A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, illetve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.
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A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális környezet figyelembevétele
nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan figyeljük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk. 201 2-ben modellezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci modelljét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci modellt fejlesztettünk.
A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.

Tartalom
Kedves Olvasó!
Aktuális számunkban
az energiapiaci trendek bemutatása mellett a nem szándékolt
villamosenergia-áramlások (köznyelven hurokáramlások) problémájával, a nukleáris
erőművi beruházások
kockázatmegosztási
lehetőségeivel, a földgázszektorban végrehajtott kapacitás-allokációs szabályzat-módosításokkal és az Európai Bizottság által közzétett,
a földgázellátás biztonságával, a tárolással és a
cseppfolyós földgáz importjával kapcsolatos stratégiai elképzelésekkel foglalkozunk.
A közép-európai régió átviteli hálózatain áthaladó
hurokáramlások évek óta komoly nehézségeket
okoznak az érintett rendszerirányítóknak és bizonyos határmetszékeken jelentős mértékben csökkentik a kereskedelmi célra allokálható kapacitások
nagyságát. A hurokáramlásoknak erősen kitett Lengyelország kezdeményezésére az ACER vizsgálatot
indított a témában, és 201 5 szeptemberében nyilvánosságra hozott véleményében a közös német-osztrák árzóna felbontására és a vonatkozó határmetszéken koordinált kapacitásallokációra szólította fel
az érintett hatóságokat. Cikkünkben bemutatjuk, milyen okokra vezethető vissza, illetve milyen problémákhoz vezetett a hurokáramlások utóbbi években
tapasztalható növekedése, és milyen lehetőségek lehetnek megoldásukra.

Harmadik írásunk a hazai földgázrendszerben tavaly
októberben bevezetett kapacitás-allokációs szabályzatmódosításokat tárgyalja. Ismertetjük a szállítóvezetéki kapacitások lekötésének és allokálásának az
ENTSOG által kidolgozott szabályzatokban javasolt
és a hazai ÜKSZ-be átültetett módját. Az allokációs
mechanizmusok ismertetését követően összefoglaljuk a rendszer, illetve az FGSZ aktív részvételével felállított regionális kapacitáslekötési platform, az RGB
eddigi működésével kapcsolatos tapasztalatokat.
Utolsó cikkünk az Európai Bizottság idén februárban
közzétett, a földgázellátás biztonságával, a tárolással
és a cseppfolyós földgáz importjával kapcsolatos
stratégiai elképzeléseit tárgyalja. A négy hónapos
konzultációt követően közzétett „földgáz-csomag” a
994-es ellátásbiztonsági rendelet módosítási javaslatai mellett körvonalazta a Bizottság LNG- és földgáztárolási stratégiáját. Írásunkban bemutatjuk és
értékeljük a konkrét, esetenként jogszabályi szintű
módosítási javaslatokat és a kevésbé kiforrott, távlati elképzeléseket.
Kaderják Péter, igazgató
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beruházások piaci és finanszírozási
kockázatainak kezelése

Aktualitások

Második cikkünkben az atomerőművi beruházások
piaci és finanszírozási kockázatainak enyhítésére, illetve e kockázatok megrendelők, beszállítók, és finanszírozó bankok közötti megosztására alkalmazott
technikákat mutatjuk be. A különböző kockázatok
áttekintését követően megvizsgáljuk, hogy a jelenleg
zajló európai atomerőművi beruházások esetében,
nevezetesen az angliai Hinkley Point C, illetve a finn
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J

elentősen csökkentek az árak a nemzetközi energiapiacokon a tavalyi utolsó negyedévben: a júliusszeptemberi időszak átlagához képest a Brent-típusú nyersolaj és az ARA-jegyzésű szén ára, az amerikai Henry Hub- és az európai TTF-gázár, valamint az orosz eredetű hosszú távú szerződéses földgáz német
határára egyaránt legalább 10%-kal esett vissza. A gázárak csökkenésével a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét jelző clean spark spread októberben pozitív tartományba került, amire évek óta nem volt
példa. Tavaly a hazai áramtermelés 2010 óta először bővült (3%-kal); a 30 TWh körüli kibocsátás ugyanakkor még mindig jócskán elmaradt a válság előtti, 40 TWh-t közelítő csúcsoktól, a nettó import pedig - 13,7
TWh-val – rekordot döntött. Tovább csökkent a hazai gázkitermelés: miután éves alapon a harmadik negyedévben közel 30%-kal esett vissza, addig október-december között – ugyancsak 2014 azonos időszakához viszonyítva – további 18%-kal mérséklődött. A REKK becslése szerint az egyetemes szolgáltatáshoz
kapcsolódó elismert földgázár – az olló második és harmadik negyedévben látott záródását követően - az
év végére ismét jelentősen elmaradt a feltételezhető átlagos beszerzési ártól.

Az elsősorban a nem konvencionális kitermelés felfutásával és az OPEC korábbi, az árak védelmét célzó politikájának megváltozásával magyarázható
globális túlkínálat nyomán a tavalyi év végén gyorsult a nemzetközi olajárak esése: a harmadik negyedévi 6% után a Brent-típusú energiahordozó
jegyzése az utolsó három hónap átlagában 1 3%-kal,
43,6 dollárra csökkent (1 . ábra). Az árzuhanás mértékére jellemző, hogy a decemberi, 38 dolláros átlag
közel 1 0 dollárral marad el a korábbi, januári mélyponttól, amelyet átmeneti emelkedés követett. Az
ARA-jegyzésű szén ára a megelőző időszakéhoz hasonló, 1 4%-os mértékben süllyedt, negyedéves átlagban tonnánként 46,5 dollárra. A szén árának
esése a kínai gazdaság lassulásával, valamint a gáz
és a megújulók támasztotta egyre intenzívebb verseny hatásával magyarázható.

negyedéves átlagár több mint 1 0%-kal maradt el a
július-szeptemberi szinttől (2. ábra). Az amerikai
Energia Információs Ügynökség (EIA) szerint azonban
idén a hazai és az exportra szánt gázkereslet bővülése meg fogja haladni a kínálatét, és 201 7 végéig
számottevő drágulás várható: az EIA idén még 3
USD/MMBtu alatti, 201 7-ben viszont már afeletti
éves átlagos Henry Hub-árral számol. Az amerikai
gázkitermelés az ügynökség szerint a tavalyi 5,7 után
idén csak 0,7%-kal bővülhet. A Standard & Poor’s
ugyanakkor 201 7-re is csak 2,75 USD/MMBtu átlagárat vár, mert szerinte a termelés az olcsóbban kiaknázható (észak-keleti) palagázmezők felé tolódik el.

A tavalyi év utolsó negyedében a japán spot LNG-ár
alig változott, az európai TTF tőzsdei spot ár viszont
decemberre 1 6 EUR/MWh alá, negyedéves átlagban
a július-szeptemberi időszakhoz képest 1 5%-kal
csökkent. Az orosz eredetű hosszú távú szerződéses
földgáz német határára a harmadik negyedévhez
hasonló, 1 0%-os mértékben csökkent, így némileg
Az amerikai Henry Hub gázárai decemberre 2
ismét kinyílt az olló a TTF és a német határár között.
USD/MMBtu alá csökkentek, ami 201 2 áprilisa óta a
Mivel azonban utóbbi alakulására az olajindáxálás
legalacsonyabb érték. Az EUR/MWh-ban számított
révén ennek a nyersanyagnak az ára is közvetlen
hatással van, némi késéssel itt is erőtel1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
jes árcsökkenésre számíthatunk.
nyersolaj árának alakulása 201 4. decembertől 201 5. decemberig
A globális LNG-piac átalakulását gyorsíthatják a japán kormány helyi piac likviditásának erősítését célzó tervei,
amelyek között egy kereskedési hub
létrehozása is szerepel. Erre azért lenne
szükség, mert a japán LNG-kereslet
mérséklődésével egyre több viszonteladó szeretne piacra lépni. Az ország
nukleáris erőműveinek visszatérésével –
októberben a Szendai 1 . után az üzem
2. reaktora is megkezdte a termelést,
amelyeket jövő tavaszra 1 0 újabb reaktor követhet – az Osaka Gas szerint a
jelenlegi évi 90-ről az elkövetkező tíz év-
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ben 70 millió tonnára csökkenhet a japán LNG-kereslet. Az Eclipse Energy
szerint ugyanakkor 201 7 és 2020 között
az éves szerződött mennyiség a 82-88
millió tonnát is elérheti. Dél-Korea LNGimportja szintén csökken: a tavalyi 33,6
millió tonna 1 0%-os elmaradást jelent
201 4-hez képest, és az ország illetékes
minisztériuma az elkövetkező 1 5 évben
további mérséklődését vár.
A csökkenő ázsiai kereslet nyomán Európa egyre fontosabb felvevőpiacává
válhat az LNG-nek. Tavaly a belgiumi
Zeebrugge-terminál 3,6 milliárd m 3
földgáznak megfelelő LNG-t fogadott,
ami közel 30%-kal haladja meg a 201 4es szintet. Eközben az Ázsiába továbbított szállítmányok mennyisége majdnem 40%-kal visszaesett. Ezzel párhuzamosan a holland TTF-en kereskedett gáz
mennyisége 28%-kal (1 7800 TWh-ra)
nőtt. Likviditását tekintve a TTF messze
megelőzte a brit NBP-t: a kereskedett és
a fizikailag leszállított mennyiség hányadosaként értelmezett churn-ráta tavaly a TTF esetében 42 volt, szemben az
NBP 20-as értékével. Likvidnek általában
a 1 0-1 5 feletti mutatóval rendelkező piacokat tekintik; a baumgarteni CEGH
esetében ez az érték csak 5 volt 201 5ben.
Ami a TTF-árak alakulásának kilátásait
illeti, az LNG-kínálat bővülése és az olajárak esése mellett rövid távon az enyhe
tél is a további csökkenés irányába hathat. Utóbbinak köszönhetően a holland
tárolói készletek január elején 1 0,1 milliárd m 3 -en álltak, ami 77,2%-os töltöttséget jelent, és nagyon gyenge nyári
betározási keresletet vetít előre. Ellenkező irányú hatást gyakorolhat viszont
az árakra a holland gázkitermelés jelentős visszaesése. A legnagyobb, groningeni mező termelése tavaly egyharmadával, 28 milliárd m 3 -re esett, és a
kormány a 201 5/1 6-os gázévre 27 milliárd m 3 -es kitermelési maximumról
döntött.
A tavalyi utolsó negyedévben némileg
gyorsult a német EEX áramtőzsde következő évi határidős zsinórárának
csökkenése, és a három hónap átlagában 29 EUR/MWh óra alá süllyedt (3.
ábra).

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 4. októbertől 201 5. decemberig

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős CO 2-

kvóta árának (EUA) alakulása 201 4. októbertől 201 5. decemberig

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

erőművek) alakulása a német piacon 201 4. október–201 5. december között

Megjegyzés: Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek
különbözetét mutatja meg, ahol a termelés költsége az egy MWh villamos energia előállításához
szükséges tüzelőanyag (földgáz, illetve szén) árából, továbbá a CO 2-kibocsátást fedező szennyezési
jogok költségeiből adódik össze. A számításhoz a német EEX tőzsde spot zsinór áramárat, valamint a
hollandiai TTF hub spot gázárat és az ARA szénárat vettük alapul. A napi jegyzésárakkal és a
gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésűeknél pedig 38%-os hatásfok feltételezésével
számított mutatókat havi átlagban tüntettük fel az ábrán.
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5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 4-1 6

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

villamosenergia-import 201 4. október és 201 5. december között

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 4. ok-

tóber és 201 5. december között

A csúcsidőszaki termék ára hasonló
mértékben, az időszak végére 34 EUR/MWh-ra csökkent. A szennyezési jogok
uniós piacán eközben folytatódott az
árak lassú, de régóta tartó emelkedése:
a szén-dioxid határidős kvótaára a harmadik negyedévi, tonnánkénti 8 euróról
az utolsó három hónap átlagában 8,4
euróra nőtt, és az időszak során többször is látott, 8,5 euró feletti értékekre
201 2 novembere óta nem volt példa. Az
áremelkedést a kvótakínálat jövőbeli
szűkülésével kapcsolatos várakozások
táplálták.
A gázárak csökkenésével a gáztüzelésű
erőművek jövedelmezőségét jelző clean
spark spread októberben átmenetileg
pozitív tartományba került, amire évek
óta nem volt példa (4. ábra). Mivel azonban időközben a szén ára is folyamatosan süllyedt, a szén-dioxid-kibocsátási
kvóta ára pedig a lassú emelkedés ellenére is még mindig viszonylag alacsony,
a széntüzelésű erőművek versenyelőnye
továbbra is meghatározó. A villamosenergia árának mérséklődésével ráadásul a clean spark spread novemberben
és decemberben már ismét veszteséget
jelzett a gázalapú áramtermelőknél.
A németországi gázos erőművek kilátásai a megújulók gyors térnyerése miatt
hosszabb távon sem biztatóak. Tavaly az
ország áramtermelése rekord szintre,
647,1 TWh-ra emelkedett, köszönhetően
a 31 ,6 TWh-val bővülő, 30%-os részesedést elérő megújuló alapú termelésnek.
A prímet az 50%-os növekedéssel 86
TWh-át előállító szélerőművek vitték.
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Ezek kibocsátása novemberben (1 0,6
TWh) majd decemberben (1 1 ,5 TWh) is
rekordot döntött; utóbbi hónapban először fordult elő, hogy szélből származott
a legnagyobb mennyiségű villamosenergia Németországban. A spot piacon
többször is előfordultak negatív órás
áramárak. Szintén a megugró szélenergia-termelésnek köszönhető, hogy jelentősen, a 201 4-es 35,57-ről 50,1 6 TWh-ra
nőtt a német villamosenergia-export.
Ennek jelentős része a közös árzónának
köszönhetően Ausztriába irányult, ráadásul 201 5-re ebben a viszonylatban
már csak a tényleges áramlások kevesebb mint fele volt menetrendezett. A
nem menetrendezett áramlások régiós
szinten is egyre nagyobb problémát jelentenek (lásd cikkünket a 1 1 . oldalon). A
német szélenergia-kapacitás a 201 4-es
39,2 GW-ról tavaly 45 GW-ra bővült.

A 201 6-os éves osztrák zsinór Importkapacitás jelentősen megdrágult: a 1 1
EUR/MWh határkeresztező kapacitásdíj
több mint a kétszerese a 201 4-es árnak,
és közel 50%-kal haladja meg a szlovák
reláció árát (5. ábra). Kisebb mértékben,
de a Szlovákia felőli import kapacitásdíja
is nőtt, megközelítve a 8 eurót. Ebben a
viszonylatban ráadásul az éves aukción
értékesített kapacitás nagysága is csökkent (több mint 1 0%-kal) 201 5-höz képest. Románia felől ugyanakkor a kisebb
felkínált kapacitás ellenére is csökkent az
aukción kialakult díj, így 1 MWh behozatalának díja 4 euróba kerül. A többi
szomszédos ország esetén idén is csak
pár eurócent kapacitásdíjat kell fizetni 1
MWh éves zsinórtermék behozataláért.
A tavalyi évi utolsó három hónapjában
meglehetősen stabilan, 3500 GWh körüli
szinten alakult a hazai villamosenergiafogyasztás (6. ábra). Ez nagyjából megfelel az egy évvel korábbi fogyasztásnak is;
azt alig 2%-kal haladja meg. A negyedév
termelése ugyanakkor 4%-kal bővült
201 4 azonos időszakához képest, így a
nettó import aránya némileg csökkent,
31 -ről 29%-ra. Bár a téli termelésnövekedés és csökkenő importhányad megszokott jelenség, a 201 5. decemberi,
26%-os importhányad különösen alacsonynak tekinthető, amire 201 3 márciusa óta nem volt példa.

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

összehasonlítása, 201 5. október–december között

9. ábra A magyar és cseh áramtőzsde különböző mértékű árkülönbözeteinek

gyakorisága 201 5. október-december között

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 5 IV.

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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11. ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása

201 4. október és 201 5. december között az előző év megfelelő havi fogyasztási adataival
összevetve

12. ábra A hazai

ber között

gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 4. október – 201 5. decem-

különbségével (8. ábra). Október és december között a cseh és a román piachoz képesti felár is mérséklődött. Az
időszak folyamán a hazai piacon az enyhe időjárás és a bőséges balkáni vízerőművi termelés árcsökkentő hatását a
paksi erőmű egyik blokkjának közel egy
hónapig tartó karbantartása miatti termelés-kiesés ellensúlyozta. 201 5 egészét
tekintve a másnapi árak gyakorlatilag
nem változtak 201 4-hez képest, ám a
német piaccal szembeni átlagos különbség közel 1 6%-kal nőtt. A HUPX-en kereskedett villamos energia mennyisége
ugyanakkor jelentős mértékben, 31 %-kal
21 ,4 TWh-ra nőtt, köszönhetően a román
piaccal való 201 4. novemberi összekapcsolódásnak, valamint öt új tag belépésének.
A market coupling működését szemléltető 9. ábra szerint a cseh és a magyar
tőzsde decemberben alig mozgott
együtt: az órák számának 76%-ában a
magyar árak legalább 5 euróval meghaladták a cseheket. A szlovák piachoz képest a HUPX ebben a hónapban az órák
több mint felében legalább 1 0 EUR/MWh-val volt drágább. A magyar és a
román piacon ezzel szemben az órák
88%-ában azonosak voltak az árak decemberben.

Az év egészét tekintve azonban rekordot döntött a
nettó import, amelynek 1 3,7 TWh-ás mennyisége
2,2%-kal haladta meg a 201 4-es szintet. Tavaly a hazai villamosenergia-termelés 201 0 óta először bővült
(3%-kal); a 30 TWh körüli érték ugyanakkor még mindig jócskán elmaradt a válság előtti, 40 TWh-t közelítő csúcsoktól. A tavalyi utolsó negyedévben tovább
nőtt a német és magyar éves zsinórtermékek árkülönbsége (7. ábra). Már a szeptemberi, 1 1 EUR/MWht megközelítő különbség is legalább négy és fél éves
csúcsot jelentett, decemberben viszont a kevéssel 40
EUR/MWh felett mozgó magyar piac már majdnem
1 2 euróval volt drágább a németnél. Míg negyedéves
átlagban a HUPX és a román OPCOM árai gyakorlatilag nem változtak, addig a német tőzsde 7, a cseh 5,
a szlovák pedig 1 %-kal lett olcsóbb a július-szeptemberi időszakhoz képest.
A másnapi piacokon ugyanakkor csökkent a magyar
tőzsde felára: a HUPX jegyzései negyedéves átlagban
9,5 EUR/MWh-val haladták meg a német piacét,
szemben a megelőző három hónap közel 1 5 eurós
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A nagykereskedelmi árat befolyásolja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár is. A fel- és leszabályozás elszámolt egységárát a rendszerirányító a
kiegyenlítéshez igénybe vett kapacitások energiadíjai alapján határozza meg. Az igénybevétel sorrendje a másnapi szabályozási piacon felajánlott energiadíjak figyelembevételével alakul ki. A kiegyenlítő
energia elszámolásának rendszerét a MAVIR úgy
alakította ki, hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy az előre látható hiányt vagy többletet elsősorban tőzsdei adásvétellel kezeljék – vagyis a
várható hiányt ne érje meg a kiegyenlítőenergia-piacról beszerezni, illetve a várható többletet ne legyen érdemes ott értékesíteni. Ennek érdekében a
fel irányú kiegyenlítő energia ára nem lehet alacsonyabb, mint az adott időszakra vonatkozó HUPX-ár,
a le irányú kiegyenlítő energiáért pedig a rendszerirányító nem fizet többet, mint a tőzsdei ár. A negyedik negyedévben a pozitív kiegyenlítő energia
kilowattóránkénti átlagára meghaladta a 23 Ft-ot,
ami nagyjából megegyezik a 2. negyedéves szinttel,
és némileg elmarad a július-szeptemberi időszak 29
Ft-ot megközelítő átlagától (1 0. ábra).
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13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 4. október és 201 5.

december között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

A tavalyi utolsó negyedév gázfogyasztása
3%-kal meghaladta ugyan az egy évvel
korábbit, ez azonban a tavalyinál kissé
hidegebb (bár az átlagosnál enyhébb)
télnek köszönhető. A hőmérséklettel
korrigált adatok szerint a fogyasztás éves
alapon 2%-kal visszaesett (1 1 . ábra).
Tovább csökkent a hazai gázkitermelés:
miután éves alapon a harmadik negyedévben közel 30%-kal esett vissza, addig
október-december között – ugyancsak
201 4 azonos időszakához viszonyítva –
további 1 8%-kal mérséklődött (1 2. ábra).
Így míg 201 4 utolsó három hónapjában a
hazai források még a fogyasztás 22%-át
fedezték, addig tavaly már csak 1 7%-át. A
harmadik negyedévhez hasonlóan – az
ukrán válság enyhülésének és az olajindexált árazású gáz javuló versenyképességének köszönhetően – október-decemberben is nőtt (1 4%-kal) az Ukrajna,
és csökkent (27%-kal) az Ausztria felőli
import 201 4 azonos időszakához képest.
Az export jelentősen, 35%-kal bővült. A
hiányzó forrásokat a nettó kitárolás
megugrása fedezte: míg 201 4 utolsó negyedében ¬– az átlagosnál is jóval enyhébb októbernek köszönhetően –
egyensúlyban volt a ki- és a betárolás,
addig a 201 5. október-decemberi időszakban a nettó kitárolás meghaladta a
400 millió m 3 -t.

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték.

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 4. október és 201 5. decem-

ber között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

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

Az Ausztria felőli import csökkenése nyomán a mosonmagyaróvári betáplálási pont kapacitásának a kihasználtsága a 201 4. utolsó negyedévi 89%-kal
szemben tavaly októberdecemberben átlagosan
mindössze 65% volt, és a kereskedők a lekötött, nem
megszakítható kapacitásoknak is csak 81 %-át használták ki, miközben megszakítható kapacitást egyáltalán nem is kötöttek le (1 3. ábra). Ezzel a szemben a
mosonmagyaróvárinál jóval nagyobb kapacitású beregdaróci betáplálási pont kihasználtsága az egy évvel korábbi 36-ról 42%-ra nőtt (1 4. ábra). Míg ezen az
interkonnektoron 201 4 utolsó három hónapjának
átlagában a kereskedők napi 1 8,4 millió m 3 nem
megszakítható importkapacitást kötöttek le, addig a
tavalyi azonos időszakban már 26,5 millió m 3 -t. A tavaly júliusban üzembe lépett szlovák-magyar interkonnektoron viszont a harmadik után a negyedik
negyedévben sem volt gázáramlás; a baumgarteni
hub Mosonmagyaróvár felől – eggyel kevesebb határkeresztezéssel – olcsóbban elérhető.

Míg 201 4 utolsó negyedében Magyarország egyáltalán nem exportált gázt Ukrajnába, addig a tavaly október-december közötti időszakban 44,3 millió m 3
hagyta el az országot Beregdarócnál, ami a teljes kivitel 6%-át jelentette. A fennmaradó 94% szinte teljes egészében Szerbia felé irányult; az oda szállított
mennyiség éves alapon 45%-kal bővült (1 5. ábra). Az
FGSZ 2020 utánra tervezi, hogy Ukrajna felé nem
megszakítható kapacitást kínál, évi akár 6,1 milliárd
m 3 nagyságrendben. A két ország a projekttel –
amely ugyan nem került fel az uniós közös érdekű
projektek (PCI) 201 5-ös listájára, de 201 7-ben újra
pályázhat – már arra az eshetőségre készül, hogy
Ukrajna tranzitszerepe az Északi Áramlat bővülését
követően megszűnik az orosz gáz nyugatra szállításában, és a jelenleginél is nagyobb arányban támaszkodik a nyugati importra. Oroszország ugyanakkor kevésbé tűnik elszántnak arra, hogy korábbi
fenyegetését beváltva 201 9-től leállítsa az ukrán
tranzitot; a Gazprom szerint a „vásárlóktól függ
majd”, hogy mekkora mennyiség maradhat az ukrán
útvonalon.
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15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 4. októ-

ber és 201 5. december között

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

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

alakulása 201 4. október–201 5. december között

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.
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A kapacitások bővítésével a tavalyi év
végére Ukrajna már elérte, hogy Szlovákia felől az addigi 41 helyett akár napi
54 millió m 3 földgázt importálhasson,
idéntől pedig Romániából is képes lesz
akár évi 1 milliárd m 3 behozatalára. Kijev reményei szerint egy új interkonnektor megépülésével a Lengyelországból importálható mennyiség eléri majd
az évi 8 milliárd m 3 -t. Ukrajna mindenesetre már tavaly is látványosan diverzifikálta beszerzéseit: európai importja a
duplájára, 1 0,3 milliárd m 3 -re nőtt,
amelyből 9,7 milliárd Szlovákia, 0,5 milliárd Magyarország, 0,1 milliárd pedig
Lengyelország felől érkezett. Az orosz
import eközben drasztikusan, 1 4,5-ről
6,1 milliárd m 3 -re csökkent; ebben az is
közrejátszott, hogy az ország földgázfelhasználása éves szinten több mint
20%-kal (33,8 milliárd m 3 -re) visszaesett.
A REKK becslése szerint az egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert
import földgázár az év végére ismét jelentősen elmaradt a feltételezhető átlagos beszerzési ártól (1 6. ábra). Ez
utóbbi, a piaci beszerzési árat becslő ún.
kevert import 60%-ban tartalmaz olajindexált, 40%-ban spot gázárat, piaci devizaárfolyamokkal számolva. Az elismert
földgázárban ezzel szemben 75% a spot
gázár súlya (de csak ha az olajindexált
alatt van), és a rendeleti árfolyamok (a
tavalyi utolsó negyedévben 260
HUF/USD és 300 HUF/EUR) is alábecslik
az importőrök költségeit.
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A

számos országban felmerülő, az átviteli hálózatokon átfolyó nem szándékolt áramlások (unintended
flows) negatív hatásai miatti elégedetlenséget fogalmazta meg hivatalosan a lengyel energiahivatal
(URE) 2014 decemberében az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéhez (ACER) benyújtott kérelme. A hivatal arról kérte az ACER véleményét, hogy vajon a közép-kelet európai (KKE) régióban jelenleg alkalmazott határkeresztező kapacitás elosztási szabályok megfelelnek-e a 714/2009/EK Rendelet előírásainak. Az ACER 2015 szeptemberében nyilvánosságra hozott – jogilag nem kötelező érvényű – véleményében
arra utasította a régió szabályozó hatóságait és átviteli rendszerirányítóit, hogy közös ütemtervet dolgozzanak ki a német-osztrák határmetszéken bevezetendő koordinált kapacitás kiosztási mechanizmus bevezetésére . Az ACER helybenhagyta a lengyel energiahivatal állítását, miszerint a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó átviteli kapacitás kiosztásának hiánya a német-osztrák határmetszéken (a közös
árzóna miatt) jelentős, a kereskedelmi áramlásokhoz nem kapcsolódó fizikai áramlásokat okoz a szomszédos országok határkeresztező kapacitásaiban, illetve belső átviteli hálózatában, elsősorban német-lengyel,
német-cseh és cseh-osztrák viszonylatban. Ezek a fizikai áramlások folyamatos szűkületet okoznak a hálózat egyes elemein, veszélyeztetve a hálózat működésének biztonságát, egyúttal korlátozzák a villamos
energia kereskedelmét is a határmetsző kapacitások lefoglalásával. Ennek következményeként a németosztrák határ – a Rendelet meghatározásának megfelelően – szűk keresztmetszetnek minősül, és mint
ilyenre transzparens, nem-diszkriminatív kapacitáselosztási módszert kell bevezetni, ami gyakorlatilag a
mai német-osztrák közös villamosenergia-piac kettéosztását jelenti.
Az osztrák energiahivatal (E-Control) megtámadta az ACER piacfelosztási javaslatát az Európai Bíróságon 2,
illetve fellebbezett az ACER Fellebbezési Testületénél is. Az ACER érdemben nem foglalkozott az üggyel arra
hivatkozva, hogy csak jogilag kötelező érvényű döntés ellen lehet fellebbezni, ám a piacfelosztási utasítás
nem tartozik ebbe a körbe.

Az európai nagykereskedelmi árampiac, jórészt országhatárokkal egybeeső szabályozási, más néven
árzónákból áll (kivéve Olaszországot és Svédországot, mely több zónára oszlik). Egy zónán belül a villamosenergia-kereskedelemnek nincs/nem jelenik
meg a hálózati/fizikai korlátja, vagyis bármely termelő bármely fogyasztónak eladhatja az áramot, a szállítási infrastruktúra kapacitásának figyelembe vétele
nélkül. A hálózati kapacitások elégségességének fel-

tételezése nagyban segíti az árzónán belüli kereskedelmet, azonban a zónák határán szűkösségként
jelenik meg, melyet az érintett átviteli rendszerüzemeltetők a szűkös kapacitások igénylők közötti előre
meghirdetett módon való kiosztásával kezelnek.

A rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások elosztásának eredménye az egyes határokon kialakuló kereskedelmi áramlások rendszere. Mint azt már
korábban megállapítottuk, az így kialakult kereskedelmi áramlások nem feltétlenül fedik le a valós, fizikai törvényekhez igazodó fizikai áram17.ábra Az órás nem szándékolt áramlások nagyságának határonkénti összege a három
lásokat. A kettő különbsége, az ún. nem
európai régióban (201 1 -201 4, TWh)
szándékolt áramlások (unintended
flows) léte és növekedése azzal magyarázható, hogy a hálózatfejlesztés üteme
és iránya nem mindig követi a kereskedelmet alakító termelés és fogyasztás
térbeli és nagyságrendi változását. Ráadásul a hálózatfejlesztés jellemzően
sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint
amilyen gyorsan a villamosenergia-kereskedelem nagysága és iránya
változik3 .

1

Opinion of ACER No. 09/201 5
T-63/1 6 - E-Control v ACER
3
A nem szándékolt áramlások oka lehet az árzónán belüli kereskedelem, melynek egy része
fizikailag a zónán kívül realizálódik (ezek a hurokáramlások - loop flows), illetve a zónák közötti
kereskedelem (unscheduled transit flows). A hurokáramlások kifejezést gyakran használják mindkét
típusra összefoglalóan.
2

A 1 7. ábra a nem szándékolt áramlások
nagyságának alakulását mutatja az elmúlt években Európában. Ezen áramlások nagysága mind a KKE, mind a
Közép-Nyugat Európai régióban növekedett. Az előbbiben erőteljesebb a növekedés, különösen jelentős a németosztrák, német-lengyel és osztrák-cseh
viszonylatban.
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18.ábra A nem szándékolt áramlások okozta átlagos határkereszte-

ző kapacitás csökkenés/növekedés (MW)

A nem szándékolt áramlások számos problémát
okoznak az átviteli rendszer irányítójának. Egyrészt
veszélyeztethetik a hálózat biztonságos működését,
mely az N-1 szabály megszegésének gyakoriságával
mérhető.4 Az ilyen helyzetek gyakoriságának és időtartamának KKE régióbeli növekedésére az ENTSO-E
már 201 2-ben figyelmeztetett: “a ma megfigyelhető
hálózatbiztonsági kockázatok az átviteli rendszernek
a határkeresztező kapacitások csökkenésében megjelenő folyamatos romlásának az eredményei”. A hálózat biztonságos működése érdekében az átviteli
rendszerirányítók számos olyan költséges beavatkozásra kényszerülnek, melyeket tőlük kívülálló okok
és szereplők idéznek elő.
További következmény, hogy – a hálózatműködés
biztonságának érdekében – a nem szándékolt áramlások kényszerű befogadása miatt csökkenteni kell a
határokon kiosztható átviteli kapacitások nagyságát.
Elméletben a nem szándékolt áramlások akár növelhetik is a határkeresztező kapacitást (nagyságtól és
iránytól függően), a gyakorlatban azonban a nagyságuk bizonytalansága és az ehhez kapcsolódó becslési hibák miatt gyakorlatilag mindig csökkentik. A
kiosztható kapacitások meghatározása során az átviteli rendszerirányítóknak nemcsak ezen áramlások
nagyságát, hanem a kapcsolódó bizonytalanság
mértékét is figyelembe kell venniük (megbízhatósági
tartalék formájában).5 Az ‘elveszett’ kiosztható kapacitás mértéke különösen jelentős a német-lengyel,
német-cseh és a cseh-osztrák, valamint a német-holland, holland-belga, belga-francia és francia-német
irányban. Mindkét, Németországtól keletre, illetve
nyugatra megfigyelhető áramlási kör eredete ÉszakNémetország, végpontja pedig Dél-Németország. Létezik egy másik hurok is a svájci-francia, német-svájci és francia-német határok érintésével (1 8. ábra). A
Hollandiából Belgiumba tartó hurokáramlás, a nukleáris erőművek átmeneti leállása és az elégtelen
tartalékkapacitások miatt lecsökkent termelés eredményeképpen 201 5. szeptember 22-én az átlagos
másnapi villamosenergia-ár a belga tőzsdén elérte a
1 89 euró/MWh-t, október 1 6-án pedig a 208 euró/MWh-t, jelentős ártüskéket okozva a napon belüli és a kiegyenlítőpiaci árakban is. A fizikai áramlások
alapvetően Hollandiából eredtek, miközben ebben a
viszonylatban elenyésző volt a kereskedelem (az import pedig éppen Franciaországból származott). 6

Érdemes áttekinteni, hogy mely európai országokat
érinti leginkább ez a határkeresztező kapacitáscsökkenés. A 1 9. ábra az import határkapacitáscsökkenést viszonyítja az átlagos rendszerterheléshez. Látható, hogy Szlovákiában, Csehországban és
Svájcban ez eléri a terhelés 35-45%-át. Magyarországon is viszonylag jelentős tétel, bár abszolút értékben nem számottevő (1 000 MW alatti).
A kisebb kiosztható határkapacitás miatt kisebb a
kereskedett mennyiség, ami torz árjelzéseket és jóléti veszteséget okoz. Ezt a veszteséget az zónák közötti árkülönbség és a kieső kereskedelmi mennyi19. ábra A nem szándékolt áramlások miatti importkapacitás csök-

kenése abszolút értékben (vízszintes tengely) és az átlagos rendszerterhelés arányában (függőleges tengely) 201 4-ben

4

E biztonsági kritérium megköveteli, hogy bármely távvezeték előre nem
látott megszakadása ne okozzon túlterhelést egy másik távvezetéken, vagyis a
bekapcsolva maradó hálózat legyen képes felvenni a kieső teljesítményt.
5
A megbízhatósági tartalékot a múltban az adott órára megfigyelt kéretlen
áramlások nagyságával becsülik.
6
Platts, Issue 723, 201 6. április 1 1 . és CREG elemzés a belga másnapi piacon
201 5. szeptember 22-én és október 1 6-án megfigyelhető ártüskék okairól,
(F)1 60324-CDC-1 520, 201 6. március 24.
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ség szorzataként lehet becsülni. A jóléti veszteség jelentős, az ACER becslése szerint Európában 201 4ben elérte a 1 000m eurót, melynek 20%-a a németlengyel viszonylatban keletkezett. A szlovák-magyar
határon 201 4-ben becsült 40m eurós jóléti veszteség
oka elsősorban a két ország közötti nagy árkülönbség.

Ahogy az már bemutattuk, az Észak- és Dél-Németországot összekötő hurokáramlás a legnagyobb és
ez növekszik a legdinamikusabban. Növekedésének
leggyakrabban idézett oka az észak-németországi
szélerőművi kapacitások gyors bővülése, amely az –
elégséges belső hálózati kapacitások híján – részben
a szomszédos országok átviteli hálózatán keresztül
jut el a dél-német (és osztrák) fogyasztókhoz. Az
észak-német széltermelés és a német-lengyel határon megfigyelhető nem szándékolt áramlások nagysága között erős korreláció figyelhető meg. Ugyanez
igaz a német-osztrák határon menetrendezett kereskedelmi áramlások és a német-lengyel határon megfigyelt nem szándékolt áramlások tekintetében is 7.
Németország északi és déli része közötti hálózati kapacitás szűkösségéhez hozzájárult a 8 atomerőmű
bezárása, melyből 5 a déli részen működött. A német energiahivatal, a Bundesnetzagentur képviselője, Annegret Groebel szerint “ az erőművek együttes
leállítása a (német) átviteli hálózatot a működési képességeinek a határára juttatta”8. A német hálózat
szűk keresztmetszetét mutatja az újra-teherelosztás
alkalmazásának gyakorisága: 201 3 és 201 5 között a
német átviteli rendszerirányítók a mintában szereplő napok 80%-ában kényszerültek ilyen beavatkozásra 9. A német átviteli hálózat fejlesztése jelentős
késésben van a tervekhez képest. Az energiahálóza-

tokról szóló törvényben (ENLAG) 2009-ben meghatározott 22 beruházás közül eddig 7 valósult meg és
várhatóan további öt készül el 2020-ig1 0. A szövetségi átviteli hálózati törvény (BBPIG) 201 5-ben 43 beruházást vett tervbe, köztük három - Észak- és
Dél-Németországot összekötő - magasfeszültségű
egyenáramú vezetéket is, melyeknek 201 9 és 2022
között kellene üzembe lépniük. Ezen egyenáramú
“folyosóknak” az építése azonban megtorpant a
nyomvonal területén élő lakosság ellenállásán, ezért
(alapvetően bajor nyomásra) a földalatti kábelfektetés kapott törvényi prioritást 201 5 júliusában. Így az
elmúlt években előkészített nyomvonal elképzeléseket újra kell tervezni, ami várhatóan további jelentős
késéshez vezet.
A német-osztrák határ szűk keresztmetszetét mutatja, hogy 201 5-ben a fizikai áramlások alig fele szerepel a menetrendben, míg 201 1 elején még nagyjából
arányban állt a kettő egymással.

A nem szándékolt áramlások miatti hálózati problémák megoldására alkalmazott beavatkozások két
csoportba oszthatóak: léteznek egyrészt a jelenlegi
hálózati infrastruktúrán végrehajthatóak, illetve
olyanok, melyek csak közép- vagy hosszútávon jelentenek megoldást. Az általunk összegyűjtött módszereket a következő szempontból elemezzük: i)
hogyan befolyásolja a kiosztható határkeresztező
kapacitást, ii) az országon belüli vagy az átviteli
rendszerirányítók együttműködését igényli-e, iii)
megosztják-e a költségeket az átviteli rendszerirányítók, illetve iv) van-e a beavatkozásnak hatása a
nagykereskedelmi árra (1 . táblázat).

1. táblázat A nem szándékolt áramlások miatti hálózati szűkületek feloldásának lehetséges eszközei

7

ACER Opinion and Thema: Loop-flows – Final advice (201 3)
The regulation of Germany energy markets and its European dimension, presentation by Dr. Annegret Groebel, Head of Dep. of Bundesnetzagentur, Bruegel
Institute, 201 2. június 28.
9
ACER Opinion
10
Platts, Issue 721 , 201 6. március 1 4.
8
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A belső hálózat részleges átkonfigurálásával bizonyos
mértékben lehet növelni a hálózat által befogadható
fizikai áramlások nagyságát. Ennek egy módja fázistoló transzformátorok (phase shifting transformers)
alkalmazása, melyek az adott metszéken növelik a kiosztható kapacitást. Annak ellenére, hogy ez egy
azonnal bevethető módszer a nem szándékolt fizikai
áramlások korlátozására, fontos kiemelni, hogy ezáltal a probléma nem oldódik meg, csak áthelyeződik.
Az újra-teherelosztás az árzónán belül leggyakrabban alkalmazott megoldás. Ebben az esetben a
rendszerirányító utasítja a termelőt a termelés növelésére az adott hálózati elem terhelésének csökkentése érdekében. Természetesen ezzel párhuzamosan a hálózat megfelelő pontján egy másik termelőnek csökkenteni kell a termelését. Az összes termelt
mennyiség nem változik, csak a betáplálás helye,
ami – a hálózatterhelés szempontjából előnyösen módosítja a fizikai áramlásokat. A rendszerirányítók
jellemzően kompenzálják a termelőket a beavatkozás okozta esetleges költségekért. Az újra-teherelosztást alapvetően árzónán belül alkalmazzák,
azonban esetenként a szomszédos rendszerirányítók két-, illetve többoldalú keretmegállapodás alapján végeznek újra-teherelosztás.
Az újra-teherelosztás egyik esete az ellenirányú kereskedelem (counter-trading), amikor a rendszerirányító olyan határkeresztező kereskedelmi ügyletet
kezdeményez, amely a jellemző kereskedelmi
iránnyal épp ellentétes. Ez csökkenti a nettó importot és így csökkenti a hálózati szűkösséget, ám közben módosítja az árat. Az ún. virtuális fázis-toló
transzformátorok valójában a rendszerirányítók közötti újra-teherelosztási megállapodások. Az ENTSOE szerint a kelet-közép európai rendszerirányítók által jelenleg alkalmazott eszközök elégségesek a nem
szándékolt áramlások kezelésére. A német és a lengyel TSO (50 Herzt és PSE) közötti „virtuális fázis-toló
transzformátor megállapodás” célja 500 MW Lengyelországba irányuló import határkapacitás biztosítása, azonban ez nem járt sikerrel, hiszen jelenleg
sincs kiosztható kapacitás ebben a viszonylatban.

14

Utolsóként említjük az azonnal rendelkezésre álló és
leggyakrabban alkalmazott eszközt, a kiosztható határkeresztező kapacitás csökkentését, amely történhet ex-ante és ex post. Az első esetben a rendszerirányító a becsült nem szándékolt áramlások nagyságával (a bizonytalansági tényező figyelembe vételével) csökkenti a meghirdetett kapacitás mennyiségét.
A rendszerirányító vissza is veheti a már kiosztott kapacitás egy részét, ebben az esetben azonban kompenzálja az érintett kereskedőt jellemzően a két zóna
közötti árkülönbség vagy a kapacitásért kifizetett ár
(plusz egy kisebb prémium) alapján. Mindkét esetben
csökken a kiosztható kapacitás, aminek komoly hatása van a nagykereskedelmi árak alakulására.

A közép- és hosszú távú megoldás lehet egyrészt
szabályozási jellegű, másrészt jelentheti a hálózati
infrastruktúra bővítését. Az árzónák módosítása, illetve az áramlásalapú kiosztás bevezetése növeli a
kiosztható határkapacitásokat. A mai árzónák továbbtagolása, például a német-osztrák zóna kettéválasztása vagy Németországon belül további zónák
kialakítása révén kialakuló árak nyilvánvalóvá tennék
a zónán belüli mai hálózati szűkösségeket. Egy ilyen
döntésnek azonban komoly árhatása lehet: a németosztrák zóna esetleges szétválasztása a becslések
szerint Ausztriában 6-7 euró/MWh-val növelné a villamos energia nagykereskedelmi árát. A kettéválás
azonban – amennyiben egyáltalán megvalósul – legkorábban három év múlva fejeződhet be. A németosztrák zóna ma Európa egyik legnagyobb és leglikvidebb piaca. Az E-Control szerint a kereskedelem
máshol jelentkező hálózati problémák miatti korlátozása ellentétes az EU versenyszabályozásával.
Bár számos szomszédos országban részesülne kedvező fogadtatásban, Németország több árzónára való bontása belpolitikailag legalábbis ellentmondásos,
mivel északon csökkenne, délen viszont jelentősen
nőne a villamos energia ára. A becsült átlagos árkülönbség elérné a 2-1 1 eurót megawattóránként, különösen miután a nukleáris termelés 2022-es teljes
megszűnésével Dél-Németországban jelentősen
csökkenne a zsinórtermelésre képes kapacitás.1 1
Másrészről a kialakuló árkülönbség ösztönzést jelentene az új zónahatárokon, vagyis az országon belüli kapacitások bővítésére, illetve segítené a ma
harmadik félként érintett országok kereskedelmét a
kiosztható határkapacitásaik növelésével.
A másik szabályozási lehetőség az áramlásalapú kapacitásaukciók bevezetése. Ebben a rendszerben a
rendszerirányítók a határkeresztező kapacitások kiosztása során figyelembe veszik a teljes határon ‘átfolyó’ kereskedelem fizikai áramlási következményeit. Mindez azonban csak akkor vezet eredményre, ha
az árzónák is megfelelően vannak kialakítva: Belgium
például áramlás alapon osztja ki határkeresztező kapacitásait, mégis hurokáramlások miatti jelentős ártüskék jellemzik.
Közép- és hosszú távon orvosolni lehet a problémát
a hálózat kapacitásának növelésével (ideértve a fázistoló transzformátorok építését), ami viszonylag kézenfekvő, ám költséges megoldás. A német energiahivatal becslése szerint a német átviteli (a tengeri
szélfarmok csatlakozásának kialakításával) és elosztóhálózat fejlesztése 2020-ig 30-50 milliárd euróba
kerülne. 1 2
11

Trepper and Bucksteeg (201 3): An integrated approach to model redispatch
and to assess potential benefits from market splitting in Germany, EWL
Working Paper 1 9/201 3 and Frontier Economics (201 4): If Germany was split
into several bidding areas, would they go for a system price? (előadás)
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A hurokáramlások kezelésének kérdése politikai feszültségeket gerjeszt az európai országok között és
az alkalmazott módszerek nem minden esetben harmonizálnak az egységes árampiac megteremtésére
irányuló törekvésekkel. Ausztria nyíltan támadja a
német-osztrák zóna felosztására irányuló terveket,
az E-Control új igazgatója az egyik első interjújában
nyilvánvalóvá tette, hogy a hivatal “határozottan támogatja a német-osztrák közös árzóna fenntartását”. 1 3 Ausztria jelenleg évi 300 millió eurónyi
hasznot élvez a közös árzónának köszönhetően – a
Verbund CEO becslése szerint –elsősorban a vízenergián alapuló rugalmas termelési portfóliójának
köszönhetően. Ez összevethető nagyságú a KKE régió jóléti veszteségével (469 millió euro 201 3-ban). A
határkeresztező kapacitások beárazásával ezen termelők nyeresége csökkenne.
Németország kevésbé elszántan védi a közös árzónát, mivel az újra-teherelosztás költségei folyamatosan nőnek és a német rendszerirányítók 6,7 GW
tartalékkapacitást kénytelenek ma lekötni, miközben
ennek negyede is elég lenne külön árzónák esetén. A
cseh exportlehetőségeket jelentősen csorbítják a hurokáramlások. A német-cseh határon létesülő fázistoló transzformátor 201 6 végén készül el és várhatóan mérsékelni tudja majd az észak-német széltermelés hálózati hatásait Csehországban. A cseh-szlovákmagyar-román piacnak a nyugat európaiba való integrációját gátolja, hogy a CEZ nem tekinti megoldottnak a hurokáramlások okozta exportkorlátozás
feloldását.
A hurokáramlások problémáját úgy kellene megoldani, hogy egyrészt ne gátolja feleslegesen a szabad
kereskedelmet, vállalható legyen a szükséges hálózatfejlesztési költsége, illetve az alkalmazott rövid távú megoldások költségeit átlátható és méltányos
módon osszák szét az érdekelt országok és rendszerirányítók között.

Kutatóközpontunk felkerült a University of
Pennsylvania Global Go To Think Tank Index rangsorára a legfontosabb energiapolitikával foglalkozó
kutatóintézetek közé, egyetlenként a kelet-európai
régióból.
A rangsorokat háromkörös folyamatban állították
össze a kutatók. Az első körben több mint 5000
újságíró és kutatóközpont jelölte meg a legfontosabb think tankeket, a tíz feletti jelölést kapott intézmények kerültek be a következő körbe. Az így
kiválasztott 6800 kutatóközpontot a második körben
online kérdőívben rangsorolta az 5000 fős panel. A
legjobb helyezést elért kutatóközpontokat ezután
egy szűkebb, 900 fős szakértői csoport értékelte a
harmadik körben.
A REKK az energiapolitikai kutatóközpontok világszintű rangsorában a 48. helyezést érte el.

A Magyar Tudományos Akadémia első ízben
publikálta angol nyelven a Verseny és Szabályozás
kötetben megjelent válogatott írásokat, melyek közül
három elemzést szakértőink jegyeznek:
Paizs László: Incentive Problems in the Hungarian
Energy-Balancing Mechanism

Kiss András: The Effect of the Regional Integration of
Electricity Markets on the Market Power of Power Plants

Kaderják Péter - Kiss András - Paizs László - Selei
Adrienn - Szolnoki Pálma - Tóth Borbála: Natural Gas

Market Integration in the Danube Region: The Role of
Infrastructure Development

Az elemzések szabadon letölthetők az MTA KTI honlapjáról (www.econ.core.hu)
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“The regulation of Germany energy markets and its European dimension”,
Dr. Annegret Groebel (Head of Dep. of Bundesnetzagentur) előadása, Bruegel
Institute, 201 2. június 28.
13
Platts, Issue 724, 201 6. április 25
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Műhelytanulmányok

H

árom olyan fontos dokumentum is napvilágot látott az elmúlt hónapokban, amelyek külön-külön is
figyelmet érdemelnek, ha valaki új villamosenergia-termelő létesítmény létesítését tervezi Európában. Április 4-én az Európai Bizottság „Nukleáris tájékoztató program” címmel részletes elemzést tett közzé, amely a nukleáris technológia teljes vertikumára – a kitermeléstől az erőműveken keresztül a hulladékkezelésig – ad áttekintő helyzetképet, kitérve az új potenciális nukleáris beruházások legfontosabb gazdasági szempontjaira. 1,2 Április 13-án látott napvilágot a Bizottság időközi jelentése a kapacitásmechanizmusok ágazati versenypiaci vizsgálatáról. 3 Harmadikként érdemes megemlíteni a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) februárban nyilvánosságra hozott kiadványát, amely a „Re-powering Markets” címet kapta. 4 Alcíme beszédesen tükrözi a szervezet véleményét a következő időszak legfontosabb kihívásairól: „piacszerkezet és szabályozás az alacsony karbonintenzitású energiarendszerre történő átmenet időszakában”.

Az IEA elemzése nagyon egyértelműen fogalmazza
meg azokat a kihívásokat, amelyekkel egy tervezett
erőművi projekt szembesül. A nagykereskedelmi árak
csökkenő trendje miatt a várható piaci bevételek önmagukban nem elegendőek arra, hogy forrást biztosítsanak új, alacsony karbonintenzitású kapacitások
létesítésére. Ráadásul a megújuló energiahordozók
terjedése is folyamatos nyomást gyakorol a nagykereskedelmi árakra, mivel határköltségük a legalacsonyabb
az egyes termelési technológiákat összehasonlítva. Így
amennyiben – összhangban a globális felmelegedés
mértékét 2°C-on belül tartó 450 PPM forgatókönyvvel
– további 731 GW megújuló kapacitás valósul meg Európában 2040-ig, ez a tény önmagában is folyamatos
nyomás alá helyezi a nagykereskedelmi piaci árakat és
csökkenti a hagyományos erőművek várható értékesítési lehetőségeit. A megújulók térnyerése egyben növekvő rugalmasságot követel meg az energiarendszer
egyéb termelőitől. Minél több szél- és napenergia kerül
a rendszerbe, annál inkább csökken a kereslet a
klasszikus zsinórtermékek iránt. Az IEA számításai szerint 2040-ig az EU-ban beépített gázbázisú termelők

együttes kapacitása 31 5 GW-ra becsülhető (ebből 1 28
GW új kapacitás), de ezek az erőművek várhatóan a jelenleginél sokkal alacsonyabb éves kihasználási óraszámmal, 1 2%-os átlagos kihasználtsággal fognak
működni.

A potenciálisan megvalósuló nukleáris erőműveknek
olyan piacon kell helyt állniuk, amely egyre több kihívást támaszt feléjük. Zsinórtermelőkként egy folyamatosan szűkülő piaci szegmensben kell versenyezniük,
ahol az egyéb -fosszilis- zsinórtermelő kapacitásokkal
szemben sem egyértelműek az előnyeik. Kétségtelen,
hogy a szénbázisú termeléssel összehasonlítva a nukleáris energiatermelés kedvezőbb az üvegházhatású
gázok kibocsájtása elleni küzdelem szempontjából, ám
a piac csak részben honorálja ezeket az előnyöket. Az
Európai Bizottság megbízásából készült vizsgálat szerint a 2030 előtti időszakra vonatkozó egyetlen modellezett forgatókönyvben sem sikerült olyan egyensúlyi
CO 2 árat találni, amely mellett piaci alapon megtérülhetnének az új nukleáris beruházások. A modellszámítások szerint 2030-tól kezdődően 43 és 72 euró/tonna
közötti CO 2 kibocsátási ár szükséges egy
20. ábra A nukleáris erőművek piaci megtérüléséhez szükséges minimális CO 2 árak
nukleáris létesítménybe történő beruháelőrejelzése
zás tisztán piaci alapú megtérüléséhez,
míg a jelenleg 5-6 EUR/t körüli EUA árak a
várakozások szerint 2030-ra sem fogják
meghaladni a 30 EUR/t szintet.
A kedvezőtlen körülmények mellett az átlagosan 30 éves európai atomerőművek
újakkal való kiváltása vontatottan halad. A
jelenleg 1 4 országban működő 1 20 GW
együttes teljesítményű atomerőműpark
2050-re várhatóan 95-1 05 GW közöttire
zsugorodik, ami ugyan még mindig számottevő, de a nukleáris energia jelenlegi
27%-os arányának 1 7-21 %-ra történő
mérséklődését jelenti az európai villamosenergia-termelésen belül.
1

European Commission (201 6): Nuclear Illustrative Programme. COM(201 6) final. Brussels, 4. 4. 201 6.
European Commission (201 6): Commission staff working document. SWD(201 6) 1 02 final. Brussels, 4. 4. 201 6.
3
Európai Bizottság (201 6): Időközi jelentés a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati vizsgálatról. Draft (HU), Brüsszel, 201 6. április 1 3.
4
International Energy Agency (201 6): Re-powering markets. OECD/IEA, Paris.
2
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A közelmúlt európai nukleáris fejlesztési tapasztalatai nem csökkentik az üzleti bizonytalanságot. Az elmúlt évtizedben csupán két projekt indult az EU
területén, egy Franciaországban (Flamanville) és egy
Finnországban (Olkiluoto), mindkettő az Areva által
fejlesztett EPR 1 600-as reaktorra alapozva. A 2004ben induló két projekt eredeti tervezett költségvetése 3 milliárd euró volt, a tervezett üzembe helyezés
2009 illetve 201 0. A legutóbbi adatok alapján Flamanville nyolc éves csúszással legkorábban 201 8ban kerülhet üzembe és várható teljes költsége az
eredetileg tervezett több mint háromszorosa, 1 0,5
milliárd euró lehet. 5 Hasonló a helyzet a finnországi
Olikuluoto-3 erőművel is. Itt a beruházási költségek
biztosítékául a finn TVO egy kulcsrakész (turnkey)
szerződést írt alá a kivitelező Areva-Siemens konzorciummal. A költségtúllépések nagyságrendje a franciaországihoz hasonló, nagyságrendjük akár a 8,5
milliárd eurót is elérheti és legkorábban 201 8 végére készülhet el a beruházás. A szerződő felek egymás közötti vitáit a Stockholmi Nemzetközi Választottbíróságra terelték, ahol az Areva-Siemens 3,52
milliárd euróra perli a TVO-t, míg utóbbi viszontkeresetében 2,6 milliárd eurót követel a kivitelezőktől. 6
Bár a nukleáris projektek közelmúltja semmiképpen
sem nevezhető sikertörténetnek, a technológiát övező üzleti nehézségek ellenére néhány európai uniós
ország mégis nukleáris beruházás indítása mellett
döntött az elmúlt időszakban vagy a közeljövőben
tervezi ezt.
Elemzésünkben azokat a kockázatmegosztási modelleket járjuk körül, melyek segítségével a fejlesztők
ezekben az újonnan induló európai projektekben kiszámíthatóbbá próbálják tenni a turbulens piaci és
finanszírozási környezetet. Összehasonlításunkban
kitérünk a tervezett nagy-britanniai (Hinkley Point C)
és az újabb finn (Fennovoima konzorcium, Pyhäjoki)
erőművek esetében alkalmazott kockázatmegosztási megoldásokra és összehasonlítjuk ezeket a nyilvános adatokból megismerhető, a Paks-2 projektben
alkalmazott megoldásokkal.
Az atomerőművi projektekhez kapcsolódó kockázatok közül négyet, a keresleti, a beruházási, a működési és a finanszírozási kockázatok kezelését tekintjük át. Természetesen ezen kívül számos további
kiemelkedően fontos kockázati tényezőt kell vizsgálni egy tervezett nukleáris projekt kapcsán (biztonsági, társadalmi, hulladékkezelési), de ezek részletes
áttekintése meghaladná jelen elemzés terjedelmi
korlátait.

A turbulens kereslet és a villamosenergia-árakat
érintő hosszú távú bizonytalanságok miatt az ötvenhatvan éves üzemidejű nukleáris létesítmények számára az egyik legfontosabb garancia a stabil értékesítési árak megteremtése. Az értékesítési kockázatok
csökkentése érdekében két modell látszik körvonalazódni. Az első a Hinkley Point esetében alkalmazott
küszöbár (strike price), amely egy rögzített időtartamra (35 év) küszöbárat határoz meg (92,5
GBP/MWh). Amennyiben a piaci ár ezt a szintet nem
éri el, úgy a brit energiafogyasztók egy speciális tarifaelemen keresztül kipótolják az erőmű bevételét
erre a szintre. Fordítva, ha a piaci ár a küszöbárnál
magasabb, az erőmű a többletet befizeti egy erre a
célra létrehozott alapba. Nem nehéz meglátni a párhuzamot a strike price modell és a korábbi években
a megújulók elterjesztését szolgáló, széles körben
alkalmazott kötelező átvételi mechanizmus között.
Finnország más megoldást, az úgynevezett „Mankala-modellt” választotta az erőmű piaci kockázatának
mérséklésére. Ebben a modellben az erőmű tulajdonosai lehetőséget kapnak arra, hogy a termelt villamos energiát közvetlen önköltségi áron vásárolhassák meg az erőműtől. Tekintettel arra, hogy a nukleáris erőművek határköltsége alacsony, ez a megoldás biztosíthatja az erőmű hosszú távú működését,
ami ugyan nem feltétlenül termeli ki a beruházás ellenértékét, de ez nem is elvárás, hiszen minden tulajdonos a saját tőkeköltségén finanszírozza a rá jutó
terheket. Itt a tulajdonosok elsődleges érdeke, hogy
hosszútávon kiszámítható áron jussanak villamos
energiához, ezért készek vállalni ennek finanszírozási költségét és kockázatait.
Paks esetében nem beszélhetünk a fentiekhez hasonló kockázatmegosztásról, arra a magyar kormány
szerint az erőmű működéséhez nincs szükség, mivel
a projekt tisztán piaci alapon is megtérül. A KPMG
hosszú távú árelőrejelzésére hivatkozva a döntéshozó szerint a régiós piaci árak tartósan biztosítják az
erőmű üzemeltetője számára a piaci magánbefektetőtől elvárható megtérülést. A kockázatmegosztás
szempontjából a kormány tanácsadóinak állításait
érdemes lenne elemezni abból a szempontból, hogy
a projekt előkészítésében részt vevő tanácsadók vajon vállaltak-e pénzügyi felelősséget arra az esetre,
amennyiben az általuk felvázolt jövőképnél kedvezőtlenebbül alakulnak a piaci árak az erőmű számára. Ezt az elemzést sajnos a kormányzati dokumentumok titkosítása miatt nem tudtuk elvégezni.

5

Reuters, 201 5. 09. 03 http://uk. reuters. com/article/edf-nuclear-flamanville-idUKL5N1 1 90M8201 50903
http://www. world-nuclear. org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland. aspx
7
Európai Bizottság: Állami támogatás SA. 38454 (201 5/C) 1 3. oldal
6
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1. táblázat A kivitelezési időszak finanszírozási többletköltsége az

overnight construction cost mértékéhez képest

fejlesztő Roszatom kénytelen finanszírozni. E tény
fontosságát a Hanhiviki I. projekt igazgatója a következőképpen hangsúlyozta: „finn részvényeseink egy
olyan szakmai partnert kerestek, aki résztulajdont szerez az erőműben, mivel úgy gondoljuk, a tulajdon sokkal erősebb biztosítékot jelent arra, hogy a projekt
határidőben és a tervezett költségvetésen belül
megvalósuljon. ”1 0 A Hanhiviki projekt előkészítői sze-

rint a szakmai partner tulajdonosi kockázatvállalása
a biztosíték arra, hogy ne történjenek a katasztrofális Olkiluoto projekthez hasonló események a kivitelezés időszakában.
A beruházási időszak kockázatai kiemelkedőek a
nukleáris létesítményeknél, tekintettel arra, hogy a
kivitelezés megkezdése és az üzembe állás között
Európában átlagosan 7,8 év telik el. A beruházási
időszak két fő kockázati komponense a költség- és
az időtúllépés. A korábbi nukleáris projekteknél
mindkettőre számos példa akadt, így a potenciális
beruházóknak mindkettő tekintetében célul kell kitűznie a kockázatok mérséklését.
A tényleges költségtúllépések hatását akár meg is haladhatja a csúszásokból származó időszak többlet- finanszírozási költsége. A nukleáris erőművekkel kapcsolatban gyakran találkozhatunk az ún. overnight
construction cost fogalmával 8 (jellemzően ezt az adatot publikálják a fejlesztők), amely figyelmen kívül
hagyja a beruházási időszak finanszírozási költségeit.
A Bizottság 201 6. áprilisi elemzése e tényezővel kapcsolatban az 1 .táblázatban látható költségnövekményeket számszerűsíti a tőkeköltség függvényében.
Egy projekt elhúzódása óriási mértékben ronthatja
annak üzleti kilátásait. A lehetséges költség- és időtúllépések mérséklésére a nukleáris projektek megrendelői különböző szerződéses garanciákat építenek be a szerződéseikbe.
A Hinkley Point C projekt a beruházási kockázatokat
egyértelműen a magánbefektetőkre telepíti. A tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés kockázata egyaránt a fejlesztésben részt vevő befektetőket
terheli. 9 A Fennovoima konzorcium által tervezett
erőmű esetében is elmondható, hogy a beruházási
kockázatokat a magánpartnerek viselik, bár a modell
kevésbé tiszta. Itt ugyanis a projekt tulajdonosai között számos finn iparvállalat, energetikai vállalat is
megjelenik; a „klasszikus” technológiai partner (a Roszatom) részesedése 34% a teljes tulajdonosi kört
tekintve, ami azt jelenti, hogy tulajdonosként minden
1 euró költségnövekedésből minimálisan 34 centet a

Paks esetében a tervek szerint a magyar kormány
1 00%-os tulajdonú projekttársasága bonyolítja le a
beruházást, a kivitelezési időszakra szóló védelmet a
kulcsrakész (turnkey) szerződés hivatott biztosítani.
A titkosítás miatt ennek részleteit sem ismerjük, de
érdemes szem előtt tartani, hogy Olkiluoto 3 is hasonló típusú szerződés volt. Sajnos úgy tűnik, önmagában a kivitelezési szerződésekben rögzített garanciák nem képesek elejét venni a költségtúllépések
ügyében a felek közt később kirobbanó vitáknak.
Összehasonlítva a másik két nukleáris projekttel
egyértelműen elmondható, hogy e tekintetben a
magyar struktúra jóval több kockázatot hagy a megrendelői oldalon.

Hinkley Point esetében az üzemeltetési kockázatokat
a finanszírozásihoz hasonlóan a magánberuházó viseli. A Hanhiviki projekt esetében a kockázat megoszlik a projektben tulajdonos társaságok között.
Paks esetében az állami üzemeltető társaság vállalja
az üzemvitellel kapcsolatos kockázatok menedzselését.
Hinkley Point esetében a finanszírozási háttér biztosítása az EDF-Areva feladata. A fejlesztő társaság
biztosítja a projekt megvalósításához szükséges kezdeti és esetlegesen felmerülő többletforrásokat. A
finn projektnél ez a kockázat ugyanúgy a konzorciumi partnerek (a projekt mindenkori részvényesei)
között oszlik meg tulajdonosi arányaiknak megfelelően, mint a kivitelezési időszakban. Magyarországon
az induló forrásköltség 80%-át, de legfeljebb 1 0 millió eurót államközi hitel keretében biztosít Oroszország. A szerződés alapján a hiteltörlesztés az új
blokkok üzembe lépését követően, de legkésőbb
2026. március 1 5-én kezdődik. Esetleges addicionális finanszírozási igények biztosítására nem tér ki az

8
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Az overnight construction cost tartalmazza a kivitelezéshez kapcsolódó beruházási költségek teljes körét, a projekt-előkészítés és lebonyolítás költségeit, és az ezekez
kapcsolódó tulajdonosi költségeket, kivéve a beruházási döntéstől az üzembe helyezésig terjedő időszakra jutó finanszírozási költségeket.
9
Hazai analógiát keresve, ez a pénzügyi struktúra sok tekintetben hasonló az elmúlt évtizedben Magyarországon épülő koncessziós autópályák (elsősorban az M6)
üzleti modelljéhez, ahol a magánbefektető garantált rendelkezésre állási díjat kap arra a szerződéses időszakra, amikor a létesítmény rendelkezésre áll. A
magánpartner bevétele tehát garantált, de ha többe került a beruházás vagy időben csúszik a projekt, az ebből származó többletköltségét nem háríthatja át a
megrendelőre.
10
A World Nuclear News összefoglalója a WNA iparági szakértői panelbeszélgetéséről, 201 5. szeptember 1 8.
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államközi szerződés. Itt is megfigyelhető egyfajta
kockázatmegosztás, de itt nem a magánbefektető
irányába, hanem a projekttársaságtól a hazai adófizetők felé. A kormányközi szerződés alapján felvett
hitelszerződés alapján ugyanis a magyar állam lényegében kezességet vállal a felvett hitel visszafizetésére, függetlenül attól, hogy annak eredeti célja
megvalósult-e.

A nukleáris technológia bár egyre csökkenő súllyal,
de még hosszú évtizedekig jelen lesz az európai villamosenergia-termelésben. Mértékadó források
ugyanakkor egybehangzóan állítják, hogy a jelenlegi
-szabályozói beavatkozásokkal terhelt- piaci körülmények között ezek a létesítmények nem tudnak
tisztán piaci alapon megvalósulni, ezért szükséges a
lehetséges kockázatok részletes áttekintése és megosztása a fogyasztók, a létesítmény üzemeltetője és
a fejlesztők között. Az Európai Bizottság 201 6. áprilisi elemzése két ilyen lehetséges technikát ismertet,
az általunk is bemutatott küszöbár-meghatározást
és a „szövetkezeti” típusú megoldást, a Mankala-modellt. Valószínűleg nem véletlen, hogy a Paks-2 esetében tervezett finanszírozási struktúra nem került
bele a Bizottság által javasolt kockázatmegosztási
modellek közé.

A határkeresztező infrastruktúra hálózati hozzáférési
tarifái a földgázpiaci integráció „szoftverének” fontos
elemei. A torz, túlzó hozzáférési tarifák az infrastruktúra alacsony kihasználtságához vezethetnek
mind a létező, mind az újonnan létesített hálózati
elemeken.
Tanulmányunk a földgáz határkeresztező tarifák
(entry-exit tarifák) és a határkeresztező kereskedelem kapcsolatát vizsgálja a CESEC régióban. Elsőként
bemutatjuk a jelenlegi outlier (átlag feletti) tarifákat
a régióban, melyek vélhetően torzítják a határkeresztező kereskedelmet. Ezt követően azonosítjuk
a lehetséges okokat, hogy miért is kiugróan magasak
ezek a tarifák. Piacszimulációs eszközökkel (a REKK
EGMM modelljével) elemezzük egyes tarifareform
szcenáriók hatását a piacintegrációra, a létező és a
CESEC prioritás új interkonnektorok kihasználtságára, illetve a regionális társadalmi jólétre.
A tanulmány letölthető a rekk.hu honlapról.
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Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata mind az árampiac (ENTSOE), mind a gázpiac (ENTSOG)
esetén fontos szerepet tölt be az egységes európai piacok létrehozását célzó törekvések megvalósításában. Ebben komoly segítségükre van az energiapiaci szabályozók együttműködését segítő, 2011-ben
megalapított ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) is. Az Európai Parlament és a Tanács
714/2009/EK és 715/2009/EK rendeletei alapján mindkét piac esetén elindult a különböző részterületekre
vonatkozó iránymutatások (Framework Guidelines) majd az üzemi és kereskedelmi szabályzatok (Network
Code) kidolgozása, a fenti szervezetek együttműködésével. A továbbiakban ezen szabályzatokhoz kapcsolódó, nagyrészt 2015. október elsejével hatályba lépett, a magyar szállítórendszert, illetve ezen belül is elsősorban a kapacitás értékesítést érintő legfontosabb változásokat mutatjuk be röviden a gázpiac esetén.

Magyarországon jelenleg (201 5 nyara óta) két szállítási
rendszerüzemeltető rendelkezik működési engedéllyel:
a Földgázszállító Zrt. (FGSZ) és a Magyar Gáz Tranzit
Zrt. (MGT). Míg utóbbi a szlovák-magyar
határkeresztező gázvezeték, illetve a kapcsolódó
magyar szakasz (Vecsés és Balassagyarmat közötti
mintegy 92 km) építéséért majd üzemeltetéséért felel,
addig az FGSZ a fennmaradó (csaknem 6000 km-es)
országon belüli és határkeresztező pontokhoz
kapcsolódó vezetékeken történő szállítást irányítja,
illetve a rendszert üzemelteti, egyúttal rendszerirányítóként kidolgozza az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatát.
A fenti rendeletek iránymutatásai alapján a gázpiaccal
kapcsolatos munka a következő területeken kezdődött
meg:
szűkületkezelés (Congestion management
procedures (CMP)) (a szűkületkezelés általános elveinek megfogalmazása, pl. use-it-orlose-it elv, 1 túljegyzési-visszavásárlási mechanizmus, stb.)
kapacitásallokáció (Capacity Allocation Mechanisms (CAM)) (aukciókra vonatkozó konkrét, részletes szabályozás)
egyensúlytartás (Balancing (BAL)) (egyensúlytartási és nominálási szabályokra vonatkozó
részletes iránymutatás)
hálózatok együttműködése (Interoperability)
(elsősorban az adatpublikációra és az egyes
piacokra vonatkozó üzleti és technikai szabályzatok egységesítésére vonatkozó szabályozás)
egységes tarifaképzés (Harmonised Transmission Tariff Structures (TAR)) (költségeket
tükröző tarifák kialakítását, a tarifarendszerek egységesítését, transzparensebbé tételét
célzó szabályozás)
A CMP vonatkozó szabályainak alkalmazása 201 3
októberétől kötelező. Ezek nagy része már ettől az

időszaktól kezdődően bekerült a magyar rendszerirányító Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatába (ÜKSZ) –
például a use-it-or-lose-it elv, illetve a túljegyzésivisszavásárlási mechanizmus -, alkalmazásuk egy része
azonban a CAM NC-hez kapcsolódó kapacitásaukciók
bevezetésével jóval bonyolultabbá vált, és automatizálásra, illetve további részletszabályok kidolgozására
szorult. Ezek részletes bemutatása meghaladná jelen
elemzés kereteit.
A CAM és BAL szabályzatok nemzeti szintű alkalmazása
201 5 őszétől kötelező, előbbit legkésőbb november, míg
utóbbit október 1 -től kell alkalmazni. A hálózatok
együttműködésére vonatkozó szabályok bevezetésének
határideje 201 6. május, míg a tarifaképzésre vonatkozó
végleges üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadása
még nem zárult le. A cikk a következőkben elsősorban a
CAM NC bevezetéséből adódó változásokra koncentrál.
A CAM NC-hez kapcsolódó változtatások 201 5. október
1 -jén léptek életbe itthon. Az FGSZ-nek – és természetesen a rendszerhasználóknak is - így 201 5 október 1 jétől több területen is jelentős változásokkal kellett
szembenéznie. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyásával ennek megfelelően a megelőző nyár folyamán átdolgozták a
rendszerüzemeltető Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatát. Az átdolgozott változat 201 5. október 1 -jétől hatályos.
A CAM NC által elvárt legfontosabb módosítások alapvetően két kategóriába sorolhatóak: egyrészt a kapacitás aukciókon meghirdetett termékek, és az aukciós
eljárások sztenderdizálását célozzák meg, másrészt a
nemzetközi kapacitáskereskedelem esetén a két ország be- és kilépési pontjainak együttes, „kapcsolt”
aukcionálását írják elő („bundled capacity product”). Ez
utóbbi azt jelenti, hogy nem szükséges az exportáló
ország kilépési (exit) pontjához és a fogadó ország belépési (entry) pontjához tartozó kapacitást külön-külön
lekötni, az adott ponton történő szállítás joga egy eljárásban, közösen megszerezhető.

1
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use-it-or-lose-it: amennyiben valaki elnyerte a kapacitáshasználat jogát, de nem, vagy nem teljes egészében kíván élni a vezeték használattal, akkor a nem használt
kapacitást a többi szereplő között újra meg kell hirdetni;
túljegyzési-visszavásárlási mechanizmus: nem megszakítható fizikai kapacitáson felüli többletkapacitások felkínálását ösztönző rendszer, illetve adott esetben az így
kiosztott kapacitások visszavásárlására vonatkozó szabályok összessége
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Bár az Európai Uniós jogszabályok csak a határkeresztező pontokra írták elő a megfelelő szabályok alkalmazását, a MEKH a rendszer átdolgozása, az új
szabályzatok kialakítása illetve az aukciós platform fejlesztése során úgy döntött, hogy a továbbiakban ezeket a szabályokat alkalmazza a belső hálózati pontok
esetén is. 2 A bemutatásra kerülő változások tehát minden - a magyar szállítási rendszerben szereplő - átadási pontra vonatkoznak.
A termékek egységesítését célzó intézkedések egy része a mértékegységekhez és a méréshez kapcsolódik.
A korábban 1 5/1 5 °C referencia hőmérsékletű, NCV
alapú, MJ-ban kifejezett energiát az új szabályok szerint
a 25/0 °C referencia hőmérsékletű, GCV alapú számításnak megfelelően kell kifejezni, kWh-ban vagy
kWh/napban. Emiatt a kapacitásaukciókon meghirdetett termékek mértékegysége is kWh/h-ra módosult. 3
További változás, hogy a gázév kezdete 201 5-től a korábbi júliusi évkezdetről október 1 -jére tolódott. Ezt a
változást 201 5-ben egy átmeneti időszakkal hidalták át:
a 201 5/201 6-os (október 1 -től kezdődő időszakra szóló) éves termékeket 201 5 májusában (nem megszakítható) és júniusában (megszakítható) hirdették meg. A
köztes időszakra (júliustól októberig) ebben az évben
külön szabályok vonatkoztak: az éves aukción elnyert
kapacitásokat az FGSZ július, augusztus és szeptember
hónapokra is a nyertesek rendelkezésére bocsátotta,
az aukciókon kialakuló árak alapján meghatározott díjak fejében. Ugyanakkor, a rövid távú termékértékesítés 201 5. október 1 -ig változatlan módon folyt.
Az egységesítés másik része a termékek hosszára vonatkozik: az új keretrendszerben éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli termékeket hirdetnek meg. Az
első kettőt évente egyszer, míg a rövidebb távú aukciókat gördülő módon, mindig az adott időszakot megadott időegységgel megelőzően hirdetik meg. Ehhez
kapcsolódik, hogy legalább a kapacitások 1 0%-át köteles az FGSZ megőrizni az évesnél rövidebb távú aukciókra. A szabályozás egyik fontos törekvése a rövidebb
távú aukciók súlyának növelése.
A termékek értékesítése szintén változott: a legfontosabb (már a tavalyi év végén bekövetkező) változás,
hogy az értékesítés minden termék esetén aukciók keretében valósul meg. Az éves, negyedéves és havi aukciók esetén az alkalmazandó eljárás az úgynevezett
„Ascending clock” (emelkedő áras) algoritmus, mely
egy volumen aukció, előre meghatározott árlépcsőkkel,
ahol a kiinduló (tehát minimum) ár a szabályozó által
meghatározott „reserve price”. 4 A napi és napon belüli
aukciók esetén alkalmazandó aukciós eljárás az úgyne-

vezett „Uniform-price” (egyenáras) algoritmus. Ennek
keretében a résztvevők legfeljebb 1 0 ár-volumen párt
adhatnak be az adott kapacitástermékre úgy, hogy az
ár nem lehet kisebb, mint a vonatkozó tarifa. 5
A fent leírt szabályok alkalmazhatóságának egyik fontos feltétele a megfelelő informatikai infrastruktúra
megléte, aminek segítségével lebonyolíthatóak a különböző aukciós eljárások. Ennek biztosítására jött létre az úgynevezett „Regional Booking Platform” (RBP),
ahol a tavalyi év végén hirdették meg és bonyolították
le az első kapacitásaukciókat. Az indulás óta már 6 TSO
használja a felületet (a szlovák Eustream, a horvát Plinacro, a román Transgaz, a bolgár Bulgartransgaz és a
magyar FGSZ és Magyar Gáz Tranzit Zrt.), valamint
több mint 50 rendszerhasználó csatlakozott a 7 határkeresztező és 31 8 belföldi hálózati pontot tartalmazó
rendszerhez.
Európában jelenleg három kapacitáskereskedelmi
platform működik: a PRISMA, a GSA Platform és az
RBP. Elsőként a PRISMA alakult meg 201 3-ban, mely
mára a legjelentősebb kereskedési felületté vált, 1 6
(többnyire nyugat-európai) ország 37 TSO-jának csatlakozásával, és több mint 1 500 hálózati ponton történő
kereskedés lehetőségével. A lengyel GSA az RBP-hez
hasonlóan a rendszerirányító által fejlesztett informatikai platform, melyhez a 201 3-as indulást követően a
cseh és a szlovák TSO is csatlakozott, összesen 26
ponton lehetővé téve a kereskedést.
Az FGSZ hosszas megfontolás után döntött úgy, hogy
nem csatlakozik a már meglévő rendszerhez, hanem
kialakít egy saját aukciós platformot. Ez jelentős fejlesztéseket kívánt, ugyanakkor nagyobb szabadságot
és függetlenséget is biztosít az árazás és az üzleti modell tekintetében. A költségeket tekintve nagyjából a
két vetélytárs közé tehető az RBP platform használatának díja (a legdrágább a PRISMA), ez azonban nagyban
függ a konkrét igénybe vett szolgáltatásoktól. Egyesek
szerint érdemes lenne egy egységes kereskedési felületet kialakítani teljes Európára, míg mások szerint kifejezetten előnyös a három (különböző) platform
megléte, mert ezek versenyhelyzetet teremtve biztosítják a folyamatos fejlesztéseket és a magas színvonalú szolgáltatásokat.
Egy-egy határkeresztező pont esetén a két érintett ország rendszerirányítóinak meg kell egyeznie, hogy melyik platformhoz csatlakozzanak, hogy a kapacitástermékeket kapcsolt módon is értékesíteni tudják.
Néhány határkeresztező ponton az egyeztetések még
tartanak – ezek a pontok többnyire a különböző plat-

2

A változások az aukciós naptárra nem, és a termékekre is csak részben terjednek ki (pl. negyedéves aukciók ütemezése másképp történik), az aukciós eljárásokra,
illetve egyáltalán az aukciók keretében történő kiosztásra azonban igen.
3
pontosabban a különböző időtávú aukciók esetén kWh/h/év, kWh/h/negyedév, stb.
4
Az egyre növekvő árak mellett az aukció résztvevői minden körben megadják, hogy az adott áron mekkora mennyiséget hajlandóak lekötni. Az aukció akkor ér véget,
amikor az összes adott áron lekötni kívánt mennyiség már kevesebb, mint a felajánlott kapacitás.
5
Ezt követően ár szerint sorba rendezik az ajánlatokat, majd összesítik a mennyiségeket, és meghatározzák azt az árat, aminél nagyobb árakhoz tartozó
mennyiségek összege már nem haladja meg a kínált kapacitást. A legalacsonyabb, még sikeres ajánlat ára lesz az az elszámoló ár, amely alapján kiszámítják a
díjakat.
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formok által lefedett területek határán helyezkednek el
(pl. AT-HU és DE-PL). Az RBP rendszerében a 7 határkeresztező pontból 3 esetében van lehetőség kapcsolt
termék meghirdetésére (SK-HU, HR-HU és RO-HU), a
másik 4 határon (osztrák, szerb és a két ukrán pont)
még folynak a tárgyalások a kétoldali csatlakozásról,
így az FGSZ csak a „saját” oldalán kínál kapacitásokat az
RBP platformon. A nem Európai Unión belüli határokra jelenleg nem vonatkozik a kapcsolt értékesítési kötelezettség. A két – egyelőre – kisebb platform számára
azonban további növekedési lehetőséget biztosíthat az
Energiaközösség országainak hamarosan napirendre
kerülő csatlakozása.
Ahogy fent már említettük, a határkeresztező kapacitások esetén a jogokat októbertől kell kapcsolt módon
meghirdetni. A CAM NC külön kitér a már meglévő
szerződések kezelésére a kapcsolt aukciók esetén: ezeket a szerződéseket 5 éven belül „kapcsolttá kell tenni”,
az egyik illetve másik irányban vásárolt kapacitások minimumáig. A fennmaradó (egyik oldali) kapacitástöbblet továbbra is használható nem kapcsolt módon. Az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat külön pontban rögzíti, hogy a fent bemutatott aukciós szabályok a jövőben létrehozandó infrastruktúra kapacitásának
értékesítésére nem vonatkoznak, amennyiben az a
megépülést megelőzően a Hivatal által jóváhagyott
„open-season” vagy azzal egyenértékűnek tekinthető
eljárás keretében valósul meg. Már megkezdődtek az
idei évre tervezett open-season eljárás lefolytatásához
kapcsolódó előkészületek illetve az igényfelmérés. A
tervek szerint a román-magyar határon történő bővítéshez kapcsolódó új kapacitások értékesítése részben
akár a magyar-osztrák határkeresztező kapacitással
összekapcsolva is történhet majd.
A szabályzat szintén kimondja, hogy az FGSZ csak abban az esetben függesztheti fel vagy teheti meg, hogy
nem folytatja le az előzetesen az aukciós naptárban
meghirdetett aukciókat, ha az adott ponton műszaki
vagy kereskedelmi okok miatt az adott használati időszakban nem áll rendelkezésre a megfelelő típusú kapacitás.
A magyar-román határon a havi, nem megszakítható
termékek értékesítése (mintegy pilot projektként) már
201 5 januárja óta kapcsolt módon zajlott (összesen 22
aukciót bonyolítottak le). Az aukciós platform adatai
szerint éves, havi, napi, és napon belüli időtávon bonyolítottak le további kapcsolt aukciókat: a horvát-magyar határon (Drávaszerdahely ponton, 1 1 3 lezárult
aukció) és a szlovák-magyar határon (Balassagyarmat
ponton, 227 illetve csaknem 3600 – nagyrészt napon
belüli - lezárult aukció megszakítható illetve nem megszakítható esetben). Cikkünk megírásáig a lezárult aukciókon kevés kapacitást kötöttek le így, vagyis a fenti
aukciók többnyire eredménytelenül zárultak: a román
esetben egyszer sem, a horvát határon egyedül a
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201 6-os éves aukción, míg a szlovák esetben sem
megszakítható, sem nem megszakítható módon nem
kötöttek le kapcsolt módon kapacitást. Piaci szereplők
véleménye alapján jelenleg a „use-it-or-lose-it” elv alkalmazásának köszönhetően nem nehezíti meg a kereskedést a kapacitások nem kapcsolt módon történő
beszerzése, inkább csak adminisztratív terhet jelent.
Az októberi változások tehát mindenképp egy még inkább verseny alapú gázpiaci működés felé mutatnak, a
rövidtávú aukciók súlyának növelésétől elméletben
akár a piaci likviditás növekedése is várható, a kapcsolt
kapacitásaukciók bevezetése pedig transzparensebbé
teheti a kapacitásértékesítést, és a rendszerirányítók
szorosabb együttműködését hozhatja el.
Érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy ezek az elméleti célok a valóságban a piaci szereplők véleménye
szerint mennyire valósulnak meg. Ténylegesen érezhető-e a transzparencia és a likviditás növekedése,
esetleg az árakban vagy a kapacitások elérhetőségében éreznek-e változást. Mindenképpen fontos változás, hogy a kapacitások lekötése jóval gyorsabban
lebonyolítható (a korábbi, akár több hónapos átfutási
idő a fejlett informatikának köszönhetően néhány
napra csökkent), így a rendszer nagyban hozzájárul a
jobb tervezhetőséghez. A piaci vélemények alapján elmondható, hogy a rövidtávú kapacitások súlyának növelése részint szintén megkönnyíti a kereskedők
számára a pontosabb kapacitás beszerzést, másrészt
azonban a rövidtávú termékek drágábbak, így nem
minden esetben érdemes ezzel az opcióval élni. Ezt
mutatja, hogy a nagyszámú (többnyire rövidtávú) aukcióból sok zárul eredménytelenül.
Fontos megjegyezni, hogy az árak alapvetően nem az
aukciós kiosztás hatására alakulnak így, ugyanis a legtöbb esetben a MEKH rendeletben kihirdetett kiinduló
árain lehet kapacitást lekötni. Vagyis a rövidtávú termékek ára nem a magas kereslet hatására, hanem a
szabályozás miatt magasabb, mint a hosszú távúaké. A
Hivatal ugyanis ezzel a tarifaszerkezettel igyekszik ösztönözni a minél egyenletesebb rendszerhasználatot.
A szűkületek megszűnése azonban aligha tudható be
a kiosztási mechanizmust érintő változásoknak: sokkal inkább lehet összefüggésben a gázkereslet általános csökkenésével, illetve az olajáresésből adódó
gázár csökkenéssel. További fontos tényező a korábbi kedvezményezetti rendeletek eltörlése (az
osztrák-magyar határon).
Az aukciós naptár bevezetése egyértelmű tetszést
váltott ki, a transzparencia növekedett az intézkedés
hatására. A megkérdezettek véleménye szerint a
másodlagos kapacitáskereskedelem területén azonban még van fejlődési lehetőség.
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dén februárban, a tavaly lefolytatott négy hónapos konzultációt követően, az Európai Bizottság közzétette javaslatát a 994-es ellátásbiztonsági rendelet felülvizsgálatára, és körvonalazta LNG- és földgáztárolási stratégiáját. 1 A dokumentumok közös célja a földgázellátás biztonságának és versenyképességének
javítása a regionális szolidaritás és versenyképesség erősítésével. A “stratégia” kifejezés az LNG- és tárolói
közlemény vonatkozásában némileg félrevezető, mert a Bizottság stratégia helyett egy meggyőző értékelést ad a kihívások és lehetőségek kiemelésével. Ellátásbiztonsági kitekintéséhez hasonlóan a harmadik
energiacsomag teljes végrehajtását feltételező, piaci alapú megoldásokat kínál. Közép- és Délkelet-Európában a piacnak még fejlődnie kell ahhoz, hogy ezek a megoldások működőképesek legyenek, különösen ami
az infrastruktúrát illeti. A Bizottság itt a Közép- és Délkeleti Gáz Összeköttetési (CESEC) kezdeményezés keretében azonosított kritikus projektekre utal, amelyek az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) támogatásával, az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) felügyelete alatt megvalósuló határokon
átnyúló költségmegosztással (CBCA) valósulhatnak meg. Az ellátásbiztonsági szabályok felülvizsgálata ezzel párhuzamosan a közös vészhelyzeti tervezés és válaszadás eszközeit intézményesítené. Bármilyen
ésszerűek is a Bizottság megállapításai és szándékai az ellátásbiztonság javítására, javaslatai túlzóan ambíciózusak és jelenlegi formájukban aligha végrehajthatóak.

Nemrég kiadott LNG- és gáztárolási stratégiájában
az Európai Bizottság2 az elkövetkező néhány évre a
globális LNG-kínálat 50%-os bővülését jelezte előre.
Ez alacsonyabb árakat és a jobb gázellátás-biztonságot ígér, azonban az újragázosító terminálok jelenlegi infrastruktúrájának eloszlása nem optimális az
EU-ban – a legtöbb LNG-terminál Nyugat-Európában
működik, a közép- és délkelet-európai régió pedig
még mindig lemaradásban van. A stratégia ezért a
rosszul összekötött régiók integrációjának segítését
célozza. A Bizottság kiemeli például, hogy a CESECcsoport által azonosított hat prioritásprojekt a Krktermináltól keletre és Görögországtól északra fekvő
folyósó mentén valamennyi régiós ország számára
megkönnyítheti az LNG-hozzáférést. A gáz-gáz verseny erősödése, az olajárak esésének az olajindexált
szerződésekre gyakorolt hatásával párosulva olcsóbb gázt eredményezhet ott, ahol rendelkezésre
áll a szükséges infrastruktúra.
A Bizottság felmérte egyes (köztük a CESEC-régiós)
közös érdekű gáz-infrastruktúra projektek hatását a
régió egyes országaiban az LNG lehetséges elterjedésére egy olyan helyzetben, amelyben az LNG és az
adott ország termelése jelentik a teljes kereslet kielégítésének forrását egy átlagos téli napon – gyakorlatilag az orosz szállítás felfüggesztését modellezve. Azt találta, hogy együttműködő viselkedés esetén
– vagyis ha a hazai keresletet meghaladó LNG-kapacitással rendelkező tagállamok a határkeresztező kapacitások mértékéig megosztják többletüket a
szomszédaikkal – az új infrastruktúra jelentősen növelheti a régió LNG-felhasználását. Magyarország
esetében például az országos gázkeresletnek az el-

érhető LNG-kapacitással fedezett százalékaként számított ‘LNG ellátási index’ több mint a duplájára,
1 1 ,2-ről 26%-ra emelkedne.
A szükséges infrastruktúra megépítése mellett a Bizottság az árjelzések alapján működő belső gázpiac
kialakításának, valamint a szabad, likvid és átlátható
globális LNG-piacok előmozdítására a harmadik országokkal való együttműködés javításának fontosságát hangsúlyozza. Ami konkrétan a CESEC-et illeti, a
Bizottság “felhívta a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy 201 6 közepére javasoljanak egy ambíciózus
útitervet a CESEC-folyamatot támogató szabályozói
megoldásokra”, vagyis a régiós gázellátás diverzifikálását szolgáló határokon átnyúló és transz-európai
projektek megkönnyítésére, és harmonizált szabályok bevezetésére.
A tárolással kapcsolatban a Bizottság megjegyzi,
hogy a tárolókban lévő gáz határokon átnyúló, tagállamok közti elérésének nehézségei, illetve a kedvezőtlen piaci viszonyok rontják a tárolói beruházások
kilátásait és a kapacitások csökkenő kihasználásához
vezetnek, a bezárás veszélyének kitéve a meglévő
létesítményeket is. A stratégia biztosítani igyekszik a
tárolói létesítmények túlélését egy olyan környezetben, amelyben a piac általában nem ismeri el ellátásbiztonsági értéküket. A tároló-üzemeltetők profitját a nyári és a téli árak közötti spread csökkenése
helyezi nyomás alá, ami nem csak a tervezett beruházásokat áshatja alá, de kérdésessé teheti a létező
kapacitások szintjének fenntartását is. Bár uniós
szinten a jelenlegi tárolói kapacitás elégségesnek tűnik, régiós elérhetőségük javítására még több, határokon átívelő fizikai és szabályozói problémát is meg
kell oldani.

1

Ebben az írásban a fűtésre és hűtésre vonatkozó javaslatokkal nem foglalkozunk.
A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek, A Tanácsnak, Az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságnak És A Régiók Bizottságának a cseppfolyósított
földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról (COM(201 6) 49), valamint az azt kísérő bizottsági munkaanyag (SWD(201 6) 23)
2
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Aktualitások
Különösen a tárolói be- és kitápláláshoz kapcsolódó
átviteli tarifáknak kellene jobban tükrözniük a költségeket azért, hogy egyenlőek legyenek a versengő
rugalmassági eszközök használatának feltételei. A
Bizottság szerint a kérdéssel az üzemi és kereskedelmi szabályzatok uniós egységesítését célzó, jelenlegi
munka keretében kell foglalkozni. A tarifaképzést
érintő egységes szabályzat kidolgozása azonban tavaly októberben újabb akadályba ütközött: az EU 28
energiaügyi szabályozó hatóságát tömörítő ACER tanácsa nem jutott közös álláspontra. A Bizottság akkor azt mondta, hogy ACER-megállapodás híján is
igyekszik kötelező érvényű szabályzatot elfogadtatni,
és ennek következő lépéseként egy tagállami kormányzati tisztviselőkből álló EU-testület támogatását
próbálja megnyerni.
A stratégia azt is javasolja, hogy a szabályozók engedjék és ösztönözzék a tároló-üzemeltetőket új, innovatív, másodlagos piacokon és országok között is
szabadon kereskedhető szolgáltatások kidolgozására és nyújtására. Ha a kapacitás-allokációs mechanizmus lehetővé teszi a rendszerhasználók számára,
hogy a szükségletük felmerülése előtt kellő időben,
egyszerre foglaljanak tárolási és határkeresztező kapacitást, akkor ez régiós szinten hozzájárulhat a tárolók optimális kihasználtságához.
További probléma, hogy a piac nem ismeri el teljes
mértékben a válsághelyzetek esetére eltárolt gáz ellátásbiztonsági hasznait. Ez azért lehetséges, mert az
ellátásbiztonsági hasznok a piaci szereplők széles
körénél jelentkeznek, nem csak a tárolás költségeit
viselő, vagyis a tárolói piacon aktív cégeknél. A tárolás előnyeiből egy nagyobb ellátási zavar esetén a
szolgáltatók, a háztartások, a köz- és a magánszféra
egyaránt részesedik.
A gáztárolás hasznainak egy részét, jelesül biztosítási értékét ezért közjószágnak is lehet tekinteni,
amely nem jelenik meg teljes egészében a finanszírozásával összefüggő piaci értékben. Néhány tagállam ezt a problémát stratégiai készletek és tárolási
kötelezések útján kezeli, ez azonban körültekintést
igényel, nehogy felesleges, a gáz más tüzelőanyagokkal szembeni versenyképességét csökkentő költségekkel terhelje meg a gázrendszert. Az ilyen politikákat szigorú, a 994-es rendeletben javasolt regionális kockázatértékelésekben, megelőzési és válsághelyzeti tervekben lefektetett feltételeknek kell
alávetni.
A Bizottság LNG- és tárolói stratégiája inkább egy
olyan értékelés, amely helyes meglátásokat tartalmaz, de a konkrét javaslatok hiányoznak belőle.
Visszaköszönnek benne a belső piac harmadik energiacsomagban felvázolt megvalósítását szorgalmazó
kitételek, a határokon átnyúló kereskedelemhez
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szükséges infrastruktúra megépítésétől a szabályzatok és tarifák harmonizálásáig. Bár a dokumentum
rámutat a gáztárolást veszélyeztető kockázatokra és
elismeri EU szokásos, piaci irányultságú megközelítésének hiányosságait, a tagállamokon múlik majd,
hogy ezek fényében végrehajtanak-e bármilyen változtatást.

Kezdve a tavalyi energiauniós csomaggal, a Bizottság
európai gázpiacok működését középpontba állító
elképzelései nem arattak osztatlan sikert. Az energiaunió kritikusai szerint a földgázpiacok aránytalanul nagy súlyt kaptak, és az LNG- és tárolói stratégia
ugyancsak ezt a filozófiát tükrözi. Azok, akik a földgázt inkább akadálynak, mint hídnak tekintik a megújuló energiaforrásokon alapuló, karbonmentes jövő
útjában, visszautasítják a fosszilis tüzelőanyag átmenetinek szánt szerepét bebetonozó újabb pénzügyi
vállalásokat. Bár az ellátásbiztonsági javaslatok
többnyire olyan költségmentes szervezeti intézkedéseket tartalmaznak, amelyek az együttműködés erősítésével a hatékonyság javítását célozzák, a középés délkelet-európai régió LNG-hozzáférésének biztosítása feltételez ilyen pénzügyi vállalásokat. Európa
transz-adriai vezeték (TAP) melletti elkötelezettsége,
amely 2020-tól évi 1 0 milliárd m 3 kaszpi gáz Európába szállítását biztosítja (még ha ez elenyésző
mennyiség is a teljes kereslethez képest), egyértelmű
üzenetet küld a gáz alapvető, hosszútávú pozíciójában kételkedőknek.
A gázipar szintén ódzkodik az alacsony keresletű/lassú növekedésű környezetben könnyen elsüllyedt költséggé váló, hosszú távú beruházásoktól.
Az iparági szereplők ezért az egyedi, versengő, és
klaszterként kezelt projektek alapos CBA-értékelésének fontosságát hangsúlyozzák, amellyel a legnagyobb, pozitív társadalmi nettó jelenértékkel rendelkező projektek azonosíthatóak.
Természetesen a gázipar több kereslet-oldali garanciát szeretett volna a tüzelőanyag áramtermelő versenyképességének javítására (például a megújuló
forrásokból származó, termelést támogató és kiegészítő gázos kapacitáspiacok létrehozásával, vagy az
emissziós költségek megemelésével a széntüzelés
kiszorítására). Kritizálta, hogy az energiaunió csak az
ellátási oldallal (biztonság és diverzifikáció) foglalkozott, és mellőzte a csökkenő európai kereslettel kapcsolatos aggodalmakat éppúgy, mint a gáz átmeneti
tüzelőanyagként betöltött jövőbeni szerepének kérdését. Az Eurogas, az ágazati lobbiszervezet egyenesen ellentmondásosnak bélyegezte a bizottsági
stratégiát.
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Aktualitások
A reakció érthető, hiszen az európai gázpiacok példátlan megrázkódtatáson mentek keresztül, ami különösen érzékennyé teszi az ágazatot. Az inkumbens
energetikai társaságok az elmúlt években képtelenek voltak versenyezni a laza emisszió-kereskedési
rendszerből is profitáló olcsó szénnel, valamint a
csúcsidőszaki árakat letörő, és a teljes merit ordert
eltoló, zéró határköltségen termelő megújulókkal. A
gyenge gazdasági növekedés miatt amúgy is alacsony keresletet mindeközben tovább csökkentik az
energiahatékonysági intézkedések. És míg a Bizottság – végső soron a fogyasztóknak kedvezve – drága
infrastruktúra-projektekkel ösztönözné a biztos és
versenyképes gázellátást, évről évre lefelé módosítja 2030-ra szóló keresleti előrejelzését. A jelenlegi
trendek alapján az iparág számára semmi sem garantálja, hogy a kereslet valaha is eléri vagy meghaladja a válság előtti szinteket.
A kereslettel kapcsolatos bizonytalanság fontos tényezője a földgáz-projektek életképességét befolyásoló kockázatoknak, hiszen a kihasználtság a fogyasztás szintjétől függ. Bár a növekedési kilátások
nem túl bíztatóak, a gáz biztosan nem fog eltűnni. A
Bizottság által az energiaunió számára felvázolt infrastruktúra, illetve az LNG-stratégia integrálni igyekszik azokat a piacokat, ahol az árkülönbözet nagysága – a fogyasztói jólét növekedésén keresztül – indokolja az adott beruházást. A projekt-szinten gazdaságilag nem életképes, de egy tágabb régióban pozitív
társadalmi nettó jelenértékkel bíró infrastruktúrák
megépülését közvetlen európai pénzügyi támogatás,
és/vagy a határokon átnyúló pozitív hatások monetizálásán alapuló költségmegosztás (CBCA) segítheti. A
jelenlegi keresleti viszonyok között a CBA és a többtényezős elemzés végső soron döntő szerepet játszik
a beruházási döntés meghozatalában.

A 994-es rendelet felülvizsgálatára kiadott dokumentum-csomag igyekszik megerősíteni a szolidaritási
elvet, és a különböző súlyú lehetséges ellátási zavarok leküzdése érdekében a régiós koordináció/együttműködés javításának szükségességét hangsúlyozza. Egy másik fontos kitétel azonnali és rendszeres hozzáférést adna a Bizottságnak a gázellátási
szerződésekhez i.) a válsághelyzetek felmérésére és
koordinálására, vagy ii.) alapos indokot jelentő körülmények esetén. A felülvizsgálat egyike az energiaunió megvalósítását célzó 1 5 intézkedési pontnak, és
megfelel a 201 4. októberi stresszteszt fő megállapításának, amely szerint a jobb együttműködés és koordináció jelentősen enyhítheti egy ellátási zavar
hatását.

A Bizottság tavaly fejezte be a tagállamok által a 994es rendeletnek megfelelően benyújtott megelőző
akciótervek és válsághelyzeti akciótervek véleményezését. A tagállamoknak a legtöbb esetben csak
nemzeti kritériumokat kellett megfogalmazniuk (a
közös/régiós megfontolásokat ösztönözték ugyan,
de nem tették kötelezővé), a Bizottság mégis minden
esetben arra a következtetésre jutott, hogy a tervek
bizonyos elemei nem feleltek meg a rendelet előírásainak. Egyetlen tagállam sem felelt meg teljes mértékben a kritériumoknak úgy, ahogyan azokat a
Bizottság értelmezte. A megjegyzések között ráadásul rendre szerepelt az a javaslat, hogy a tagállamok
működjenek együtt a felkészülést és válságenyhítést
célzó intézkedések kidolgozásában, és elemezzék a
szomszédos országokban elfogadott intézkedések
lehetséges hatásait. Ez azonban opcionális volt, és a
tagállamok mind nemzeti keretek között maradtak,
és a szomszédos országokkal – az Egyesült Királyság
és Írország kivételével – még csak érintőlegesen sem
foglalkoztak.
Bár a tagállamok nem tudtak megfelelni a 994-es
rendelet nemzeti előírásainak, és nem érintette meg
őket az együttműködés szelleme, a Bizottság most
kötelező együttműködést és határidőket írna elő: a
6. cikkely szerint minden régió illetékes hatóságának
201 8. szeptember 1 -jéig meg kell állapodnia a kockázatértékelés elvégzésekor alkalmazandó együttműködési mechanizmusról; a 7. cikkely szerint pedig
minden régió illetékes hatósága 201 9. március 1 -jéig közös megelőzési akciótervet és válsághelyzeti
tervet fogad el, amely az V. mellékletben szereplő
sablonoknak megfelelően a tisztán nemzeti szintű
kockázatokat is tartalmazza.
Nem kérdés, hogy a kockázatértékelések, megelőzési akciótervek és válsághelyzeti tervek régiós szintű
megközelítése hatékonyabb a nemzeti szintűnél, következésképp a közös, piaci alapú intézkedések adják a válsághelyzetek optimális, legkisebb költségű
megoldását – ahogy a Bizottság többször is hangsúlyozza. Ezért talán a törekvés az eredeti rendelet
nemzeti kereteinek meghaladására nem csak hasznos, de szükséges is. Ám az is lehet, hogy túl korán
javasolt túl nagy lépésről van szó. Ha a tagállamok
még mindig csak az eredeti rendelet végrehajtásával
kapcsolatban viszonylag frissen megfogalmazott kritikák feldolgozásával vannak elfoglalva, irreális lehet
az elvárás, hogy ezek az országok – meghatározott
időkereten belül – sokkal összetettebb régiós tervek
közös kidolgozásába kezdjenek.
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Az EGMM a REKK 2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.

Tökéletes versenypiaci körülmények
Egy év (1 2 hónap) modellezése
LTC és spot kereskedelem a modellezett
országok között és csővezetéki és LNG
szállítókkal
A fizikai korlátok az interkonnektorok kapacitásai
Kereskedelmi korlátok: TOP kötelezettség
A belföldi kitermelést és a tárolókat a modell tartalmazza
A modell számításba veszi a szállítási és tárolói díjakat
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Pl.
LTC árak változása, tárolói piac
Árelőrejelzés
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálatára
Ellátásbiztonsági szcenáriók vizsgálata
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Földgázáramok és szűkületek a határkeresztező vezetékeken
Egyensúlyi piaci árak az egyes országokban
Forrásösszetétel
Tárolt mennyiségek, LTC és spot kereskedelmi mennyiségek
Jóléti mutatók
Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Ukrán gázválság hatásvizsgálata
Infrastruktúra beruházások jóléti értékelése
(TAP)
Regionális ellátásbiztonsági elemzések N-1
piaci modellezéses vizsgálata
Nemzeti Energiastratégia 2030
Regionális tárolói piac keresleti előrejelzése

Kapcsolat: Takácsné Tóth Borbála
borbala.toth@rekk.hu
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Az EEMM a REKK 2006 óta fejlesztett, 36 ország árampiacát szimuláló modellje.

Tökéletes versenypiaci körülmények
A modell közel 5000 erőművi blokk határköltségének 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 modellezése. A
referencia órák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Vizsgálható például, hogy az áramárak hogyan
reagálnak, a tüzelőanyag-árak, a határkeresztező kapacitások nagyságának stb. változására
Árelőrejelzés 2030-ig: adatbázis a tervezett
bezárásokról és üzembe helyezésekről
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálata

Zsinór- és csúcsidei árak a modellezett országokban
Tüzelőanyag-mix
Adott erőművi blokk termelése
Import-pozíciók
Határkersztező-kapacitások árai
Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Az ENTSO-E 1 0 éves hálózatfejlesztési tervének értékelése
Német atomerőművi bezárás hatásainak
vizsgálata
Balkáni és magyarországi árak közti összefüggés vizsgálata
Kelet-délkelet-európai országokra vonatkozó árelőrejelzések készítése
Nemzeti Energiastratégia 2030
Kapcsolt erőművek piaci alapú megtérülésének vizsgálata
Erőművi beruházások megtérülése
Erőművi gázkereslet előrejelzése
Erőművi szén-dioxid kibocsátás előrejelzése
Kapcsolat: Mezősi András
andras.mezosi@rekk.hu
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