetszékre 
terjedt ki, és megállapította, hogy fizikai szűkületek a vizsgált metszékek egyikén sincsenek, 
így a határkeresztező kapacitások bővítése kisebb jóléti többletet eredményez, mint a meglévő 
kapacitások kihasználtságának szűkületkezelési módszerekkel történő növelése.52   

Számos anyagban a szerződéses szűkületeket –pontatlanul- a jelentős mértékben hosszú távú 
szerződésekkel lekötött határkeresztező kapacitások alacsony kihasználtságával azonosítják. 
Szűkület azonban csak akkor keletkezik, amennyiben a piaci szereplők kapacitásigényeinek 
kielégítését – a hosszú távra lekötött, de kihasználatlanul hagyott kapacitások miatt – nem 
lehet kielégíteni.    

A szerződéses szűkületek, illetve a kapacitáshalmozás egyik példájaként több anyagban a 
HAG vezeték kapacitáskihasználtságáról készült ábrát mutatják be.  

6 ábra: A HAG kapacitás lekötése és kihasználtsága (2005-2009) 

 

Forrás: Congestion management on European gas transmission network. Recommendation 

for Guidelines adopted via a Comitology procedure – Impact assessment (10 December 

2009). 

                                                
51 A felmérésben vizsgált 21 határmetszék között magyarországi határkeresztező pont nem szerepelt.   
52 E-Bridge: Macro-economic effect regarding congestion management in Europe (May 11th, 2010) 
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A fenti ábra azt hivatott bizonyítani, hogy a HAG vezetéken szerződéses szűkületek 
akadályozzák a kereskedelmet.53 A vonatkozó időszakban azonban erősen kérdéses, hogy az 
50%-os kapacitáskihasználtság és a lekötött kapacitások valóban szerződéses szűkületet 
jelentettek-e? A 2005-2009 közötti időszakban az osztrák földgázimport a kereskedők 
számára nem volt vonzó alternatíva, hiszen a nyugati irányból behozható földgáz ára 
meghaladta az orosz import-gázárakat. Amennyiben a vonatkozó időszakban nem voltak 
kielégítetlen rendszerhasználói kapacitásigények, szerződéses szűkületről nem lehet beszélni. 

A szerződéses szűkületek, a kapacitáshalmozás- és visszatartás, és az ebből fakadó piaclezáró 
hatást az ERGEG a kihasználatlan kapacitások piacra vitelével próbálja orvosolni. Az 
újranominálási jog korlátozásával és a nem nominált kapacitások elvételével arra ösztönözné 
a rendszerhasználókat, hogy lekötött kapacitásaik azon részét, mely rövid távon (pl. a 
következő napon) nem szükséges szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez, a másodlagos 
kapacitáspiacon értékesítsék, vagy a TSO részére (ellentételezés fejében) visszaadják (aki azt 
az elsődleges piacon felajánlja a rendszerhasználóknak). 

A szűkületkezelési eljárás jelenlegi tervezetének főbb elemei az alábbiak: 54 

1. Kapacitásszámítás: A technikai kapacitásokat a TSO-k transzparens módszertan 
alkalmazásával kötelesek kiszámítani. A TSO valamennyi „fizikailag használható” 
kapacitást köteles meghatározni, hogy a felajánlásra kerülő kapacitások nagysága minél 
nagyobb legyen. Szűkület esetén a regulátor részletes szabályokat köteles meghatározni a 
kapacitásszámításra, különösen a másnapi kapacitások tekintetében. 

2. Túljegyzés (oversubscription) és visszavásárlás (buy-back): A TSO-k jogosultak a 
rendelkezésre álló kapacitáson felült többlet-kapacitáshasználati jog allokálására 
kapacitás-túljegyzés és – visszavásárlás alkalmazásával. Ekkor statisztikai számítások 
alapján valószínűsítik a kihasználatlan kapacitások mértékét, és ennek alapján a 
rendelkezésre álló kapacitást meghaladó mértékű kapacitást allokálnak a piaci szereplők 
számára (túljegyzés). Amennyiben a kihasználatlan kapacitások mértéke alacsonyabb a 
vártnál, akkor a túljegyzett kapacitásokat (vagy azok egy részét) a TSO visszavásárolja 
(visszavásárlás). Túljegyzés alkalmazáskor a TSO-nak meg kell becsülnie, hogy milyen 
valószínűsége van annak, hogy vissza kell vásárolni bizonyos mennyiségű kapacitást, és 
ez várhatóan mekkora költséget okoz számára.55 

3. Kapacitás-lemondás (surrender): A kapacitáshasználati jog birtokosa lemondhat az általa 
megvásárolt kapacitásról a TSO javára, aki –szerződéses torlódás esetén- köteles a 
számára felajánlott kapacitás visszavételére/elfogadására. A lemondás feltételeit és a 
lemondó fél kompenzálásának módszertanát a TSO előzetesen köteles meghatározni és 
jóváhagyás céljából a regulátor számára eljuttatni. 

                                                
53 A fenti ábra az E-Control egyik munkatársának előadásában is szerepelt, azzal a kis különbséggel, hogy a 
lekötött és a ténylegesen kihasznált kapacitások közti különbözetet szerződéses szűkületnek nevezi, és felteszi a 
kérdést, hogy az 50%-os kihasználtság vajon kapacitás-visszatartást jelent-e? (Michael Schmöltzer: How to 
ensure investment in national infrastructure – National experiences – 6th March of 2009)  
54 Congestion management procedures. Commission proposal for guidelines to be adopted via a comitology 
procedure (June 2011) 
55 Az eljárást túlfoglalásnak (overbooking), vagy túlértékesítésnek (overselling) is nevezik. A módszert az 
Egyesült Királyságban és Belgiumban alkalmazzák.  
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4. Nem megszakítható másnapi kapacitások esetén „használd vagy veszítsd el” elv 
alkalmazása (firm day-ahead use it or loose it- UIOLI)56: A „használd vagy veszítsd el” 
elv alkalmazása a nem megszakítható kapacitást lekötő piaci szereplők újranominálási 
jogának korlátozását jelenti. Nem megszakítható kapacitásokat lekötő fél felfelé történő 
újranomináláskor az eredetileg nem nominált kapacitások legfeljebb 50%-ával növelheti 
meg az eredeti nominálását. A maradék kapacitást csak megszakítható kapacitásként 
jogosult újranominálni. Lefelé történő újranomináláskor a rendszerhasználó az eredeti 
nominálás 50%-áig csökkentheti nominálását.57  

A rendszerhasználó „kellően megalapozott kérelme” esetén a regulátor mentesítheti a 
kérelmezőt az újranominálási jog korlátozása alól (vagyis a fenti határokon túli 
újranominálásra is lehetőséget adhat). Mentesítés két esetben adható: (i) ha az 
újranominálási jog korlátozása károsan befolyásolja a villamosenergia-piacot, vagy (ii) ha 
az újranominálási jog korlátozása veszélyeztetheti a rendszer stabilitását vagy az 
ellátásbiztonságot.58 

Az újranominálási jog korlátozása feltételezi, hogy az eredeti nominálás időpontja adott. 
A UIOLI alkalmazásának tehát előfeltétele, hogy a CMP iránymutatásról folyó 
stakeholder-konzultáció során a nominálási határidőről megállapodjanak a felek. Ezt az 
időpontot (mely a CMP iránymutatásban egyelőre kipontozva szerepel) követően az 
eredeti nominálás megváltoztatására csak a fenti keretek között lenne lehetőség. 

5. Hosszú távú „használd vagy veszítsd el” (long-term UIOLI): A regulátor meghatározott 
feltételek teljesülése esetén köteles megfosztani a rendszerhasználót a „rendszeresen 
kihasználatlan” kapacitásoktól (withdrawal of underutilised capacity). A kapacitások 
elvételére az alábbi feltételek egyidejű teljesülésekor kerül sor: (i) a rendszerhasználók 
adott határkeresztező vezetékre vonatkozó kapacitás-lekötési igényüket sem elsődleges, 
sem másodlagos kapacitáspiacról nem tudják kielégíteni; (ii) adott rendszerhasználó egy 
évnél hosszabb időre lekötött kapacitását „rendszeresen” (systematically) –legalább egy 
téli hónapon keresztül- kihasználatlanul hagyja; (iii) a rendszerhasználó nem kínálta fel 
értékesítésre az általa lekötött kapacitás kihasználatlan részét „megfelelő időben és 
ésszerű áron”; (iv) a rendszerhasználó nem képes „kielégítően megindokolni” 
viselkedését.59 

A kapacitástól való megfosztás jelentheti a rendszerhasználó kapacitáshasználati jogának 
meghatározott időre, vagy a kapacitás-lekötési szerződés teljes hátralévő futamidejére 
vonatkozó korlátozását, a lekötött kapacitások egy részére, vagy egészére. Emellett a 

                                                
56 Az eszközt rövid távú „használd vagy veszítsd el”(short-term UIOLI) elvnek is nevezik. 
57 Ha az eredeti nominálás meghaladja a lekötött kapacitások 90%-át, lefelé történő újranominálásra nincs 
lehetőség.  
58 A rendszerstabilitást, illetve az ellátásbiztonságot nem veszélyezteti, ha az újranominálási jog korlátozásából 
fakadó rugalmasság-csökkenés más, rendelkezésre álló rugalmassági eszközök alkalmazásával (pl. napon belüli 
piacon történő vásárlással vagy kiegyensúlyozó gáz igénybe vételével) kompenzálható.   
59 Nem tekinthető „kielégítő indoknak”, ha a szóban forgó rendszerhasználó a rövid távú „használd vagy veszítsd 
el” elv alkalmazásával (újranominálási jogának korlátozásával) indokolja hosszú távra lekötött kapacitásainak 
kihasználatlanságát.  
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rendszerhasználó nominálása az általa lekötött határkeresztező kapacitáson az előző évben 
tapasztalt legnagyobb áramlás szintjén korlátozható. 

A kapacitásallokációs iránymutatásban szereplő szabályokkal ellentétben a fenti 
iránymutatás-tervezetben javasolt szűkületkezelési eljárások tekintetében az iparági szereplők 
meglehetősen megosztottak. A kritikák elsősorban az újranominálási jog korlátozására (rövid 
távú UIOLI) irányulnak, de a „rendszeresen visszatartott kapacitások elvételére” (hosszú távú 
UIOLI) vonatkozó javaslat is erősen megosztja az érintetteket.  

A rövid távú UIOLI elvvel szembeni leggyakoribb ellenérv, hogy az újranominálási jog 
korlátozása indokolatlan mértékben csökkenti a kereskedők (rendszerhasználók) 
rendelkezésére álló rugalmassági eszközöket. A következmény a kiegyensúlyozás 
biztosításához szükséges, rövid távra (pl. napon belül) beszerzendő kapacitások iránt igény 
növekedése lesz, ami többletköltséget eredményez az újranominálásban korlátozott 
rendszerhasználók/kereskedők számára.60  

Az újranominálás korlátozásából fakadó rugalmasság csökkenés elsősorban azoknak az 
országoknak, illetve szabályozási zónáknak okozhat problémát, ahol jelentős számú 
földgáztüzelésű erőmű üzemel, és ahol ezen erőművek a villamosenergia- rendszer 
szabályozásában fontos szerepet játszanak. Az intézkedés az ENTSOG szerint aránytalanul 
sújtja a kisebb, egy-két nagyobb fogyasztót (különösen, ha ezen fogyasztók földgáztüzelésű 
erőművek) ellátó kereskedőket, mely kereskedők számára a rugalmassági eszközök –
portfoliójuk kis méretéből fakadóan – lényegesen értékesebbek, mint a nagy kereskedők 
számára.61 Ez éppen ellentétes lenne az ERGEG várakozásával, mi szerint az újranominálás 
korlátozása elsősorban a hosszabb távra, nagy kapacitásokat lekötő inkumbenseket érinti 
hátrányosan, míg a piacra kerülő kapacitások a kapacitás-éhes, kis új belépők piaci pozícióját 
javítaná.  

A kapacitás-lekötésekben lévő tartalék, mint rugalmasság elvesztése kétségkívül negatív 
hatással van azon kereskedőkre, akik ezen rugalmasságot ezen túl a piacon kell beszerezzék. 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy az így „elvesztett” kapacitások a piacon 
értékesítésre kerülnek (a visszaadott, vagy elveszetett kapacitások a TSO által az „elsődleges” 
kapacitáspiacon, az érintett kereskedő által önként értékesített kapacitások a másodlagos 
kapacitáspiacon kerülnek felajánlásra). Ez minden bizonnyal pótlólagos rugalmasságot 
biztosíthat azon kereskedőknek, akik (hosszú távú) kapacitás-lekötés hiányában csak a rövid 
távú kapacitáspiacon szerezhetik be a csúcsigények kielégítéséhez szükséges 
kapacitástöbbletet.62    

                                                
60 Henrik Schultz-Brunn: ENTSOG’s view on Commission’s CMP Guideline proposal (Brussels, 18 April 
2011).(Confidental!) 
61 Heather Glass: ENTSOG’s view on Commission’s CMP Guideline proposal (Brussels, 16 May 
2011).(Confidental!) 
62 A lekötött kapacitásuk nem nominált részét elvesztő kereskedők szempontjából azonban a tőlük elvett 
kapacitások piacra dobása nagyon csekély haszonnal jár: ők ugyanis közvetlenül a nominálást követően a TSO 
által felkínált kapacitásokat nyilván nem kívánnák megvenni (hiszen épp azért nem nominálták le ezen 
kapacitásokat, mert úgy látták, nem lesz rá szükségük). A kapacitások elvesztését épp azért fájlalják, mert jóval 
az eredeti nominálási határidőt követően is megváltozhatnak kapacitásszükségleteik, viszont akkor már nem 
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Az ENTSOG néhány határmetszéken megvizsgálta a nominálási és újranominálási 
szokásokat, annak érdekében, hogy az újranominálás korlátozásával járó hatások 
modellezhetőek legyenek. Az egyik határmetszékre adódó eredmények az alábbi ábrán 
láthatóak: 

7 ábra: Az újranominálás korlátozásának hatása 

 

Forrás: Heather Glass: ENTSOG’s view on Commission’s CMP Guideline proposal (Brussels, 16 

May 2011).(Confidental!) 

Az ábrán lévő pontok a 2010 októbere és 2011 áprilisa közötti időszakban egy adott 
határmetszékre vonatkozó kereskedői újranominálásokat mutatja. A fehér terület a rövid távú 
UIOLI alkalmazása esetén megengedhető újranominálási tartományt mutatja, a piros 
tartományban az elveszett lefelé történő újranominálási lehetőségek, a zöld tartományban 
pedig azok a felfelé történő újranominálási lehetőségek szerepelnek, melyeket a UIOLI 
elfogadása esetén csak megszakítható kapacitásként tudnának újranominálni az érintett 
kereskedők.  

Az ábra azt hivatott példázni, hogy a kereskedők jelenleg a CMP tervezetében javasoltnál 
sokkal szélesebb tartományban használják az újranominálás intézményét, így az 
újranominálás korlátozása fontos rugalmassági eszköztől fosztaná meg az érintett 
rendszerhasználókat. Az ENTSOG ezért elutasítja a rövid távú UIOLI használatát, és úgy 
érvel, hogy a CAM- és a CMP-tervezetekben szereplő többi eszköz (szabványosított termékek 
aukciója, 10%-nyi kapacitás rövid távú kapacitásjogként történő értékesítése, önkéntes, 
regulátor által ösztönzött túljegyzés) elegendő mennyiségű rövid távú kapacitást bocsát a 
piaci szereplők rendelkezésére. 

Az ENTSOG-nak a rövid távú UIOLI-val kapcsolatos álláspontja többnyire egybeesik a többi 
piaci szereplő véleményével. A Bizottság 2011 májusában egy felmérést készített a 
stakeholdereknek a jelenlegi CMP javaslatban szereplő eszközökkel kapcsolatos 

                                                                                                                                                   
rendelkeznek elvesztett kapacitásaikkal, a másodlagos piacon pedig ezen kapacitások nem feltétlenül lesznek 
elérhetőek. 
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véleményéről.63 A stakeholderek szerint az 50%-os újranominálási korlát nem biztosít 
megfelelő mozgásteret, miközben a kívánt célt, a kapacitások felszabadítását sem feltétlenül 
éri el.64 Az újranominálás korlátozása a rendszerhasználókat ugyanis ún. ”stratégiai lekötésre” 
ösztönzi: a korlátozott újranominálási lehetőségek bővítése érdekében az érintettek az 
eredetileg tervezettnél magasabb kapacitás-lekötéseket eszközölnek.  

A rövid távú UIOLI alkalmazásának nehézségei közé tartozik a rendszerhasználók eseti 
mentesítése az újranominálás korlátozása alól. A stakeholderek többsége ugyan támogatja a 
mentesítés intézményét (miközben elismerik, hogy a rendszer integritását és az 
ellátásbiztonságot nem képes minden körülmények között garantálni), annak gyakorlati 
alkalmazása azonban jelentős terhet ró a regulátorra. A mentesítési kérelmek lehetséges 
gyakorisága azt eredményezheti, hogy a regulátor napi szinten kell beavatkozzon a 
kapacitásallokáció folyamatába, olyan kritériumok mérlegelésével (ellátásbiztonság, 
rendszerstabilitás, villamosenergia-piacra gyakorolt hatás), melyek objektív értékelése aligha 
lehetséges.     

A rövid távú „használd vagy veszítsd el” és az újranominálások korlátozása helyett a 
válaszadók többsége a „használd vagy add el” (UIOSI - use it or sell it) elv alkalmazását, 
illetve a kapacitás-túljegyzés és visszavásárlás ösztönzését javasolja.65 A UIOSI a nem 
használt kapacitást eladó rendszerhasználót jutalmazza, a kapacitást megtartó, de 
kihasználatlanul hagyó kereskedőt pedig bünteti. A kapacitás értékesítése esetén a kereskedő 
pénzügyi kompenzációt kap, kihasználatlanság esetén pedig büntetést fizet.66  

A hosszú távú UIOLI elv (rendszeresen kihasználatlan kapacitások elvétele) alkalmazása 
szintén megosztja az érintetteket, bár a javaslatra irányuló kritikák nem olyan élesek és 
hangsúlyosak, mint az újranominálás korlátozása esetén.  Az ellenállás kisebb intenzitása 
azonban vélhetően annak köszönhető, hogy a rendelkezés gyakorlati alkalmazhatósága erősen 
kérdéses, épp ezért a lekötött kapacitás elvesztésének veszélyét sem érzik akkorának a 
rendszerhasználók. A rendelkezés alkalmazásának feltételei ugyanis meglehetősen 
általánosak, azok regulátor általi elbírálása nehézkes. A javaslat szerint a kihasználatlan 
kapacitás elvételének egyik feltétele, hogy az érintett rendszerhasználó nem képes 
„kielégítően megindokolni” viselkedését. Annak megállapítása azonban, hogy a 
rendszerhasználó indoklása nem „kielégítő”, megfelelő szempontrendszer, és erre alapuló 
                                                
63 Response statistics for „Public Consultation on the modification of Congestion Management Procedures in the 
gas sector” (5 May 2011). 
64 Hasonlóan szkeptikusak a stakeholderek a 90%-ot meghaladó nominálások esetén a lefelé történő 
újranominálás megtiltásával kapcsolatban. A válaszadók többsége szerint ezzel az eszközzel nem lehet 
megelőzni a „blokkolási” technikák alkalmazását.  
65 A válaszadók többsége az adott kérdésben állást foglaló stakeholderek többségét jelenti. Az egyes kérdésekben 
ugyanis a stakeholdereknek átalagosan 20-30%-a tartózkodik. A UIOSI elvet pl. a válaszadók 45%-a UIOLI-t 
kiváltó alternatívaként értékelte, a válaszadók 35%-a nem tartotta megfelelő alternatívának, míg a 
megkérdezettek 20%-a tartózkodott (vagyis a „nem tudom” választ jelölte meg a kérdőíven).     
66 A UIOSI elv tartalma az ERGEG első CMP javaslata óta sokat változott, ezért nem biztos, hogy minden 
szereplő ugyanazt érti alatta. A kezdeti CMP iránymutatás tervezetben szereplő eszközök hatásvizsgálata során a 
UIOLI tartalmilag a Bizottság jelenlegi javaslatában is szereplő kapacitás-lemondáshoz (surrender) hasonlított: a 
rendszerhasználó kapacitását értékesíthette volna a TSO-nak (akit vásárlási kötelezettség terhelt volna). A 
jelenlegi UIOSI ettől annyiban különbözik, hogy a kihasználatlan kapacitás megtartása esetén büntetés fizetését 
helyezi kilátásba.        
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indoklás hiányában nem lehetséges. A hosszú távú UIOLI alkalmazása – miközben jelentős 
terhet ró a regulátorra – ezért nagy valószínűséggel nem fogja jelentős kapacitások 
elvételét/felszabadítását eredményezni. 

 

Implicit allokáció 
A CEER a piacok összekapcsolásának második lépcsőjében a másnapi kapacitások esetében a 
villamosenergia-piacokon kipróbált implicit allokáció bevezetését javasolta. Az implicit 
aukció, mely a kapacitásoknak a földgáztermék „implicit” részeként történő allokációját 
takarja, a kapacitások allokálásának elvileg leghatékonyabb (legmagasabb jóléti többletet 
eredményező módja).67 

A földgázt értékesítő és megvásárló felek egy hubon vagy egy földgáztőzsdén teszik meg 
vételi és eladási ajánlataikat, melyek a földgáz meghatározott helyen, meghatározott időben és 
meghatározott áron történő vételére vagy eladására (jelen esetben a két entry-exit zóna közti 
földgáz-kereskedelemre) irányulnak. Az ajánlatok összegyűjtő központi platform (hub vagy 
tőzsde) egy algoritmus segítségével úgy párosítja össze a vételi és eladási ajánlatokat, hogy a 
legmagasabb árú vételi ajánlatot mindig a legalacsonyabb árú eladási ajánlathoz rendeli 
hozzá. Az algoritmus tehát a lehető legnagyobb – vételi és eladási – árkülönbözettel 
rendelkező ajánlati párokat alakítja ki és ezekhez a párokhoz rendeli hozzá a szállításhoz 
szükséges határkeresztező kapacitást.  A két entry-exit zóna közötti földgázáramlás irányát 
így mindig a két zóna közti árkülönbözet fogja meghatározni: a földgáz a magas árú zónából 
az alacsony árú zóna felé fog áramlani, mindaddig, amíg a két zóna közti határkeresztező 
kapacitások elegendőek a szállítási igények kielégítéséhez. Amikor az áramlás eléri a két 
eltérő árú zónát összekötő határmetszék kapacitását, az árak közeledése megáll és a két 
zónában megmarad bizonyos mértékű árkülönbözet. Ez esetben az implicit módon allokált 
határkeresztező kapacitás ára (congestion rent) a két zóna közti árkülönbözettel lesz egyenlő. 

Az implicit allokáció leggyakoribb megvalósítási formája az, mikor mindkét piacon létezik 
egy-egy központi tőzsde, vagy hub, ahol a másnapi kereskedés zajlik. Ez esetben a két 
tőzsde/hub együttesen üzemeltet egy a fenti algoritmussal működő központi platformot, mely 
a két tőzsdére/hubra beadott ajánlatokat összegzi és összerendezi. A villamosenergia-
piacokon ezt nevezik ”piacösszekapcsolásnak” (market coupling).68 Az elnevezés arra utal, 
hogy a mechanizmus/algoritmus két külön árzóna összekapcsolását célozza. Amennyiben a 
két zóna közti határkeresztező kapacitások elégségesek ahhoz, hogy a kialakuló szállítási 
igényeket kielégítsék, akkor a két zónában azonos árak alakulnak ki. Amikor azonban a 

                                                
67 A jóléti többlet egy adott piacon képződő fogyasztói és termelői többlet összegéből adódik. Fogyasztói 
többletnek a fogyasztó fizetési hajlandósága és a piaci ár közötti különbséget nevezzük, termelői többletnek 
pedig a piaci ár és a termelő ún. rezervációs ára (a legalacsonyabb ár, amin még hajlandó lenne eladni termékét) 
közti különbözetet értjük.   
68 A következőkben „piacösszekapcsolás” (market coupling) alatt az implicit allokációs mechanizmus itt 
ismertetett formáját érjük. A „piacok összekapcsolása” (connection of market) kifejezés ezzel szemben tágabb 
fogalom; a piacok közötti kereskedelmet elősegítő valamennyi eszközt (a CAM és CMP iránymutatások 
végrehajtását, az egyensúlytartási és nominálási szabályok harmonizációját, és az implicit allokációt egyaránt) 
magában foglalja. 
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keresleti-kínálati viszonyok alakulása következtében a keletkező szállítási igények 
meghaladják határkeresztező kapacitások áteresztőképességét, a két zónában eltérő árak 
alakulnak ki.69  

A következő ábra az implicit allokáció által „irányított”, az alacsony árú zónából a magas árú 
zóna irányába történő földgázáramlások által generált fogyasztói és termelői többlet 
növekedés mechanizmusát mutatja.  

 

           „A” zóna/piac: alacsony árak                           „B” zóna/piac: magas árak 

 
Forrás: Dr. Stefanie Nevelling: Implicit auctions/ Market Coupling as a possible element of a target 

model? (22 February 2011) 

Az implicit allokációs mechanizmus során az alacsony árú „A” zóna eladási ajánlatai a magas 
árú „B” zóna vételi ajánlataival kerül párosításra, és a két zóna közti áramlást lehetővé tévő 
kapacitást a rendszer ezen ügyletekhez allokálja (vagyis a kapacitás benne foglaltatik az 
értékesített földgázban). A földgáz tehát az alacsony árzóna felől a magas árzóna felé áramlik. 
Az „A” piacon keresletnövekedés, a „B” piacon kínálatnövekedés tapasztalható, ami a két 
zóna közti árkülönbözetet szűkíti. Az árak közeledése során (ami addig tart, amíg a 
határkeresztező kapacitások elegendőek az áramlás biztosításához) a termelői és fogyasztói 
többletek bizonyos mértékű átcsoportosulása mellett az alacsony árú piacon termelői, a magas 
árú piacon fogyasztói többlet eredményez. 

Az implicit allokáció vonzereje a kapacitások allokációjának – maximális – hatékonyságában 
rejlik. A piacösszekapcsolási algoritmus ugyanis a kapacitásokat a legmagasabb árú vételi és 
legalacsonyabb árú eladási ajánlati párokhoz, más szóval a legértékesebb tranzakciókhoz 
rendeli hozzá. Az értékes kereskedésből származó haszon megjelenési formája a fenti ábrán 
látható fogyasztói és termelői többletnövekedés. 

                                                
69 Az implicit allokáció másik megvalósulási formája az, amikor az összekapcsolt piacok nem rendelkeznek saját 
tőzsdével, hanem egyetlen központi tőzsdén zajlik a kereskedés és az ajánlatok összerendezése. Ezt a változatot 
nevezzük „piac-felosztásnak” (market splitting). Az elnevezés arra utal, hogy amikor az összekapcsolt piacok 
közti határkeresztező kapacitások nem képesek kielégíteni a szállítási igényeket, akkor az érintett zónákban 
eltérő ár alakul ki, vagyis az összekapcsolt piac ilyen esetekben különböző árzónákra/részpiacokra osztódik fel. 
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Az implicit allokációval járó hatékonyságnövekedéshez szokás sorolni a földgáz-
kereskedelem tranzakciós költségeinek csökkenését is. Ez abból ered, hogy implicit allokáció 
esetén nem jelentkeznek a kapacitások elkülönült kereskedelméből, a földgáz-kereskedelem 
és a kapacitás-kereskedelem összehangolásából fakadó költségek. 

A hatékonyságnövekedés mértékét ugyanakkor nem szabad túlbecsülnünk. A CEER javaslata 
szerint csak a másnapi (esetleg részben a napon belüli) kapacitások allokációja történne 
implicit allokáción keresztül, ami igen korlátozott likviditást valószínűsít. A 
kapacitásallokációs (CAM) iránymutatás-tervezet az összes rendelkezésre álló kapacitás 10%-
át javasolja a rövid távú kapacitáskereskedelem céljára elkülöníteni. A rövid távú kapacitások 
fogalma valamennyi, egy évnél rövidebb időtávra szóló (negyedéves, havi, napi, napon belüli) 
kapacitásra kiterjed, így a napon belüli kapacitások aránya mindenképpen egy számjegyű. Ez 
messze elmarad attól a mértéktől, ami a villamosenergia-piacokon az utóbbi években 
megfigyelhető volt.70 A földgázpiacokon tehát az implicit allokáció alkalmazásából eredő 
hatékonyságnövekedés potenciálja minden bizonnyal jelentősen elmarad a villamosenergia-
piacokon tapasztalható mértéktől.  

A hibrid megoldás alapesetben feltételezi, hogy a hosszú távú kapacitásjogok allokációját 
követően, az implicit allokációt megelőzően vagy egy ún. kapuzárási időpont („gate closure”), 
melyet követően a kereskedők már nem élhetnek a kapacitások újranominálásának 
lehetőségével, így a „maradék” kapacitással az implicit aukciót lebonyolító szervezet 
rendelkezhet. A kapuzárás bevezetése ugyan összhangban lenne a szűkületkezelési 
iránymutatásban szereplő, az újranominálási korlátozását célzó javaslatokkal, de nem felel 
meg a jelenlegi kereskedési gyakorlatnak, mely a legtöbb piacon a kapacitások folyamatos 
újranominálását teszi lehetővé a rendszerhasználók számára.  

Az eddig napvilágot látott, a földgázpiacokon megvalósítható implicit allokációra és 
piacösszekapcsolásra vonatkozó elképzelések ezért olyan modelleket dolgoztak ki, melyek az 
elfogadott kereskedési gyakorlatot figyelembe veszik.71 A probléma megoldására az ERGEG 
több, napon belül ismétlődő implicit aukciót javasol, ami megkönnyítené a kereskedők 
számára a napon belüli kereskedelmet. Az EEX és az E-Bridge 2011 áprilisában a célmodell 
kapcsán szervezett megbeszélésen egy másik, a folyamatos kereskedéshez idomuló és az 
explicit kapacitásallokációval összehangolható implicit allokációs mechanizmust vázolt fel.  

                                                
70 A villamosenergia-piacokon az implicit allokáció fokozatos térnyerését a napi kapacitásallokáció térnyerése 
kíséri. Az áramlások egyre gyakoribb változása (melyet első sorban az Európa északi részén kiépülő 
időjárásfüggő megújuló kapacitások, elsősorban szélparkok termelésének nagyfokú ingadozása okoz) arra 
készteti a TSO-kat, hogy az egyre kevésbé kiszámítható éves kapacitások allokációja helyett egyre inkább a 
rövidebb távú allokáció irányába tereljék az aukciókat. 
71 Lásd: Powernext and GRTgas: Pilot project on market coupling PEG Nord/PEG Sud (3rd workshop on gas 
target model - London, 11 April 2011); továbbá: EEX-E-Bridge: Market Coupling for gas? (European Gas 
Target Model – 3rd workshop, 11 April 2011). 
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8 ábra: A hibrid piacösszekapcsolás folyamata 

 

Forrás: EEX-E-Bridge: Market Coupling for gas? (European Gas Target Model – 3rd workshop, 11 

April 2011) 

A „hibrid piacösszekapcsolásnak” nevezett javaslat szerint a kapacitásallokáció a tőzsde, az 
aukciós iroda és a kapacitásplatform koordinált működésével valósulhat meg. A tőzsdén 
beadott ajánlatokból az aukciós irodán keresztül generálódnak a kapacitásigények a 
kapacitások allokációját végző kapacitásplatformra, de a kereskedők közvetlen (explicit) 
ajánlatot is tehetnek a kapacitások megvásárlására. A kapacitásplatformon elvégzett 
kapacitásallokáció így az implicit és explicit allokáció ötvözését eredményezi. 

Hosszú távú szerződések számára megfelelő működési környezet 
kialakítása 
Az európai földgázellátás közel két harmada az unió határain kívülről érkezik a tagállamokba, 
a termelőkkel kötött hosszú távú (15-20 éves) földgázvásárlási, illetve a nagy távolságon 
történő szállításhoz szükséges hosszú távú kapacitás-lekötési szerződések keretében. Ezen 
szerződések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a földgáz kitermeléséhez és nagy távolságokon 
történő szállításához szükséges infrastrukturális beruházások finanszírozása biztosított legyen. 

A földgázpiaci célmodell harmadik pillére ezért a hosszú távú szerződések számára kedvező 
működési környezet megteremtésére, az infrastrukturális beruházások ösztönzésére, valamint 
a szállítóvezetékek kapacitásainak hosszú távú lekötését lehetővé tevő allokációs eljárás 
biztosítására irányul. 

Hosszú szállítási útvonalak lekötése 
A hosszú szállítási útvonalak nagy időtávra történő lekötésére a célmodell szerint a 
kereskedőknek az egyes (adott esetben virtuális) határkeresztező kapacitások (entry-exit 
pontok) hosszú távú aukcióján nyílik lehetőségük. A hosszú szállítási útvonalak gyakran több 
országon haladnak át, így a szállítási útvonal biztosítása általában több határkeresztező pont 
kapacitásának (hosszú távra történő) egyidejű lekötését igényli.  

A jelenlegi szabályozási környezetben ezen lekötések összehangolása rendkívül nehéz. Az 
egyes határkeresztező pontok esetén a határ két oldalán gyakran eltérő időben, eltérő 
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allokációs mechanizmusokkal, eltérő időtávra szóló kapacitásjogok kerülnek kiosztásra, így a 
szükséges szállítási útvonal – hosszú távra történő – biztosítása aktív kapacitáskereskedelmi 
háttértevékenységet feltételez (tehát jelentős tranzakciós költséggel jár).  

Annak érdekében, hogy a szállíttatók (shipper) számára a hosszú szállítási útvonalak 
kapacitásának „darabokban történő” lekötése a gyakorlatban kivitelezhető legyen, 
elengedhetetlen a kapacitásallokációra vonatkozó iránymutatás terveztében szereplő 
rendelkezések végrehajtása. A modell szerint az összevont (bundled), szabványosított 
kapacitástermékek időben összehangolt, hosszú távra szóló aukciója lehetővé teszi a 
kereskedőknek, hogy az egyes kapacitásokból a szükséges szállítási útvonalat lefedő 
kapacitásterméket állítson össze. A kisebb entry-exit zónák összevonása (piacterületek vagy 
kereskedelmi régiók kialakításával) tovább csökkenti a lekötendő határkeresztező pontok 
számát, és a szállítási útvonal kialakításának tranzakciók költségeit. 

A CEER földgázpiaci célmodellje tehát elsősorban a kapacitás-lekötési iránymutatás 
végrehajtásával, másodsorban a piacösszevonás megvalósításával javasolja biztosítani a 
hosszú szállítási útvonalak lekötését. A modell egyetlen különálló javaslatot fogalmaz meg: a 
hosszú távú aukciók időbeni összehangolását, ami az egyes határmetszékek párhozamos, egy 
időben történő lekötését tenné lehetővé. 

A modell előkészítése során több alkalommal is felmerült egy alternatív megoldás, melyet 
végül a stakeholderek javaslatára elvetettek. A MECO-S modell a hosszú szállítási útvonalak 

egyben történő lekötésére az ún. „lánctermék” (link-chain product) alkalmazását javasolta.72 
Az érvelés szerint a hosszú szállítási útvonal határmetszékenként történő lekötése magában 
hordozza a kockázatot, hogy a szállíttató az aukciók eredményeképp nem tudja a kívánt 
kapacitásterméket összeállítani.73 A szükséges termékszerkezet kialakítása ez esetben csak a -
likvid- másodlagos kapacitáspiac igénybe vételével lehetséges. A szállíttató igényeinek 
megfelelő kapacitástermék kialakítása ekkor csak jelentős számú tranzakción keresztül 
lehetséges.74  

A hosszú szállítási útvonalak egyben, „lánctermék” formájában történő hosszú távú lekötését 
a stakeholderekkel folytatott egyeztetések alkalmával elvetették. A legfőbb ellenérv az volt, 
hogy a módszer jelentős mértékben növeli az allokációs mechanizmus összetettségét, 
miközben szerződéses útvonalak kialakulásához és az allokálható kapacitások csökkenéséhez 
vezethet.75  

                                                
72 Jean-Michel Glachant: A vision for the EU Target Model: The MECO-S model (EUI Working Papers, RSCAS 
2011/38, June 2011) 
73 Előfordulhat, hogy egyes metszékeken nem, vagy csak a szükségesnél kisebb, más metszéken pedig nagyobb 
kapacitáshoz jut.  
74 A példa szerint, ha egy 15 éves szerződés teljesítéséhez 4 országot átszelő szállítási útvonalat kell biztosítani, 
és az egyes metszékek (összevont) kapacitását csak éves lekötésekkel lehet biztosítani, akkor a szerződés 
időtartama alatt 60 különböző aukción kell részt vennie az érintett szállíttatónak. 
75 Dr. Stefanie Nevelling: Ensuring secure supply pattern in Europe (28 June 2011). 
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Infrastrukturális beruházások 
Az ERGEG földgázpiaci célmodelljének megalkotását nagy részben a Bizottságnak azon 
célkitűzése ösztönözte, mely az európai villamosenergia- és földgáz-piacok 2014-es 
integrációját irányozta elő. A célmodell megalkotásának kezdeti fázisában ezért sem 
ellátásbiztonsággal, sem infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos javaslatot nem 
fogalmazott meg a munkát koordináló testület, vagy a modell kidolgozását végző szakértői 
csoport.76 Azonban a célmodell végső változatáról, különösen a CEER által bemutatott 
hivatalos verzióról is elmondható, hogy a harmadik pillérbe tartozó (ellátás-biztonsági és 
infrastrukturális) javaslatok kevéssé kidolgozottak, és kevésbé hangsúlyosak, mint az első két 
pillér (piacösszevonás és piacösszekapcsolás).77 

Az infrastrukturális beruházások tervezésének, értékelésének, regulátor általi jóváhagyásának 
szabályozása (különösen az új határkeresztező kapacitások építése esetében) azonban kiemelt 
jelentőséggel bír a földgázpiaci integráció szempontjából. Megfelelő határkeresztező 
kapacitások hiányában sem a piacösszevonás, sem a piacösszekapcsolás nem képes érdemben 
előmozdítani a nemzeti piacok működését és integrációját.78  

Az európai földgázhálózatokat több olyan kihívás éri a jövőben, melyre az infrastrukturális 
beruházásoknak (illetve azok szabályozásának) választ kell adniuk. Európa növekvő 
importfüggősége, a földgáz villamosenergia-termelésben betöltött szerepének erősödése (a 
növekvő megújuló kapacitások kiszabályozásának terhe, vagy az atomerőművi 
beruházásokkal kapcsolatos bizonytalanságok), a nem-konvencionális földgázkitermelés 
jövője, illetve az uniós szinten megfogalmazott ellátásbiztonsági prioritások egyaránt jelentős 
az infrastrukturális igényeket támaszthatnak.  

Az Európai Bizottság világosan megfogalmazott célkitűzése, hogy növelje az 
ellátásbiztonságot, elősegítse a piaci integrációt, a szállítási útvonalak és a források 
diverzifikációját, és növelje a földgázhálózatok rugalmasságát.79 Ezen célkitűzések 
szabályozási és politikai aktusokban végződnek, melyek aztán közvetlen és jól 
megfogalmazott igényeket támasztanak az egyes tagállamok földgáz-infrastruktúrájával 
szemben. A 2010-ben elfogadott ellátásbiztonsági rendelet, mely tagállami szinten konkrét 

                                                
76 A „MECO-S” modell első prezentációján még csak két pillére volt a modellnek: a piacösszevonás és a piacok 
összekapcsolása. A modellt ekkor „MECO”-nak nevezték (Market Enabling and Connecting); az 
ellátásbiztonságra és a hosszú távú szerződésekre utaló „S” betű csak 2011 áprilisában jelent meg a modellben. 
77 Walter Boltz kezdeti előadásaiban, vagy a szűkületkezelésre vonatkozó iránymutatás tervezetének tárgyalása 
során egyértelműen a szerződéses szűkületek feloldását és a meglévő hálózatok nagyobb kihasználtságát 
hangsúlyozta a fizikai szűkületek feloldását célzó infrastrukturális beruházásokkal szemben. A meglévő 
hálózatok bővítését elsősorban nem tekintette prioritásnak, mert az ERGEG megítélése szerint a fizikai 
szűkületek gyakorisága és súlyossága kisebb, mint a szerződéses szűkületeké.  
78 Jelen tanulmánynak nem célja, hogy a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások elégségességét 
mérlegelje, és egyes infrastrukturális fejlesztések szükségességét bizonyítsa vagy kétségbe vonja. Célunk annak 
bemutatása, hogy ezen beruházások megvalósításának jelenlegi szabályozási kereteit milyen kihívások érik és 
erre a földgázpiaci célmodell megalkotása során milyen megoldási javaslatok születtek. 
79 Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A blueprint for an integrated European energy network. 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. (Brussels, COM (2010) 677/4)  
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beruházási kötelezettségeket keletkeztet, jó példája az uniós célkitűzések beruházási 
kihatására.80  

Az infrastrukturális beruházások tervezésére és elbírálására az ERGEG rendszeres 
időközönként megtartott, az „open season” eljárásokhoz hasonló hosszú távú 
kapacitásaukciókat javasol.81 Ezek az aukciók, vagy más néven „rendszeres ajánlatadási 
eljárás”, a meglévő kapacitások allokálásával párhuzamosan, esetleg azzal integráltan 
zajlanának.82 Ezek az egy-két évenként megtartott aukciós/ajánlatadási fordulók azt célozzák, 
hogy a kapacitások bővítésére, illetve az új kapacitások kiépítésére vonatkozó piaci igényeket 
feltérképezzék. Amennyiben a kinyilvánított kapacitás-lekötési igények a becsült beruházási 
költségek egy bizonyos, előre meghatározott arányát fedeznék, a regulátor a fejlesztési igényt 
jóváhagyná. Ezen arány megállapítására, illetve a beruházási igény elbírására az ACER 
kidolgozna egy értékelési módszertant („gazdaságossági tesztet”). (Mivel piaci alapon, a piaci 
igényekre alapozva egyes ellátásbiztonsági oldalról szükséges beruházások nem, vagy csak 
részben valósulhatnának meg, ilyen esetekben a beruházás kedvezményezettjei által fizetett 
hozzájárulással kell kiegészíteni a piaci szereplők kapacitás-lekötési ajánlatait.) 

Az ERGEG javaslata úgy is értelmezhető, hogy adott határmetszék meglévő és a jövőben 
„megfejlesztésre” kerülő kapacitásai ugyanazon (rendszeresen ismétlődő) aukciós 
mechanizmus keretében kerülnének értékesítésre. Ha adott határmetszék kapacitásainak 
hosszú távú lekötésére vonatkozó igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitásokat, a 
többletigények a kapacitások bővítésére vonatkozó –beruházási- döntést alapozhatják meg, 
melyet az ACER által kidolgozott értékelési módszertan alapján bírálna el a regulátor. A 
MECO-S modell szerint az aukciókat ennek érdekében annyi idővel az értékesítésre kerülő 
kapacitások használatba vételét megelőzően kellene megtartani (lead time), ami az 
esetlegesen indokolt kapacitásbővítés (beruházás) megvalósításához szükséges. 

A fenti javaslat, melyet a földgázpiaci célmodell előkészítése során az Ofgem szakértője 
„piacvezérelt modell”-nek nevezett, viszonylag kevéssé tér el a jelenleg ismert 
infrastruktúrafejlesztési modellektől.83 A különbségek és hasonlóságok megértése érdekében 
röviden ismertetjük az európai földgázszektorban megkülönböztethető fontosabb 
infrastruktúrafejlesztési modelleket: 

1. Szabályozott modell: Az infrastrukturális beruházások földgázpiaci irányelvben rögzített 
„alapesete”. A beruházási javaslatot a tízéves hálózatfejlesztési terv keretében, a keresleti-
kínálati előrejelzések figyelembe vételével a TSO állítja össze. A TSO 
infrastruktúrafejlesztési tervét a regulátor a piaci szereplőkkel (rendszerhasználókkal) 
történő konzultációt követően, azok hálózatfejlesztési szükségleteinek figyelembe 
vételével bírálja el. A regulátor jogosult a hálózatfejlesztési tervet módosítani, a TSO 

                                                
80 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. 
81 A következőkben az ERGEG célmodelljében szereplő javaslat bemutatására koncentrálunk. Mivel azonban az 
ERGEG több esetben meglehetősen elnagyolt, néhány, a javaslat megértéshez szükséges részletet a javaslatot 
megalapozó tanulmányok és előadások alapján ismertetünk.  
82 E tekintetben az ERGEG javaslata nem egyértelmű. 
83 Implementing economic investment (Martin Crouch, 4th Gas Target Model workshop, Brussels, 28 June 2011) 
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pedig köteles a regulátor által jóváhagyott, illetve módosított hálózatfejlesztési tervben 
foglalt beruházásokat megvalósítani.84  

A TSO hálózatfejlesztési tervét a regulátor mellett az ACER is vizsgálja, annak 
érdekében, hogy annak az ENTSOG által elkészített Közösségi szintű tíz éves 
hálózatfejlesztési tervvel való összhangját értékelje. Amennyiben a nemzeti és közösségi 
szintű hálózatfejlesztési tervek nincsenek összhangban egymással, az ACER ajánlást tehet 
a regulátornak a nemzeti hálózatfejlesztési terv módosítására.85 

A beruházás költségeinek megtérülését a regulátor által meghatározott (adott esetben a 
miniszter által kihirdetett) rendszerhasználati díjak biztosítják.86 A kiépült infrastruktúra 
valamennyi rendszerhasználó számára egyenlő feltételek mellett, szabályozott áron 
hozzáférhető (szabályozott harmadik feles hozzáférés – regulated Third Party Access - 
rTPA).  

2. Tendereztetés: A hálózatfejlesztési terv regulátor által történő jóváhagyása, illetve 
módosítása során belekerülhetnek a tervbe olyan fejlesztések, melyeket a TSO nem tud, 
vagy nem akar végrehajtani. Amennyiben a regulátor által jóváhagyott hálózatfejlesztési 
tervben szereplő beruházásokat a TSO nem valósítja meg, a regulátor pályázatot írhat ki a 
vonatkozó fejlesztés megvalósítására. A fejlesztést ilyen esetben nem a TSO, hanem 
valamely más vállalkozás valósítaná meg.  

Tekintve, hogy a tender kiírása, a beérkező ajánlatok értékelése és elbírálása a regulátor 
feladata, illetve a tender keretében megépítésre kerülő infrastruktúra beruházási 
költségeinek megtérülése a regulátor által szabályozott rendszerhasználati díjakon 
keresztül történik, a tendereztetés lényegében a szabályozott rezsimbe tartozó 
mechanizmusnak tekinthető.   

3. Mentesítéses/kereskedelmi (merchant) modell: Léteznek olyan, a TSO hálózatfejlesztési 
tervében nem szereplő, vagy a szabályozott rezsimben nem megvalósuló beruházások, 
melyek megvalósítását valamely piaci szereplő tervezi. A beruházást kezdeményező fél a 
beruházás finanszírozását piaci alapon, a megépítendő vezeték kapacitásainak hosszú távú 
értékesítéséből finanszírozza. A beruházás előkészítésében fontos szerepet kap az ún. 
open season eljárás, melynek keretében a beruházó felméri a piaci igényeket, illetve 
hosszú távra értékesíti a kiépítésre kerülő infrastruktúra kapacitásait. A finanszírozás 
biztosításának és a beruházás megvalósulásának feltétele, hogy a létrehozott infrastruktúra 
kapacitásainak értékesítésében a beruházó szabad kezet kapjon, vagyis a regulátor –
meghatározott időre és a vezeték kapacitásainak meghatározott részére- mentesítést adjon 
a szabályozott áron történő harmadik feles hozzáférés alól. A mentesítés kiadásának 

                                                
84 A hálózatfejlesztési terv előkészítésének és regulátor általi jóváhagyásának folyamatát a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EC irányelv 22. cikke szabályozza.  
85 Az ACER vonatkozó jogkörét a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EC 
rendelet 8. cikk 11. bekezdése szabályozza. 
86 A szállítóhálózat fejlesztésének költsége jelen esetben a rendszerhasználati díjak meghatározásáról szóló 
miniszteri rendeletben rögzített szállítási díjelemekbe (forgalmi és kapacitásdíj) kerül beépítésre. 
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feltétele, hogy az így kiépített infrastruktúra növelje a piaci versenyt és az 
ellátásbiztonságot.87  

4. Piacvezérelt modell: Az ERGEG földgázpiaci célmodelljében leírt javaslat a szabályozott 
és a kereskedelmi alapú modell keverékének tekinthető (az elnevezés ellenére azonban 
inkább az előbbihez áll közel). A konstrukció annyiban hasonlít a kereskedelmi 
modellhez, hogy az infrastruktúra megépítéséről szóló döntést elsősorban a megépítendő 
infrastruktúra kapacitásainak értékesítésére szolgáló aukció eredményeire alapozzák, 
vagyis a beruházási javaslat első körben egy piaci értékelést kap. A beruházási döntés 
végső elbírálása azonban az ACER és a regulátorok által kidolgozott módszertan alapján 
történne. A piaci ajánlatokat tehát nem maga a beruházó értékeli, hanem a hatóság, a 
létrehozott infrastruktúra pedig nem mentesül a harmadik feles szabályozott hozzáférés 
szabályai alól: ennyiben a konstrukció inkább a szabályozott modellhez áll közel.  

A földgázpiaci célmodell infrastrukturális beruházásokra vonatkozó javaslata 
leegyszerűsítve a piaci mechanizmusoknak a szabályozott modellbe történő beépítését 
jelenti. A konstrukció célja, hogy csökkentse annak a veszélyét, hogy az 
infrastruktúrafejlesztési tervek regulátor által történő jóváhagyása során olyan 
beruházások kerüljenek megvalósításra, melyek a tényleges piaci szükségleteket 
meghaladó kapacitás kiépítését eredményezik.  

Amennyiben a regulátor által meghozott döntés kizárólag az aukciót megelőzően 
közzétett, az ACER által kidolgozott módszertan (gazdaságossági tesz) szerint történne, 
az jelentős mértékben csökkentené a szabályozó hatóság lehetőségeit, hogy eltérő 
szempontok érvényesítésével „torzítsa” a „piaci alapú” döntést. A regulátor mérlegelési 
jogköre azonban nem csupán lehetőség, hanem a földgázpiaci irányelv által megszabott 
kötelezettség. A regulátornak a piaci szereplők véleményét, az ellátásbiztonsági 
követelményeket és a közösségi szintű hálózatfejlesztési tervben szereplő fejlesztéseket 
egyaránt figyelembe kell vennie a hálózatfejlesztési terv jóváhagyása során. Amennyiben 
egy a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott beruházás az aukciót követő gazdaságossági 
értékelésen megbukik, az nem eredményezheti a beruházás „elvetését”, és a 
hálózatfejlesztési terv felülírását. A regulátornak a hálózatfejlesztési terv jóváhagyása 
során gyakorolt több szempontú mérlegelési feladatát jogszabály rögzíti, ezért a 
beruházási igények egyenként történő, eltérő szempontrendszer szerinti értékelése a 
regulátor fent megfogalmazott jog- és feladatkörének csorbítását eredményezné.  

Hiányosságok az infrastruktúra-fejlesztési modellekben 

A piaci megközelítés és bizonyos esetekben a piaci mechanizmusokra támaszkodó 
szabályozott infrastruktúrafejlesztés számos esetben nem képes megfelelő (társadalmilag 
optimális) eredményt produkálni. A leggyakrabban említett problémák az alábbiak: 

                                                
87 A mentesítés részletes feltételeiről lásd: New infrastructure exemptions. Commission staff working document 
on Article 22 of Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in the natural gas and 
Article 7 of Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges 
in electricity (6 May 2009).   
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1. Határon kívüli beruházások (non-domestic/extraterritorial investement): Adott országban 
végrehajtott infrastruktúrafejlesztés értéke, adott esetben a megvalósulása gyakran 
valamely más országban végrehajtott fejlesztés megvalósulásától függ. A probléma a több 
országot érintő infrastrukturális projektek esetében jelentkezik, melyek az egyes 
országokban végrehajtott kisebb projektekből tevődnek össze (pl. balkáni gázgyűrű, 
észak-déli korridor). A tervezett ellátási lánc/útvonal elején tervezett fejlesztések 
elmaradása a lánc soron következő szakaszain végrehajtott beruházások piaci értékét 
csökkentik, ami adott esetben a fejlesztés elmaradásához vezet.88  

2. Ellátásbiztonsági szempontok figyelembe vétele: A piaci alapon megvalósuló 
határkeresztező vezetékek kapacitása elmaradhat attól, mint amit ellátásbiztonsági 
szempontból a regulátor szükségesnek ítél, illetve ami a földgázellátás biztonságának 
megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 994/2010/EU rendeletben meghatározott 
infrastrukturális követelmények kielégítéséhez szükséges.89 

3. Tyúk-tojás probléma: A piaci alapú infrastruktúrafejlesztés a jövőbeni kapacitásokat 
hosszú távra lekötni kész piaci szereplőkre alapozódik. Ezen piaci szereplők megjelenését 
azonban gyakran épp a megfelelő határkeresztező kapacitások hiánya akadályozza; 
megfelelő fogyasztói bázis, vagy bizonyos mértékű piaci jelenlét hiányában az adott 
piacra vezető kapacitás lekötése és megfinanszírozása túlzottan kockázatos üzlet.90 

A fenti problémák enyhítésére, illetve megoldására az utóbbi években több megoldási javaslat 
született, melyek lényegében a szabályozott modell bizonyos elemekkel és 
mechanizmusokkal történő kiegészítésére irányulnak Ezek egy része azonban mindezidáig 
csupán vitatott elméleti koncepció maradt, más elemek gyakorlati alkalmazására pedig –bár 
jogszabály rögzíti őket- mindezidáig még nem került sor. 

1. „Upstream” kapacitáslekötés:91 A TSO által más országban történő kapacitáslekötés –
ECRB által javasolt – koncepciója azon fejlesztések megvalósulását hivatott segíteni, 
melyek több országban végrehajtott infrastrukturális beruházásokból tevődnek össze 
(határon kívüli beruházások). Annak érdekében, hogy a nemzeti fejlesztések 
eredményeképp kialakuló – nemzetközi – „ellátási lánc” technikai paraméterei (legfőképp 
kapacitása) elérjék az optimális szintet, a lánc elején elhelyezkedő (upstream) 
országokban végrehajtott fejlesztések során tekintettel kell lenni a lánc végén 
elhelyezkedő országok szükségleteire is. Adott országban tervezett határkeresztező 
fejlesztések során a piaci szereplők mindaddig nem mutatnak kellő hajlandóságot hosszú 
kapacitáslekötésre, amíg nem látják biztosítottnak, hogy a partner ország(ok)ban is 
megvalósulnak a szükséges fejlesztések.  

A javaslat szerint ilyen esetekben a tervezett ellátási lánc alsóbb részén elhelyezkedő TSO-k 
hosszú távú kapacitáslekötés formájában vennének részt az ún. uspstream fejlesztések 
megfinanszírozásában, így biztosítva, hogy az érintett országok TSO-i saját fejlesztéseik 
során a szomszédos országok szükségleteire is tekintettel legyenek. A lekötéseket eszközlő 

                                                
88 Lásd: Cooperation of regulators with regard to cross border investment projects (ECRB, 10 March 2010), 
vagy: Regulatory framework for the development of the Energy Community Gas Ring (ECRB, 10 March 2010) 
89 Az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.  
90 Lásd: From regional markets to a single European market. Final report 28/04/2010 (Everis, Mercados); vagy: 
Development of competitive gas trading in continental Europe. How to achieve workable competition in 
European gas markets? (IEA Information Paper, OECD/IEA May 2008)  
91 Az upstream kapacitáslekötést az ECRB vetette fel a dél-kelet európai gázgyűrű megvalósulását segítő 
koncepció részeként. A gázgyűrű kapcsán felvetett beruházási dilemma azonban az olyan projekteknél is 
releváns lehet, mint pl. amilyen a Kelet-Európát átszelő észak-déli folyosó. 



A földgázpiaci integráció célmodellje és eszközrendszere 

  42/75 
 

TSO által viselt költséget (illetve az ennek segítségével kiépülő infrastruktúra meghatározott 
részét) a TSO-t felügyelő regulátor a szabályozott eszközalap részének ismeri el. 

2. „Fall-back” kapacitáslekötés: A TSO általi pótlólagos kapacitáslekötés koncepciója a 
célmodell előkészítése során a MECO-S modell részeként került bemutatásra, mint az 
ellátásbiztonsági célból szükséges beruházások megvalósulását biztosító eszköz (az 
ERGEG által közreadott tervezet azonban nem tartalmazta). A koncepció szerint, ha adott 
határmetszéken tervezett, és a piaci szereplők lekötései által megfinanszírozott fejlesztés 
nem éri el az ellátásbiztonsági követelmények kielégítéséhez szükséges mértéket (ez 
utóbbit nyilván a regulátor hivatott eldönteni), akkor a TSO „pótlólagos” lekötést 
eszközölhet az adott metszéken. A TSO által alkalmazott lekötés elvileg az 
ellátásbiztonsági kritérium által meghatározott nagyságú kapacitásnak a piaci szereplők 
által nem finanszírozott (fall-back) részére terjedne ki.92  

A TSO általi kapacitáslekötések számottevő kockázatot hordoznak magukban. Amennyiben 
ugyanis a piaci szereplők az adott fejlesztést megelőzően meghirdetett kapacitáslekötés során 
arra számítanak, hogy a TSO az ellátásbiztonsági követelmények kielégítése érdekében 
kénytelen lesz a hiányzó lekötéseket saját maga megtenni, akkor nyilván tartózkodni fognak a 
kapacitáslekötéstől. Ez esetben a beruházás teljes költsége a TSO-t fogja terhelni (vagyis a 
piaci szereplők a TSO-val köttetik le és fizettetik meg a szükséges kapacitásfejlesztést). 

3. Nemzeti hálózatfejlesztési tervek összehangolása: A nemzeti hálózatfejlesztési tervek 
mellett az ENTSOG az ACER iránymutatásával egységes európai hálózatfejlesztési tervet 
készít, melyet az egyes regulátoknak figyelembe kell venniük a nemzeti fejlesztési tervek 
jóváhagyásakor. A közösségi terv ugyan nem kötelező a tagállamokra nézve, az ACER 
azonban ajánlásokat tehet a regulátorokat arra, hogy a nemzeti hálózatfejlesztési tervet 
összhangba hozzák a közösségi tervvel. A közösségi szintű terv célja tehát a nemzeti 
hálózatfejlesztési tervek koherenciájának, kompatibilitásának és összeilleszthetőségének 
megteremtése. A Bizottság szándékai szerint azonban a jövőben a regionális 
kezdeményezéseknek is nagyobb szerepet kell játszaniuk az adott régióba tartozó 
tagállamok hálózatfejlesztési terveinek összehangolásában, egy köztes lépcsőt képezve a 
nemzeti és a közösségi tervek között. A nemzeti fejlesztési tervek összehangolása azonban 
az egyik leglényegesebb kérdést, az adott fejlesztések finanszírozásával kapcsolatos 
terhek megosztását nem érintik.93 Míg a TSO általi teljes vagy részleges kapacitáslekötés 
piaci eszközök beemelésével próbálja a „beruházási rést” kipótolni, a nemzeti tervek 
összehangolása nem tartalmaz ilyen irányú megoldási javaslatot.  

Az infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben a célmodell lényegében az eddigi, a 
piaci szükségleteket maximálisan figyelembe vevő, alapvetően szabályozott modell további 
piaci mechanizmusokkal történő kiegészítését javasolja. Az ERGEG javaslata azonban 
amellett, hogy a fenti problémák kezelésére nem kínál megoldást, további problémákat vet 
fel, melyekre eddig nem sikerült kielégítő választ adni. 

Az egyik legnagyobb probléma abból fakad, hogy a hálózatfejlesztési tervről szóló végleges 
döntés a regulátor kezében van, miközben magát a jóváhagyott fejlesztési tervet a TSO-nak 
kell végrehajtania. A TSO által előkészített tervet a regulátor módosíthatja (i) a piaci 

                                                
92 Jean-Michel Glachant: A vision for the EU Target Model: The MECO-S model (EUI Working Papers, RSCAS 
2011/38, June 2011). 
93 Amennyiben a regulátor az ACER ajánlását figyelembe véve saját hálózatfejlesztési tervét hozzáigazítja a 
közösségi tervhez, és ez a többlet beruházási kötelezettséget ró a TSO-ra, akkor kérdéses, hogyan lehet a 
finanszírozásban okozott többletterhet megosztani a szomszédos tagállamokkal.  
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szereplőkkel folyó konzultáció eredményeképp; (ii) az ellátásbiztonsági rendelet szerinti 
infrastrukturális követelményekre hivatkozva; (iii) a közösségi szintű hálózatfejlesztési 
tervvel való összhang megteremtése érdekében (az ACER javaslatára).  

A módosított hálózatfejlesztési terv végrehajtása, mely alapesetben a TSO feladata, számos 
okból kifolyólag meghiúsulhat.94 A szabályozás erre az esetre tartja fenn a korábban már 
említett tendereztetés lehetőségét: a TSO által meg nem valósított fejlesztéseket 
megvalósítására a regulátor pályázatot írhat ki. A tendereztetés azonban több oknál fogva sem 
képes garantálni a kérdéses fejlesztés megvalósítását: az egyik legkézenfekvőbb ok az, amikor 
a TSO a regulátor által megszabott – kedvezőtlen – megtérülési kondíciók miatt tartózkodik a 
fejlesztéstől. Ez esetben semmi garancia sincsen rá, hogy a pályázat során akad olyan 
vállalkozás, amely kisebb költségszinten, és/vagy a TSO által elutasított megtérülési feltételek 
mellett vállalja a beruházás megvalósítását.  

A másik probléma túlmutat a TSO és a regulátor közti – bizonyos értelemben természetesnek 
tekinthető – megtérülési-finanszírozási vitán. A szűkületkezelési iránymutatásban szereplő 
UIOLI rendelkezés elfogadása a hosszú távú kapacitások piaci értékét jelentős mértékben 
erodálhatja, hiszen a kapacitással való rendelkezés szabadsága csökken. Mindez azt 
eredményezheti, hogy a célmodellben javasolt rendszeres hosszú távú aukciók nem lesznek 
képesek megfelelő finanszírozást biztosítani a projekteknek. Az így képződő „finanszírozási 
rést” a beruházások költségeinek a nagyobb mértékű társadalmasításával (a rendszerhasználati 
díjakba történő beépítésével) lehetne betömni, jóllehet a piaci mechanizmusok erősítésével a 
célmodell épp ezt (a beruházási költségek „szétkenését”) szándékozza csökkenteni.   

 

Európai földgázpiaci integrációs törekvések és 
tapasztalatok  

A német gázpiaci integráció 
A német gázpiac történeti okokból igen töredezett formában alakult ki. Ennek oka a magas 
fűtőértékű (M-gáz) – elsősorban Norvégiából és Oroszországból importált –, valamint az 
alacsony fűtőértékű (A-gáz) – Hollandiából importált és belföldön kitermelt – földgázellátás. 
A fizikailag különböző földgáztípusok korábban nem rendelkeztek hálózati összeköttetéssel, 
sem vezetékes, sem átalakító állomások formájában. A párhuzamos vezeték kapacitások 
kiépítése (Wingas létrehozása, mint a BASF és a Gazprom vegyesvállalata) még inkább 
hozzájárult a töredezett földgázpiac kialakulásához. 

Az entry/exit rendszer 2006-os bevezetésekor, mintegy 19 piac létezett Németországban. A 
német szabályozó hatóság "Bundesnetzagentur" nyomására, a piacok száma fokozatosan 
csökken. Első lépésben, egy kompromisszumos megoldás formájában, a piacok számát 9 M-

                                                
94 A teljesség igénye nélkül néhány lehetséges ok: a regulátor által biztosított tőkearányos megtérülés elmaradhat 
a TSO által elvárt megtérüléstől; a regulátor által elfogadott fejlesztési terv az anyavállalat által megszabott 
adósságvállalási plafont meghaladó hitelfelvételre késztetné a TSO-t; az anyavállalat kapcsolt tevékenységének 
(pl. földgáz-kereskedelem) érdekeit sértené adott fejlesztés.  
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gáz és 5-A gáz piacra csökkentették (lásd 9 ábra:). 2009-ben a piacok számát tovább 
csökkentették 3 M-gáz és 3 A-gáz piacra. Jelenleg 2 M-gáz (NetConnect Németország és 
Gaspool) és 1 A-gáz (Aequamus) piac van az országban (lásd 9 ábra:). 

Jelenleg folyamatban van a Gaspool (M-gáz) piac és az Aequamus (A-gáz) piacok virtuális 
összevonása, amelyen az M-gáz és az A-gáz között nem lesz fizikai konvertálási lehetőség 
(ellentétben Hollandiával). Ehelyett, a piac-üzemeltetők ajánlanak fel virtuális konvertálási 
lehetőséget. A jövőben elképzelhető a holland (TTF) és a német NetConnect Németország 
piacainak integrációja, amely az első nemzetek feletti piac létrehozását jelentené Európában 
(lásd: 10 ábra:). Ugyanakkor, egy ilyen típusú integráció Németország és Hollandia között 
számos kérdést vetne fel a különböző kiegyenlítő rendszerek összehangolásával és a 
szabályozói entry/exit tarifák internalizálásával kapcsolatban. 

9 ábra: A német piacok kialakulásának áttekintése 
 

  
14 M-gáz piac 01.11.2007 3 A-gáz piac 01.11.2009 
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10 ábra: Jelenlegi német piacok 
 

  
NetConnect Németország M-gáz piac Gaspool M-gáz piacok 

11 ábra: Jövőbeli német piacok 
 

Új Gaspool piacok 2011.10.01.-
től (az Aequamus A-gáz piac 
beolvasztása narancssárgával 

jelölve) 

Potenciális határokon átívelő piac Hollandiával és a 
Gasunie Németországgal 
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A francia gázpiaci integráció 

A francia földgázszállító rendszer az egykori Gaz de France és Total hálózatából áll. A Gaz 
de Franc volt hálózatát a GRTgaz üzemelteti, míg a TOTALét a TIGF. A GRTgaz szállító 
rendszert orosz, norvég, holland és algír gáz importjára valamint LNG szállítmányok 
fogadására, míg a TOTAL szállítórendszerét a Lacq mezőn – belföldi – kitermelt földgáz 
szállítására használták. A francia kereskedelmi pont “Points d'Echange de Gaz” 5 piaccal 
indult 2001-ben. A piacok számát azóta 3-ra csökkentették. A GRTgaz piacainak számát 1-re 
szeretné csökkenteni, így összevonva az északi és déli piacokat (lásd: 12 ábra:).  

12 ábra: Francia piacok 

 
 

Les Points d'Echange de Gaz: 

A francia piacok a kezdetben 

Les Points d'Echange de Gaz: 

Francia piacok jelenleg 

 

A földgázpiaci célmodell értékelése – Javaslatok a 
regulátornak 
A következő fejezetben összefoglaljuk a földgázpiaci célmodellben javasolt integrációs 
utak/eszközök előnyeit és hátrányait. Az értékelés során figyelembe vesszük a magyar 
energiapolitikában megfogalmazott célokat és prioritásokat, illetve a célmodell kidolgozását 
megelőzően készített, a lehetséges opciókat bemutató LECG tanulmányban szereplő 
értékelési szempontokat. Az értékelés során javaslatot teszünk az ERGEG célmodelljének 
véleményezése során kialakítandó magyar (regulátori) álláspontra, illetve magyar földgázpiac 
integrációját segítő eszközrendszerre.    

A hazai energiapolitika földgázpiaccal kapcsolatos prioritásait elsősorban a kormány által 
2011 júliusában elfogadott „Nemzeti Energiastratégia 2030” alapján mutatjuk be, figyelembe 
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véve a korábbi energiapolitikai háttéranyagok, kormányzatok vagy a parlament által 
elfogadott energiastratégiai tárgyú javaslatokat és határozatokat.95 

A magyar energiapolitika egyik legfontosabb prioritása hosszú ideje az egyoldalú 
földgázfüggőség csökkentése. Ennek érdekében a mindenkori energiastratégiai javaslatok az 
alábbi eszközök alkalmazását javasolták: 

(i) a hazai (elsősorban a fűtési célú) földgázfelhasználás részarányának mérséklése 
energiatakarékossági és energiahatékonysági intézkedésekkel (pl. épületenergetikai 
program); 

(ii) kiegyensúlyozott primerenergia-szerkezet kialakítása (atomenergia hosszú távú 
fenntartásával, szénbázisú energiatermelés szinten tartásával, megújuló energiatermelés 
részarányának növelésével);96 

(iii) importforrások és beszerzési utak diverzifikációja (nemzetközi szállítóvezetékek 
építésében való részvétellel, határkeresztező kapacitások bővítésével, regionális 
földgázhálózatok integrációjával) 

A 2011-es energiastratégiában kiemelt figyelmet kap a regionális együttműködés erősítése és 
az európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódás. Az erősebb integráció 
hozzájárulhat a forrás és szállítási diverzifikáció növeléséhez, valamint a nagykereskedelmi 
piaci árverseny élénkítéséhez. Az együttműködést mind bilaterálisan (kiemelt partnerként 
említve Horvátországot), mind regionálisan (V4, V4+, észak-dél csoport, balkáni államok) 
erősíteni javasolja a stratégia. Az együttműködés keretében kialakításra kerülne a regionális 
infrastruktúra platform, mely a szomszédos országok hálózatainak és piaci-kereskedelmi 
rendszereinek integrációját, illetve a közös régiós fellépés elősegítését jelentené.97  

A regionális piacintegrációban az energiastratégia üzleti lehetőséget is lát: a magas 
kiépítettségű hazai földgáz infrastruktúrában rejlő komparatív előnyök kihasználása révén az 
ország stratégiai szerepet játszhat a régió gázellátásában. A 2011-es energiastratégia 
elsősorban a tárolói kapacitások regionális értékesítésében rejlő kiaknázatlan lehetőségeket 
említi, illetve a tervezett szállítói infrastruktúra-fejlesztések révén elérhető régiós gázelosztó 
szerepet.98  

                                                
95 A korábbi energiastratégiai vonatkozású anyagok közül elsősorban az alábbiakat vettük figyelembe: 
Magyarország energiapolitikai tézisei 2006-2030 (Bizottsági anyag, szerkesztette: Giber J.), illetve: 40/2008. 
(IV.17.) OGY határozat a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról. 
96 Az ésszerű, vagy kiegyensúlyozott primerenergia-szerkezet kialakítása (állami és szabályozói eszközökkel) 
explicit módon csak a korábbi stratégiákban szerepelt, de implicit módon az új stratégia is egyetértését fejezi ki: 
„…a legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként kijelölt „Közös Erőfeszítés” jövőképet az 
Energiastratégia „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyve jeleníti meg.”  
97 A 2008. évi országgyűlési határozat is felszólítja a kormányt, hogy „az importdiverzifikáció, a verseny és az 
ellátásbiztonság érdekében kezdeményezze a regionális energiapiacok mielőbbi kialakítását” 
98 „Magyarország regionális elosztó és tranzit szerepére” a 2008-as országgyűlési határozat is felhívja a kormány 
figyelmét. A 2006-os energiapolitikai tézisek hangsúlyosan kitérnek a földgáztranzitálásban rejlő lehetőségek 
kiaknázására is: „…el kell érni, hogy Magyarország a földgázszállítás tekintetében tranzit országgá váljon.” „Az 
ország földrajzi elhelyezkedése lehetővé tenné a tranzit szállítások jelentős növelését (a jelenlegi szerb és 
bosnyák irányú tranzit mellett horvát, román, szlovén és esetleg olasz irányú tranzit feltételeinek 
megteremtését).”   
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Az új stratégiában hangsúlyos szerepet kap az állam tulajdonosi szerepvállalásának növelése, 
annak érdekében, hogy a földgázszektorban is megteremtődjön a tulajdonosi eszközökkel 
történő piacbefolyásolás lehetősége.99 A földgázszektorban történő állami szerepvállalásra a 
stratégia lehetséges eszközként az MVM földgázpiaci (pl. földgáz-kereskedelmi) 
részvételének elősegítését említi. Az utóbbi fél év eseményei azt mutatják, hogy a fenti 
stratégia gyakorlati megvalósulása (az MVM földgázpiaci szerepének nagy ütemű 
növelésével) megkezdődött.   

Az energiastratégia tehát az egyoldalú függőségből fakadó ellátási és árkockázatok enyhítése, 
illetve a földgázpiaci verseny elősegítése érdekében elkötelezi magát az ország regionális 
integrációja mellett. A határkeresztező kapacitások bővítésével, a kedvező hazai (tárolói és 
szállítói) infrastrukturális adottságokat kihasználva a földgázhálózatok és a piaci-
kereskedelmi rendszerek integrációjára törekszik. 

A célmodellben javasolt integrációs utak értékelésekor az energiastratégiában 
megfogalmazott távlati célkitűzéseken túl az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: (i) a 
végrehajtás nehézségei (a szabályozásra háruló harmonizációs terhek, a végrehajtás 
időtávja/időigénye); (ii) a határkeresztező kapacitások használatának hatékonysága 
(szerződéses torlódások csökkentése, kapacitáshalmozás és –visszatartás elkerülése); (iii) 
likvid, megbízható és transzparens piaci árjelzéseket adó földgáz-kereskedelem elősegítése; 
(iv) megfelelő árjelzések infrastrukturális beruházások számára (v) kockázatok és nem kívánt 
hatások (hosszú távú szerződésekre gyakorolt negatív hatások, perverz ösztönzők).  

Az értékelés során azoknak az opcióknak az azonosítására törekszünk, melyek a magyar 
földgázpiac regionális integrálódását belátható időtávon belül, tolerálható végrehajtási terhek 
mellett, mérsékelt kockázatokkal érdemben képesek elősegíteni. 

Piacösszevonás 
A piacok összevonásának szükségességét a célmodell elsősorban azzal indokolja, hogy a kis 
nemzeti piacokon (méretüknél fogva) nem képes tényleges földgázpiaci verseny kialakulni. A 
piaci verseny megteremtését ezért nem azokra az eszközökre és intézkedésekre kívánja 
alapozni, melyek korábban (mind a jogszabályalkotásban, mind a regionális 
kezdeményezések keretében folyó munka során) kiemelt prioritást kaptak. A tevékenységek 
szétválasztásának kikényszerítése, a piaci transzparencia elősegítése, vagy a másodlagos 
kapacitáspiacok élénkítése a célmodellben háttérbe szorult.  

A célmodell a piaci versenyt mindenek előtt a piac méretének növelésével, a szomszédos, kis, 
nemzeti piacok (entry-exit zónák) összevonásával képzeli megteremteni. A piacméret és a 
piaci verseny intenzitása közti összefüggés létezése nyilvánvaló, de a kapcsolat erőssége 
megkérdőjelezhető, így fontosságának túlhangsúlyozása más, a piaci verseny megteremtése 

                                                
99 Az állam tulajdonosi szerepvállalásának hangsúlyozása sem tekinthető új, sosem látott energiastratégiai 
célkitűzésnek. A 2006-os energiapolitikai tézisek a következőképp fogalmaznak: „…arra kell törekedni, hogy a 
jelenlegi tulajdonosi struktúra a következőkben nem tolódjon el még inkább a nagy multinacionális cégek 
irányába, sőt –az új beruházások révén- esetleg nőjön a nemzeti vállalatok szerepe és kialakuljon egy nemzetközi 
szinten is jelentős, vertikálisan integrált nemzeti energetikai társaság”.  
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szempontjából fontos eszköz elhanyagolását eredményezheti. A kívánatos piacméretre 
vonatkozó kritériumok számszerűsítése (20 mrd m3 éves fogyasztás, 2000 alatti HHI, legalább 
3 független forrás) erősen megkérdőjelezhető és alkalmazása indokolatlanul szűkítené az 
integrációs törekvések mozgásterét.100  

A piacösszevonás a határkeresztező kapacitások használatának hatékonyságát jelentős 
mértékben javítaná. Az összevont entry-exit zónán belüli határkeresztező (entry és exit) 
pontok elvileg megszűnnek, illetve belső hálózati elemmé minősülnek át. A szerződéses 
torlódások, illetve a kapacitások halmozása és visszatartása ezen – belsővé váló – pontokon 
gyakorlatilag megszűnnek létezni. Az entry-exit zónák számának csökkenése a több országon 
áthaladó szállításokat nagyban leegyszerűsítik, hisz részint sokkal kevesebb határkeresztező 
ponton kell a kapacitások lekötéséről gondoskodni, másrészt az entry-exit pontok 
csökkenésével arányosan csökkennek a szállításra rakódó anyagi terhek.101 

A piaci területek és kereskedési régiók kialakítása egyaránt feltételezi, hogy az összevont 
régión (entry-exit zónán) belül a földgáz adásvétele során a tulajdonjog átszállása egyetlen 
virtuális ponton történik. A piacösszevonás a kisebb hub-ok összeolvadását és a kereskedelmi 
tevékenység koncentrálódását eredményezi, ami jelentős lökést adhat a piaci likviditásnak.102 

A piacösszevonás szabályozási terhei az összes opció közül a legnagyobbak. A piacterület 
kialakítása, mely egyetlen szabályozási zónának tekinthető, feltételezi a TSO-k és a 
szabályozó hatóságok közti megállapodást a kereskedési és kiegyensúlyozási szabályok teljes 
harmonizációjáról: a teljesség igénye nélkül gondoskodni kell a kiegyensúlyozásért felelős 
szereplő kijelöléséről, a kiegyensúlyozási periódus, a kiegyensúlyozó árak, és a toleranciasáv 
meghatározásáról. A kereskedelmi terület harmonizációs terhei némileg kisebbek, de a 
koncepció újszerűsége és a vonatkozó tapasztalatok hiánya számos kockázatot hordoz 
magában. A villamosenergia-piacokon lezajlott piacösszevonások tapasztalatai (illetve a 
német és francia szabályozási zónák összevonásának tapasztalatai) azt mutatják, hogy a 
folyamat rendkívül idő- és erőforrás igényes. 

Az entry-exit zónák összevonása az érintett TSO-k közötti kompenzációs mechanizmus (ITC 
- Inter TSO Compensation) kialakítását is szükségessé teszi. Az összevont régió határain 
(külső kontúrjain) lévő TSO-k az entry illetve exit díjakon keresztül számottevő bevételre 
tehetnek szert, miközben a régió belsejében elhelyezkedő TSO-k alaphelyzetben nem 
részesülnek ilyen bevételben, jóllehet jelentős szállítási tevékenységet látnak el (adott esetben 
a belső szűkületek kezelésének, illetve hosszú távú feloldásának költségeit is viselniük kell).      

A piacösszevonás koncepciójának legkockázatosabb pontja az összevonásra kerülő zónák 
közti határkeresztező kapacitások mértéke. Amennyiben az összevont két zóna közti 

                                                
100 A hivatkozott értékek (különösen a 20 mrd m3 és a 3 beszállító) mint a „működő” piaci verseny feltételei 
eddig ismeretlenek voltak a szakirodalomban, így ezek legfeljebb „szakértői becslésnek” tekinthetőek.    
101 A több határon és szabályozási zónán áthaladó földgázszállításokat terhelő extry-exit díjak halmozódását és a 
szállítási költségek inflálódását a szakirodalom „pancaking”-nek nevezi.  
102 A kis, „nemzeti” hub-ok korlátozott likviditása és a hub-ok összeolvasztásával történő likviditás-koncentráció 
ötlete már korábban felmerült: erre a gondolatra épült az NBP, a TTF és a Zeebrugge hubok összevonásával 
kialakítandó ún. Herring Hub koncepciója. 
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határkeresztező pont kapacitása nem elégséges a felmerülő szállítási igények kielégítésére, 
belső szűkület alakul ki, melynek kezelése jelentős költséggel jár a TSO számára. A 
szűkületek TSO által történő kezelése, illetve feloldása olyan terhekkel járhat, ami adott 
esetben meghaladja a piacösszevonásból fakadó előnyöket.103  

A TSO beavatkozása a belső szűkületek költségeinek szocializációját eredményezi, ami 
jelentős jövedelemátcsoportosítással jár a TSO (ezen keresztül az egész társadalom) felől az 
érintett kereskedők javára. Tekintve, hogy a rendszeres belső szűkületek az érintett hálózati 
pont két oldalán tevékenykedő kereskedőket ún. „kizsákmányoló ajánlati stratégiára” 
(exploitative bidding) ösztönzi, a belső szűkület súlyossága, illetve az ezzel járó költségszint a 
piacösszevonást követően jóval meghaladhatja a kezdeti szintet, ami a rendszerhasználati 
díjak emelkedésében tükröződhet.104    

A belső szűkületekkel járó terhek túlzott növekedése adott esetben arra késztetheti a TSO-t, 
hogy az összevont zóna (piaci terület vagy kereskedelmi régió) külső határain korlátozza a 
rendelkezésre álló kapacitásokat, ezáltal csökkentse a zónán belüli áramlásokat és enyhítse a 
belső szűkületeket. A régió entry kapacitásainak csökkentésével TSO a belső szűkületeket 
lényegében a határra „tolja” („shifting congestion to the borders).105 

A szűkös határkeresztező kapacitások belső szűkületté történő átalakulása a hálózatfejlesztési 
tevékenységre is kedvezőtlenül hat. A piacösszevonást megelőzően az érintett határkeresztező 
ponton tapasztalt szűkületek a kapacitás árának explicit növekedésével és a TSO bevételeinek 
növekedésével jártak. Ez részint árjelzést adott arról, hol szükséges a hálózatok fejlesztése, 
másrészt forrásokat biztosított a fejlesztéshez. A belső szűkületek esetében azonban nem 
keletkezik a szűkületet mutató árjelzés, a fejlesztéshez szükséges források pedig nem 
képződnek meg.  

A fentiek okán a piacösszevonás a piaci integráció rugalmatlan és statikus modelljének 
tekinthető, hiszen hiányzik belőle egy fontos visszacsatolási mechanizmus, ami az akadályok 
felszámolását és az integráció további elmélyülését eredményezhetné. A piacméret növelésére 
koncentráló és a szükséges feltételek megteremtését elhanyagoló politika ezért nemkívánatos 
következményekkel járhat. A fenti problémák a szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtésével (a határkeresztező kapacitások bővítésével) részben megelőzhetőek, 
                                                
103 A szűkületek kezelése a következőképp történik. A szűkület egyik oldalán azon földgázt értékesíteni 
szándékozó piaci szereplőket, amelyek szállítási feladatát a szűkület miatt nem képes végrehajtani, a TSO 
kompenzálja a szállítási feladat meghiúsulásából fakadó kárért (vagyis kifizeti adott kereskedő ajánlati ára és a 
piaci ár közti különbözetet). A szűkület másik oldalán pedig, ahova a szűkület miatt a beszállítás korlátozott, a 
piaci árnál magasabb költségszintű kereskedőknek fizet azért, hogy földgázt értékesítsenek. 
104 Az angol, a walesi és a skót villamosenergia-piacok összevonása (az ún. BETTA kialakítása) során a Skócia 
és Anglia közti összekötőn kialakuló szűkület költsége a kezdeti 70 millió fontról négy év alatt 200 millió font 
fölé emelkedett. Ez a költségnövekmény messze meghaladta a várakozásokat, amit sokan a „kizsákmányoló 
ajánlati stratégiára” vezetnek vissza. Lásd bővebben a LECG korábban hivatkozott jelentését, illetve az Ofgem 
tárgyban készített elemzését: Addressing market power in the electricity wholesale sector – Initial policy 
proposals (Ofgem, 2009)  
105 A jelenség a villamosenergia-piacokon ismert. Svédország a skandináv piacon belül hosszú ideig egyetlen 
árzónának minősült, jóllehet az országban számottevő belső szűkületek voltak. A svéd rendszerirányító, a 
Svenska Kraftnat a belső szűkületek enyhítése (és az egységes svéd árzóna fenntartása) érdekében a dán határon 
beérkező áramlásokat korlátozta. Az Európai Bizottság 2009-ben eljárást indított a rendszerirányító ellen, aki 
vállalta, hogy 2011 novemberére az országot három árzónára bontja.     
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azonban a kockázatokat ez sem képes teljesen kiküszöbölni. Több országra kiterjedő 
piacösszevonás esetén ugyanis nehezen kalkulálható, hol és milyen mértékben 
jelentkezhetnek tartós szűkületek.  

A piacösszevonást minden esetben meg kell előznie egy részletes elemzésnek a tekintetben, 
hogy az összevonni szándékozott régiók határpontjain vannak-e, illetve a későbbiekben 
keletkezhetnek-e fizikai szűkületek. Azt is fontos előzetesen felmérni, hogy a végrehajtás 
milyen konkrét területeken igényli a szabályozás harmonizálását, ennek mekkora idő és 
erőforrásigénye van, továbbá, hogy a szükséges feltételek megteremtésének (pl. infrastruktúra 
fejlesztés), illetve az összevont piac működésének esetleges költségei hogyan aránylanak az 
elérhető hasznokhoz. 

A piacösszevonás koncepciójának elsődlegesen szükséges (de távolról sem elégséges) 
feltétele a megfelelő, szűkületektől mentes határkeresztező kapacitások rendelkezésre állása. 
Amennyiben azonban ez a feltétel teljesül, és az érintett régiók határán a földgáz-
kereskedelem akadálymentesen folytatódhat, akkor az érintett régiók kereskedői 
akadálymentesen léphetnek be a másik régió nagykereskedelmi piacára, minek következtében 
a földgáz nagykereskedelmi ára a két régióban kiegyenlítődik. Ez esetben viszont erősen 
kérdéses, hogy milyen többlethaszonnal járna a piaci terület vagy a kereskedelmi régió 
kialakításával járó hosszadalmas harmonizációs tevékenység. 

Piacösszekapcsolás / implicit allokáció 
Az implicit kapacitásallokáció leggyakoribb megvalósulási formája a piacösszekapcsolás, 
melynek legfőbb erénye a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások hatékony 
allokációja. Teljes implicit allokáció esetén a kapacitásjogok – explicit – piaca és 
kereskedelme gyakorlatilag megszűnik, így a hagyományos kapacitás-kereskedelemben 
tapasztalt anomáliák, mint amilyenek a szerződéses szűkületek, a kapacitáshalmozás, vagy a 
szándékos kapacitás-visszatartás, szintén eltűnnek.  

Piacösszekapcsolásra akkor lehet szükség, ha az érintett, korlátos kapacitásokkal összekötött 
piacok nagykereskedelmi áraiban tartós és számottevő eltérés mutatkozik (ami a 
határkeresztező kapacitások szűkösségére és/vagy hatékonytalan kapacitásallokációra 
vezethető vissza). A piacösszekapcsolás következtében az összekapcsolt piacokon kialakuló 
árak közti különbség csökken, vagy teljesen eltűnik, attól függően, hogy a rendelkezésre álló 
határkeresztező kapacitások milyen mértékű közeledést tesznek lehetővé. A határkeresztező 
kapacitás ára ugyan explicit formában nem jelenik meg, hisz azt a piacösszekapcsolási 
algoritmus a legértékesebb földgáz-kereskedelmi ügyletekhez allokálja, a TSO számára 
azonban ún. szűkületi járulék („congestion rent”) formájában megjelenik.  

A határkeresztező kapacitások implicit allokációjából származó bevétel (szűkületi járulék) 
pontosan a két piaci közti – szűkülettel egyenesen arányos- árkülönbözettel fog megegyezni. 
A piacösszekapcsolás így az explicit aukcióhoz hasonlóan beárazza a határkeresztező 
kapacitásokat, így pontos jelzést ad a TSO-nak, hogy mely infrastrukturális elemek esetében 
van szükség a kapacitás növelésére, illetve további beruházásra. Az árjelzés mellett a 
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szűkületi járulék is a TSO-nál csapódik le, ami – rendszeres szűkület esetén – a beruházás 
finanszírozásához is hozzájárul.  

A piacösszekapcsolást a fentiek okán az integráció rugalmasabb és dinamikusabb formájának 
tekinthetjük, mint a piacösszevonást: az árak közeledését mindaddig biztosítja, amíg elegendő 
határkeresztező kapacitások állnak rendelkezésre, a szűkületek kialakulása esetén viszont –
azokkal arányos mértékben- megengedi az árak eltávolodását (ahelyett, hogy az egységes 
árzóna illúziójának fenntartása érdekében költséges szűkületkezelési beavatkozásokra 
késztetné a TSO-kat). Rendszeressé váló szűkületek a TSO-t az érintett hálózati pont 
kapacitásának bővítésére késztetik, ami hosszú távon az integrációt mélyítő hatással jár.106  

Az árak szűkületek esetén történő elválása az összekapcsolt piacokon tevékenykedő piaci 
szereplőket is a szűkületek enyhítésére ösztönzik. Az exportkorlátozott oldalon kialakuló 
alacsonyabb árak a magasabb költségszintű termelőket – átmenetileg – kiszorítják a piacról, 
csökkentve azáltal az exportkorlátozott zóna kínálatát. A szűkület másik oldalán 
(importkorlátozott zóna) az árak megemelkednek, ami a magasabb költségszintű kereskedőket 
is értékesítésre ösztönzi, így növelve az importkorlátozott zóna kínálatát. Ezek az ösztönzők 
szöges ellentétei azoknak, amelyek az összevont piacokon kialakuló szűkületek során a 
kereskedőket a szűkületeket súlyosbító – perverz – ajánlattételre sarkallják.107          

A piacösszekapcsolás tehát elméletileg sokkal alkalmasabb a korlátos, szűkületekkel terhelt 
határkeresztező kapacitásokkal egymáshoz kapcsolódó piacok integrálására, mint a 
piacösszevonás. Kis leegyszerűsítéssel úgy fogalmazhatunk, hogy az entry-exit zónák 
összevonását addig a határig célszerű szorgalmazni, amíg az összevont zónák közti 
határkeresztező kapacitások nagy biztonsággal elégségesek a megnövekedő áramlások 
biztosítására. Attól a határtól kezdődően, amikor további zónák bevonása már belső 
szűkületet eredményezhet, a további zónákkal történő integrálódást a piacösszekapcsolás 
eszközével lehet elősegíteni.108 

Az implicit allokációhoz köthető előnyök azonban akkor csak akkor jelentkeznek, ha az 
implicit aukció kellően nagy mennyiségű kapacitásra terjed ki. Ennek szélsőséges esete az, 
amikor a hosszú távú kapacitástermékek is implicit aukció keretében kerülnek allokálásra. Ez 
feltételezi hosszú távú földgáz értékesítések tőzsdére történő átterelődését, ami azonban csak 

                                                
106 A TSO-t valójában nem a szűkületi járulék ösztönzi beruházásra, hiszen a kapacitások bővítése ezen járulék 
csökkenését, vagy elvesztését eredményezné, hanem a TSO bevételeinek felhasználására, illetve a 
hálózatfejlesztésre vonatkozó szabályozás. Tartós szűkületek esetében a piaci szereplők által véleményezett, a 
regulátor által elfogadott hálózatfejlesztési tervbe nyilván bekerül az érintett metszék bővítése, a beruházás 
elmaradása pedig a felhalmozódott szűkületi járulékelvesztését vonja maga után.   
107 A piacösszekapcsolás során kialakuló szűkületeket követő ösztönzők, illetve a piaci szereplők viselkedése 
valójában a piaci árjelzésekre adott természetes reakció. Értéke csak a piacösszevonás esetén bekövetkező 
szűkületeket kísérő torzulásokhoz képest tűnik nagynak.  
108 A francia piacon folyó integrációs folyamatok alakulásában is szerepet kap ezen megfontolás. A 
piacintegráció kezdetben a zónák összevonásával indult (2003-2005 között 7-ről 3-ra csökkent a szabályozási 
zónák száma)). A további zónaegyesítés azonban csak jelentős beruházások árán valósítható meg, ezért most 
elsősorban a zónák implicit allokációval történő összekapcsolásra koncentrálnak. A 2011-ben meginduló 
piacösszekapcsolást a 2016-ra tervezett teljes zóna-összeolvasztáshoz vezető átmeneti lépésnek tekintik. Lásd: 
Powernext and GRTgas: Pilot project on market coupling PEG Nord/PEG Sud (3rd workshop on gas target 
model - London, 11 April 2011).   
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a szerződések átalakításával, ún. CFD (Contract for Difference) szerződések kötésével, illetve 
pénzügyi kapacitásjogok (Financial Transmission Rights – FTRs) értékesítésével lenne 
lehetséges.109 

Az ERGEG által javasolt modellben csak a másnapi (illetve a napon belüli) kapacitásokra 
vonatkozna az implicit allokáció, a hosszú távú kapacitástermékek továbbra is explicit 
allokáció (aukció) keretében kerülnének kiosztásra. A piacösszekapcsolással elérhető hasznok 
ezért értelemszerűen kisebbek, és nagyban függenek attól, hogy a szűkületkezelési (CMP) 
iránymutatásban javasolt intézkedésekkel sikerül-e megfelelő mennyiségű kapacitást 
felszabadítani és azokat a rövid távú piacokra terelni. 

A villamosenergia-piacokon alkalmazott piacösszekapcsolás a tapasztalatok szerint növeli a 
másnapi piac likviditását és javítja az árjelzések megbízhatóságát. A likvid másnapi piacokon 
kialakuló árak a forward piacok számára is árjelzéssel szolgálnak, így nem csak egy szűk 
szegmensben, hanem az egész piacon hozzájárultak az árak konvergenciájához. Az ERGEG 
hibrid modelljével kapcsolatban felvetett egyik legfontosabb kérdés ezért az, hogy az implicit 
aukcióra terelhető kapacitások elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy az egész piacra kiható 
árkonvergenciát idézzenek elő. 

A hibrid megoldás azonban technikai jellegű problémákat is felvet. Ahogy azt korábban 
említettük, az explicit és implicit allokáció összehangolása alapesetben az újranominálási jog 
korlátozását feltételezi. A hosszú távú kapacitásjogok allokációját követően, az implicit 
allokációt megelőzően ugyanis léteznie kell egy ún. kapuzárási időpontnak („gate closure”), 
melyet követően a kereskedők már nem élhetnek a kapacitások újranominálásának 
lehetőségével, így a „maradék” kapacitással az implicit aukciót lebonyolító szervezet 
rendelkezhet. A kapuzárás bevezetése azonban nem felel meg a jelenlegi kereskedési 
gyakorlatnak, mely a legtöbb piacon a kapacitások folyamatos újranominálását teszi lehetővé 
a rendszerhasználók számára. Az eddig napvilágot látott elképzelések ezért olyan, az 
elfogadott kereskedési gyakorlatot figyelembe vevő megoldásokat próbáltak felvázolni, 
melyek az explicit és implicit allokáció összekapcsolására tesznek kísérletet.110 Ezen 
megoldások gyakorlati működésére vonatkozólag azonban egyelőre nincsenek tapasztalatok.   

                                                
109 A CFD olyan szerződés, melynek keretében a tőzsdén keresztül történő kereskedelemből fakadó árkockázatok 
kezelhetőek, és a tőzsdén keresztül kereskedő felek az ingadozó, kiszámíthatatlan tőzsdei árakat hosszú távon is 
kiszámítható, előre megállapodott árra transzformálják. A CFD keretében a felek megállapodnak, hogy 
amennyiben a tőzsdei ár eltér az általuk kitárgyalt ártól, a mindenkori különbözettel kompenzálják egymást. (Ha 
a tőzsdei ár magasabb, mint a megállapodott, akkor az eladó „visszafizeti” az árkülönbözetet a vevőnek, ha 
viszont alacsonyabb, akkor a vevő az alacsony tőzsdei árat „kipótolja” az eladónak a megállapodásban szereplő 
szintre). Az FTR a TSO által a hosszú távú szerződés keretében földgázt szállító piaci szereplő számára 
értékesített olyan kapacitásjog, mely annak birtokosát az érintett határ két oldalán kialakuló árkülönbözetre 
jogosítja, így a szállíttató számára ugyanazt a pénzügyi pozíciót biztosítja, mintha fizikai kapacitásjoggal 
rendelkezne. Az FTR lényegében a TSO által kapott szűkületi járulékra (congestion rent) jogosítja fel annak 
birtokosát. (Az adott határmetszéken FTR-re rendelkező fél a határ „innenső” oldalán lévő ország/piac 
földgáztőzsdéjén értékesíti, de határ „túloldalán” kialakuló árszinten kapja meg az értékesített földgáz 
ellenértékét.)   
110 Lásd: Powernext and GRTgas: Pilot project on market coupling PEG Nord/PEG Sud (3rd workshop on gas 
target model - London, 11 April 2011); továbbá: EEX-E-Bridge: Market Coupling for gas? (European Gas 
Target Model – 3rd workshop, 11 April 2011). 



A földgázpiaci integráció célmodellje és eszközrendszere 

  54/75 
 

Az eredményes piacösszekapcsolásnak számos előfeltétele van. A másnapi kapacitások 
rendelkezésre állása mellett az érintett piacokon bizonyos mértékű likviditásra van szükség, 
továbbá –a piacösszekapcsolási algoritmus működéséhez- piaconként egy működő tőzsdére, 
vagy tőzsdéhez hasonlító kereskedelmi platformra. Fontos továbbá, hogy az érintett 
tőzsdéken, illetve platformokon folyó kereskedelem hasonló szabályok mentén történjen, a 
szállítórendszerek pedig fizikai együttműködési képessége pedig fennálljon.  

A piacösszekapcsoláshoz ezért számottevő (elsősorban a kereskedelmet érintő) szabályozási 
harmonizációra van szükség: a tőzsdei termékek szabványosítására, a kereskedési napok 
harmonizálására, a kiegyensúlyozási szabályok kompatibilitására. A szabályozás 
összehangolása mellett pedig jelentős technikai háttérmunkálatokra van szükség a 
piacösszekapcsolási algoritmus kidolgozására (legalábbis az első piacösszekapcsolások 
során). Az implicit kereskedelem feltételeinek megteremtése tehát jelentős feladatot ró az 
érintett hatóságokra, TSO-kra és tőzsdékre, azonban ennek erőforrás- és időigénye, illetve 
komplexitása vélhetően nem éri el a piacösszevonás esetén szükséges mértéket. 

Az implicit allokáció és a piacösszekapcsolás azonban a földgázszektorban új koncepció, 
melynek kidolgozása, előkészítése és végrehajtása során csak részben használhatóak fel a 
villamosenergia-szektorban felhalmozódott tapasztalatok. Az első kísérleti projektek 
elindulását követően évekbe telhet, amíg kirajzolódik az európai földgázpiacokon 
alkalmazható működőképes modell.111  

Kapacitásallokációs és szűkületkezelési iránymutatások 
A földgázpiaci célmodell kevéssé hangsúlyos, ugyanakkor alapvető eleme a kapacitások –
explicit – allokációjára és a szűkületkezelési eljárásra vonatkozó iránymutatás-tervezetek 
(CAM és CMP) végrehajtása. A piacok összeolvasztásával elvileg számos határkeresztező 
kapacitás belső hálózati elemmé válna, mely ettől fogva bármely rendszerhasználó számára 
hozzáférhetővé lenne, nem igényelve kifinomult kapacitásallokációs vagy szűkületkezelési 
mechanizmusokat. A piacösszevonás azonban a gyakorlatban feltehetőleg igen hosszadalmas, 
és csak igen korlátozott számú zónára kivitelezhető integrációs eszköz. Az elkövetkező 
néhány évben ezért nem számíthatunk az entry-exit zónák számának gyors csökkenésére, így 
a határkeresztező kereskedelem feltételeinek javítása (mint a piacok összekapcsolásának 
legkézenfekvőbb eszköze) a közeljövőben minden bizonnyal a földgázpiaci integráció 
legfontosabb eszközévé válik. 

A kapacitásallokációra vagy a szűkületkezelésre vonatkozó iránymutatások kiemelt 
fontosságának persze prózaiabb oka is van: a vonatkozó rendelkezések előkészítése, 
kidolgozása és a piaci szereplőkkel történő intenzív egyeztetése évek óta tartó folyamat, mely 
a közeljövőben (néhány éven belül) kötelező erejű rendelkezések elfogadásába torkollik.112 A 

                                                
111 Az első kézzel fogható kísérleti modell 2011 nyarán indul(t) Franciaországban a Powenext és a GRTgas 
irányításával. Emellett az APX-ENDEX tett egy javaslatot 2010-ben egy észak-nyugat európai 
piacösszekapcsolásra, illetve az EEX és az E-Bridge mutatott be 2011-ben egy vázlatos elképzelést egy 
lehetséges piacösszekapcsolási modellre. 
112 A kapacitásallokációs iránymutatás tervezet elvileg csak az üzemi és kereskedelmi szabályzatba történő 
beépülését követően válik kötelezővé, míg a szűkületkezelési iránymutatás a 715/2009/EC rendelet 
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földgázpiaci célmodell (mely jelenleg – csupán – egy konzultációra bocsátott ERGEG 
javaslat, amit egy alig fél éves előkészítő munka előzött meg) ezzel szemben egyetlen 
elemében sem lesz kötelező.  

A CAM és CMP iránymutatások gyakorlati megvalósulása azonban már elfogadásuk, illetve a 
vonatkozó szabályzatokba történő beépülésüket megelőzően megkezdődhet. A Bizottság 
korábban ismertetett elképzelése szerint ugyanis már a – némileg módosított intézményi 
keretek között működő – regionális kezdeményezések keretében megindulna az iránymutatás 
tervezetek – várhatóan nem változó – rendelkezéseinek „korai implementációja”.113  

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a kapacitásallokációs és a szűkületkezelési 
iránymutatás előkészítése során az ERGEG már 2009-ben megfogalmazta a földgázpiacok 
integrációjára vonatkozó távlati koncepcióját, mely az integrált európai földgázpiacot 
szabványos, aukció keretében allokált kapacitástermékekkel összekötött entry-exit zónák 
összességeként képzelte el. Ezt a koncepciót, mely alapvetően a piacok (explicit 
kapacitásaukciókon keresztüli) összekapcsolására koncentrált, már akkor célmodellnek 
nevezték.    

A gyakorlatias szempontok mellett azonban meg kell vizsgálni azokat a szakmai 
megfontolásokat is, melyek alapján értékelhető, hogy a kapacitásallokációs és 
szűkületkezeléses rendelkezések – a piacösszevonáshoz és az implicit allokációhoz képest- 
mennyire alkalmasak a piacintegráció elősegítésére.114 A következőkben röviden áttekintjük 
azokat a kritikákat, melyek az iránymutatásokra alapozott piacintegrációval szemben 
megfogalmazódtak, és bemutatjuk azokat az érveket, melyek mellette szólnak.  

A kihasználatlan kapacitások felszabadítására (CMP) és szabványosított kapacitástermékek 
formájában történő – explicit – aukciójára (CAM) vonatkozó egyik legfontosabb kritika az, 
hogy az – önmagában – nem képes érdemben elősegíteni a piaci integrációt. A 
kapacitástermékek önálló (explicit) piaca a CMP iránymutatásban javasolt UIOLI 
alkalmazása esetén is magában hordozza a szerződéses szűkületek kialakulásának, illetve a 
kapacitáshalmozásnak az esélyét.  

A szerződéses szűkületek kialakulása könnyebben megelőzhető és a határkeresztező 
kapacitások kihasználtsága számottevően növelhető az implicit allokáció bevezetésével. A 
legkézenfekvőbb megoldás azonban a problémás határkeresztező pont „belsővé” tétele a 

                                                                                                                                                   
mellékleteként közvetlenül is kötelező erővel fog bírni. A végeredmény azonban ugyanaz: a vonatkozó 
iránymutatások rendelkezései -közvetve vagy közvetlenül- belátható időn belül kötelező érvényűek lesznek.  
113 The future role of regional initiatives. Communication from the Commission to the Europen Parliament and 
the Council. Brussels, 7.12.2010, COM(2010) 721 final 
114 Elöljáróban azonban meg kell állapítanunk, hogy bár a CAM és CMP iránymutatások végrehajtásával történő 
piacintegráció, mint az explicit allokáció hatékonyságát segítő eszközök összessége, a „korlátozott méretű” 
piacok összekapcsolásának egyik válfaja. A „korlátozott méretű” piacok összekapcsolásának másik válfaja a 
korábban bemutatott, az implicit allokáció segítségével történő piacösszekapcsolás. E kettő piacösszekapcsolási 
módszer kombinálható is (hosszú távú kapacitások explicit, másnapi és napon belüli kapacitások implicit 
aukciója). A „nagy méretű” piacok kialakítását célzó piacösszevonás ezzel szemben egy egészen eltérő 
megközelítés, ezért a CAM/CMP iránymutatásokra alapuló piacintegrációt elsősorban a piacösszevonáshoz 
képest kell értékelni.   
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piacok összevonása révén: belső hálózati elem esetében szerződéses szűkület nem alakulhat 
ki, a fizikai szűkületet pedig a TSO – bármi áron – kezeli.   

A hosszú távú szerződésekhez tartozó nagy távolságokra történő kapacitás-lekötések 
szempontjából szintén előnyösebbnek tekinthető, ha (a piacok összevonása révén) kevesebb 
határkeresztező ponton kell a kapacitások lekötéséről gondoskodni (és az entry-exit díjakat 
kifizetni), mint szétaprózódott piacok (és nagy számú entry-exit zóna) esetén. A vonatkozó 
iránymutatások segíthetik a határkeresztező kapacitások hatékonyabb allokálását és 
felhasználását, de a határmetszékek számát nem képesek csökkenteni, így a nagy távolságokra 
történő szállítási szerződések jövőbeni megkötésének adminisztratív és anyagi terhein sem 
enyhítenek.115  

A fenti kritikák több tekintetben helytállóak. A szűkületkezelési eljárásra vonatkozó 
javaslatok számos eleme (pl. rövid távú UIOLI, újranominálás korlátozása) továbbra is 
megosztja a piaci szereplőket, és jelen formájában több rendelkezés (pl. a hosszú távú UIOLI) 
gyakorlati kivitelezhetősége is kérdéses. Emiatt valóban kétséges, hogy az iránymutatás végső 
formájában mennyit őriz meg jelenlegi szigorából, és képes lesz-e beváltani a hozzá fűzött 
reményeket.  

Ugyanakkor a kritikák számos tekintetben nem helytállóak. A szerződéses szűkületek és a 
kapacitáshalmozás kérdésében bemutatott érvelés (miszerint a tökéletes megoldást csak az 
implicit allokáció, illetve az érintett metszékek „eltűntetése” biztosíthatja) elméleti alapon 
jogos, de a gyakorlatban nem bizonyított; ahogy az is kérdéses, hogy valójában mekkora 
problémát jelentenek a szerződéses szűkületek a különböző határmetszékeken.116 A 
szűkületkezelési iránymutatás keretében tervezett intézkedések kimondottan ezen problémák 
gyakorlati (bár nem tökéletes) kezelésére irányulnak. Ezzel szemben a piac-összeolvasztással 
történő problémamegoldás – a korábban ismertetett okokból – tetszetős, de a gyakorlatban 
nehezen kivitelezhető, kockázatos alternatíva.  

Az egyes integrációs módszerek közti választást nagyban meghatározzák az érintett piacokon 
ténylegesen fennálló körülmények. Amennyiben két piac közti határmetszék fizikai 
kapacitása kellően nagy, viszont komoly szerződéses szűkületek tapasztalhatóak, akkor –
megfelelő szabályozó kapacitások rendelkezésre állása esetén – megfontolható a piacok 
összevonása. Ha viszont a határkeresztező kapacitások fizikailag szűkösek, és/vagy 
szerződéses szűkületek, vagy kapacitáshalmozás nem figyelhető meg, a szabályozó hatóságok 
kapacitása és a piaci szereplők együttműködési készsége alacsony, akkor előnyösebb lehet az 
iránymutatásokon alapuló, fokozatos integrációs stratégiát követni. 

A célmodell (és az azt előkészítő MECO-S modell) egyik legfontosabb állítása, hogy a 
nemzeti piacok kis mérete önmagában alkalmatlanná teszi ezen piacokat a versenyre, ezért 
elengedhetetlen a piac méretének – az entry-exit zónák összevonásával történő – növelése. 

                                                
115 Ez azonban csak részben igaz, hiszen az összevont (bundled) kapacitástermékek kialakítása önmagában 
megfelezné a lekötendő határkeresztező kapacitások számát. 
116 Ahogy azt a szűkületkezelési iránymutatásról szóló részben bemutattuk, igazán részletes, pontos és teljes körű 
felmérés nem készült arról, hogy az egyes határkeresztező vezetékeken mekkora a szerződéses szűkületek 
volumene és gyakorisága.  
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Ezen az alapon bármiféle piacösszekapcsolási eszköz (akár az explicit allokáció 
hatékonyságának a növelését, akár az implicit allokáció bevezetését) alkalmasságát 
megkérdőjelezi az összekapcsolt piacok kis mérete. 

A kis piacok működésképtelenségének tézise éppen azért veszélyes, mert minden egyéb, a 
nemzeti piacok működését javító intézkedést a háttérbe szorít. A kisebb szabályozási lépések, 
mint pl. a piaci transzparencia növelése, a másodlagos kapacitáspiacok élénkítése, a 
tevékenységszétválasztási részletszabályok érvényre juttatása, és a harmadik csomagban a 
szabályozó hatóságra testált egyéb, a piaci versenyt segítő tevékenység kikerült a célmodell 
fókuszából. Ehelyett olyan célkitűzést állít a nemzeti piacok elé, amelyet a szabályozás széles 
körű és mély harmonizációjával, egy nagy ugrással kellene elérniük.  

Az iránymutatásokra támaszkodó stratégia végrehajtása természetesen nem egyszerű: a 
kapacitástermékek szabványosítása, harmonizációja, az összevont (bundled) 
kapacitástermékek kialakítása, a kapacitásallokációk aukció keretébe történő terelése, ezek 
összehangolása, a UIOLI mechanizmusok alkalmazása egyenként is nagyon komoly 
feladatnak tekinthetőek. A piacösszevonás harmonizációs terhei (és működtetésének 
költségei) azonban ennél is nagyobbak lehetnek. Az LECG 2011. márciusi tanulmánya, 
melyben a lehetséges alternatívákat összehasonlítja, a következőképp fogalmaz: a 
kapacitásallokációs és a szűkületkezeléses iránymutatásra támaszkodó piacintegráció akkor 
javasolt, ha „a szabályozás stabilitását/kiszámíthatóságát nagyon magasra értékelik a piaci 
szereplők, és kétséges, hogy az iparág, a szabályozó hatóság és az államigazgatás képes-e 
hatékony reformok időben történő végrehajtására”. 

Javaslatok 
A földgázpiaci célmodellben szereplő piacintegrációs eszközök alkalmazhatósága csak a 
magyarországi, illetve régiós adottságok vizsgálatát követően ítélhető meg. A szerződéses 
szűkületek gyakorisága, a fizikai kapacitások alakulása és a fizikai szűkületek -jövőbeni- 
kialakulásának valószínűsége nagyban befolyásolja, mely integrációs eszközök alkalmazására 
célszerű koncentrálni. A határkeresztező kapacitások szűkösségét, a korlátozott szabályozói 
kapacitást, illetve a piaci szereplők és a szabályozó közti együttműködés nehézségeit 
figyelembe véve azonban a fenti tényezők behatóbb vizsgálata nélkül is megállapítható, hogy 
a nagy ívű, koncepcionális átalakításokat feltételező, kockázatos piacösszevonás helyett 
vélhetően a piacok összekapcsolását segítő lépésekre (elsősorban a kapacitásallokációs 
iránymutatásban javasolt intézkedések alkalmazására) célszerű koncentrálni. 

A piacintegráció hazai szempontból legígéretesebb eszköze az infrastruktúrafejlesztés (új 
határkeresztező vezetékek építése, illetve meglévő vezetékek kétirányúsítása) mellett a 
szomszédos országokkal összehangolt kapacitásallokáció megvalósítása. A kapacitástermékek 
harmonizálása, az összevont kapacitástermékek kialakítása és a -koordinált- aukciók 
keretében történő kapacitásallokáció belátható időn belül megvalósítható lépéssorozat. A 
kapacitásallokáció egyszerűsítését és hatékonyságát javító intézkedések súlyát növeli, hogy 
alkalmazásuk a kapacitásallokációs iránymutatás-tervezet elfogadását (illetve az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat hatályba lépését) követően kötelező lesz a tagállamok számára.  
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Az implicit aukción keresztül történő piacösszekapcsolást számos erénye ellenére nem 
célszerű a hazai piacintegrációs törekvések homlokterébe helyezni. A szűkületkezelési 
iránymutatás-tervezetben javasolt eszközrendszert övező élénk vitákat, illetve az implicit 
aukció gyakorlati megvalósítására vonatkozó tagállami tapasztalatok hiányát tekintve az 
implicit allokáció számára még nem adottak a feltételek. A korlátozott szabályozási 
kapacitásokat tekintve célszerű kevésbé ambiciózus, konkrét, a piacintegrációt segítő lépések 
megtételére koncentrálni. 

A nemzeti piacok szorosabb integrációját célzó kezdeményezésekben történő aktív részvétel 
nem helyettesíti, illetve nem váltja ki a nemzeti piacon fennálló verseny intenzitásának 
növelésére irányuló erőfeszítéseket. A regulátornak napi tevékenysége során ezért a meglévő 
szabályozás végrehajtására és kikényszerítésére (pl. diszkriminációmentes és átlátható 
kapacitásallokáció biztosítása, tevékenységszétválasztási szabályok betartásának 
megkövetelése, aktív piacmonitoring), illetve a korábban a regionális kezdeményezések 
keretében hangsúlyos, a mostani célmodellben azonban nem említett területekre (pl. 
transzparencia javítása, másodlagos piacok likviditásának növelése, infrastruktúrafejlesztés 
ösztönzése) kellene koncentrálnia. A hazai piacon, ahol a szabályozás kiszámíthatóságát és 
koherenciáját rendkívüli fontosságúnak értékelik a piaci szereplők, ezek a kis lépések is 
jelentős pozitív hatással és bizalomnövekedéssel járhatnak. A szabályok stabilitása és 
kikényszerítése, a kevésbé ambiciózus célkitűzések megvalósíthatóságába vetett hit 
számottevő mértékben javíthatja a hazai földgázpiac működését.  

Infrastruktúrafejlesztés terén a regulátornak az eddiginél aktívabb szerepvállalásra kell 
felkészülnie. A piaci mechanizmusoknak a hosszú távú aukciókon keresztül történő növekvő 
szerepe elvileg segítheti a regulátort a TSO hálózatfejlesztési javaslatainak elbírálásakor, de 
nem, vagy csak korlátozottan képes megfelelni az infrastruktúrafejlesztésre nehezedő 
szabályozási követelményeknek (pl. ellátás-biztonsági előírások teljesítése). Az aukciós 
javaslat bevezetése olyan ellentmondásokat vet fel a hálózatfejlesztési tervek jóváhagyásakor 
alkalmazott (a direktívában rögzített) regulátori eljárás és a tényleges beruházások piaci alapú 
értékelése között, melynek feloldásához az ACER és a Bizottság állásfoglalására lehet 
szükség. A regulátornak emellett a TSO-k közti költségmegosztási (ITC – Inter TSO 
Compensation) szabályok kidolgozásában is célszerű aktívan részt venni, mert ez kiemelt 
fontosságú ahhoz, hogy a nemzeti hálózatfejlesztési tervek összehangolásából, vagy adott 
esetben az ellátás-biztonsági követelményekből fakadó jövőbeni fejlesztések finanszírozása 
biztosítható legyen. 

A jelenlegi földgázpiaci célmodell kialakítását célzó törekvések egyik legfontosabb tanulsága, 
hogy a piaci szereplőkkel történő szoros együttműködés elengedhetetlen a piacok 
integrációjához: a piacintegrációt célzó lépések gyakorlati végrehajtását nem lehet felülről, 
szabályozói erővel „lenyomni a piaci szereplők torkán”. Szabályozói eszközökkel az érintett 
piaci szereplők együttműködését nem lehet kikényszeríteni, helyettük/felettük pedig nem 
lehet a kísérleti projekteket lebonyolítani. Márpedig a piacok integrációjához a szomszédos 
országok TSO-i és piaci szereplői által megtervezett és végrehajtott, konkrét projekteken 
keresztül lehet eljutni. 
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A regionális kezdeményezések során szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a konkrét, a 
stakeholdereket foglalkoztató problémák megoldását célzó, reális célkitűzéseket 
megfogalmazó projektek a résztvevők együttműködési készségét és ezzel a projektek 
sikerességét növelik. A szabályozói együttműködés a célok meghatározása és a konkrét 
megoldási javaslatok kidolgozása során egyaránt fontos, de meg kell őrizni az egyensúlyt a 
projektekben közreműködő szereplők döntési szabadsága és az egyes megoldások 
koherenciáját biztosító szabályozói felügyelet között.   

A szomszédos országok regulátorai és rendszerirányítói közötti párbeszédet erősíteni kell. 
Folyamatos, élő kapcsolatot kell kialakítani, akár bilaterális alapon, akár a regionális 
kezdeményezések keretében. A szabályozásban bekövetkező változások, a szabályozói 
lépések és az aktuális piaci történések ismerete az integrációs stratégia kidolgozásához és 
végrehajtásához egyaránt szükséges. A miniszteri és kormányszintű találkozók 
elengedhetetlenek az integrációt támogató nagyobb léptékű döntések meghozatalához, de az 
integrációt előrevivő kis lépéseket csak folyamatos, a szabályozók és rendszerirányítók 
közötti együttműködés eredményeképp lehet megtenni.   
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Melléklet: Régiós áttekintés 
A következő fejezetben röviden áttekintjük azokat a lehetőségeket, melyek a szomszédos 
országokkal történő piaci integrációban rejlenek. A különböző országokkal megvalósítható 
piacintegrációs alternatívák értékelésében kiemelt szerepe van annak, hogy adott integrációs 
irány mennyiben járul hozzá a kereskedelmi lehetőségek bővítéséhez és ezáltal a hazai 
földgázpiac likviditásának a növeléséhez. Az elemzés során ezért elsősorban az 
infrastrukturális adottságokra koncentrálunk: a meglévő, illetve az elkövetkező 6-8 évben a 
környező országokban megvalósítani tervezett földgázvezeték-létesítési projektek alapján 
feltérképezzük a különböző irányokból elérhetővé váló különböző földgázforrásokat.  

Jelen projekt keretében nem vállalkoztunk arra, hogy a Magyarország számára – földrajzi 
értelemben – nyitva álló piacintegrációs irányokat teljes körűen felmérjük és értékeljük. 
Célunk az, hogy a piaci integráció lehetőségét nagyban meghatározó infrastrukturális 
adottságokról és fejlesztésekről rendelkezésre álló információk alapján mérlegeljük, hogy a 
különböző országokkal történő integráció milyen időtávon, milyen valószínűséggel, milyen 
forrásokat (illetve kereskedelmi lehetőségeket) tehet elérhetővé a magyar piac számára. A 
szomszédos országok földgázrendszerének és földgázpiacának, energiapolitikai stratégiájának 
részletes bemutatására ezért nem vállalkozunk; néhány, az integráció szempontjából 
lényegesnek tekinthető, a szomszédos piacokra vonatkozó alapinformációt (piac mérete, piaci 
szereplők, határkeresztező áramlások, elérhető földgázforrások) azonban táblázatos formában 
bemutatunk. 
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1 táblázat: Regionális gázpiacok áttekintő táblázata (2010) 

 Ausztria Cseh Köztársaság Horvátország Magyarország Románia Szlovákia Szlovénia 

Fogyasztása)        
(Mrd m3/év) 10,1 9,3 3,2 b) 12,4 13,3 5,6 0,93 c) 

Hazai termelés 
(Mrd m3/év) 

1,6 0,19 2,03 2,9 10,9 0,2 0 

Tranzit         
(Mrd m3/év d)) 

26,8 (22,5 IT, 2,5 DE, 1,8 SI), 

31,537  
(27,837 DE 

irányba, 3,7 SK-
irányba) 

- 6,79 14,65 
65,6 

(33,4 AT, 
32,2 CZ) 

1,047 c2) 

Tranzit iránya SK-ból IT és DE felé 
SK-ból DE felé és 
ellentétes irányba 

- 
UA-ból, RS és BiH 
felé, AT és UA ból 

RO felé 

UA-ból, BG 
felé 

UA-ból AT és 
CZ felé 

AT, IT ból 
HR felé 

Hubhoz hasonló 
kereskedelmi 
pont 

igen tesztelés alatt - 
NFKP nem 

tekinthető annak 
- - - 

Nagykeres-
kedelmi 
beszállítók (piaci 
részesedésük) 

EconGas, GWH Gas und 
Warenhandelsgesellschaft 

RWE Transgas 
(62%), VEMEX, 
(9% - Gazprom 

Germania) SPP CZ 
(5%), CEZ Prodej, 

Bohemia Energy 

Prirodni Plin 
(100%) 

E.ON EFT, MOL, 
GDF-SUEZ 

Hazai kitermelésből 
részesedő TIGÁZ 

(ENI, RWE), 
FŐGÁZ (részben 

RWE) 

Romgaz import 
(26,77%), GDF 

Suez Energy 
Romania 
(24,34%), 

Wiee Romania 
SRL (18,54%), 
E.ON Energie 

Romania 
(17.81%)g) 

SPP (75%),h) 
RWE Gas 

Slovesnko, Shell 
Slovakia, VNG 

Slovakia, Lumius 
Slovakia 

Geoplin 
(95%), 

Adriaplin 
(4,6%), Petrol 

Plin (0,4%) 

Külső gázforrás 
rendelkezésre 
állása 

orosz (61,6%), norvég (14%), 
egyéb (24,4%) algír (elméleti 
lehetőség, részben az egyéb 

kategória tartalmazza) f) 

orosz (58,8%), 
norvég (34,6%), 
német (6,6%) e) 

n.a. orosz orosz, orosz 

algír (32,6%), 
orosz 

(46,8%), 
egyéb 

(20,6%) c3) 

Forrás: a) BP Statistical Review of World Energy 2011, b) 2008-as adat, Croatian Bureau of Statistics c) AGEN-RS, c2) AGEN RS 2009, c3) AGEN RS 2010, d) IEA – Gas 

Trade Flows in Europe, e) 2009-es adat, Energy Regulatory Office, f) EconGas Annual Report 2010, g) ANRE 2010 – Gas Market Report, h) SPP 2010 
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A régiós áttekintés első részében országonként haladva mutatjuk be a lehetséges integrációs 
irányokat, az adott országhoz kapcsolódó vezetékfejlesztési terveket és az adott irányból 
elérhető lehetséges földgázszállítási útvonalakat. A második részben a régióra vonatkozó 
lényegesebb, nagy nemzetközi szállítóvezeték-fejlesztési projektek fontosabb paramétereit 
ismertetjük.  

Infrastrukturális adottságok és nemzeti vezetékfejlesztési tervek    
Kelet-Közép-Európa legnagyobb kapacitású ellátó vezetéke a Testvériség északi ága, amely 
keleti irányból fut nyugat felé Ukrajna, Szlovákia, Ausztria és a Cseh Köztársaság területén, 
90 milliárd m3/év földgáz szállítását teszi lehetővé öt párhuzamos vezetéken. Az elsősorban a 
cseh, horvát, német, olasz, osztrák, szlovák, szlovén piacokat ellátó szállítóhálózat szerepe az 
utóbbi két évben azonban jelentősen megváltozott; a döntően keleti-nyugati áramlás mellett, 
megjelentek a nyugat-keleti szállítások. A másik, észak-déli irányba haladó, Románián 
keresztül Bulgáriába tartó, mintegy 25 milliárd m3/év kapacitású kelet-balkáni vezetéken a 
Testvériségen megfigyelt ellentétes irányú szállítások nem voltak jelen. A Magyarországon 
áthaladó, szerb és bosnyák piacokat kiszolgáló tranzit – alternatív források hiányában – a 
megnevezett országokban szintén nem fordítható meg, azaz Magyarország felé ezen az 
útvonalon nem lehet gázt szállítani. 

Ausztria 
Ausztria esetében a hazai felhasználás 58%-át kitevő mennyiség (5,2 Mrd m3) érkezett 
nyugati irányból 2010-ben, amelynek egy része az osztrák felhasználás mellett tranzit 
formájában elérhette a szomszédos olasz, szlovén, horvát, szlovák és a magyar piacokat. 

Ausztria nyugati – német – irányból négy határkeresztező vezetéken kap földgázt, amely 
három különböző területet lát el, mely területek Ausztrián belül nem rendelkeznek 
összeköttetéssel. Ezen adottságok miatt Ausztriában három szabályozási zóna található – a 
keleti, a tiroli és a vorarlbergi. A német-osztrák határmetszékek közül ezért csupán kettő, az 
überackerni és oberkappeli határkeresztezők tudnak hozzájárulni – 30 millió m3/nap 
kapacitással – az Ausztrián keresztüli tranzithoz. Az Ausztrián keresztüli nyugat-keleti tranzit 
az országot kelet-nyugati irányban átszelő WAG csővezetéken keresztül valósul meg. A 
WAG vezeték mellett, az északkelet-délnyugat irányú TAG vezeték megfordításával képes a 
likvidebb olasz piacról gázt szállítani a kelet-európai piacokra, 36 millió m3/nap 
kapacitással.117  

Az egyes szabályozási zónák saját TSO-val és kiegyenlítési mechanizmussal rendelkeznek. A 
keleti szabályozási zónában a szállítóhálózat tulajdonosa az OMV. A zónán belüli – 
elsősorban tranzitot kiszolgáló – szállítóvezetékek kapacitásait azonban nem az OMV 
értékesíti, hanem a különböző gázipari vállalatok – köztük az OMV – által e célból létrehozott 
konzorciumok.118  

                                                
117 Az olasz piac likviditásáról bővebben Szlovénia esetében írunk. 
118 A BOG és a WAG vezetékek kapacitását étékesítő konzorciumok többségi tulajdonosa az OMV, míg a TAG 
vezeték kapacitását értékesítő konzorciumban az olasz ENI rendelkezik 89%-os tulajdonhányaddal. A 
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Az ország nyugati részén található tiroli és vorarlbergi zónák a teljes osztrák fogyasztásnak 
csak töredékét teszik ki, mégis ezen zónák miatt nem lehet egységes osztrák gázpiacról 
beszélni. Az E-Control – osztrák energiapiaci szabályozó hatóság – Európai Bizottság részére 
benyújtott éves jelentései alapján ebben a két zónában a 2002-es piacnyitás óta nem valósult 
meg a piaci verseny. A piaci versenyt a rendkívül magas belső hálózatfejlesztési költségek 
helyett, a német piaccal való szorosabb integrációval lehetne megteremteni. Ugyanakkor ez 
nem feltétlenül szolgálná azt az osztrák törekvést, amely a baumgarteni kereskedelmi pontot 
kívánja régiós virtuális hubbá tenni. Ebben a stratégiában előrébb való a hubokkal még nem 
rendelkező piacokkal való szoros integráció, semmint egy már meglévő nagyméretű piaccal 
való egybeolvadás, ahol a baumgarteni hub jelentősége csökkenhetne. A baumgarteni hub 
kereskedelmi forgalmának – piaci méretének – növelésével a régió ármeghatározó piaca lehet, 
és az integrálódó európai gázpiacon a jövőben megvalósuló „hub to hub” kereskedelem egyik 
központjává válhat.  

Az utóbbi néhány évben az Ausztria felől érkező források számottevő mértékben 
hozzájárultak a hazai földgázpiaci verseny élénkítéséhez. Az osztrák határkeresztező 
kapacitás azonban jelenleg nem képes a piaci igények kielégítésére, mivel a fizikai kapacitását 
jelentősen meghaladó kapacitás igény mutatkozik rá. A kapacitások jelentős bővítése nélkül 
tehát önmagában minden bizonnyal nem képes garantálni a piaci integrációhoz alapvető 
fontosságú szabad, torlódásmentes áramlást. 

Szlovákia 
Szlovákiába, amely 90 Mrd m3/év szállítókapacitásával a kelet-nyugat irányú földgázszállítás 
autópályáját jelenti, a hazai felhasználás mintegy 66%-nak megfelelő (3,7 Mrd m3) 
földgázmennyiség érkezett nyugatról 2010-ben. Ezt a mennyiséget egyéb kapacitások 
hiányában belső felhasználás mellett eddig csupán Ausztria felé lehetett tranzitálni. 

Az osztrák és a szlovák példák jól mutatják, hogy a meglévő infrastruktúra képes jelentős, a 
hazai keresletet érdemlegesen kielégítő mennyiségű földgáz szállítására nyugati irányból a 
döntően keletről érkező földgázszállításokkal szemben. A szlovák határkeresztező kapacitás, 
az osztrák mellett elérhetővé teszi azon nyugati piacokat, amelyeknek likviditási hatása, mind 
a cseh, mind a szlovák piacon már érezhető volt a közelmúltban.  

A nyugati piacokon a közelmúltban felhalmozódott földgázfelesleg és a spot piacokon ennek 
hatására bekövetkező áresés hatása jelenleg is tart. Az elkövetkező 5-10 évre vonatkozólag 
nem lehet megjósolni a nyugati-európai földgázpiacok áralakulását, vagy a spot árak és a 
hosszú távú szerződések (döntően még mindig olajár-indexált) árainak viszonyát. A magyar 
földgázpiac szempontjából azonban önmagában az is számottevő eredménynek tekinthető, ha 
a hazai nagykereskedelmi árak tartósan képesek a nyugati piacok áraihoz igazodni, és ezáltal 
a hazai földgázfogyasztó vállalkozások nyugati versenytársaikhoz képest nem kerülnek 
versenyhátrányba.    
                                                                                                                                                   
konzorciumok az OMV-től hosszú távon megszerezték az adott vezeték kapacitás értékesítési és működtetési 
jogát, míg a vezeték az OMV tulajdonában maradt. A keleti zóna szállítóhálózatában így több belső átadási pont 
található, amelyeken a fennmaradó – nem tranzit jellegű – szállítóhálózatot üzemeltető és birtokló TSO elszámol 
a különböző szállítóhálózat kapacitást értékesítő konzorciumokkal. 
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A fenti táblázatból jól látható, hogy a cseh, osztrák és szlovák piacok jelentős tranzitot 
bonyolítanak le a régióban. Ezekben az országokban a tranzit mértéke többszörösen 
meghaladja a belső felhasználás mértékét, amely jelentős piaci likviditás-potenciált is jelent és 
megfelelő magyar határkeresztező kapacitások biztosításával ebből a likviditásból a hazai 
piaci is részesülhet.119 

A cseh, a szlovák és az osztrák piacon az utóbbi években megjelenő nyugati irányból érkező 
szállítások a kereskedelmi lehetőségek bővülésről tanúskodnak a régióban. Az osztrák piacok 
közvetlen összeköttetéssel rendelkeznek a nyugat-európai piacokkal, míg Szlovákia esetében 
a cseh piacon keresztül érhetőek el a nyugati források. Az Északi-Áramlathoz kapcsolódó 
OPAL-Gazella-TLG120 vezetékek üzembe helyezésével a Balti-tenger partjáról 2012-re 
ellátható lesz a német, a cseh, az osztrák és 2017-re az észak-olasz piac. Ennek következtében 
az orosz szállítások egy része az Északi-Áramlaton keresztül érkezik a térségbe a Testvériség 
vezeték helyett, így az utóbbin további szállítási kapacitások szabadulnak fel a közeljövőben. 

Románia 
Románia évi 13 Mrd m3-es földgázfelhasználásának zömét hazai kitermelésből fedezi, a 
hiányzó részt elsősorban két Ukrajna irányából érkező, az ország északi, illetve északkeleti 
határán belépő vezetéken (illetve a Magyarország felől érkező vezetéken) importálja. Ezek a 
vezetékek a román belső kereslet ellátását, illetve a belső hálózat egyensúlytartását szolgálják. 
A román átviteli hálózat kelet-nyugati irányú szállításokra kevéssé alkalmas, ezért az 
importvezetékeknek a belső egyensúlytartás szempontjából is fontos szerepük van.  

A román átviteli hálózat egy észak-dél irányú tranzit hálózattal rendelkezik, amely az ország 
keleti csücskén áthaladva Ukrajna felől érkező (14,7 Mrd m3) földgázt szállít tovább Bulgária 
irányába. Ez a vezeték, mely egyelőre kizárólag orosz eredetű földgáz észak-déli irányú 
szállítására alkalmas, a nyugat-európai területektől távolabb esik. A vezeték megfordításával 
esetlegesen elérhető, déli (Görögországon és Bulgárián keresztül érkező) földgázforrások 
tényleges megjelenése rövid távon kevéssé valószínű. A nyugat-európai piacokhoz való 
integrálódás lehetősége, tekintettel a kelt-nyugati belső hálózat gyengeségére, jelentős 
mértékű, idő és tőkeigényes hálózatfejlesztés nélkül nem képzelhető el.  

A román földgázpiac mérete jóval meghaladja a környező országok fogyasztását. A gazdasági 
válság előtti időszakban, 2000-2008 között az éves földgázfogyasztás 16-18 Mrd m3 között 
mozgott, a tárolói kapacitások nagysága meghaladja a 6 Mrd m3-t. A hazai fogyasztás a 2010-
re 13,3 Mrd m3-re esett vissza, melynek mintegy 80%-át az ország hazai kitermelésből, az 
importnál olcsóbb forrásokból fedezi. A számottevő, jelenleg mintegy 11 Mrd m3-es román 
belföldi kitermelés régiós gázpiacokon való megjelenése érezhetően növelné a likviditást és 
ezáltal kedvezően hatna a régiós földgázárak alakulására. A hazai kitermelésből származó 
földgáz jelenleg a román földgázárak alacsony szinten való tartása érdekében nem 

                                                
119 A szlovák vezetéken kelet-nyugati irányba tranzitált és egy hazai piaci szereplő által megvásárolt 
földgázmolekula fizikailag már Ukrajna területén átirányítható lenne a beregdaróci határra, de kereskedelmileg 
ez utóbbi tranzakció nem, vagy csak jóval nehezebben megvalósítható, mintha Szlovákia területén lenne az 
átadási pont. 
120 Lásd bővebben nemzetközi vezetékfejlesztési tervek című alfejezet 
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exportálható (nyugati irányba történő export határkeresztező kapacitások hiányában, illetve az 
aradi vezeték egyirányúsága miatt sem lehetséges), és ennek a helyzetnek a megváltozására 
rövid távon nem lehet számítani. Az Európai Unió azonban vizsgálja ennek a román 
gyakorlatnak az uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét, így közép-távon ez a gyakorlat 
megváltozhat.  

Románia hosszú távon potenciális tranzit országává válhat a Kaszpi-térségből érkező 
földgázszállításoknak. A Nabucco gázvezeték (vagy a többi, a Kaszpi-térségből származó 
földgáz nyugati piacokra történő szállítására irányuló projekt) megvalósulása jelentősen 
javítaná a román piac likviditását. A Nabucco 2017-re tervezett megvalósulásának 
„megvárása” önmagában azonban jelentős piaci versenyhátránnyal járna, ha az északi 
szomszédok egy integrált – Magyarországot kihagyó – piac létrehozásával már korábban 
mérsékelni tudják a földgáz árát vagy annak emelkedési ütemét. 

Az azeri földgáz importját, illetve nyugati irányba történő tranzitálását célzó többi projekt 
(White Stream,121 AGRI122) sorsa egyelőre nagyon bizonytalan. E projektek erős politikai 
indíttatásból jöttek létre. A projektek előkészítésében kizárólag állami tulajdonban lévő 
vállalatok vesznek részt, melyek döntéseit a piaci lehetőségek mellett az állami akarat erősen 
befolyásolja, miközben tőkeerejük sok esetben messze elmarad a szükségestől.123 
Megvalósítási céldátumuk nem került meghirdetésre, amely a piac integrációs stratégia 
kidolgozását nem könnyíti meg. 

A Kaszpi-térség mellett elvileg számításba vehetőek a Görögországból vagy Törökországból 
származó földgázszállítások is. A tervezett új kelet-balkáni határkeresztező kapacitások124 
azonban önmagukban nem bizonyulnak elégségesnek, hogy a piacot érdemben befolyásolni 
képes, jelentős mennyiségek jelenjenek meg Magyarországon. Ennek elsődleges oka, hogy a 
jelenleg, illetve a kivitelezés alatt álló román-magyar, illetve román-bolgár határkeresztező 
kapacitások a maguk ~2 Mrd m3/éves kapacitásukkal szűk keresztmetszetet jelentenek. Ezek a 
projektek csupán határkeresztező kapacitásfejlesztések, az országon keresztüli tranzithoz 
szükséges kapacitásokat nem foglalják magukba. A román belföldi hálózat déli-északi tranzit 
kapacitása jelenleg korlátos. Másodsorban, mind Bulgáriának, mind Romániának jelentős 
szabályozói változtatásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az exit-entry típusú tranzitnak, a 
jelenlegi „zárt” tranzittal125 szemben, piaci alapokat biztosítsanak.  

                                                
121 Tervezett kapacitása 32 Mrd m3/év, kivitelezési céldátum 2016. Kaszpi térségből szállítana földgázt a Fekete 
tenger fenekén vezetékes formában Romániába. 
122 Az Azerbajdzsán-Grúzia-Románia-Interconnector (AGRI) 2-10 Mrd m3 azeri eredetű földgázt szállítana 
cseppfolyós halmazállapotban (LNG) a Fekete tengeren keresztül Grúziából Romániába. 
123 Az AGRI projektben résztvevő, szintén állami tulajdonban lévő azeri olajtársaság, a Socar esetében 
korlátozott tőkeerőről természetesen nem beszélhetünk.   
124 2012-ben Bulgária-Románia /Russe-Giurgiu/ kétirányú, max. 2 Mrd m3/év kapacitású összekötő, valamint  
görög-bolgár összekötő /Komotini-Dimitrovgrad-Stara Zagora/ max. 5 Mrd m3/év, 2014-re Bulgária-
Törökország összekötő, valamint a meglévő bolgár-görög Kula-Sidirokastron (9 Mrd m3/év) megfordítása. 
125 A „zárt” tranzit alatt, a jelenleg meglévő hosszú távú szerződéssel biztosított orosz tranzitot értjük, amely 
gyakorlatilag nem lép be a román, bolgár gázpiacra, hanem a zárt csővezetékből a szerződésnek megfelelő 
mennyiséget veszik ki az ügyfelek. Az entry-exit típusú új határkeresztezőknél ilyen zárt fizikai infrastruktúra 
nem áll rendelkezésre, és a meglévő román export, illetve import kvóta szabályozás felülvizsgálását tenné 
szükségessé. 
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Szlovénia 
Szlovénia a régió egyetlen országa, amely az orosz és nyugati szállítások mellett algír eredetű 
földgáz importját is megvalósítja. Szlovénián keresztül tehát egy diverzifikáltabb piac érhető 
el. Ugyanakkor az algír földgáz betáplálását biztosító Mazara De Vallo olasz-algír 
határkeresztező kihasználtsága jelenleg megközelíti a technikai maximumot, amely így 
kapacitás bővítés elmaradása esetén nem alkalmas a jelentősebb – a régiót is elérő – földgáz 
mennyiség szállítására. A líbiai betáplálást biztosító Gela olasz határkeresztező kapacitása a 
líbiai zavargások kitöréséig 100%-os kapacitáskihasználtság mellett üzemelt, így a szállítások 
helyreállása esetén ez a vezeték sem lenne képes további mennyiségek piacra juttatására 
kapacitás bővítése nélkül. Szlovénián keresztül tehát csak jelentős olasz LNG terminálok 
kiépülése esetén lenne elérhető egy likvidebb piac. Ugyanakkor az olasz piac Szlovénián (és 
Horvátországon) keresztüli elérhetősége még az elkövetkező 4 évben megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések mellett is csak korlátozott lesz,126 így az abban rejlő potenciál 
nem éri el a cseh, osztrák, szlovák infrastruktúrában rejlő lehetőségeket. 

A magyar kormány szándéknyilatkozat (Memorandum of Understanding) tervezetet készít a 
szlovén kormánnyal egy esetleges földgáz határkeresztező kapacitás kiépítéséről. A 
megvalósíthatósági tanulmány elkészült. Az FGSZ tízéves fejlesztési tervében a kivitelezni 
kívánt fejlesztések között nem szerepel, azonban megemlítésre kerül, mint jövőbeli fejlesztési 
szándék megközelítőleg 1 milliárd m3/éves tervezett kapacitással. 

Horvátország 
Horvátország jelenleg hatályos földgázipari szabályozása jelentősen elmarad a környező 
európai uniós országoktól. Az Európai Unióhoz való közeljövőbeli csatlakozása 
felgyorsíthatja a jogharmonizációs folyamatot. Horvátországgal később egy jobban kiépített 
infrastruktúrával és szabályozói környezettel még mindig csatlakozhat egy már megvalósult 
piaci integrációhoz. 

A horvát hálózatfejlesztési tervek meg kívánják teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek 
lehetővé teszik a földgáz tranzitot. Első lépésként a horvát-magyar összekötő vezeték valósult 
meg, amely megszűntette Horvátország egy pontos import függőségét. A szlovén-horvát 
rogateci határkeresztező vezeték fejlesztésével 2014-től a jelenlegi 1,8-ról 8,9 Mrd m3/év-re 
növelnék kapacitását, ezzel egy időben a horvát-szlovén szállítási irány is elérhető lesz. 2016-
ig megvalósuló szlovén hálózati fejlesztési tervek elérhetővé teszik az osztrák és olasz 
piacokat is.  

Horvátország a krk-i LNG terminál vagy a TAP vezeték Ioniai gázvezeték ágának 
megépülésével jelentős mértékben képes lenne hozzájárulni (mindkét betáplálási pont 
tervezett kapacitása közel 10 Mrd m3/év) a régiós piaci likviditás növeléséhez. Azonban egyik 
projekt előkészítési fázisa sincs abban a stádiumban, amely az elkövetkező 6-7 évben lehetővé 
tenné megvalósulásukat.  

                                                
126 Szűk szlovén határkeresztező kapacitások miatt, amelyek 2015-ig megszűnhetnek 
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A TAP és a hozzákapcsolódó Ioniai vezeték beruházásáról egészen az azeri Shah Deniz II 
földgázmennyiség hivatalos allokációjáig nem döntenek, így a projekt megvalósulása 2017 
előtt semmiképpen sem várható. A Krk LNG nemzetközi konzorcium tagjai 2010 nyarán 
befagyasztották és felfüggesztették a projektet. A döntés felülbírálási dátumát 2014-re tűzték 
ki, így a konzorcium által kivitelezett LNG terminál 2017-2019 előtt nem fog rendelkezésre 
állni. Ugyan a horvát vállalatok127 a konzorcium döntését követően saját úszó terminál 
kivitelezését jelentették be 2014-re, a projekt jelenlegi előkészítettsége bizonytalanná teszi a 
céldátum tarthatóságát.  

Szerbia 
Szerbia Horvátországhoz hasonlóan nem tagja az Európai Uniónak. Míg azonban 
Horvátország rendelkezik jelentős belföldi kitermeléssel és tengerpartja lehetőséget biztosít a 
cseppfolyós földgáz világpiachoz való csatlakozásához, addig Szerbia csupán szárazföldi 
tranzit ország szerepét tudja betölteni a Déli-Áramlatban vagy alternatív szállításokban. 
Romániához hasonlóan Szerbia is határkeresztező kapacitást épít ki Bulgáriával 1,8 Mrd 
m3/éves kapacitással.128 Ugyan ez a vezeték elméleti összeköttetést képes biztosítani 
Bulgárián keresztül a görög, illetve török LNG terminálokkal, kapacitása csak a magyar 
határkeresztező bővítése és a bolgár, valamint a szerb tranzit szabályozás megvalósítása 
mellett teheti lehetővé, hogy a szerb piacon kívül más piacokat is jelentős mennyiségekkel 
lásson el. 

A Szerbiával történő piaci integráció elsősorban a régiós földgáztárolói versenyre lenne 
kedvező hatással, mivel ez a szerb törzsudvarnoki (Banatski Dvor) gáztároló piaci 
integrációjával járhatna együtt, amelynek jelenlegi 0,45 Mrd m3-es tároló kapacitását 
duplájára kívánják növelni. 

Bár Szerbia az Energy Community tagja, így vállalást tett az európai joggyakorlat átültetésére 
saját jogrendszerébe, ennek üteme és hatékonysága igen bizonytalan. Önmagában az a tény, 
hogy a Déli-Áramlat gázvezeték tranzit állama, nem járul jelentősen hozzá a régiós piaci 
integrációhoz, mivel nem biztosít alternatív forrást, vagy alternatív árazási stratégiát.129 Az új 
déli irányú szerb tranzit útvonal Magyarország szemszögéből akár kedvező is lehetne,130 
mivel hozzájárulhat egy alternatív forrást elérő útvonal létrehozásában. Ugyanakkor a 
szabályozói környezet alakulása, az új még nem megépített vezeték második fázisú 
kapacitásbővítésének céldátuma körülötti bizonytalanságok, az ehhez kapcsolódó magyar 
hálózatfejlesztési igény, mind kockázati tényezőként lépnek fel egy ilyen déli irányú piaci 
integrációs stratégia során. 

                                                
127 INA, Plinacro, HEP 
128 Amely 5 Mrd m3/év kapacitásra lesz bővíthető 
129 Az Északi Áramlaton érkező földgáz egy versenyző piacra érkezik be, így az árazási stratégia kialakításánál 
ezt figyelembe kell venni. A Déli-Áramlat viszont egy olyan régióban érkezik, ahol ugyan többlet szállítási 
kapacitást biztosít, de a beszállító azonos az eddigi domináns szereplővel, így nincsenek olyan ösztönzők, 
melyek az érintett piacon új árazási stratégia kialakításához vezetnének. A beszállító tulajdonképpen saját 
értékesítési kapacitásait bővíti és nem növeli a versenypiaci likviditást. 
130 A szerb-bolgár határkeresztező kapacitás a kezdeti 1,8 Mrd m3/évről 5 Mrd m3/év-re lesz növelhető a 
jövőben. 
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Összegzés 
A fenti adottságokat figyelembe véve elmondható, hogy mind a román, mind a horvát és 
szlovén piaci integráció mellett felsorakoztathatóak pozitív érvek (likviditásnövekedés, forrás 
diverzifikáció), ám infrastrukturális és szabályozási hiányosságaik miatt várhatóan csak 
hosszabb távon, 5-7 éves időtávban képesek számottevő forrásdiverzifikációt és 
likviditásnövekedést eredményezni. A román piac mérete és a hazai kitermelés nagysága 
kiemelkedik a régió többi országához képest, és erősebb integráció esetén elvileg rövid távon 
is érzékelhető hatással lehetne a magyar piacra, azonban a kedvezőtlen, nehezen kiszámítható 
szabályozási környezet, és az infrastrukturális adottságok bizonytalanná teszik az elérhető 
hasznokat. A számottevő hálózati összeköttetésekkel és tranzitkapacitásokkal rendelkező 
szlovák, osztrák és cseh piacok ezzel szemben rövid távon is elérhetővé teszik a nyugati 
földgázpiacokat, így likviditásnövelő, forrásdiverzifikáló és „árkonvergáló” hatásuk hamarabb 
jelentkezik.  

Az egyes integrációs irányok ugyanakkor nem zárják ki egymást: miközben a –likvid – 
nyugati földgázpiacokhoz történő kapcsolódást célszerű mielőbb biztosítani, a déli és keleti 
piacokban rejlő távlati (forrásdiverzifikációs) lehetőségek kihasználása érdekében aktív 
lépéseket kell tenni. A magyar földgázpiaci szabályozási know-how továbbadása, hazai 
szállítási és tárolói infrastruktúra jobb kihasználása olyan további szempontok, melyek a dél-
keleti piacokkal való szorosabb kapcsolat irányába mutatnak. 

Nemzetközi vezetékfejlesztési tervek 
A következőkben röviden áttekintjük a régióra vonatkozó lényegesebb, nagy nemzetközi 
szállítóvezeték-fejlesztési projektek fontosabb paramétereit, lehetőség szerint kitérve az egyes 
projektek megvalósulásának várható időpontjára és a megvalósulás előtt álló jelentősebb 
akadályokra. 

Déli-Áramlat földgázvezeték 
A vezeték az Orosz Föderáció területéről szállítana földgázt balkáni, közép-európai és olasz 
területekre. A Gazprom és az ENI részvételével megvalósuló vezeték teljes kapacitása 
63 milliárd m3/év, amely a Balkánon két ágra válna szét. Az északi ág – legalább 
10 milliárd m3/év szállítókapacitással – Bulgárián, Szerbián és Magyarországon, valamint 
Szlovénián keresztül érné el az észak-olasz piacot, egy ausztriai leágazással. A vezeték a 
tervek szerint legkorábban 2015 végén kezdhetné meg a földgázszállításokat, de csak 
fokozatosan (kb. öt éven belül) érné el teljes kapacitását.  

A Déli-Áramlat jelentős földgázmennyiségeket lenne képes a régióba, illetve hazánk 
területére szállítani. Mivel azonban az elérhető források és beszállítói kör tekintetében nem 
eredményez változást a jelenlegi helyzethez képest, ezért az ebből feltételezhetően következő 
-már eddig is alkalmazott- szállítási és árazási konstrukció valójában igen korlátozottan lenne 
képes hozzájárulni a likviditáshoz és a régiós szoros régiós földgázpiaci integráció 
elősegítéséhez. 
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Nabucco 
A Nabucco gázvezeték a Kaszpi-térségből, illetve a Közel-Keletről szállítana földgázt a 
délkelet- és közép-európai térségbe Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül. A 
vezeték tervezett kapacitása 31 milliárd m3/év, üzembe helyezésének időpontját a konzorcium 
2017-re tervezi. A Nabucco elsődleges forrása az azeri Shah Deniz II földgázmező lenne 
(15 Mrd m3/év várható kitermeléssel), mely azonban legkorábban 2018-ben lehet képes 
elegendő földgázt termelni ahhoz, hogy a Nabucco (vagy valamely másik, ugyanezen 
földgázmezőre építő projekt) megkezdhesse a szállításokat. A Nabucco ekkor is csak 
fokozatosan, közel öt év alatt érné el teljes szállító kapacitását. A mező kapacitása azonban 
nagy valószínűséggel csak egy projekt megvalósulásához lesz elegendő, így a Nabucco, TAP-
IAP, ITGI projektek közül várhatóan csak egyik lesz képes az induláshoz szükséges 
földgázforrások biztosítására. A Nabucco gázvezeték megépítése a projekt részvényesi 
struktúrájának és a megcélzott földgázforrásoknak köszönhetően régiós szinten számottevő 
mértékben növelhetné a likviditást, így magyar szemszögből többirányú piaci integrációt 
képes elősegíteni. 

Trans-Adriatic-Pipeline (TAP) és az Ioniai földgázvezeték (IAP) 
A TAP vezeték elsősorban Olaszországba szállítana földgázt török területekről 
Görögországon és Albánián keresztül. A vezeték tervezett kapacitása az első fázisban 
10 milliárd m3/év. A második fázisban egy északi leágazással egészítenék ki, amely Albánia, 
Montenegró, Horvátország, Szlovénia területén keresztül érné el az észak-olasz piacokat, 
további 10 milliárd m3/éves kapacitással. Az Ioniai vezeték jelentős, hozzávetőlegesen 
5 Mrd m3-es likviditástöbbletet biztosítana a balkáni országok (elsősorban Horvátország) 
számára. A vezeték tervezett üzembe helyezésének időpontját egyelőre nem hirdették ki. A 
megépítést a Shah Deniz II konzorcium tagjaival kötött megállapodástól tették függővé. 

OPAL-Gazella-TLG 
Az OPAL vezeték az Északi-Áramlat által szállított földgáz Németország déli területeire való 
tovább szállítása érdekében került kiépítésre. A Balti tenger parti Greifswaldból fut a német-
cseh határon fekvő Olbernhauba. Kapacitása 35 Mrd m3/év. A Gazella vezeték az OPAL 
folytatásaként (30-33 Mrd m3/éves kapacitással) Csehország észak-nyugati csücskét szelné át: 
a vezeték az ország észak-nyugati szegletében Hora sv. Katerinyél lép be és dél-nyugaton a 
német Waidhausnál lép ki cseh területről. A Gazella a MEGAL vezetékre csatlakozva, 
elsősorban a dél-német területek ellátását hivatott biztosítani. Az OPEL-Gazella vezetékek a 
tervek szerint 2012-ben már üzemelni fognak. 

A TLG vezeték szigorúan véve nem kapcsolódik az Északi-Áramlathoz tartozó német és cseh 
szárazföldi vezetékfejlesztésekhez, mégis egy fajta észak-déli folyosó végső befejező 
elemének tekintő. A TLG a német-osztrák határról (Burghausen) észak-déli irányba fut az 
osztrák-olasz határig (Arnoldstein). A vezeték tervezett kapacitása 11,4 Mrd m3. Üzembe 
helyezését 2017-re tervezik. A Gazella kiadási pontja (Waidhaus) és a TLG betáplálási pontja 
(Burghausen) között létezik megfelelő kapacitású összekötő vezeték Németország területén. 
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A vezeték a töredékét tudná szállítani a Gazella vezeték által szállított mennyiségeknek, 
ennek ellenére potenciális tranzit szerepe Olaszország irányába (és visszafelé) 
megkérdőjelezhetetlen. A vezeték megépítését a potenciális olasz tranzit mellett a bővülő 
osztrák tárolókapacitások jobb kihasználása is ösztönzi, valamint a Déli Áramlat 
megvalósulása esetén, a vezeték által szállított földgáz egy részét dél-német területek felé 
szállítaná tovább.  

Az Opal-Gazella szállítóhálózat likviditásnövelő szerepét némileg beárnyalja, hogy a 
németországi szakasz észak-déli irányban a harmadik feles hozzáférés alól mentességet élvez, 
így azon csak a projektet finanszírozó befektetők (melyek részben azonosak az Északi 
Áramlat tulajdonosaival) szállíthatnak és értékesíthetnek.  

V4-es Észak-déli folyosó 
Az Észak-déli energiafolyosó tervét a Visegrádi 4-ek a 2009. januári gázkrízist követően 
fogalmazták meg, 2010 februárárjában a V4+ Energiabiztonsági találkozón deklarálták. A 
terv azonban nem egy több országon áthaladó vezeték építésére vonatkozó, 
projekttársasággal, befektetőkkel rendelkező, jól definiált projekt, hanem egy politikai 
szándéknyilatkozat, mi szerint az érintett országok törekedni fognak az észak-déli 
szállításokat lehetővé tévő infrastrukturális fejlesztésekre. A folyosó megvalósítását segítő 
elkülönült vezetékfejlesztési projekteket azonban az EU számos formában, így az európai 
energiaügyi gazdaságélénkítő program (EEPR) keretében is támogatja. A feladat 
koordinálását az Európai Bizottság vette át.  

A folyosó az épülő lengyel (Swinoujscie) és a tervezett horvát (Krk) LNG terminálokat kötné 
össze a közép-kelet-európai piacokkal egy észak-déli folyosót képezve az Európai Unió keleti 
határa mentén. A folyosó koncepciójába illeszkedik a már megépült horvát-magyar összekötő 
vezeték, a tervezett szlovák-magyar, szlovák-lengyel és cseh-lengyel határkeresztező 
vezetékek. 

A tervezett folyosó megvalósulását számos tényező lassítja. A magyar szempontból 
legrelevánsabb (meglévő vezetékeken keresztül elérhető) horvát LNG terminált tervező 
nemzetközi konzorcium tagjai a beruházási döntést 2014-re tolták el, így a projekt 2017 előtt 
biztosan nem valósul meg. A horvát piaci szereplők (HEP, INA, Plinacro) ugyan jelezték, 
hogy önerőből egy úszó LNG terminál megvalósítást tervezik 2014-re, a projekt körül 
azonban jelentős bizonytalanság van, így a horvát LNG szállítások tekintetében sem a 
céldátum, sem a megvalósulás ténye nem tekinthető véglegesnek. 

A lengyel Swinoujscie terminál építését már megkezdték, üzembe helyezését 2014-re 
tervezik. Kezdetben 5 Mrd m3/éves kapacitással működne, amely a második fázisban (2017-
2018-ra) további 2,5 Mrd m3/év kapacitással egészülne ki. Lengyelország számára ez az 
alternatív import forrás bizonyosan hozzájárul az ellátásbiztonság és a belső piaci likviditás 
növeléséhez, azonban régiós szinten ennek hatása több okból (elsősorban az északi irányból 
történő szállítást lehetővé tevő fejlesztések csekély összehangoltsága miatt) is csekély lehet. 
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A 2013-ra megvalósuló cseh-lengyel összekötő vezeték 2,3 millió m3/napos téli és 
0,38 millió m3/nap nyári kapacitása (kb. 0,6 Mrd m3/év) nem biztosít elégséges 
összeköttetetést a likviditás szempontjából. A Kassa közelében létesítendő lengyel-szlovák 
összekötő vezeték a tervek szerint jelentős, évi 5 Mrd m3/éves kapacitással rendelkezne, a 
beruházói döntést azonban várhatóan csak 2012-ben hozzák meg. Addig a hozzá tartozó 
kapacitás pontos mennyisége és a vezeték üzembe lépésének időpontja nagyon bizonytalan. 
Mivel a vezeték Lengyelország délkeleti csücskét kötné össze Szlovákiával, ezért kevéssé 
valószínű, hogy az LNG terminálból származó gáz tartós tranzitálását eredményezné.131 
Ugyan az orosz eredetű gáz „átirányítását” lengyel területről a déli területekre már Ukrajna 
területén meg lehetne oldani, a jövőbeni ukrán szabályozással kapcsolatos bizonytalanság és 
politikai okok ezt nem garantálják. A tervezett vezeték tehát olyan meglévő infrastruktúrát 
vált ki, amelynek gyakorlati használatát szabályozói hiányosságok és politikai megfontolások 
nehezítik. 

Déli, kelet-balkáni földgázfolyosó 
Görögország és Törökország már jelenleg is rendelkezik alternatív, nem vezetékes 
földgázforrással. A Földközi tengerről ellátott LNG terminálok tényleges alternatívát képesek 
biztosítani a hagyományos vezetékes szállításokkal szemben, valamint kaput jelentenek a 
világpiaci földgázforrások irányába. A jelenleg üzemelő terminálok kapacitása 16,3 Mrd 
m3/év, amely mellett további 2 Mrd m3/év kapacitásbővítést létrehozását tervezik. 
Amennyiben a közép-európai régiót ellátó egyik nemzetközi vezeték projekt sem valósulna 
meg (Nabucco, TAP, Déli-Áramlat) úgy nagyobb szerepet kaphatnak a Görögország, illetve 
Törökország felé elérhető határkeresztező kapacitások, mint alternatív szállítási útvonalak. A 
következőkben bemutatásra kerülnek a jelenleg elérhető és a tervezett kapacitások, melyek 
megteremthetik a lehetőséget ezen országok felől Magyarország irányába érkező 
földgázszállításokra.  

A működő görög-bolgár összekötő vezeték (Kula-Sidirokastron 9 Mrd m3/év) 
megfordíthatóságát, azaz a görög-bolgár irányú szállításokat a hatályos uniós jogszabályok 
alapján 2014-re biztosítani kell. E vezeték mellett előkészítés alatt áll a Komotini-
Dimitrovgrad-Stara Zagora 3-5 Mrd m3/év görög-bolgár vezeték kiépítése, amely 
kimondottan görög irányból kíván földgázt szállítani az LNG terminálokból vagy az ITGI 
vezetékből. 

Bulgária Görögország mellett, Törökország felé tartó határkeresztező vezetékkel is 
rendelkezik (Malkoclar 38 Mrd m3/év). A vezetékkapacitás egy részének 
megfordíthatóságáról és annak kereskedelmi célú használatáról, valamint új török-bolgár 
irányú szállításokra alkalmas vezetékek kivitelezéséről folynak az egyeztető tárgyalások. 

A bolgár-román szakaszon Russe-Giurgiu városoknál kétirányú, max. 2 Mrd m3/év kapacitású 
vezeték kivitelezését kezdték meg, amelyet 2012-ben kívánnak üzembe helyezni. A bolgár-

                                                
131 Az orosz szállítások megszűnése esetén az észak-déli szállítás a tervek szerint megoldott lesz. Ugyanakkor a 
vezeték jelentős szerepet tölthet be, a lengyel palagáz potenciál „beteljesülése”, azaz nagy volumenű kitermelése 
esetén. 
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szerb szakaszon Nis-Dimitrovgrad szakaszon 1,8 Mrd m3/év új határkeresztező kapacitás 
tervezését és kivitelezését kezdték meg, amely várhatóan 2015-ben szállít először földgázt. 

Első fázisukban az új dél-balkáni összekötő vezetékek a kereskedés minimumát lehetővé tevő 
kapacitások kiépítését jelentik, amely a balkáni régió piac integrációja szempontjából jelentős 
előre lépés. A fenti fejlesztések azonban nem elegendőek ahhoz, hogy a magyar piacon is 
érezhető likviditás-növelő hatást váltsanak ki rövidtávon. A második fázisban tervezett 
kapacitás bővítések, különös tekintettel a szerb tranzitra, már a déli szűk keresztmetszetek egy 
részének feloldását jelenthetik, ám ezek a kapacitások csak az évtized második felére állnak 
majd rendelkezésre, így déli régiós piaci integráció kezdetét is csak az évtized második 
felében tenné lehetővé. 

2 táblázat: Meglévő és jövőbeni (tervezett) határkeresztező kapacitások a régióban 

 

Irány 

Virtuális 
Backhaul 
vagy két 
irányú 

Jelenlegi 
kapacitás - 
GWh/nap 

(mil. m3/nap -
GCV) 

Új kapacitás 
(Mil m3) 

GCV 
értéken 

számítva 

Új kapacitás 
tervezett üzembe 
helyezésének éve 

Ausztria 
Baumgarten SK-AT B 460,2 (41,16)   
 AT-SK B 174,3 (15,6)   
 SK-AT I 110,1 (9,84)   
 SK-AT N 1031 (92,22)   
Mosonmagyaróvár AT-HU I 128,4 (11,47)   
kapacitás növelés AT-HU I  33,45 (3) 2011 
kapacitás növelés 

AT-HU I  
167,92 
(15,06) 

2018 (n.m.) 

Oberkappel DE-AT B 85,6 (7,5) -  
 AT-DE B 146 (12,8) -  
Burghausen (AT) / 
Überackern (DE) 

AT-DE I 112,8 (8,83)   

Murfeld (AT) / Cersak 
(SI)132 

AT-SI I/N 74,9 (6,7)   

Tarvisio (IT) / Arnoldstein 
(AT) 

AT-IT I/B 1135,5 (101,5)   

 IT-AT I/B -   
Kiefersfelden DE-AT N 22,8 (2)   

Lanzhot/Baumgarten CZ-AT I  
201,59 
(18,08) 2014 (n.m.) 

Tauerengasleitung (TLG) 
(belső hálózatfejlesztés) 

DE-AT-
IT 

I  347,88 (31,2) 2017 

Bulgária 
Zidilovo BG-MK N 23,4 (2,9)   
Kula (BG) / Sidiroastron 
(GR) 

BG-GR N 108,7 (9,7)   

kapacitás növelés GR-BG I  108,7 (9,7) 2012 év vége 
Malkoclar BG-TK N 467,2 (42,04)   
Negru Voda I RO-BG N 210,3 (18,89)   
Negru Voda II-III RO-BG N 596,9 (53,62)   
Nis-Dimitrovgrad BG-RS I  61 (5,48) 2015 
Komotini-Dimitrovgrad-
Stara Zagora 

GR-BG I (3 vagy 5)  2015 

                                                
132 Osztrák oldalon hálozatfejlesztés nélkül megduplázható a kapacitás. 
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Russe (BG) – Giourgu 
(RO) 

RO-BG I  61 (5,48) 2012 

Csehország 
Lanzhot SK-CZ B 1268 (113,8)   
 CZ-SK B 155,6 (13,9)   
kapacitás növelés CZ-SK B  245 (22) 2012 
Hora Svaté Kateriny/ 
Deutsch-Neudorrf 

CZ-DE B 270 (21,95) 
  

 DE-CZ B 108 (8,78)   
Hora Svaté 
Kateriny/Olbernhau 

DE-CZ B 300 (24,39)   

 CZ-DE B 222 (18,05)   
Waidhaus CZ-DE I 257,5 (22,58)   
 CZ-DE N 902,5 (79,16)   
Lanzhot/Baumgarten CZ-AT Y  ? ? 
Gazella (Hora Svaté 
Kateriny – Wadhaus) 

DE-CZ-
DE 

I (TPA 
korlátozott) 

 
916,42 
(82,19) 

2011 

 

PL-CZ I  

Tél - 28,32 
(2,4) 
nyár – 3,77 
(0.38) 

2013 

Horvátország 
Drávaszerdahely HU-HR N 202,9 (18,2)   
 HR-HU I   2011 végére 
Rogatec SI-HR N 53,3 (4,78)   
megfordíthatóság HR-SI I  53,3 (4,78) 2011 késés várható 
kapacitás növelés HR-SI I  99.34 (8.91) 2011 késés várható 
 HR-SI I   
 HR-BiH    

Dubrovnik - Igalo MT-HR   
306,61 (27,4) 
n.m. 

 RS-HR    

2012-2021-es 
fejlesztési tervben 
(szerkesztés alatt) 

Magyarország 
Csanádpalota HU-RO I 50,7 (4,55)   
Drávaszerdahely HU-HR N 202,9 (18,2)   
Kiskundorozsma HU-SB N 137,9 (12,5)   
Mosonmagyaróvár AT-HU I 128,4 (11,47)   
kapacitás növelés AT-HU I  33,45 (3) 2011 

kapacitás növelés AT-HU I  
167.92 
(15,06) 

2018 (n.m.) 

Beregdaróc (HU) – 
Beregovo (UA) 

UA-HU N 624,4 (56)   

Velky Krtis – 
Balassagyarmat 

SK-HU I  158,77 
(14,25) 

2014 

Románia 
Negru Voda I RO-BG N 210,3 (18,89)   
Negru Voda II-III RO-BG N 596,9 (53,62)   
Csanádpalota HU-RO I (B) 50,7 (4,55)   
megfordíthatóság  I teljes  50,7 (4,55) 2015 
Mediesu Aurit (RO) 
Tekovo (UA) 

UA-RO n.a. 126,5 (11.85)   

Isaeccea (RO) – Orlovka 
(UA) 

UA-RO n.a. 256,1 (24)   

 
RO-RS    

2014 partly related 
to Nabucco 

Russe (BG) – Giourgu 
(RO) 

RO-BG I  61 (5,48) 2012 

Szerbia 
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Kiskundorozsma HU-SB N 137,9 (12,5)   
 SB-BiH     
 RO-SB     
Nis-Dimitovgrad BG-RS I  61 (5,48) 2015 

Szlovákia 
Lanzhot SK-CZ B 1268 (113,8)   
 CZ-SK B 155,6 (13,9)   
Baumgarten SK-AT B 460,2 (41,4)   
 AT-SK B 174,3 (15,7)   
 SK-AT I 110,1 (9.9)   
 SK-AT N 1031 (92,8)   
Uzhgorod (UA) – Velke 
Kapusany (SK) 

UA-SK I 3103,5 (278,6)   

Kosice133 SK-PL I  
152,64 
(13,69) 

2012 (beruházási 
döntés) 
2014 tervezett 
üzembehelyezés 

Velky Krtis – 
Balassaqyarmat 

SK-HU I  
158,77 
(14,25) 

2014 

Szlovénia 
Gorizia (IT)/Sempeter (SI) IT-SI B/I 27,9 (2,5)   
Kapacitás növelés IT-SI I  36,93 (3,3) 2014 
megfordíthatóság SI-IT I  27,9 (2,5) 2014 
megfordíthatóság - 
Kapacitás növelése 

SI-IT I  40,28 (3,6) 2014 

Rogatec SI-HR N 53,3 (4,78)   
megfordíthatóság HR-SI I  53,3 (4,78) 2011  

Kapacitás növelés HR-SI I  99.34 (8.91) 
2011 esteleges 
késés  

Murfeld (AT) / Cersak (SI) AT-SI I/N 74,9 (6,7)   
Kapacitás növelés AT-SI   15,6 (1,4) 2011 
Kapacitás növelés AT-SI   50,36 (4,5) 2014 
Kapacitás növelés AT-SI   82,81 (7,4) 2016 

Forrás: ENTSOG (2011) Ten-Year Network Development Plan 2011-2020 és National Energy 

Regulator reports for ERGEG (2010, 2009) 

 

                                                
133Forrás:Rzeczpospolita, http://www.energydelta.org/en/mainmenu/edi-intelligence/latest-energy-
news/slovakia-poland-look-into-visegrad-pipeline, http://www.euractiv.com/en/energy/slovakia-poland-look-
visegrad-pipeline-news-501292 



13 ábra: A régió földgázhálózata 

Forrás: GIE 2010 

  


