


Oktatás
   Energiagazdálkodási szak-

közgazdász akkreditált má-
soddiplomás képzés

   ERRA nyári egyetem

   Szabályozói kurzusok

   Árszabályozási kurzusok

   Vi l lamosenergia-piaci trénin-
gek

   Piacmonitoring

   Gázpiaci kurzusok

   Alkalmi, vál la lati képzések
egyedi igények alapján

Kutatás
Fő kutatási területünk a kelet-
közép- és a délkelet-európai ré-
gió:

   Regionál is vi l lamosenergia-
és gázármodel lezés

   CO2-kvótakiosztás és -keres-
kedelem

   M egújuló erőforrások támo-
gatása és piacai

   El látásbiztonság

   Piaci belépési és kereske-
delmi korlátok

   Szolgáltatóváltás

Tanácsadás
   Ár-előrejelzés és országta-

nulmányok a beruházási
döntések előkészítéséhez

   N agyfogyasztói tanácsadás
az energiastratégia kialakítá-
sához a l iberal izált piacon

   Árszabályozási tanácsadás a
szabályozó hatóságok és az
energiaszolgáltató cégek ré-
szére

   Konzultáció és tanácsadás
rendszerirányítók részére, az
új piaci kihívások kezelésére

   Stratégiai dokumentumok
háttértanulmányainak elké-
szítése

A Regionál is Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) cél ja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási , tanácsadási és oktatási tevékeny-
séget végzünk a vi l lamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, i l letve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vál la lati beruházási döntés-elő-
készítésig terjednek.

A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionál is környezet figyelembevétele
nélkül . A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fej leményeit folyamatosan figyel jük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionál is vi l lamosenergia-piaci model lt építet-
tünk. 201 2-ben model lezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci model l jét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci model lt fej lesztettünk.

A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal , valamint egyetemi tudományos hátterükkel az ener-
giaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.
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Tisztelt Olvasó!

Az idei év első jelen-
tését egy dupla cikkel
indítjuk: a 201 4 má-
sodik felében kibon-
takozó ukrán válság
kapcsán az európai
földgázrendszer ru-
galmasságát járjuk
körül . Az U krajna és
Oroszország közötti
elhúzódó konfl iktus
kapcsán újra felvető-
dött a kérdés, hogy
vajon képes-e az eu-

rópai földgázrendszer nagyobb trauma nélkül átvé-
szelni az orosz import átmeneti , vagy elhúzódó
kiesését. A forráskiesésre a rendszer a kitárolás fo-
kozásával , az LN G import növelésével , a hazai kiter-
melés felfuttatásával , a földgáztüzelésű erőművek
tüzelőanyag-váltásával (olajra történő átál lásával), i l -
letve termelésük széntüzelésű erőművekkel történő
kiváltásával tud reagálni . A cikk sorra veszi a fenti ru -
galmassági eszközökben rej lő potenciált, a lkalmazá-
suk feltételeit és korlátait. Bemutatjuk az infrastruk-
túrában rej lő lehetőségek és rugalmasságok mér-
tékét, különös tekintettel az el lenirányú áramlások
szerepére, i l letve az egyes rugalmassági eszközök
igénybe vételét hátráltató tényezőket.

M ásodik írásunk a 201 2 októberében elfogadott
energiahatékonysági irányelv végrehajtásával kap-
csolatban felmerült eddigi tapasztalatokat tekinti át.
Különös figyelmet szentelünk az irányelv legismer-
tebb rendelkezésének, a kötelezettségi rendszerek
működtetését megkövetelő 7. cikkely végrehajtásá-

nak. Bemutatjuk a tagál lami energia-megtakarítási
célkitűzések meghatározásakor és a tagál lamok által
javasolt eszközrendszer összeál l ításakor elkövetett
módszertani hibákat, melyek az irányelvbe épített
kiskapukkal együtt oda vezethetnek, hogy a megva-
lósuló energiamegtakarítás mértéke jelentős mér-
tékben elmaradhat az Európai Bizottság által ko-
rábban remélt szinttől .

H armadik cikkünk a megújuló energiaforrások hazai
távhőtermelésen belül i arányának növelése előtt ál -
ló kihívásokat és a lehetséges megoldásokat vizsgál-
ja. A cikk első felében röviden összefoglal juk a 201 4
novemberében a Brit N agykövetséggel közösen ren -
dezett workshopon bemutatott hazai projektfej lesz-
tési tapasztalatokat és a finanszírozással kapcsolatos
kihívásokat, i l letve a külföldi előadók által említett
érdekesebb szabályozási megoldásokat. Írásunk
második felében bemutatjuk a résztvevők által meg-
fogalmazott, a megújuló alapú távhőtermelés szabá -
lyozói környezetének javítását célzó javaslatokat,
különös tekintettel a távhőtermelők, távhőszolgálta-
tók, projektfej lesztők, banki szakemberek és a sza-
bályozói oldal képviselőinek részvételével folytatott
kerekasztal-beszélgetés során felmerülő javaslatok-
ra.

dr. Kaderják Péter, igazgató
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A magyar negyedéves vi l lamosenergia-fogyasztás
megegyezett a tavalyi év azonos negyedévének
áramfogyasztásával (9,65 TWh). N em nőtt tovább az
import részaránya, ez átlagosan a fogyasztás 32%-a
maradt. A tartósan magas importarány oka egyértel -
műen a magyar piacok relatív drágasága a régióban:
ezt jelzi , hogy a szlovák és osztrák import ára havi
határkeresztező aukciókon 1 0-1 5 €/M Wh-ra emelke-
dett. A másnapi zsinórtermék átlagosan 7 €/M Wh-
val volt magasabb a szomszédos tőzsdék azonos ter-
mékénél , a jövő évi szál l ításúnál ugyanez az
árkülönbözet 8,5 €/M Wh volt. A negyedévben na-
gyon erősen szétváltak a magyar és a szlovák piacok:
a tel jes időszak harmadában egyeztek csak meg az
órás árak.

A harmadik negyedév gázfogyasztása 2%-kal volt
alacsonyabb a tavalyi év gázfogyasztásánál . A hazai
kitermelés nem tért el értékelhetően az előző év
azonos időszakának kitermelésétől , a magyar nettó
földgázimport 1 3%-kal volt magasabb az előző ne-
gyedévesnél . A gázimport a tárolókba került, ezek
töltöttsége a negyedév végére 46%-ra nőtt. A 2,8
mil l iárd m 3-nyi import 53%-a érkezett U krajna felől ,
47%-a Ausztria irányából érte el az országot.

Nemzetköziártrendek

201 4. harmadik negyedévében az energiapiacok
szempontjából meghatározó kőolaj- és szén vi lágpi-
aci árát jelző árindexek számottevő áresést produ-
káltak. A Brent olaj hordónkénti ára az előző
negyedév stagnálását követően 1 1 0 $/hordó árszint-
ről szeptember végére 95 $/hordó árszintre esett,
ami kétéves mélypontot jelent: utol jára 201 2 júniu-
sában volt i lyen alacsonyan az olajár. Az EEX ener-
giatőzsdén jegyzett határidős jövő évre szóló ARA
szén árának alakulása, ha kisebb ütemben is, de kö-
vette a Brent olajár alakulását: a termék tonnánkén-
ti ára a júl ius elej i 79 $-ról 74 $-ra csökkent (1 . ábra).

A nemzetközi gázárak közül az ázsiai piacokat jel-
lemző japán LN G importárat, az Észak-Amerikában
meghatározó H enry H ub spot indexet, Európában
pedig az orosz importot közelítő német határárat, i l -
letve a l ikvid tőzsdén kereskedett TTF gázárat mu-
tatjuk be a 2. ábrán. A vi lágpiacon a földgázár felső
korlátját a J apánba szál l ított LN G árak, alsó korlátját
az Egyesült Ál lamokban, a H enry H ubon kereskedett
gázárak adják. A negyedévben sem a japán, sem az
amerikai földgázárakban nem történt számottevő –
50 Eurocent/M Wh-t meghaladó – változás. A japán
árak 37,5-38 €/M Wh közt mozogtak, míg a H enry
H ubon kereskedett gáz ára 1 0-1 0,4 €/M Wh között
alakult. A TTF spot árak júl iusig tovább estek, majd

augusztustól újra növekedtek. J ú l iusban
egészen 1 5 €/M Wh-ig zuhant a spot
földgázár, ami három éves mélypontot
jelent (utol jára 201 1 szeptemberében
kereskedtek 1 5 €/M Wh-ért a TTF gázt). A
tőzsdei gázárak 201 4 márciusa és júl iu-
sa között mintegy 40%-ot estek, a meg-
lehetősen enyhe télnek és az utóbbi fél
évben Európába átterelődő LN G szál l í-
tásoknak köszönhetően. A tendencia
júl ius második felében és augusztusban
fordult meg, amikor a norvég északi-
tengeri mezők termelése elmaradt a ta-
valyi termeléstől . A TTF gáz ára a ne-
gyedév végére visszakúszott a 20
€/M Wh feletti árszintre. Az olaj indexált
hosszú távú szerződés benchmarkja-
ként használt német határár csak júl i-

Energiapiaci folyamatok

2 014 harmadik negyedévében jelentősen esett a kőolaj és az európai piacokon kereskedett földgáz ára,
továbbá összezárt a kettő közötti olló. A japán és az amerikai földgázár nem változott a negyedévben,

az európai piacokat jellemző TTF spot gázár viszont júliusban tovább esett, és a hosszú távú szerződések
árában is találunk kis törést. A negyedév végén azonban az európai gázárak újra emelkedtek, 20 €/MWh
szintig. Ezzel egy időben a német áramtőzsdén stagnált a zsinór-és csúcstermék ára, és a szennyezési jogok
beszerzési ára sem mozdult el a 6 €/t szintről. A csökkenő gázáraknak köszönhetően az év elején még
masszívan negatív német clean spark spread júliusban megközelítette a 0 €/MWh-t, de ez nem maradt
hosszú életű – a negyedév végére újra egyértelműen veszteségessé vált a földgáz alapú termelés.

1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent

nyersolaj árának alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptember végéig
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usban esett 23 €/M Wh-ra, egyébként
maradt a 27 €/M Wh áron.

A német jövő évi zsinóráram ára csupán
kis elmozdulásokat mutatott: jú l iusról
augusztusra 1 €/M Wh-val nőtt, majd
szeptemberre újra 34,5 €/M Wh-ra csök-
kent. A csúcsidőszaki áramár követte a
zsinórár alakulását, 43 és 44 €/M Wh közt
mozgott. A 201 4. decemberi lejáratú
szennyezési jogok ára 6 €/t szinten stag-
nált a negyedévben (3. ábra).

A gáz- és széntüzelésű erőművi termelés
piaci megtérülését két árkülönbözettel
vizsgálhatjuk: a gázerőművek esetében a
clean spark spread-del , a szénerőművek
esetében pedig a clean dark spread-del .
M indkét mutató a tőzsdei vi l lamosener-
gia-árak és az erőművi termelési költsé-
gek különbözetét mutatja, ahol a ter-
melés költsége az egy M Wh vil lamos-
energia előál l ításához szükséges gáz
(spark spread), i l letve szén (dark spread),
továbbá az ugyanennyi vi l lamosenergia
előál l ításával járó CO2-kibocsátást fede-
ző szennyezési jog költségeiből adódik
össze. A 4. ábra a fent említett mutatók
havi átlagait ábrázol ja a német EEX tőzs-
de spot zsinór áramára, valamint a hol-
landiai TTF spot gázára és az ARA szénár
alapján. Az elmúlt években a gáztüzelésű
erőművek jövedelmezőségét jelző clean
spark spread egyetlen hónapban sem
lépett ki a negatív tartományból . A ta-
vasztól őszig tartó gázárcsökkenés hatá-
sára azonban a clean spark spread lát-
ványos növekedést produkált: jú l ius havi
átlaga már megközelítette a 0 €/M Wh-t,
de a gázárak augusztus-szeptemberi
erősödésével a spread újra -5 €/M Wh alá
sül lyedt. A clean dark spread 8-1 3
€/M Wh között alakult a negyedévben –
habár a szenes erőművek jövedelmező-
sége 201 3 őszétől kezdődően számotte-
vően romlott (1 5-20 €/M Wh-ról 1 0
€/M Wh-ra).

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptemberig

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, il letve a decemberi szállítású határidős

CO
2
-kvóta árának (EUA) alakulása 201 3. júliustól 201 4. szeptember végéig

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű

erőművek) alakulása a német piacon 201 3. július–201 4. szeptember között

Megjegyzés: Számításainkban a gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésű erőművek
esetében 38%-os hatásfokot feltételeztünk.
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Hazai árampiaci helyzetkép

A havi határkeresztező aukciók jól tük-
rözik a magyar vi l lamosenergia-piac vi-
szonyát a környező piacokhoz. A leg-
inkább meghatározó szlovák és osztrák
határmetszékeken a M agyarországra
irányuló kapacitások ára júl iusban és
augusztusban 1 0 €/M Wh felett volt, az
osztrák metszéken egyenesen megha-
ladta a 1 4 €/M Wh-t. Romániához képest
3,5-6 €/M Wh-val volt drágább a magyar
piac. A horvát és szerb piacok áramár
szempontjából a magyarral azonos ré-
giót alkottak, a horvát piac 30 eurócent-
tel , a szerb 50 eurócenttel volt csak
drágább a magyarnál . (5. ábra).

M agyarországon a harmadik negyedév
vi l lamosenergia-fogyasztása 9,65 TWh
volt, ami lényegében megegyezett a ta-
valyi év azonos negyedévének fogyasz-
tásával . N em történt strukturál is
változás a nettó import és a hazai erő-
művi termelés megoszlásában sem, a
negyedéves átlagban az elfogyasztott
vi l lamos energia 32%-át importáltuk,
csakúgy, mint 201 3 harmadik negyed-
évében. A magas importarány oka egy-
értelműen az importforrások diszkontja
a hazai termelésű vi l lamos energiával
szemben, ahogy azt a 6. ábrán is láthat-
juk.

A régiós tőzsdék határidős piacain a
harmadik negyedévben augusztusra 1
€/M Wh-val nőtt a jövő évi zsinóráram
ára, majd szeptemberre 50 eurócentet
esett. Érdekes jelenség, hogy a cseh és
szlovák piacokon kereskedett zsinórter-

5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 4. I I I . negyedév

6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó

villamosenergia-import 201 3. július és 201 4. szeptember között

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 3. júli-

us és 201 4. szeptember vége között
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mék ára a második negyedévben elsza-
kadt egymástól , és ez a különbség a
harmadik negyedévben is megmaradt: a
szlovák határidős áramár átlagosan 1 ,2
€/M Wh prémiumot produkált a cseh
határidős áramárhoz viszonyítva. A ma-
gyar határidős ár a harmadik negyedév-
ben sem hagyta el a 42-44 €/M Wh kö-
zötti sávot: a 201 5-ös zsinórtermékár
átlagosan 43,5 €/M Wh volt, ami 8,5
€/M Wh-val haladta meg a szlovák ha-
táridős árakat (7. ábra).

A 8. ábrán a H U PX másnapi zsinórter-
mék árát és a régiós áramtőzsdék (EEX,
OTE, OPCOM ) magyar áramárhoz viszo-
nyított árkülönbözetét tüntettük fel . A
H U PX-en kereskedett másnapi zsinór-
termék ára a harmadik negyedévben
átlagosan 38 €/M Wh-nak adódott. A
magyar tőzsdén egységnyi vi l lamos
energiát átlagosan 7 €-val drágábban
lehetett beszerezni , mint a német vagy a
cseh piacokon. A román árak a cseh és
német piacoktól függetlenül alakultak,
de ezen a piacon is átlagosan 4-5
€/M Wh-val kedvezőbben lehetett egy-
ségnyi spot termékhez jutni , mint a
H U PX-en. Az árkülönbözet megegyezett
az előző negyedévi eltéréssel .

A másnapi piacösszekapcsolás hatását a
magyar és szlovák tőzsdék órás árkü-
lönbözetein keresztül vizsgál juk. A 9.
ábra mutatja, hogy a magyar és szlovák
árak milyen gyakorisággal , az órák hány
százalékában egyenlítődtek ki , i l letve
szakadtak el egymástól a júl ius elejétől
szeptember végéig tartó időszakban. A
piacösszekapcsolás „jóságát” egy olyan
hisztogram jelölné, ahol a 0-1 €/M Wh
kategóriában talál juk a megfigyelések
legnagyobb részét. A magyar árak az
órák harmadában egyeztek meg a szlo-
vák árakkal , azaz júl ius és augusztus
kétharmad részében lényegében szét-
vált a magyar és szlovák piac. J ú l iusban
és augusztusban az órák harminc szá-
zalékában 1 0 €/M Wh feletti árkülönbö-
zet volt a tőzsdék közt. Szeptemberben
érezhetően kevesebbszer szakadtak el a
piacok egymástól , de még így is csak az
órák 46%-ában egyenlítődtek ki az árak
(9. ábra).

A nagykereskedelmi árat befolyásol ja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár. A fel- és leszabá-

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak

összehasonlítása, 201 4. július-szeptember között

9. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző nagyságú árkülönbözeteinek

gyakorisága 201 4. július-szeptember között

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 4 II I .

negyedévében

Megjegyzés: Az ábrán a szürke sáv felső szélét a HUPX másnapi ára, az alsó szélét pedig a HUPX
másnapi árának –1-szerese határozza meg. A MAVIR Kereskedelmi Szabályzata értelmében a HUPX
másnapi ára a pozitív kiegyenlítő energia árának, míg a HUPX másnapi árának –1-szerese a negatív
kiegyenlítő energia árának szab alsó korlátot.
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lyozás elszámolt egységárát a rendszer-
irányító a kiegyenlítéshez igénybe vett
kapacitások energiadíjai alapján hatá-
rozza meg. Az igénybevétel sorrendje a
másnapi szabályozási piacon felajánlott
energiadíjak figyelembevételével alakul
ki . A kiegyenlítő energia elszámolásának
rendszerét a M AVI R úgy alakította ki ,
hogy arra ösztönözze a piaci szereplő-
ket, hogy az előre látható hiányt vagy
többletet tőzsdei adásvétel lel próbál ják
kezelni – vagyis a várható hiányt ne érje
meg a kiegyenlítőenergia-piacról besze-
rezni , i l letve a várható többletet ott ér-
tékesíteni. Ennek érdekében a fel irányú
kiegyenlítő energia ára nem lehet ala-
csonyabb, mint az adott időszakra vo-
natkozó H U PX-ár, a le irányú kiegyenlítő
energiáért pedig a rendszerirányító nem
fizet többet, mint a tőzsdei ár. A máso-
dik negyedévben a pozitív kiegyenlítő
energia ára átlagosan 20,1 Ft/kWh volt,
mely kis mértékben alacsonyabb az
előző negyedév 22,7 Ft/kWh-s értékénél ,
míg a negatív kiegyenlítő energia ára
–3,4 Ft/kWh volt, szemben az előző ne-
gyedév -5,2 Ft/kWh árával (10. ábra).

Hazai gázpiaci helyzetkép

A nyári hónapok gázfogyasztása érte-
lemszerűen nem hőmérsékletfüggő,
hanem az ipar gázfogyasztását jelzi . Az
előző év harmadik negyedévéhez viszo-
nyítva 201 4 júl ius-szeptember hónapok
gázfogyasztása csupán 2%-kal maradt el
a 201 3 évi (11 . ábra).

A harmadik negyedéves hazai gázkiter-
melés 624 mil l ió m 3 volt, ami jól i l lesz-
kedik az átlagos negyedéves termelési
trendekbe. A negyedévben 2,8 mil l iárd
m 3-t importáltunk, és 600 mil l ió m 3-t
exportáltunk. A tel jes nettó import így
2,2 mil l iárd m 3, ez az előző negyedéves
nettó importnál 1 3%-kal volt magasabb.
Az import 53%-a érkezett a beregdaróci ,
47%-a pedig a mosonmagyaróvári be-
táplálási ponton át. A negyedévben az
orosz-ukrán feszültségek miatt Európá-
ban felértékelődött a tárolók szerepe, ez
érződött a magyar betároláson is: az
időszakban 1 ,5 mil l iárd m 3 földgázt saj-
toltak be a magyar tárolókba, az előző
év harmadik negyedévében ez 636 mil-
l ió m 3 volt, 201 4 második negyedévé-
ben 980 mil l ió m 3. H abár a kereskedel-
mi tárolók szeptember végi 46%-os töl-

1 1 . ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása

201 3. október és 201 4. szeptember között a megelőző év megfelelő havi fogyasztási

adataival összevetve

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 3. október – 201 4. szep-

tember között

13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 3. júliusól 201 4.

szeptember végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték.
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töttsége még mindig jóval elmarad az
európai tárolók töltöttségétől , ez közel
1 0 százalékponttal magasabb, mint a
tavalyi töltöttségi szint (12. ábra).

A mosonmagyaróvári betáplálási pon-
ton keresztül a harmadik negyedévben
1 ,3 mil l iárd m 3 földgáz érkezett, ami
30%-kal magasabb az előző negyedéves
importnál és 60%-kal haladja meg az
előző év azonos időszakának import
mennyiségét. Az FGSZ közlése szerint a
belépési ponton rendelkezésre ál ló fizi-
kai kapacitások 1 1 7%-át használták ki ,
i l letve az összes lekötött kapacitás 67%-
át. A júl iusi , augusztusi kapacitásaukción
túl jegyzés alakult ki , a kapacitásra min-
den hónapban az elérhető két-három-
szorosánál nagyobb igényt adtak be a
rendszerhasználók. J ú l ius 1 -től 33,81
Ft/M J /napról 24,37 Ft/M J /napra csökkent
a mosonmagyaróvári belépési pont ka-
pacitásdíja, ami meghatározó az aukciós
ár számításában. Részben az árcsökke-
nés, részben a tél i el látás bizonytalan-
sága miatt alakulhatott ki a túl jegyzés és
a jelentős importnövekedés (13. ábra).

Az ukrán határon összesen 1 ,5 mil l iárd
m 3 gázt importáltak, ez az előző ne-
gyedévhez képest 1 0%-kal kevesebb
szál l ítást jelent, de a tavalyi évhez viszo-
nyítva 46%-kal többet. A hónap végén az
U krajnába irányuló megszakítható gáz-
szál l ítások szeptember 27-i leál lásával
egy időben napi 1 0 mil l ió m 3-rel nőtt az
Oroszországból Beregdarócon keresztül
szál l ított gáz mennyisége. A negyedév-
ben még így is csak a fizikai kapacitások
29%-án folyt gáz, a lekötött kapacitá-
soknak is csak 61 %-át használták ki (14.
ábra).

A 15. ábrán látható a szomszédos or-
szágokba irányuló magyar gázexport (ez
a tranzitot nem foglal ja magába). A ne-
gyedévben az export 53%-a U krajnába,
44%-a Szerbiába irányult, a fennmaradó
export H orvátország és Románia közt
oszlott meg. A negyedév nagyobbik ré-
szében az U krajnába szánt export 20%-
kal haladta meg az előző negyedéves
szál l ítást, de ez tel jes egészében meg-
szakítható kapacitásokon történt. Szep-
tember végén –néhány nappal Alexei
M il ler magyarországi látogatását köve-
tően- az FGSZ technikai okokra hivat-
kozva felfüggesztette a szál l ításokat,
melyek azóta sem indultak újra.

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 3. júliustól 201 4. szeptember

végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 3. júli-

ustól 201 4. szeptember végéig

Megjegyzés: Az FGSZ 2014. januártól közli a HU>RS (Kiskundorozsma) ponton kilépő, szerb és
bosnyák irányú tranzit gázáramokat.

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok 2014.
januártól az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.

A REKK a 2015/16os tanévben is elindítja
energiagazdálkodási

szakközgazdász/specialista képzését a
Budapesti Corvinus Egyetemen.

További információ az egyetem honlapján
található:

www.unicorvinus.hu
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A 16. ábra mutatja a M agyarországon
érvényes gázárak alakulását. Az olaj in-
dexált ár 1 00 Ft/m 3 fölé emelkedett, en-
nek oka azonban nem energiapiac fej-
leményekben, hanem a forint dol lárral
szembeni gyengülésében keresendő. A
tőzsdei árak a negyedév közepéig tartó
TTF lejtmenet és a rendeleti árfolyamok
következtében még jobban elszakadtak
az olajárindexált áraktól : a 75% tőzsdei
és 25% olaj indexált ár súlyozott átlaga-
ként számolt, egyetemes szolgáltatók
számára el ismert gázár 68 Ft/m 3-re
csökkent az előző negyedévi 78,51
Ft/m 3-hez képest. Ez az el ismert gázár
rendeleti leg meghatározott árfolya-
mokkal számított ár; amennyiben az ér-
vényes árfolyamokat vesszük figyelem-
be az ár meghatározásakor, közel 7
Ft-tal magasabb árat kapunk.

Megjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK általi becslése a rendeletileg
szabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus
információk felhasználásával. A becslés nem veszi figyelembe a gázárképletben szereplő tárolói gáz
hatását az elismert árra. A „kevert importot” hasonló becslés alapján számítjuk, de ebben az esetben
a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.

16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek

alakulása 201 3. július – 201 4. szeptember között

Security of Energy Supply in Central and SouthEast Europe

A REKK közreadja a 2009-ben kezdődött regionál is
el látásbiztonsági projekt eredményeit összefoglaló,
angol nyelvű tanulmánykötetét. A kiadvány azzal a
cél la l készült, hogy tel jes és pontos képet adhassunk
a közép- és délkelet-európai régió vi l lamos energia
és gáz el látásbiztonságával szemben fel lépő kihívá-
sokról és fenyegetésekről . Remél jük, hogy a kiad-
vány, mely a REKK kutatóinak kivételesen magas
színvonalú kooperációjából született, segítséget
nyújt a régió energiaszektorába beruházni vágyó
vál la latvezetőknek, és hasznos információt szolgáltat
az uniós és helyi szakpol itikusok, el látásbiztonság
iránt érdeklődő szabályozók számára.

A kötet 201 1 -ben jelent meg, szabadon letölthető
honlapunk Tanulmánykötetek menüpontjában.
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A fenti eredmények nem tekinthetőek meglepőnek.
A 2009-es válság ugyanis két fontos tanulsággal szol -
gált Európának. Az egyik az, hogy miközben elegen-
dő alternatív gázforrás ál l t rendelkezésre ahhoz,
hogy a kontinens tel jes igényét kielégítse, az infra-
strukturál is korlátok megakadályozták, hogy a gáz
minden olyan országba el jusson, ahol szükség lett
volna rá. A másik, hogy sok esetben hiába ál l rendel -
kezésre a szükséges infrastruktúra, ha a piaci sze-
replők nincsenek arra ösztönözve, hogy azokat
megfelelő módon kihasznál ják.

Rövid elemzésünkben az európai földgáz infrastruk-
túra rövid távú rugalmasságát vizsgál juk. Az elemzés
első részében dióhéjban összegezzük a földgáz
rendszer számára elérhető összes rugalmassági esz-
közt. Ez a megközelítés segít leszűkíteni a vizsgált
eszközök körét, hogy csak a legnagyobb rugalmas-
sággal bíró szektorokra koncentrálhassunk. Írásunk
második részében pontosítjuk a rendelkezésre ál ló
rugalmasság mértékét a hálózati szűkületek figye-
lembe vételével , és bemutatjuk az el lenirányú áram-
lások (reverse flow) hatását a krízis kezelésére. A cikk
harmadik részében a vi l lamos energia szektor tüze-
lőanyag-váltásában rej lő rugalmassági potenciált
vizsgál juk meg részletesebben. Elemzéseinket a

REKK árampiaci (EEM M ) és gázpiaci (EGM M ) model l -
jei a lapján végezzük el .

AZ EURÓPAI FÖLDGÁZ
INFRASTRUKTÚRA ELMÉLETI
RUGALMASSÁGA

Egy egyszerű keretrendszert alkalmazunk arra, hogy
megbecsül jük az európai földgázrendszer rugalmas-
ságát: meghatározzuk a létező infrastruktúra tel jes
fizikai kapacitását, és összevetjük azt a historikus ki-
használtsággal . Ez a különbség adja a gáz infrastruk-
túra elméleti rugalmasságát. Fontos kiemelnünk,
hogy a rugalmassági mutató kiszámításakor nem
vettük figyelembe a fizikai szűkületeket és a szabá-
lyozói korlátozásokat, így a ténylegesen elérhető ru-
galmasság nagysága jóval elmaradhat az elméleti
maximumtól .

A nem európai országokból érkező földgázimport az
európai gázfogyasztás 60%-át teszi ki . Az importált
földgáz 80%-a négy országból érkezik (Algéria, N or-
végia, Katar és Oroszország), ebből Oroszország ré-
szesedése 25%. Az orosz import 1 226 TWh (~1 26
bcm) volt évente, 3559 GWh (~335 mcm) naponta. Az
orosz szál l ítások kiesése esetén ez az a gázmennyi-

Az európai földgáz infrastuktúra rövidtávú
rugalmassága
A 2014-es ukrán válságot követően újra fellángoltak az európai gázellátás biztonságáról folyó viták. Bár

a 2009 évi gázválság óta számos infrastrukturális beruházás és szabályozási változás valósult meg az
Unió tagállamaiban, melyek hasonló kínálati sokkok kezelésére képesek, az európai gázrendszer sérülé-
kenysége mégsem múlt el nyomtalanul. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság által elkészített 2014-es
stressz-teszt, mely az Unió energiarendszerének ellenállóképességét vizsgálta. A Bizottság közleményében
(COM(2014) 654) megállapította, hogy egy lehetséges orosz kínálati sokk az új – elsősorban közép-kelet-eu-
rópai és balti – tagállamokra gyakorolná a legsúlyosabb hatást. A Bizottság emellett kiemelte, hogy az
életben lévő vészforgatókönyvek országos szinten értelmezik a krízishelyzetet, és nem veszik figyelembe a
regionális együttműködés lehetőségét. A stressz-tesztből kiderült, hogy a regionális együttműködés a krí-
zist nagymértékben tompíthatja összeurópai szinten.

17. ábra Lehetséges fogyasztáskorlátozások február végén, átlagos tél mellett egy 6 hónapig tartó orosz importkiesés esetén nem kooperatív és

kooperatív forgatókönyv esetében
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ség, amit alternatív forrásokkal kel l kiváltani . Az uni-
ós tagál lamok a következő kínálat és kereslet oldal i
eszközökkel kezelhetik a kiesést:

Kínálat oldal i eszközök

1 .   A hazai gázkitermelés felfuttatása
2.   LN G terminálok erőtel jesebb kihasználása
3.   Gáztárolók kitárolási kapacitásának foko-

zott igénybevétele
4.   Oroszországon kívül i szál l ítóvezetéki import

növelése
Kereslet oldal i eszközök

5.   Földgáztüzelésű vi l lamosenergia- és távhő-
termelő erőművek tüzelőanyag-váltása,
vagy egyéb nem gáztüzelésű erőművekkel
történő kiváltása

6.   Földgáztüzelésű berendezésekkel fűtött (la-
kó)épületek alacsonyabb hőmérsékletre
történő felfűtése, egyéb fűtési módokra
való átál lása (vi l lamosenergia, biomassza,
szén, vagy olaj) alacsonyabb belső hőmér-
sékletre

Elemzésünkben két becslést mutatunk be: az átlagos
rugalmasság azt mutatja meg, hogy átlagos tél i ki-
használtság mel lett mekkora tartalékokat találunk a
rendszerben, míg az alacsony rugalmasság a legma-
gasabb tél i kihasználtság mel letti rugalmassági tar-
talékokat jelenti .

Kínálat oldali alkalmazkodás

A termelés rugalmassága

N éhány európai országban számottevő földgázkiter-
melés folyik. H abár általánosan elmondható, hogy az
európai gázmezők hozama folyamatosan esik, és a
többségük kimerülőfélben van, a termelési oldalon
is találhatunk valamekkora rugalmasságot. Ennek
számszerűsítésére a historikusan legmagasabb ki-
termelést összehasonlítottuk az átlagos 201 2 évi ki-
termeléssel . Az így kapott európai rugalmasság közel
201 6 GWh (~21 3 mcm/nap). Ennek a rugalmasság-
nak a háromnegyed része, 1 530 GWh a groningeni
mezők kitermeléséből fakad. A hol land kormány
azonban azt tervezi , hogy a groningeni kitermelést a
megnövekedett szeizmikus kockázat miatt a jövőben
korlátozza, így a termelés tel jes európai rugalmassá-
ga al ig harmadára, 485 GWh-ra (51 mcm/nap) apad.

LNG újragázosító terminálok
rugalmassága

Az európai LN G terminálok kihasználtsága 201 3-ban
rendkívül alacsony volt: átlagosan technikai kapaci-
tásaik 20%-án üzemeltek. Amennyiben az újragázo-
sító terminálok maximál is kapacitáson üzemelnének,
további 401 6 GWh/nap (238 mcm/nap) kapacitásnö-
vekedés lenne lehetséges. A legnagyobb növekedési
potenciált az angol , spanyol és francia terminálok-
ban talál juk.

Földgáztárolók rugalmassága

A jelenleg üzemelő földgáztárolók hatalmas kitárolá -
si kapacitással bírnak, melyet a közelmúltban kevés-
sé használtak ki a piaci szereplők. 201 3-ban a kitá-
rolási kapacitást 29%-ban használták csak ki , de ez
az érték még a leghidegebb napokban sem haladta
meg a tel jes kitárolási kapacitás 55%-át. Egy átlagos
télen ez 9820 GWh/nap (közel 1 bcm/nap) tárolói ru -
galmasságot jelent, míg egy hideg tél i napon a táro-
lói rugalmasság csupán 6200 GWh/nap (650
mcm/nap).

Oroszországon kívüli szállítóvezetéki
import növelése

Az Algériából és N orvégiából érkező gáz jelenti az
orosz import csővezetéki alternatíváját. A 201 2-es
átlagos kihasználást a 2008-201 2-es kapacitásada-
tokkal összevetve 608 GWh (~65 mcm) csővezetéki
rugalmasságot kapunk.

Kereslet oldali alkalmazkodás

Alacsonyabb belső hőmérséklet

A belső hőmérséklet földgázfogyasztásra gyakorolt
hatását indirekt módon becsül jük: egyes európai
nagyvárosokban mért külső hőmérséklet és a gázfo-
gyasztás közti összefüggést vizsgál juk. Ez a kapcsolat
nagyban eltér az egyes országok között, az uralkodó
éghaj lat, az épületfűtési szektor különbözőségei és a
fogyasztói szokások egyedisége miatt. Feltételeztük,
hogy egy fokkal hidegebb külső hőmérséklet azonos
mértékű fogyasztásnövekményt okoz, mintha egy
fokkal melegebbre fűtenénk az épületeket. N égy eu -
rópai nagyváros (Varsó, M ilánó, Párizs és Budapest)
átlagos napi hőmérsékletét és az országos gázfo-
gyasztást alapul véve azt kaptuk, hogy egy fokkal
melegebb külső hőmérséklet 2-9% fogyasztáscsök-
kenést jelent. Az iparági becslésekben egy fokkal
alacsonyabb fűtés körülbelül 6% fogyasztás-megta-
karítást eredményez. A napi európai gázfogyasztás
körülbelül 5000 TWh (~462 bcm), így az épületek egy
fokkal alacsonyabb hőmérsékletre történő felfűtése
820 GWh-val (886 mcm) csökkentheti a napi gáz-
fogyasztást.
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Az energiaszektor tüzelőanyag-váltása

A gáztüzelésű erőműveket Európában a napi csúcs-
fogyasztás kielégítésére és rendszerszintű szabályo-
zásra használ ják. Az alacsony nagykereskedelmi á-
ramár, az olcsó szén-dioxid kvóta és a stagnáló
gázárak miatt a szénalapú vi l lamosenergia-termelés
sokkal kifizetődőbb lett Európában. Ez nem jelenti
azt, hogy a gázalapú energiatermelés tel jes mérték-
ben kiszorult, de ezen erőművek kihasználtsága je-
lentősen visszaesett. A maradó földgáz alapú
termelés olajtüzelésre történő átál lása sok esetben
műszaki lag megoldható; egyes tagál lamok elő is írják
a gáztüzelésű egységeknek, hogy a gyors átál lás ér-
dekében olajtartalékokat tartsanak az erőmű terüle-
tén. A rövid távú átál lás a gázról olajtermelésre 3425
GWh/nap rugalmasságot (360 mcm/nap) adhat.

Az európai gázrendszer napi
rugalmassági lehetőségeinek összegzése

A rugalmasság számszerűsítésekor két szélső érté-
ket becsültünk meg: az átlagos rugalmasság számí-
tásakor azt feltételeztük, hogy a groningeni gázme-
zők tel jes termelési rugalmassága elérhető, és az
LN G terminálok átlagos kihasználtság mel lett mű-
ködnek. Alacsony rugalmasság mel lett a groningeni
mezők termelésnövekedését nem tartjuk lehetsé-
gesnek, és az LN G újragázosító terminálok magas ki-
használtságát feltételezzük. Az átlagos rugalmassági
opciók így 20 000 GWh (2,2 bcm) napi alkalmazko-
dást tesznek lehetővé, de még alacsony rugalmasság
mel lett is 1 3 700 GWh (1 ,4 bcm) napi alkalmazkodást
kapunk. A legnagyobb rugalmasságot a tárolói szek-
torban, a tüzelőanyag-váltásban és az LN G újragázo-
sítás növelésében talál juk. A 3400 GWh/nap (~355
mcm/nap) kieső rugalmasságra így 4-6-szoros napi
rugalmasságot találunk az európai rendszerben (18.
ábra).

Az elméleti rugalmasság
teljes kihasználásának
korlátai

A most ismertetett egyszerű megközelí-
tés hiányossága, hogy nem veszi figye-
lembe a gázszektorban szervesen jelen
lévő infrastrukturál is és szabályozásból
eredő korlátokat, így a korábbi ábrán is-
mertetett rugalmasság csak elméleti
maximumnak tekinthető.

Az elméleti leg rendelkezésre ál ló rugal-
massági kapacitás kihasználásának leg-
nagyobb korlátja, hogy az európai gáz-
piacokon nem létezik transzparens és
általánosan érvényes árjelzés. H abár a
földgáz már számos tőzsdén megjelent

kereskedelmi termékként, a földgázszál l ítások több-
sége még mindig hosszú távú szerződések kereté-
ben és szabályozott árakon történik. Likvid piacon
egy kínálati sokk által generált árjelzés már önmagá -
ban elegendő lenne a piac gyors alkalmazkodásának
előidézésére. Azonban az európai gázpiacok egész-
séges működését és az árjelzések kialakulását szá-
mos kormányzati beavatkozás (pl . ársapkák, vagy a
stratégiai tárolók perverz használata) és a domináns
szereplők befolyása (hosszú távú szerződések) kor-
látozza.

M ásodszor, a földgáztárolók kitárolási kapacitása
nem minden esetben használható ki tel jes mérték-
ben. A kitárolási kapacitás nagyban függ a tárolóban
található mobilgáz mennyiségétől , a tároló töltöttsé-
gétől és geológiai jel lemzőitől (pl . eltérő lehet kime-
rült gázmezők és sóbarlangok kitárolási görbéje). A
tárolóüzemeltetők közlése szerint a napi kitárolás
mértéke a névleges kitárolási kapacitás 20-50%-ára
eshet vissza, ha a tároló mobilgáz-szintje (töltöttsé-
ge) 50% alá esik. A tagál lamok közti interkonnekto-
rok hiánya el lehetetleníti a szomszédos országok
tárolói kapacitásainak igénybe vételét. Ezen túl krí-
zishelyzetben a szomszédos országban található tá-
rolói készletekhez való hozzáférés még elégséges
határkapacitás mel lett is nehézkessé válhat, ha az
„anyaország” el látásbiztonsága veszélybe kerül .

H armadszor, az LN G kapacitások kihasználtságának
növelését az LN G tankerek véges száma és a hosszú
távú LN G szerződések rugalmatlansága korlátozhat-
ja.

N egyedszer, az európai kitermelés rugalmassága fo-
kozatosan csökken és megbízhatatlan: a kimerülő
európai gázmezőkön a kitermelés növelése csak
rövidtávon lehetséges. A legnagyobb rugalmasságot
biztosító groningeni földgázmezőn például a kiter-
melést a következő években korlátozni fogják.

18. ábra Az európai földgázinfrastruktúra napi rugalmasága, elméleti maximum
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A nem konvencionál is kitermelés még nem terjedt el
Európában, így rövid távú rugalmassági eszközként
nem alkalmazható.

Ötödször, az épületek belső hőmérsékletének kor-
látozása a legtöbb esetben nem kikényszeríthető, így
a fűtés korlátozását célzó kezdeményezések csak
csekély megtakarításokat eredményezhetnek.

Végül fontos kiemelnünk, hogy a fenti számításban
azt feltételeztük, hogy a kínálat kiesése és a kereslet
megjelenése egy pontban történik. Ez a valóságban
természetesen nincs így: hiába találunk nagy kihasz-
nálatlan földgázkapacitásokat N yugat-Európában, ha
ezen forrásokat nem lehet elszál l ítani Kelet-Európá-
ba a hálózati szűkületek vagy a hatályos szabályo-
zásból fakadó korlátok miatt.

Ezért a fenti eredmények csak közelítő becslésként-
értelmezhetőek, mert a merev mennyiségi megköze-
l ítés nem képes megragadni a gázpiac működésének
egyik legfontosabb jel lemzőjét, a hálózatos jel leget.
A hálózati és szabályozói korlátokból fakadó hatások
számszerűsítésére a REKK gázpiaci (EGM M ) és áram -
piaci (EEM M ) model l jeit alkalmaztuk.

A fizikai reverse flow hatása a
középkeleteurópai piacokon

A REKK EGM M model l je tartalmazza az európai föld -
gázszál l ító vezetékeket, LN G terminálokat és föld-
gáztárolókat, valamint az egyes országok termelését,
hosszú távú szerződéseit és országos gázkeresletét.
M ivel a model l a fogyasztást havi rendszerességgel
jeleníti meg, a tárolók intertemporál is arbitrázsra
történő használatát is figyelembe veszi (azaz a föld-
gáz betárolására nyáron, alacsony kereslet mel lett
kerül sor és kitárolására pedig télen, magasabb ke-
reslet mel lett). A model l a lkalmas az országok közti

földgázkereskedelem figyelembe vételére is, a-
mennyiben a határkeresztező kapacitások és a
hosszú távú szerződések megengedik azt. A model-
lezett eredmények a havi fogyasztás és az egyes or-
szágokra jel lemző havi nagykereskedelmi gázárak.

Az EGM M model lel folytatott elemzésünk megmu-
tatta, hogy a 2009 óta végrehajtott hálózati beruhá-
zások nagyban hozzájárultak az európai rendszer
rugalmasságának növeléséhez. A model lezés azt is
megmutatta, hogy normál is piaci körülmények kö-
zött (válsághelyzeten kívül) az el lenirányú áramlások
(reverse flow) csekély mértékben befolyásol ják a pi-
acok működését. A reverse flow kapacitások valódi
értéke elsősorban nagyobb gázválság esetén mutat-
kozik meg. J ótékony hatásuk különösen az EU -1 21

országaiban érezhető.

Az európai földgázrendszer rugalmasságát növelő
infrastrukturál is beruházások közé sorolhatóak a
közelmúltban megvalúsuló régiós projektek. Ezek a
Litvániában üzembe helyezett újragázosító terminál ,
a Lengyelországban az év folyamán belépő LN G ter-
minál , és a szlovák-magyar interkonnektor. A költsé-
ges beruházások mel lett a fizikai kapacitás bővítése
lehetséges jóval olcsóbban is, mégpedig a létező inf-
rastruktúra el lenirányú áramlásokra képessé tételé-
vel . A jelenlegi gáz infrastruktúra úgy épült ki , hogy
az Európán kívül i exportőröktől el juttassa a földgázt
az európai fogyasztókhoz. A hatályban lévő hosszú
távú szerződések továbbá három mechanizmuson
keresztül korlátozták az el lenirányú áramlások kiala-
kulását:

A célország meghatározása (destination clause)
megti l totta a gáz továbbértékesítését harmadik or-
szágoknak, ami el lehetetlenítette az európai orszá-
gok közti gázkereskedelmet. Ezért az európai ál la-
mok nem voltak érdekeltek az egymást összekötő
vezetékek kiépítésében, vagy a létező vezetékeken az
el lenirányú áramlások kivitelezésében.

A szál l ítási pontok szerződésbe foglalása (del ivery
clause) előírta, hogy mely hálózati ponton kel l a ve-
vőnek átvennie az orosz gázt, ez általában az or-
szághatár volt.

A TOP feltétel (fizess vagy vedd át) kötelezte a vevőt,
hogy évente meghatározott mennyiségű gázt vegyen
át. Ebben ±1 0% rugalmasságot engedett a szerző-
dés, hogy a hőmérséklet okozta keresletingadozások
kezelésére. Ez a szerződéses rugalmasság azonban
nem elegendő ahhoz, hogy számottevő gázmennyi-
ségek kereskedelmét lehetővé tegye.

Főként e három tényező miatt az európai gázhálózat
kelet-nyugati topológiával alakult ki , el lenirányú
szál l ítások lehetősége nélkül .

19. ábra Ellenirányú szállítások iránya és kapacitása a domináns

szállítás irány százalékában

1 Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Magyarország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Finnország
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A belső gázpiac megteremtése érdekében a H arma-
dik Energiacsomag az európai tagál lamok esetén el-
törölte a célországra vonatkozó záradékokat. A
szál l ítási pontokra vonatkozó záradék, i l letve a TOP
feltételek még mindig érvényben vannak. A létező
vezetékeken megjelentek a virtuál is el lenirányú szál -
l ítások, melyek elősegítették a gázpiacok hatékony
működését a krízisen kívül i időben. A nagyobb háló-
zati infrastruktúra kiesésekor, krízishelyzetben a vir-
tuál is el lenirányú szál l ítások önmagukban nem
elegendőek, a gáz szál l ító hálózatnak képesnek kel l
lennie a fizikai el lenirányú szál l ítások kivitelezésére.
Ehhez azonban további hálózati beruházások szük-
ségesek, amelyekről sok esetben még nem döntöt-
tek a rendszerirányítók. Az új vezeték építéséhez
képest az el lenirányú szál l ításokat lehetővé tevő be-
ruházások jóval költséghatékonyabbak. A 2009-es
válság idején számos vezetékről derült ki , hogy ké-
pes az el lenirányú szál l ításra: N émetországból Cseh-
országon keresztül Szlovákiába folyt a gáz, a válság
vége felé pedig Görögország látta el földgázzal Bul-
gáriát. Ezek a tanulságok arra sarkal lták az európai
szabályozást, hogy minden rendszerirányító számá-
ra előírja az el lenirányú szál l ítások lehetővé tételét a
határkeresztező vezetékeken. A szabályozás azon-
ban megengedte a nemzeti szabályozó hatóságok
számára, hogy költség-haszon elemzésekre alapozva
kivételt képezzen egyes vezetékekkel .

Az infrastrukturál is beruházások ösztönzése, az el lá-
tásbiztonság növelése és a nemzeti energiapiacok
integrációjának elősegítése cél jából az EU 2009-ben
speciál is pénzügyi forrást hozott létre, az EEPR-t
(European Energy Program for Recovery, európai
energiaügyi gazdaságélénkítő program). A program
1 360 mil l ió € forrást biztosított gáz infrastrukturál is
beruházások számára, amiből 1 285 mil l ió € új infra-
struktúra kiépítését finanszírozta, 78 mil l ió € jutott
el lenirányú szál l ításokat támogató beruházásokra.
2009 óta összesen tíz reverse flow projekt kapott tá-
mogatást, a legköltségesebb projekt 30 mil l ió €-ba
került. Az alábbi ábra az európai gázhá-
lózat egy részének reverse flow képes-
ségeit mutatja be, öt évvel az ukrán
gázválság és az EEPR életbe lépése után
(19. ábra).

Szembetűnő, hogy az el lenirányú szál l í-
tások lehetségesek a főbb tranzitveze-
tékeken (TAG, WAG, Testvériség). Azon-
ban számos vezetéken nem lehetséges
az el lenirányú szál l ítás, vagy a domináns
szál l ítási iránnyal szemben jóval kisebb
el lenirányú szál l ításokat találunk. A leg-
inkább korlátozott kapacitásokat a Bal-
kánon és Délkelet-Európában talál juk.

Az el lenirányú szál l ítások indulása régiónkban is ne-
hézségekbe ütközött. A magyar-osztrák interkon-
nektorra derogációt kért az osztrák szabályozó, amit
a magyar regulátor megtámadott. A magyar fél ér-
velése szerint a vezeték kétirányú interkonnektornak
épült, ezért nem indokolt a kivételezés. A vitát még
nem rendezték a felek.

A magyar-román határkeresztező vezeték esetén a
román rendszerirányító húzódzkodott az el lenirányú
szál l ítást lehetővé tevő beruházás kivitelezésétől . A
magyar fél érvelése szerint az el lenirányú szál l ítás
kiépítése elősegítené a magyar el látásbiztonságot
(román tárolói kapacitások vagy termelés kihaszná-
lását) krízishelyzetben. A Bizottság közbenjárására a
román fél kisebb el lenirányú kapacitást (a domináns
szál l ítási irány 5%-a) épített ki 201 3 júniusában.

Szintén bizottsági közbenjárást igényelt a görög-bol -
gár és a román-bolgár interkonnektorok fizikai két-
irányúsítása. Ezek a beruházások még a Bizottság
részvételével is nagyon lassan haladtak.

Összefoglalásként elmondható, hogy az el lenirányú
szál l ítások a rövid- és hosszútávú gázválságok költ-
séghatékony kezelését nyújtják, és európai szinten
minden tagál lam számára előnyösek lennének. A
szabályozó hatóságok és rendszerirányítók jelenlegi
gyakorlata miatt azonban a kritikus vezetékeknek
biztosított derogációk korlátozzák az el lenirányú
áramlásokat. Éppen ezért érdemes lenne a derogá-
ciók szigorúbb felülvizsgálata, és a tel jes gázhálózat
kétirányúsítása.

AZ ENERGIASZEKTOR
TÜZELŐANYAG VÁLTÁSA

Az energiaszektor az egyik legnagyobb földgázfo-
gyasztó ágazat: 201 2-ben a tel jes európai gázfo-
gyasztás 30%-át a vi l lamosenergia és hő termelésére
fordítottuk. 2008-ig az erőművi földgázfogyasztás

20.ábra Villamosenergia-termelő erőművek, kapcsolt erőművek és távhőtermelő

erőművek földgázfogyasztása az EU-26-ban (Málta és Ciprus nélkül)
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fokozatosan emelkedő trendet produkált. Ezt köve-
tően azonban a vi l lamosenergia-termelés gázfo-
gyasztása a zuhanó áramárak és a gázerőművek
negatívba forduló jövedelmezősége (spark spread)
miatt erős esésnek indult,. A 2008-201 2 időszakban
ez 1 000 PJ gázfogyasztás-csökkenést okozott. A kap-
csolt (CH P) erőművek gázfogyasztása ugyanakkor
nem változott, vélhetően a stabi l hőértékesítés mi-
att.

Az energiaszektorban kétféle tüzelőanyag-váltásról
beszélhetünk: rövid távon a földgáztüzelésű erőmű-
vek átál lhatnak olajtüzelésre, míg középtávon a gáz-
tüzelésű erőműveket kiválthatják a széntüzelésű
blokkok (20. ábra).

H ogy értékelhessük az EU -26 tüzelőanyag-váltási ké-
pességét, sorra vettük az európai széntüzelésű és
gáztüzelésű erőműveket. A felhasznált kapacitásada -
tok a REKK EEM M model l jéből származnak, az egyes
erőművek termelését az Eurostat adatbázisaiból
származó blokkonkénti tüzelőanyagfelhasználás se-
gítségével becsültük meg.

Az EU -26 adataiból is kivi lágl ik, hogy a gáztüzelésű
erőművek kihasználtsága folyamatosan csökkent
2004 óta. Ennek a folyamatnak több oka is volt: ele-
inte a CCGT beruházások gyors felfutása, később a
növekvő megújuló termelés, a stagnáló vi l lamos-
energia-kereslet, és a földgázerőművi jövedelmező-
ségek összeomlása. 201 2-ben a gáztüzelésű erőmű-

vek kihasználtsága átlagosan 22% volt
az EU -26-ban. Ezzel egyidőben a szén-
tüzelésű erőművek kihasználtsága
201 2-ben 50%-ra nőtt, kiszorítva a drá-
gább földgáztüzelésű kapacitásokat.

A historikus áradatok alapján nehezen
várható, hogy az erőművi földgázfo-
gyasztás visszanyerje korábbi státusát.
Számításaink szerint a szénárak kétsze-
res drágulására lenne szükség ahhoz,
hogy újra versenyképessé vál jon a föld-
gáz alapú energiatermelés.

Beépített kapacitásokat tekintve Euró-
pában a jelenlegi tel jes gázalapú terme-
lést kiválthatnák a kihasználatlan

szénalapú kapacitások. Az EU -26 beépített szénerő-
művi kapacitása 1 650 TWh vil lamos energia megter-
melését teszi lehetővé, ha az év összes órájában
működik, míg a gáztüzelésű erőművek 1 956 TWh vil -
lamos energiát ál l ítanának elő tel jes kihasználtság
mel lett. M eg kel l jegyeznünk, hogy ezek a termelési
értékek csupán a elméleti maximumok, melyek kö-
zelítő becslést adhatnak a tüzelőanyag-váltásban
rej lő felxibi l itásról . H a igaz, hogy a szénalapú vi l la-
mosenergia-termelés olcsóbb, mint a földgázalapú,
akkor hogyan lehetséges, hogy a széntüzelésű erő-
művek kihasználtsága „csak” 50%-os, és miért mű-
ködhetnek gáztüzelésű erőművek egyáltalán? Ennek
alapvetően három magyarázata van:

   Alacsony keresleti időszakban a nukleáris
és megújuló kapacitások kiszorítják a ter-
melésből a szenes blokkokat.

   A hőigények által vezérelt kapcsolt termelés
jel lemzően gáz alapon történik; ezt a tisz-
tán vi l lamosenergiát termelő szénerőmű-
vek nem képesek kiváltani .

   A határkeresztező kapacitások nem ele-
gendőek ahhoz, hogy elérhetővé tegyék a
kihasználatlan szénerőművek számára a
szomszédos piacokat (21 . ábra).

Például a német széntüzelésű erőművek kihasznált-
sága völgyidőben csak 40%-os, mert a megújuló,
nukleáris és kapcsolt termelés olcsóbb a szénalapú
termelésnél és kiszorítja a merit order görbéből a

szenes kapacitásokat. Csúcsidőszakban
a szenes kapacitások kihasználtsága
egészen 80%-ra nőhet.

Az alacsonyabb kihasználtság másik oka
a határkeresztező kapacitások hiánya.
H abár az európai vi l lamosenergiaháló-
zat jobban összekapcsolt, mint az euró-
pai földgázrendszer, szűkületek itt is
előfordulnak. A hálózati szűkületek ha-

1. táblázat 5000 MW-os határkeresztező kapacitásbővítés hatása a villamosenergia árra,

a szén- és gáztüzelésű erőművek kihasználtságra

21. ábra Földgáztüzelésű és széntüzelésű erőművi termelés jelenlegi szintje és elméleti

maximuma
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tásának érzékeltetésere két szcenáriót
model leztünk az EEM M -ben. A referen-
cia esetben a meglévő hálózati infra-
struktúrát vettük figyelembe, míg a
második esetben a jelenlegi határke-
resztező kapacitásokat egy 5000 M W-os
interkonnektorral bővítettük, ami
Olaszországot köti össze Svájcon ke-
resztül N émetországgal (1 . táblázat).

A model lezés azt mutatja, hogy a német
széntüzelésű erőművek a megnövelt
határkeresztező kapacitások mel lett ké-
pesek kiváltani az olasz gáztüzelésű
erőműveket. A fenti hálózatbővítés
eredményeképp európai szinten a
széntüzelésű erőművek kihasználtsága
1 ,4%-kal nőne, míg a gáztüzelésűeké 1 ,2%-kal csök-
kenne. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy habár a
széntüzelésű erőművek kihasználtsága csupán 50%
volt 201 2-ben, ez a kihasználtság a jelenlegi perem-
feltételek mel lett rövid távon nem növekedhet szá-
mottevően, a fogyasztás szerkezete és az elégtelen
határkeresztező kapacitások miatt. A kritikus határ-
metszékek kapacitásainak bővítése azonban összes-
ségében kisebb gázfogyasztást és a szenes
kapacitások jobb kihasználását eredményezheti .

Az erőművi szektorban rej lő rugalmasság másik for-
rása az olajtüzelésre való átál lás, mely műszaki lag ki-
vitelezhető rövid- és hosszú távon egyaránt. H ozzá
kel l tennünk, hogy nem minden gáztüzelésű erőmű
képes olajtüzelésre váltani . Az 1 970-es évek előtt
üzembe helyezett erőművek 90%-a komolyabb elő-

készületek nélkül képes átál lni olajtüzelésre, míg a
2000 után piacra lépő erőműveknek kevesebb mint
30%-a képes ugyanerre. A gőzturbinák alkalmasab-
bak az átál lásra mint a gázturbinák – míg a gőzturbi-
nák 75%-a képes kettős tüzelésre, a gázturbinák
esetében ez az arány csak 35%. N éhány tagál lam
még arra is kötelezi erőműveit, hogy tartalékol janak
olajat krízishelyzet esetére (pl . Finnország, Görögor-
szág, M agyaroroszág, Írország és Litvánia). A távhő-
termelő erőművek 80-90%-a képes átál lni olajra.
Összességében tehát mintegy 300 PJ földgázalapú
erőművi termelés, vagyis átlagosan a tagál lamokban
üzemelő földgáztüzelésű erőművek 40%-a képes a
tüzelőanyag-váltásra (22. ábra).

22. ábra Európai erőművek kettős tüzelés-képessége

23. ábra Földgázszállítások kimaradásának hatása a villamosenergia-árra, 201 4
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Az olajalapú áram- és hőtermelésnek ugyanakkor
megvannak a maga hátrányai a földgázalapú terme-
léshez képest. Egységnyi energia előál l ítása olajból
költségesebb és jóval magasabb Ü H G kibocsátást
eredményez, mintha ugyanezt földgázból tennénk.
Az olaj égetése emel lett nagyobb városokban helyi
légszennyezési problémákat okozhat. A 90-1 1 0
$/hordó ártartományban a földgázalapú áramter-
melés egyértelműen olcsóbb. A 70 $/hordó olajár
201 4 év végén viszont pusztán költségalapon (a kör-
nyezetvédelmi normák megszegéséből fakadó több-
letköltségeket figyelmen kívül hagyva) már vonzóbbá
teheti az olajalapú termelést.

Végül számszerűsítettük egy jelentősebb földgáz kí-
nálati sokk Európára gyakorolt hatását. Ebben az
esetben a gázalapú áramtermelés tel jes mértékben
megszűnik. Két infrastrukturál is szcenáriót model le-
zünk, az elsőt a 201 4-es hálózati infrastruktúrára, a
másodikat a 2020-ban várható hálózatra. A 2020-as
szcenárió a tíz éves hálózatfej lesztési tervekben
megadott hálózati beruházások megvalósulásán túl
feltételezi a nemzeti megújuló cselekvési tervekben
előrányzott kapacitások kiépülését is.

M eglepő módon a nagykereskedelmi áramárakra az
EU -1 2 régióban kevésbé súlyosan hatna a gázválság,
mint a gázárakra. Sőt, a régióban az európai átlagnál
kisebb lenne az áremelkedés. Fogyasztói korlátozás-
ra egyik országban sem lenne szükség. Az EGM M -
ben tapasztalttól erősen eltérő eredmény oka, hogy
az EU -1 2-ben az erőművek rendívül alacsony kihasz-
náltsággal működtek a referencia esetben, valamint
jobb tüzelőanyag-váltási jel lemzőkkel bírtak. A nyu-

gat-európai erőművi szektort ezzel szemben a refe-
rencia esetben magas erőművi kihasználtság és
sokkal korlátozottabb tüzelőanyag-váltási képesség
jel lemezte. A model lezett áremelkedés átlagosan 1 3
€/M Wh volt (23. ábra).

A 2020-as szcenárió hasonló tanulságokkal szolgált,
de a várható árhatás ekkor már kevésbé erős: az
újonnan belépő megújuló kapacitások és az infra-
struktúra-fej lesztések, valamint az alacsony kereslet
1 1 €/M Wh-ra tompítaná az áremelkedés mértékét.

ÖSSZEFOGLALÁS
Rövid elemzésünkben megmutattuk, hogy az U kraj-
nán keresztül érkező orosz gázszál l ítások hirtelen ki-
maradása súlyos hatást gyakorolna európai gáz-és
vi l lamosenergia-rendszerre. Elemzésünk azonban
arra is rámutatott, hogy az európai gáz- és vi l lamos-
energia-rendszer a jelenlegi infrastrukturál is adott-
ságok mel lett is képes egy hasonló rövid távú
gázválság kezelésére. A tel jes rugalmassági potenci-
ál kihasználását viszont korlátozzák az elégtelen ha-
tárkeresztező kapacitások és a határokon fel lépő
torlódások. A szűkületek egy része azonban kezel-
hető a szabályozói korlátok feloldásával és a reverse
flow képesség minden határkeresztező vezetéken
történő kiépítésével . A vi l lamosenergia-piacokon a
gázról szénre való áttérést szintén a hálózati infra-
struktúra korlátozza, míg az olajra való áttérés fő
korlátját a piaci tüzelőanyag-árviszonyok és az olaj-
tüzelés kedvezőtlen emissziós tulajdonságai jelentik.

ERRA Course: Introduction to water utility
regulation

The course features 5 days dedicated to the core
responsibi l ities and activities of water uti l ity regula-
tory authorities with regard to the oversight of the
regulated uti l ities, principles and practices of tariff
setting, performance benchmarking, and new deve-
lopments in the regulation of the sector.

The level of the course is introductory: it aims to
provide basic, but comprehensive training. Partici-

pants wil l gain knowledge on key economic concepts
guiding the operation of the sector, the chal lenges
faced by sector participants including the wider
problems of water management, and the role of the
regulator and regulatory models including best
practices.

Visit: www.rekk.eu

February 1 6-20, 201 5, Budapest
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M indenekelőtt az energiahatékonysági irányelv ér-
telmében a tagál lamoknak meg kel l határozniuk egy
indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzést
2020-ra (3. cikk). A nemzeti célkitűzések (a 2020-as
energiafogyasztás abszolút szintjével meghatározott)
előírásán túl az irányelv számos olyan rendelkezést
tartalmaz, mint például nemzeti épületenergiahaté-
konysági stratégia elkészítése (4. cikk), a közintézmé-
nyek 3%-ának felújítása évente (5. és 6. cikk),
energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek
(energy efficiency obl igations schemes, EEOS) vagy
alternatív intézkedések kidolgozása (7. cikk), vala-
mint az auditálásra és mérésre vonatkozó rendelke-
zések (8-1 2. cikk).

A Bizottságnak az irányelv végrehajtásával kapcsola-
tos nemzeti értesítések alapján elkészített előrejelzé-
sei azt mutatják, hogy 2020-ra az EU 1 -2%-kal marad
majd el a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzéstől .
A Bizottság mérlegelése szerint ezen eltérés minimá-
l isra szorításához nem érdemes újabb jogszabályt
alkotni , mivel nem lenne jelentős hatása 2020-ig. A
Bizottság úgy vél i , a 2020-as célkitűzések tel jesítésé-
nek legjobb módja a meglévő jogszabályok végrehaj-
tásának szigorítása. 1 A Bizottság ezért közleményben
tudatta, hogy nem kíván új intézkedéseket hozni , ha -
nem felszólítja a tagál lamokat, hogy a 2020-as célki-
tűzések közös elérése érdekében fokozzák a
jelenlegi erőfeszítéseiket. 2

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek
várhatóan nagymértékben hozzájárulnak majd az EU
energiahatékonyságot célzó elvárásaihoz. A 7. cikk
értelmében a tagál lamoknak olyan energiahaté-
konysági kötelezettségi rendszert kel l bevezetniük,
amel lyel 201 4 és 2020 között minden évben az é-
vente értékesített energiamennyiség legalább 1 ,5%-
ának megfelelő új megtakarítást érnek el . A kötele-
zett felek az energiaelosztók és/vagy szolgáltatók. Ez
a szakpol itikai eszköz azért került bele az irányelvbe,
mivel Európa számos országában, többek között az
Egyesült Királyságban, Olaszországban, Francia-
országban, Dániában és a flamand régióban, jelen-
leg is sikerrel alkalmazzák.

Az irányelv nagyfokú rugalmasságot kínál mind a
tényleges megtakarítási célkitűzés, mind a megvaló-
sítás módja tekintetében:

   A tagál lamok kihagyhatják a célkitűzés szá-
mításának alapját képező energiavolu-
menből (amely a 201 0-201 2 közötti három
év átlagos végfelhasználói energiafogyasz-
tása) a közlekedésben felhasznált energia-
mennyiséget

   A tagál lamok továbbá csökkenthetik a fenti
módon korrigált viszonyítási alaphoz ké-
pest meghatározott energiamegtakarítási
célkitűzéseket maximum 25%-kal 3 a követ-
kezőképpen:
   Az éves megtakarítási ráta fokozatos

növelésével : 1 % 201 4-ben és 201 5-ben;
1 ,25% 201 6-ban és 201 7-ben; 1 ,5%
201 8 és 2020 között;

   Beszámíthatják a viszonyítási alap
számításából az üvegházhatású gázok
kereskedelmi rendszeréről szóló irány-
elv által szabályozott ipari létesítmé-
nyek energiahasználatát;

   Beszámíthatják az energiaátalakítási
(hő- és vi l lamosenergia-termelés), -szál-
l ítási és -elosztási ágazatban elért ener-
giamegtakarítást;

   Beszámolhatják továbbá a korábbi
(2008 óta végrehajtott és 2020-ban még
hatással bíró ) intézkedésekből szárma-
zó megtakarításokat

   A tagál lamok alkalmazhatnak alternatív
szakpol itikai intézkedéseket is az EEOS he-
lyett vagy azzal kombinálva, feltéve, hogy
ezek is ugyanazt az energiamegtakarítást
eredményezik. Ezek az alternatív szakpol i-
tikai intézkedések a következők lehetnek:
   energia vagy CO2 adók;
   finanszírozási rendszerek vagy eszközök

és pénzügyi ösztönzők;
   szabályozások vagy önkéntes megál la-

podások;
   termékekre (beleértve az épületeket) és

szolgáltatásokra vonatkozó szabványok,
normák;

   energiacímkézési rendszerek; valamint
   oktatás, képzés, valamint a hatékony

energiahasználatot ösztönző energia-
tanácsadási programok.

Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének
végrehajtásáról
A z energiahatékonyságról szóló irányelv (2012/27/EC) az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott

egyik legfontosabb célkitűzéssel foglalkozik, amely a 2020-ra az előrejelzett primerenergia-fogyasztás
20%-os csökkentését célozza. Az irányelv több szektort érintő, átfogó szakpolitikai csomagot irányoz elő
több, kiaknázatlan energiatakarékossági lehetőséggel rendelkező szektor számára azzal a szándékkal,
hogy az Uniót visszaállítsa egy olyan pályára, amelyen elérheti a 20%-os célkitűzést.

1 SWD(2014) 255 final
2 COM(2014) 520 final
3 A tagállamok mind a négy csökkentési lehetőséget használhatják teljes
egészében vagy részben, esetleg ezeket kombinálva, de a csökkenés
egészében nem haladhatja meg a megtakarítási célkitűzés 25%-át.
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A tagál lamoknak 201 3. december 5-ig kel lett értesí-
teniük az Európai Bizottságot arról , hogyan kívánják
végrehajtani a 7. cikkben foglaltakat, kitérve a fent
említett, rugalmasságot biztosító rendelkezésekre is.
Ezzel kapcsolatban további információkat nyújthat-
tak a 201 4 ápri l isáig benyújtott nemzeti energiahaté-
konysági cselekvési tervben (N ational Energy
Efficiency Action Plan, N EEAP) is. A következőkben
rövid áttekintést adunk arról , hogyan tervezi vég-
rehajtani a 28 tagország az energiahatékonysági
irányelv fenti rendelkezéseit, valamint felvetünk a
tagál lamok végrehajtási terveiben fel lelhető néhány
általános problémát.

Az energiahatékonysági kötelezett
ségi rendszerek alkalmazása

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer az
irányelv elsődleges szakpol itikai eszköze, amely arra
hivatott (a Bizottság szándékai szerint), hogy a célul
kitűzött energiamegtakarítás oroszlánrészét megva-
lósítsa. Bár néhány tagál lam még nem dolgozta ki
tel jes egészében ezeknek a rendszereknek a részle-
teit, elmondhatjuk, hogy összesen 1 7 ország döntött
úgy, hogy ezen kötelezettségi rendszerek alkalmazá-
sával (egyedül i eszközként vagy alternatív szakpol iti -
kai intézkedésekkel kombinálva) kívánja elérni a 7.
cikkben kitűzött megtakarítási célokat. Két tagál lam-
ban, ahol már működik energiahatékonysági köte-
lezettségi rendszer, csak ezt alkalmazzák majd
(Dániában és Lengyelországban), és további kettő
tervezi kizárólagosan ennek alkalmazásával elérni
megtakarítási cél ját (Bulgária, Luxembourg) (24. áb-
ra). A többi tagál lam csak alternatív intézkedések be-
vezetését tervezi . A tagál lamok által benyújtott intéz-
kedési tervek alapján közösségi szinten a megtakarí-
tások 38%-ának elérését biztosítják a kötelezettségi
rendszerek, így a megtakarítások szempontjából va-
lóban a legfontosabb szakpol itikai eszköznek számí-
tanak. A Bizottság várakozásaival szemben azonban

nem ez lesz a “mindenható” eszköz. A kötelezettségi
rendszereken kívül fontos szerepet játszanak majd
az adók, szabványok és a pénzügyi ösztönzők is, ami
azt mutatja, hogy a tagál lamok alapvetően ragasz-
kodnak a hagyományosabb szakpol itikai eszközök-
höz (25. ábra). A megtakarítások zömét várhatóan az
épület szektor adja (26. ábra).

Átfogó energia és CO2 adókat 1 0 tagál lam alkalmaz
majd, míg 6 tagál lam tervezi energiahatékony tech-
nológiák vagy intézkedések alkalmazásáért járó adó-
kedvezmények bevezetését. Ehhez az intézkedés-
típushoz sorolhatóak a teherautó- és útdíjak is, bár
nem lehet őket energiaadóként definiálni , mondván,
hogy ezen díjak növel ik az energiafogyasztás költsé-
geit (így csökkentik a fogyasztást). Fontos megje-

gyezni , hogy a tagál lamok csak az EU
adózási minimumszintje feletti , kiegé-
szítő jel legű energia és CO2 adóból
származó megtakarításokat vehetik
majd számításba az energiamegtakarí-
tási célkitűzés megvalósításakor. A
pénzügyi ösztönzők általában (nemzeti
vagy EU alapokból finanszírozott) nem
visszatérítendő támogatásokat vagy
egyéb, főleg épületfelújításra fordítható
pénzügyi ösztönzőket jelentenek. H a-
sonlóképpen az energiahatékonysági
szabályozások rendszerint az EU jog-
szabályokban előírtakon felül i nemzeti
épületenergiahatékonysági szabályozá-
sokat takarnak. Vannak olyan országok,
amelyek javaslatában ipari szereplőkkel
kötött, energiahasználat csökkentéséről

24. ábra A kötelezettségi rendszerek jelenlegi alkalmazása

Európában

25. ábra A különböző szakpolitikai eszközök megoszlása összmegtakarítás

szempontjából, EU28
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szóló önkéntes megál lapodások is szerepeltek (pl .
U K, Belgium, Finnország).

A 7. cikk végrehajtásával kapcsolatban három fő
probléma/ kérdés merül fel . Először, majdnem min-
degyik tagál lam az elvártnál alacsonyabb energia-
megtakarítási célt tűzött ki , amel lyel összességében
nem lehet megvalósítani az eredeti célkitűzést. M á-
sodszor, a különböző (a kötelezettségi rendszereken
kívül i ) a lternatív intézkedések következtében felme-
rül a szakpol itikák közötti átfedésének kockázata
(ugyanazt a megtakarítást a tagál lam kétszer szá-
mol ja el ), ami ahhoz vezethet, hogy túlbecsül jük a
várható megtakarítások mértékét. Végül pedig a
módszerek kidolgozatlansága miatt a nemtel jesítés
kockázata is fennál l .

M ajdnem minden tagál lam (Svédország kivételével)
élt azzal a lehetőséggel , hogy kizárta a számítási
alapból a közlekedési szektort. Ennek következtében
a kalkuláció alapját képező 201 0-201 2
közötti három év átlagos fogyasztása
32%-kal kisebb lett (korrigált számítási
alap). 4 Ezenkívül a legtöbb tagál lam
(Dánia, Portugál ia és Svédország kivé-
telével) tel jes mértékben élt a megtaka-
rítási cél 25%-os csökkentésével . Ezzel
az EU 28 201 4-2020 időszakra vonatkozó
összesített (kumulált) megtakarítási cél-
kitűzése (a korrigált számítási alap fi-
gyelembe vételével) 42%-ról 33%-ra
csökkent, ami éppen hogy csak na-
gyobb, mint a 25%-os csökkentéssel
megvalósítható minimum. 5

201 1 . évi hatásvizsgálat feltételezése
szerint a 7. cikk rendelkezéseinek vég-
rehajtása 2020-ra évi 1 08-1 1 8 M toe pri-
merenergia-megtakarítást eredmé-
nyez. 6 A Bizottság a végleges Energia-
hatékonysági I rányelv alapján, valamint
a 25%-os, kivételek által biztosított en-
gedmények figyelembevételével újra-
számolta a várható megtakarításokat,
és becslése szerint az éves megtakarí-
tások mértéke 2020-ra várhatóan 84,8
M toe lesz. A tagál lamok értesítéseikben
foglalt javaslata alapján viszont 2020-ra
77,8 M toe primerenergia-megtakarítási
cél la l kel l számolnunk (27. ábra). Az első,
201 1 . évi hatásvizsgálattal összehason-
l ítva a tagál lamok által javasolt célkitű-

zések összességében 30%-kal alacsonyabbak, mint
az elvárt megtakarítási szint.

Azonkívül , hogy a tagál lamok nem voltak túl ambíci-
ózusak energiamegtakarítási célkitűzéseik meghatá-
rozásakor, az általuk javasolt intézkedések tekinteté-
ben körvonalazódott pár olyan jel lemző módszerta-
ni gyengeség is, amely miatt felmerül a nemtel jesítés
kockázata:

   M ás jogszabályok által eleve megkövetelt
intézkedéseket javasoltak,

   A javaslatok végeredményben nem az
energiamegtakarítást célozzák, valamint

   A javasolt projektek nem a végfelhasználó-
kat célozzák.

26. ábra A megtakarítás célszektoronkénti megoszlása, EU28

27. ábra A várható energiamegtakarítási szintek összehasonlítása 2020-ban, Mtoe

4 A 2010-2012. évi Eurostat adatok alapján a közlekedés energiafogyasztása a teljes végfelhasználói energiafogyasztás 32%-át teszi ki.
5 Amennyiben a kivételek által biztosított 25% engedményt teljes mértékű kihasználásával számolunk, a 2014 és 2020 közötti időszakban az összesített
energiamegtakarítás mértéke 42%-ről 31 ,5%-ra csökken a számítási alaphoz viszonyítva.
6 SEC(2011 ) 780 final
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Az intézkedések kiegészítő jel lege (addicional itás)
kulcskérdés: csak azokat a megtakarításokat számít-
hatjuk bele a 7. cikk értelmében megvalósított meg-
takarítások közé, amelyek az uniós jogszabályok által
meghatározott minimum előírásokon felül i tagál lami
rendelkezésekből származnak. 7 Ez a követelmény
különösen az épületek energiahatékonyságát növe-
lő, valamint az energiaadókból származó intézkedé-
sekre vonatkozik, mivel ezek a szakpol itikai intézke-
dések teszik ki a javasolt energiamegtakarítások je-
lentős részét. Ez az jelenti , hogy csak az épületek
energiatel jesítményéről szóló, 201 0-ben átdolgozott
irányelv (EPBD) által meghatározott minimum szint
feletti épületfelújításból származó megtakarításokat
lehet figyelembe venni a 7. cikk végrehajtásakor. 8 Az
átdolgozott EPBD arra kötelezi a tagál lamokat, hogy
meghatározzák a felújítási mélység költséghatékony
szintjét, és csak az ezt meghaladó mértékű felújítás-
ból származó megtakarítás számolható el . H asonló-
képpen csak az EU által előírt minimum és adott tag-
ál lamban tényleges alkalmazott magasabb adószint
közötti különbség hatását lehet figyelembe venni a
7. cikkben kitűzött cél számításakor. 9

M ásik módszertani kérdés, hogy egy szakpol itikai in-
tézkedés kimondottan az energiamegtakarítást cé-
lozza vagy sem (különösképpen megújuló energia
projektek esetében merül föl ez a kérdés), vagy hogy
a végfelhasználókra irányul-e a megtakarítás. A meg-
újuló energia termelés elszámolhatósága azért kér-
dőjeleződött meg, mert igaz ugyan, hogy a megújuló
energia termelés növelésével fosszi l is energiát ta-
karítunk meg, a Bizottság véleménye szerint azon-
ban csak a kizárólag energiamegtakarítási cél la l
a lkalmazott eszközökkel elérhető megtakarításokat
lehet elszámolni . Számos tagál lam jelentkezett olyan
javaslattal , amely a vi l lamosenergia-termelésre
és/vagy szál l ításra (átvitel és elosztás) vonatkozott,
mint például kapcsolt termelés vagy a hálózati vesz-
teség csökkentésének ösztönzése, amelyeket szintén
nem lehet elszámolni , mivel az irányelv 7. cikke ér-
telmében a megtakarításoknak a végső felhaszná-
lókra kel l vonatkoznia. Ezeket a megtakarításokat
csak a 25%-os rugalmassági kereten belül lehet szá-
mításba venni.

A 7. cikk végrehajtása Magyarorszá
gon

A M agyarország által a Bizottságnak benyújtott érte-
sítés láthatólag híján van a tartalmi elemeknek. J ól
tükrözi a kormány határozatlanságát a kérdésben:
sem az aktuál is megtakarítási célkitűzésről (közleke-

dési szektor beleszámítása a viszonyítási alapba vagy
a 25%-os rugalmassági opciók kihasználása), sem az
irányelv végrehajtása során alkalmazandó szakpol i-
tikai intézkedésekről (kötelezettségi rendszerek be-
vezetése) nem született döntés. Ráadásul M agyar-
ország eddig még nemzeti energiahatékonysági cse-
lekvési tervét sem nyújtotta be.

N agy biztonsággal úgy vél jük, hogy M agyarország
nem fog bevezetni energiahatékonysági kötelezett-
ségi rendszereket, hanem inkább az alternatív intéz-
kedésekre támaszkodik majd, azon belül is különös-
képpen a 201 3 és 2020 közötti időszakban elérhető,
az épületek energiahatékonysági beruházásaira for-
dítható EU támogatásra. Valószínűleg a többi közép-
kelet-európai ország is aktív felhasználója lesz ezek-
nek az alapoknak, jól lehet csak a Cseh Köztársaság
és Lettország említette egyértelműen végrehajtási
tervében ezeket a forrásokat. Ezekből az alapokból
azonban, az EU szabályozás szerint természetes sze-
mélyek (lakás- és háztulajdonosok) nem részesül-
hetnek közvetlenül , így pénzügyi közvetítő közre-
működésére lesz szükség ahhoz, hogy a háztartási
szektorban rej lő energiamegtakarítási potenciált ki
lehessen használni .

M ivel M agyarország nem ültette át időben az ener-
giahatékonysági irányelv rendelkezéseit a nemzeti
jogszabályozásba, a Bizottság kötelezettségszegési
el járást kezdeményezett vele szemben (másik 23
tagál lammal egyetemben). A felszólító levél megkül-
désén kívül a Bizottság hivatalosan kérte M agyar-
országtól (és Bulgáriától ), hogy bizonyítékokkal iga-
zol ja , hogy a rendelkezések átültetése folyamatban
van (indoklással el látott vélemény, “Reasoned
Opinion”). M agyarországnak január végéig kel l be-
mutatnia a végrehajtási tervét, máskülönben az ügy
a Bíróság elé kerül , amely felveti a pénzügyi büntetés
kockázatát. A Bizottság jelenleg a 7. cikk végrehajtá-
sára vonatkozó kötelezettségszegési el járások elő-
készítésénél tart.

Jövőbeni jogszabályozási és szak
politikai folyamatok

Tényként ál l íthatjuk, hogy az energiahatékonyság
fontos szerepet fog játszani az EU 2030-as éghaj lat-
változási és energia cél ja inak megvalósításában. A
klímapol itika és energiapol itika 2020 és 2030 közötti
időszakra vonatkozó kereteit lefektető kommuniká-
ciójában, a Bizottság új , 40%-os célkitűzést fogalma-
zott meg az üvegházhatású gázok csökkentésére. 1 0 A
feltételezések szerint a 2030-ra megvalósuló 40%-os
célkitűzés költséghatékony tel jesítéséhez 25%-os
energia-megtakarításra van szükség. 1 1 Figyelembe
véve az EU energiabiztonságának javítását célzó
energiamegtakarítások meghatározó szerepét -
ahogy azt az Európai Energiabiztonsági Stratégia is

7 Energiahatékonysági irányelv V. melléklete
8 2010/31/EU
9 2003/96/EC Energy Performance ofBuildings Directive (EPBD)
10 COM(2014) 15 final
11 COM(2014) 15 final
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hangsúlyozza 1 2 - a Bizottság egy ambíciózus, 30%-os
energiahatékonysági cél kitűzését javasolta 2030-
ra. 1 3 Annak el lenére, hogy a Bizottság 2030-ra vonat-
kozó energiahatékonysági célkitűzését a Tanács
30%-ról 27%-ra mérsékelte, a Bizottságnak lehető-
sége van arra, hogy az elkövetkező években vissza-
tornázza ezt az értéket 30%-ra. 1 4 Ennek köszönhe-
tően a 7. cikk valószínűleg 2020 után is alapvető fon-
tosságú marad. A 2020. évi valamint a távolabbi,
2030. évi energiahatékonysági célkitűzés fényében
értékelni kel l , hogy a 7. cikk mennyire eredményes
az energiamegtakarítások ösztönzésében, és a-
mennyiben szükséges, lépéseket kel l tenni annak ér-
dekében, hogy a rendelkezések végrehajtásával
kiaknázható legyen az energiahatékonysági irányelv-
ben rej lő potenciál , és elérhetővé vál jon a 2020 vé-
gére kitűzött megtakarítási szint, valamint a 2030-as
célkitűzés.

Az irányelv kifejezetten rendelkezik arról , hogy a Bi-
zottság köteles elkészíteni és benyújtani egy, a 7.
cikk végrehajtásáról szóló jelentést az Európai Parla-
ment és az Európai Tanács részére 201 6. június 30-
ig. 1 5 Ezzel összefüggésben a Bizottság benyújthat
egy, többek között a 7. cikk következő aspektusaival
foglalkozó jogszabály-javaslatot is:

   a 7. cikk végdátumának módosítása, amely
jelenleg 2020: ez valójában a cikk érvé-
nyességének meghosszabbítását jelenti ,
beleértve ebbe a 2020-2030 közötti idő-
szakra vonatkozó új célkitűzés meghatáro-
zását is;

   a megtakarítási célkitűzések módosítása,
amely a következőket foglal ja magába:

   a célkitűzés szintje (amely jelenleg a
végfelhasználóknak történő energia ér-
tékesítés 1 ,5%-a évente),

   a fókusz (csak a végfelhasználói energi-
amegtakarítás számolható el ennek ke-
retében: a megújuló energiaforrások
felhasználásával elérhető energiameg-
takarítás, valamint a termelési/elosztási
hatékonyságjavulás nem),

   a viszonyítási alap korrigálása a közle-
kedési szektor energiafogyasztásával
(ennek a korrekciós lehetőségnek a
megszüntetése vagy korlátozása),

   rugalmassági opciók (a jelenlegi 4 opció)
módosítása, valamint az opciókkal elér-
hető “kedvezmény” összértékének
csökkentése (a 25% módosítása). 1 6

Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének korai
áttekintése azt bizonyítja, hogy azt a Bizottság a
2020. évi célkitűzések megvalósításának legfőbb
eszközének tekinti , és biztosítani kívánja az elvárt
megtakarítások tel jesítését. U gyanakkor számol az-
zal , hogy a kötelezettségi rendelkezések újdonságot
jelentenek a legtöbb tagál lamnak, és tudatában van
a végrehajtás bonyolultságának, i l letve az azt övező
módszertani nehézségeknek.

12 A jelenlegi Európai Energiabiztonsági Stratégia az energiamegtakarításokra
úgy tekint, mint „ az EU külső energiafüggőségének és áringadozásoknak való
kitettség csökkentésnek leghatékonyabb eszközére”.
14 COM(2014)330
13 COM(2014) 520 final
COM(2014) 520 final
15 24(9) cikk
16 7(1 ), (2), (3) cikk
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A téma fontosságát jelezve a rendezvényt Jonathan
Knott, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete és
Dr. Aradszki András, a N emzeti Fej lesztési M inisztéri-
um energiaügyi ál lamtitkára nyitották meg. A N em-
zeti M egújuló H asznosítási Cselekvési Terv – az EU -s
környezetvédelmi célokkal összhangban – 2020-ra
25 PJ feletti megújuló alapú távhőtermelést vetít elő-
re, amihez a mostani érték 1 0-szeresére lenne szük-
ség.

Hazai projekt tapasztalatok 
impozáns fejlesztések

Az elmúlt években jelentős előrelépések történtek
néhány távhő rendszer esetében az energiamix át-
alakítása kapcsán, amelyeket a workshop 1 . szekció-
jában a fej lesztések megvalósításának képviselői ,
Nyíri László, a M I H Ő ügyvezető igazgatója, Ádók Já-
nos, a H ódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgál-
tató Zrt. I gazgatósági tagja és Péterffy Attila, a
Pannon H őerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója mutat-
tak be a közönségnek.

Miskolcon a több mint 30 000 lakást el látó távhő-
rendszer tüzelőanyag összetételében a 201 3-1 4. évi
fűtési időszakban már 47% volt a megújulók aránya.
A megújuló hőkapacitások kiépítése magánbefekte-
tők irányításával , de az önkormányzati távhőszolgál-
tatóval szoros együttműködésben, ál lami támogatá-
sok felhasználásával történt. Egy innovációs díjat is
elnyert kis biogáz motor 31 9 lakást fűt, a biomassza
kazán 1 1 1 9 lakást lát el , míg a hazai viszonylatban
egyedülál ló méretű, 2x30 M Wth hőkapacitással ren-
delkező, évi 800 TJ hő megtermelésére képes geo-
termikus rendszer a 201 3/1 4-es évben hozzávetőle-
gesen 500 TJ hőt termelt. A geotermikus kapacitások
maximál is kihasználtságát a földgáztüzelésű hőter-
melővel kötött hosszú távú szerződés gátol ja. A há-
rom rendszerrel összesen 1 72 400 tonna Ü H G kibo-
csátás kerülhető el évente.

Hódmezővásárhelyen 8 termelő és 2 visszasajtoló kút
szolgáltat összesen 1 4 M W geotermikus forrásból
nyert távhőt a városnak, a lakosság 20%-át és a köz-
intézmények jelentős részét kiszolgálva. Az elmúlt
évek sikerességét bizonyítja, hogy folyamatosan új

fogyasztókat tudtak bevonni a távhő-
szolgáltatásba, például szál lodákat, szu -
permarketeket. A kiterjedt geotermikus
rendszernek köszönhetően a távhő
rendszer hőközpontjainak gázfogyasz-
tása a 1 993-as 4,6 mil l ió m 3-ről 201 3-ra
300 ezer m 3-re csökkent.

Pécs napjainkban a legzöldebb magyar
város címmel büszkélkedhet, a pécsi
távhő 99-%-ban megújuló energiából
látja el a város lakosságát és az ipari
felhasználókat. A kis fatüzelésű finn ka-
zán mel lett a 70 megawattot meghaladó
kapacitású szalmatüzelésű erőmű je-
lenti a pécsi távhő rendszer gerincét, a-
mely 24 mrd forintos anyavál la lati fi-
nanszírozásból valósult meg. A beruhá-
zás végrehajtásának alapvető feltétele a
hőtermelő, a távhőszolgáltató és az ön-

Javaslatok egy eredményes megújuló
távhőtermelési program megvalósításához
Magyarországon

A Brit Nagykövetség adott otthont őszi szakmai napunknak, amely az „Egy sikeres megújuló távhőter-
melési program (ár)szabályozási előfeltételei Magyarországon” címet viselte. A rendezvényen a meg-

újuló alapú távhőprojekteket eredményesen lebonyolító távhőtermelők, -szolgáltatók, projektfejlesztők,
szakmai szervezetek, illetve a szabályozó hatóság hazai és külföldi képviselői osztották meg egymással ed-
digi tapasztalataikat, és vitattákmeg a további előrehaladás szabályozási és intézményi feltételeit.

28. ábra Nemzeti Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terv megújuló energia alapú

távhőtermelési célkitűzései

Beszámoló a REKK 2014. november 13i workshopjáról
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kormányzat között kialakult szoros együttműködés
volt. A beruházás során több nehézség is felmerült,
például a technológiát szál l ító dán cég csődbe ment.
A folyamatos tüzelőanyagel látás biztosítása érdeké-
ben meg kel lett teremteni a szalmapiacot is, a kör-
nyékbel i gazdákat fel kel lett készíteni a szalma
tárolására és értékesítésére. A Dalkia a gazdák kép-
zésében, eszközeik finanszírozásában is részt vál la lt,
és a tervezhetőség érdekében 5+5 éves szerződése-
ket kötött velük. A sikeres fej lesztés eredményeként
évente 80 mil l ió m 3 gázfogyasztást váltanak ki az új
rendszerrel .

A geotermikus, biomassza termelés mel lett csúcs/-
tartalék kapacitásként ezek a rendszerek gázkazán-
nal is rendelkeznek.

Honnan származhat a további
fejlesztésekre forrás?

N yitó előadásában Dr. Aradszki András energetiká-
ért felelős ál lamtitkár kifejtette, hogy a kormány elkö-
telezett a távhőrendszerek állagának megőrzése,
fejlesztése, valamint a megújuló energiák használata
mellett. M agyarország a vál la lt megújulós arányok
tel jesítése érdekében ösztönözni fogja mindazokat a
megoldásokat, amelyek a távfűtés gáz alapúságát a
tervezett mértékben képesek csökkenteni.

A biomassza és geotermikus energiafelhasználás
mel lett a hul ladék energia célú felhasználását is elő
kívánják mozdítani (ebben hangsúlyváltást figyelhe-
tő meg). M agyarországon évente 1 5 mil l ió tonna
hul ladék keletkezik, amelynek csak 5%-át hasznosít-
juk, a nagy arányú deponálás miatt 1 20-1 50 mil l iárd
forintnyi nyersanyag megy veszendőbe. A Kormány
a forrásváltás érdekében a hul ladékgazdálkodás fej-
lesztését tartja szem előtt, amelyre készülnek a stra-
tégiai elképzelések.

A geotermikus távhő projektek előmozdítását támo-
gató kormányzati cél a megvalósításukat gátló, ne-
hezítő adminisztratív és pénzügyi intézkedések
csökkentése.

A fej lesztések finanszírozása nehéz kérdés, de az ál-
lamtitkár elmondta, hogy lehetőséget kívánnak biz-
tosítani a kapcsoltak és a fűtőművek korszerűsíté-
sére, a távhő szál l ító rendszerek korszerűsítésére, a
távvezetékek cseréjére és átmérőjük csökkentésére,
a hő-központok cseréjére, a magas vezetésű csövek
szigetelésére és a föld alatti vezetékek kiépítésére.
Fontos lesz a hőkörzetek összkapcsolása és az épü-
letek energiahatékonyságának növelése is. Az uniós
pályázati forrásokból a 1 0 OP mintegy 8700 mil l iárd
forintot biztosít forrásként, amiből több mint 1 500
mil l iárd a környezeti és energiahatékonysági opera-
tív program kerete. A megújuló távhő szempontjából

ezen belül az 5. prioritás a legfontosabb: 290 mil l iárd
Ft lesz elérhető az energiahatékonyság növelésére
és megújuló energiaforrások alkalmazására. Külön
intézkedés lesz a távhőrendszerek felújítása, több
mint 40 mil l iárd forintos pályázati kerettel .

Az ál lami támogatásokon kívül számos esetben a
magántőke is megteremtheti e beruházások forrását. A
privát finanszírozási intézmények számára azért le-
het vonzó e projektek finanszírozása, mert a stabi lan
előre tervezhető volumenű, jelentősebb ingadozá-
soktól mentes díjú hőszolgáltatás jól kiszámítható
cash-flowt jelent. Jávor Balázs, az U niCredit Bank fi-
nanszírozási főosztályvezetője ismertette a megúju-
ló energiatermelő beruházások finanszírozása során
alkalmazott „non-recourse project finance” techni-
kát. Az általános vál la lati hiteltől eltérő konstrukció
lényege, hogy a hitelt egy külön projekttársaság, az
SPV veszi fel (special purpose vehicle), amelynek
nincs más tevékenysége, csak az energiaértékesítés
– ez a bevétel jelenti a hitel fedezetét.

M egfelelő szerződéses partnerek és kiszámítható
(hatósági) hőár esetén a megújuló energiás távhő
projektek jól finanszírozhatóak. A hitel intézetek
azonban ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban
sokszor olyan feltételeket támasztanak, amelyek
megnehezítik a hitelkérelem pozitív elbírálását. Ezek
közül kiemelkedik, hogy

i)    hosszú távon stabi l , kiszámítható szabályo-
zásra lenne szükség az árbevétel kalkuláci-
óhoz;

i i )       ha mégis van változás a jogszabályi kör-
nyezetben, akkor az a már érvényes hitel-
szerződéssel rendelkező, futó projekteket
ne érintse;

i i i )     amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor
a már működő projekt képes legyen alkal-
mazkodni a megváltozott szabályokhoz.

Szintén releváns körülmény, hogy mennyire átlátha-
tó, ismert az árszabályozásra vonatkozó módszertan,
vagyis az 50/201 1 -es rendelet1 értelmében az indo-
kolt költségek között mit lehet érvényesíteni (példá-
ul a banki kamatköltségek elszámolhatók-e a
hatósági árban).

A beruházásokat az is előmozdíthatja, hogy egyes
régiókban egy-egy megújuló energiaforrást használó
távfűtési rendszer gazdaságosabb fogyasztói díjjal jár,
mint az egyéni gázkazános rendszerek.

1 50/2011 . (IX. 30. ) NFM rendelet
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Megújuló energia alapú távhő
fogyasztás 85%kal nőtt az Európai
Unióban az elmúlt 5 év alatt,
összetételét tekintve a biomassza
dominál

A rendezvény brit nyitóelőadásában és a workshop
2. szekciójában a releváns külföldi tapasztalatokat
mutatták be a meghívott előadók. Jonathan Knott,
Nagy-Britannia magyarországi nagykövete előadásá-
ban elmondta, hogy bár a távfűtés elterjedtsége a
szigetországban egyelőre igen alacsony, ambiciózus
célkitűzéssel rendelkeznek a megújuló energiák vo-
natkozásában.

A hőtermelés jövőjéről 201 3-ban kiadott Stratégiai
Dokumentum („Future of H eating”) célul tűzi ki , hogy
2030-ra a brit hőfogyasztás 1 4%-át távfűtési rend-
szerek biztosítsák2, és 2050-re ez az arány érje el a
40%-ot. Az Egyesült Királyság kormánya tavaly létre-
hozta a Távhő El látási Részleget (H eat N etwork Del i-
very U nit), amelynek az a feladata, hogy támogassa
az önkormányzatokat a közösségi fűtési hálózatok
kiépítésében. A U K I nvestment Bank 201 4 októberé-
ben 1 0 mil l ió fontos3 összeget dedikált erre a finan-
szírozási célra, amelyhez az önkormányzatok pályá-
zati úton juthatnak hozzá.

További forrást biztosít a RES távhő projektek szá-
mára a Renewable H eat I ncentive is, amely az Of-
gem kezelésében egy hosszú távú pénzügyi műkö-
dési támogatási program. Az RH I kWh-ként 2 penny-t
fizet a megújuló alapon termelt hő után, és cél ja a
nagy, többemeletes házak fűtésének átál l ítása meg-
újuló energiaforrásokra.

Európa-szerte jel lemző, hogy a megújuló távhőter-
melés területén elsősorban a biomassza nyert teret,
közel 80%-át ez adja az így előál l ított hőnek. Kevés
kivételtől eltekintve nem alakult ki a tagál lamokban
olyan támogatási rendszer, szabályozási környezet,
amely a kevésbé érett RES technológiákat előtérbe
helyezte volna. Erről a trendről számolt be Gerald
Bourland, a Dalkia Közép-Kelet-Európai régiójának ve-
zérigazgatója is. Lengyelországban a Dalkiának sike-
rült bővítenie hálózatát (+3% évente), és részben
már biomassza kazánokat is használnak a hőterme-
léshez.

Az észt ex ante távhő árszabályozás rendszerét Märt
Ots, az Észt Versenyhivatal elnöke mutatta be. A hőter-
melés legjel lemzőbb formája a távhő (~70%), több
mint 200 távhő cég van az országban. Számottevő
biomassza forrás ál l rendelkezésre, amely a tüzelő-
anyag összetételben már több mint 50%, miközben
a korábban domináns gáz és fűtőolaj felhasználás
lecsökkent.

A távhő szektor szabályozása a versenyhivatal alá
tartozik, amely előzetes ármegál lapítást végez mind
a termelői , mind a szolgáltatói árakra 4. A 2004-es
törvénymódosítás a kötelező távhőkörzet ki jelölés
lehetőségét is biztosítja az önkormányzatok számá-
ra, amivel azok többsége élt is.

A jogszabály szerint az ármegál lapítás módszertana
költségalapú, a szabályozott ár megegyezik az opex,
a capex és megengedett megtérülés (RAB x WACC)
összegével . A WACC értékét is a versenyhivatal ál la-
pítja meg a piaci kamatlábaktól függően, értéke je-
lenleg 7%. Az előzetes ármegál lapítást az önkor-
mányzati körzetki jelöléssel létrehozott monopol
szolgáltatói területek mel lett az is indokol ja, hogy a
távhő cégek főként (95%-ban) magántulajdonban
vannak .

Az egyedi ármegál lapítási feladat munkaigényessége
miatt a 201 4-es új szabályozás alapján országos ér-
vényű referencia árat vezetnek be. A bottom-up
LRAI C model len alapuló, korszerű és hatékony távhő
termelőt és szolgáltatót feltételező kalkuláció várha-
tóan 5 €/M Wh-s referencia szolgáltatói árat fog
eredményezni. A referencia ár alatt értékesítő távhő
cégek az árszabályozástól mentesülve, szabadon ál-
lapíthatják meg díjaikat. Azoknál a cégeknél , amelyek
a megál lapított szint felett értékesítenék a hőt, to-
vábbra is egyedi árszabályozás lesz. Az elvárt mű-
szaki hatékonyságnak nem megfelelő távhő hálóza-
tok kötelesek fejesztési tervet készíteni arra, hogyan
tervezik 1 5% alá csökkenteni a hálózati veszteséget
(201 7-ig).

Észtországban egy 2010-es jogszabályváltozás bevezet-
te a távhőtermelők számára a szolgáltatói hálózathoz
való szabad hozzáférést. A törvénymódosítás ér-
telmében, ha új termelő szeretne hőt táplálni a táv-
hőhálózatba, akkor a szolgáltató köteles tendert
kiírni , és a nyílt versenyel járás végén kiválasztani a
legolcsóbb hőtermelőt. Számos távhőszolgáltató bo-
nyolított már le újraszerződési el járást, és sikeresen
értek el olcsóbb hőárakat.

Sikerkritériumok a szabályozásban

A workshop 3. szekciójában a szabályozási keretfel-
tételeket vitatták meg kerekasztal-beszélgetésen a
szektor prominens képviselői : Kubitsch Róbert, a
M EKH Távhő Árszabályozási Főosztály főosztályve-
zetője, Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, Feke-
te Csaba, a M agyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetségének elnöke, Bokorovics Balázs, a PannErgy
I gazgató Tanácsának elnöke és Kasza György, a N em-
zeti Fej lesztési M inisztérium Klímavédelmi Projektek

2 heat networks
3 ~4,2 mrd Ft
4 Az 1998-ban életbe lépett új távhő törvény alapján.
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Főosztály főosztályvezetője. A beszélgetés Kaderják
Péter, a Regionál is Energiagazdasági Kutatóközpont
igazgatójának vitaindító előadásával kezdődött.

I .   A kerekasztal-vita egyik legfontosabb tanul-
sága, hogy mivel a versenyképes távhő-
szolgáltatás alapja az olcsó hő, a szektor
érdekeit az szolgálná, ha a távhőszolgálta-
tók a legolcsóbb távhőtermelőt engedhetnék
be a hálózatra. Az ipari üzemek, a geoter-
mikus és biomassza fűtőművek, vagy akár
a hul ladék fűtési célú hasznosítása a gázos
kazánokhoz képest 40-85%-os költségszint
mel lett képes hőt termelni . A tendereztetés
gyakorlata bizonyos időszakonként jó meg-
oldást jelenthetne ennek a szempontnak
az érvényre juttatásához. J elenleg azonban
hosszú távú szerződések is korlátozzák a
távhőszolgáltatók döntési lehetőségeit
(M iskolcon például a geotermikus hő hasz-
nálata esetén a gázos kazán fel nem hasz-
nált hőtermelésére is ki kel l fizetni a kapa-
citás díjat a jelenlegi szerződés értelmében,
ami 600-900 Ft/GJ ). Az elhangzott hozzá-
szólások alapján a távhő költségének 70%-
át a termelés, 30% az elosztó rendszerrel
kapcsolatos kiadások adják, tehát a költ-
séghatékony hőtermelő kiválasztása kulcs-
kérdés.

A befektetők, projektszervezők és finanszí-
rozók egyaránt hosszú távú tervezhetősé-
get, 1 5-20 éves szerződéseket várnak el , és
kulcsfontosságú, hogy minden szereplő (sza-
bályozó, termelő, önkormányzat, fogyasztók)
el tudjon köteleződni a rendszer mellett.

I I . Kulcsszerepet játszik a termelői és fogyasztói
árakra vonatkozó szabályozás alakulása. A
fogyasztók által i megfizethetőséget és a
beruházók által preferált megtérülési ga-
ranciákat is biztosíthatná egy olyan ársap-
ka típusú árszabályozási rendszer beveze-
tése, amely több évre megteremtené a
kiszámíthatóságot egy-egy megújuló ener-
giát használó távhőtermelési projekt szá-
mára. Ez a szabályozási keret jól ter-
vezhető, és kombinálható technológiai
benchmark alapján megál lapított költség-
elvárásokkal . A megál lapított szint alatt ér-
tékesítő (például magasabb capexű,
bátrabb fúrási technológiát használó) ter-
melők tevékenysége mentesülhet a szabá-
lyozói kontrol ltól .

Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor az
éves ármegál lapításra is építhető üzleti
model l , amennyiben ismertek az alapelvek.
A szektorban 201 1 óta bevezetett központi
árszabályozás kereteit nehéz volt kialakíta-
ni , és sok kritika érte, de fontos lépések
történtek a transzparencia növelésének
irányában. A M EKH több konkrét projekt
kapcsán közreműködött a termelői árkal-
kulációban, akár előzetes árkalkuláció ké-
szítése formájában is.

I I I . A fej lesztések ösztönzése kapcsán a beru-
házók számára fontos lenne a jelenleg meg-
engedett nyereség feletti WACC-prémium
realizálhatósága is annak érdekében, hogy
biztosítani lehessen a magas beruházási
költséggel járó, kockázatosabb megújuló
projektek megvalósítását, és az így meg-
termelt hőenergia beengedését a jelenleg
még esetenként versenyképesebb gáz ala-
pú távhőhálózatokra.

A jelenlegi rendszerben megengedett 4,5%-
os bruttó eszközarányos megtérülés 25
éves időtávot tekintve közel 7%-os I RR5-t
eredményez, ami elvi leg csak kicsivel ma-
rad el az iparági beruházók által elvárttól .
Érdemes lehet párbeszédet folytatni a
megengedett nyereségre vonatkozó korlát
finomításával kapcsolatban, amelyre vo-
natkozóan több javaslat is elhangzott:

a) A beruházás megvalósulását követő kez-
deti időszakban ne történjen éves ár-
meghatározás, hanem legyen egy 5-7
éves periódus, amíg az árak be vannak
fagyasztva, és azt a hatékonysági meg-
takarítást, amit a termelő ez idő alatt el
tud érni , real izálhassa a nyereségben.

b) Az elnyert támogatással együtt (például
KEH OP) vett tel jes projektköltségre vo-
natkozzon a 4,5%-os korlát.

c) A rendszer transzparenciájának növelé-
se, amikor is az árképlet hosszú távú
rögzítése helyett az éves ármegál lapítás
során elszámolható költségek tisztázása
a lényeg, így biztosítva azt, hogy a ter-
melői árak képesek legyenek reagálni
például a biomassza árának nagyobb
változására egy 5 éves időtávon belül is.

5 IRR: belső megtérülési ráta
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I V. Bizakodóak voltak a kerekasztal résztvevői
a 201 4-20-as EU -s fej lesztési forrásaink fel-
használásával kapcsolatban. Az előző idő-
szakhoz képest előreláthatólag kétszeres
összeg, mintegy 43 milliárdos keret áll majd
rendelkezésre a távhőfejlesztések számára.
Ezen kívül vissza nem térítendő támogatá-
sok, garanciatermékek formájában további
20 mil l iárdos keret ál l majd rendelkezésre
a távhőfej lesztések számára.

a) Változtatni kel l azon a korábbi gyakor-
laton, hogy pályázati kiírások megjele-
nésekor, annak szempontjai alapján
ál l ítják össze a projekteket a fej lesztők.
M ind a távhő cégek, mind a stratégiai
befektetők és projekt kivitelezők szá-
mára a fordított sorrendiség garantálná
a projekt megalapozottságát: működő-
képes, valós fogyasztói igényeket kielé-
gítő projekt megtervezése, megtárgya-
lása a szereplőkkel , majd a megfelelő
finanszírozási mix összeál l ítása. Az új
támogatási ciklus során ezért tervezhe-
tőbbé és kiszámíthatóbbá kel l tenni a
pályázati források rendelkezésre ál lá-
sát. N ehézséget okoz e téren az is, hogy
M agyarországnak nincs elfogadott Táv-
hő Cselekvési Terve, így a fej lesztések-
kel kapcsolatos távlati terveket jelentős
bizonytalanság övezi .

b) Az eddigi faj lagos támogatási költsége-
ket alapul véve (pl . 0,8 PJ /2 mrd Ft geo-
termikus távhő) nem kérdéses, hogy az
EU -s támogatásokból rendelkezésre ál-
ló 43 mil l iárd mel lett további finanszíro-
zási forrásra van szükség a megújuló
távhő célok eléréséhez.

V. Szabályozási oldalon további kihívást jelent
a távhőszolgáltatás kedvezőtlen megítélése
(á ltalában a távhőszolgáltatást nem hasz-
nálók körében) és a folyamatosan csökkenő
hőkereslet is. Az energiahatékonysági beru-

házások hatására (épület-felújítással akár
60%-os megtakarítást is el lehet érni) nin-
csenek felkészülve a jelenlegi rendszerek,
és ez komoly problémákat fog okozni. A
távhőfogyasztói bázis növelésének szüksé-
gessége ezért nehezen megkerülhető ele-
me a jövőbeni stratégiának.

VI . A kerekasztal résztvevői kiemelték, hogy
fontos probléma az önrész megteremtése a
beruházások kapcsán. M iközben elérhetők
támogatási források és a távhő cégek am-
bicionál ják is a korszerű technológiákkal
való lépéstartást, az önrészt a gyakran ön-
kormányzati tulajdonban ál ló, átfogó fi-
nanszírozási bizonytalanságokkal szem-
besülő cégek nehezen tudják a fej lesztések
mel lé tenni.

VI I . A beruházási támogatások mel lett kiszá-
míthatóságot, a cash-flow stabi l izálódását
jelenthetnék a RES DH projektek számára a
megtermelt hőmennyiséggel arányos átvételi
árban jelentkező támogatások is. A működé-
si támogatás jelenlegi formája – a M AVI R
által a távhő-szolgáltatók veszteségeire a
központi költségvetésből kifizetett közel 1 0
mil l iárd forint –, hosszú távon nem szeren-
csés megoldás, de egy a brit RH I támoga-
tásához hasonló prémium fel lendítené a
napenergia, geotermikus vagy biomassza
felhasználásával megvalósuló hőtermelést.

Fontos lenne tehát a szektor korszerűsítése, a gaz-
daságos és környezetbarát technológiák alkalmazá-
sa. Ehhez a javasolt szabályozási keretfeltétek
megteremtésén keresztül vezet(het) az út.

A workshop-on elhangzott előadások megtalálhatóak a
REKKhonlapján: www.rekk.eu

További kutatási eredmények: REKK (2014): Renewable
Based District Heating in Europe – a policy assessment
of selected Member States (draft version)
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Renewable Energy and Energy Efficiency
Quarterly
A REKK útjára indította a “Renewable Energy and
Energy Efficiency Quarterly” című negyedéves angol
nyelvű elektronikus hírlevelét, amelyben áttekintést
nyújtunk a magyar és az európai megújuló piacokról ,
i l letve az energiahatékonysági szabályozások
legfontosabb változásairól .

Az első rész tartalmából

Focus

   I mplementation Of The EED

Development Of Technology And Fu
el Prices

   PV Panel Prices I n H ungary
   Biomass Price Developments

Hungarian Regulatory Panorama

   Changes I n Legislation
   Changes I n Renewable Capacities Based On

M EKH Resolutions
   M ore Renewable Quotas For M átra, 1 5

M We PV Capacities
   N o Considerable Withdrawals
   H amburger H ungária To Commission A 42

M W RES Co-Firing U nit
   N egl igible N ew Waste And Biogas To The

Grid
   Geothermal Consessions

EU Regulation

   2030 Cl imate and Energy Pol icy Framework
- Final Decision Expected I n October

   Communication On Energy Efficiency And
I ts Contribution To Energy Security And
The 2030 Framework For Cl imate And
Energy Pol icy

   Results Of The Second Cal l Of N ER300

Monitoring Of Investment Support
Options

   EU Funding For Renewable Energy And
Energy Efficiency I n The 201 4-2020 Period

   I nvestment Support: EEA And N orway
Grants For Geothermal District H eating

A második rész tartalmából

Focus

   The H ungarian Strategy On The Energy U se
Of Build ing

Development Of Technology Prices

   Estimated Level ized Cost Of Electricity

Hungarian RESE Regulatory And
Market Panorama

   Yearly Development Of RES-E Generation I n
H ungary

   M onthly Development Of RES-E Generation
I n H ungary

   Changes I n Legislation
   Changes I n Renewable Capacities Based On

M EKH Resolutions
   Prospective Wind Producers Sue the State
   Few Renewable Power Plants Are To

Connect to The Grid
   Geothermal Concessions

EU Regulation

   Delayed Energy Efficiency Directive
   Long-awaited Deal On The EU ’s 2030

Energy And Cl imate Goals

Monitoring of Investment Support
Options

   RES and EE Grants I n The H ungarian
Operative Programmes 201 4-2020

   Support For The Residential Sector
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EUROPEAN ELECTRICITY MARKET MODEL
(EEMM)
Az EEMM a REKK2006 óta fejlesztett, 36 ország árampiacát szimuláló modellje.

FELTEVÉSEK
   Tökéletes versenypiaci körülmények
   A model l közel 5000 erőművi blokk határ-

költségének a kiszámolásával határozza
meg a 36 ország merit orderjét

   1 2 különböző technológia
   Tartalmazza a várható erőműépítéseket
   85 nemzetközi összeköttető vezetéket vesz

figyelembe
   Évenként 90 referencia óra model lezése. A

referencia órák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása

ALKALMAZÁSI TERÜLET
   Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat

nyújt a model lezett régióra
   Elősegíti az árak és a fundamentumok kö-

zötti összefüggések jobb megértését. Vizs-
gálható például , hogy az áramárak hogyan
reagálnak, a tüzelőanyag-árak, a határke-
resztező kapacitások nagyságának stb. vál-
tozására

   Árelőrejelzés 2030-ig: adatbázis a tervezett
bezárásokról és üzembe helyezésekről

   Közpol itikai intézkedések hatáselemzése
   Kereskedelem-korlátozási intézkedések e-

lemzésére
   H atárkeresztező kapacitásbővítések hatá-

sának vizsgálata

EREDMÉNYEK
   Zsinór- és csúcsidei árak a model lezett or-

szágokban
   Tüzelőanyag-mix
   Adott erőművi blokk termelése
   I mport-pozíciók
   H atárkersztező-kapacitások árai

REFERENCIÁK
   Project of Common I nterest (PECI ) projek-

tek kiválasztása
   Az EN TSO-E 1 0 éves hálózatfej lesztési ter-

vének értékelése
   N émet atomerőművi bezárás hatásainak

vizsgálata
   Balkáni és magyarországi árak közti össze-

függés vizsgálata
   Kelet-délkelet-európai országokra vonatko-

zó árelőrejelzések készítése
   N emzeti Energiastratégia 2030
   Kapcsolt erőművek piaci alapú megtérülé-

sének vizsgálata
   Erőművi beruházások megtérülése
   Erőművi gázkereslet előrejelzése
   Erőművi szén-dioxid kibocsátás előrejelzése

Kapcsolat: M ezősi András

andras.mezosi@uni-corvinus.hu
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FELTEVÉSEK
   Tökéletes versenypiaci körülmények
   Egy év (1 2 hónap) model lezése
   LTC és spot kereskedelem a model lezett

országok között és csővezetéki és LN G
szál l ítókkal

   A fizikai korlátok az interkonnektorok kapa-
citásai

   Kereskedelmi korlátok: TOP kötelezettség
   A belföldi kitermelést és a tárolókat a mo-

del l tartalmazza
   A model l számításba veszi a szál l ítási és tá-

rolói díjakat

ALKALMAZÁSI TERÜLET
   Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat

nyújt a model lezett régióra
   Elősegíti az árak és a fundamentumok kö-

zötti összefüggések jobb megértését. Pl .
LTC árak változása, tárolói piac

   Árelőrejelzés
   Közpol itikai intézkedések hatáselemzése
   Kereskedelem-korlátozási intézkedések e-

lemzésére
   H atárkeresztező kapacitásbővítések hatá-

sának vizsgálatára
   El látásbiztonsági szcenáriók vizsgálata

EREDMÉNYEK
   Földgázáramok és szűkületek a határke-

resztező vezetékeken
   Egyensúlyi piaci árak az egyes országokban
   Forrásösszetétel
   Tárolt mennyiségek, LTC és spot kereske-

delmi mennyiségek
   J óléti mutatók

REFERENCIÁK
   Project of Common I nterest (PECI ) projek-

tek kiválasztása
   U krán gázválság hatásvizsgálata
   I nfrastruktúra beruházások jóléti értékelése

(TAP)
   Regionál is el látásbiztonsági elemzések N -1

piaci model lezéses vizsgálata
   N emzeti Energiastratégia 2030
   Regionál is tárolói piac keresleti előrejelzése

Kapcsolat: Takácsné Tóth Borbála

borbala.toth@uni-corvinus.hu

EUROPEAN GAS MARKET MODEL
(EGMM)
Az EGMM a REKK2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.






