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Az energiapiaci liberalizáció eredményeként ma már 
közönséges áru a földgáz és a villamos energia

1991
2009-2017

2003

98/30/EC gázirányelv 
tevékenységek 
szétválasztása; 
diszkrimináció 

mentesség;
létesítmények 
engedélyezése

harmadik energia 
csomag 

2009/73/EC
Tulajdonosi  

szétválasztás
Európai szervezetek 

felállítása
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2009
1998gáz tranzit irányelv  

90/91szállítások 
megkönnyítése, a 
tranzit elősegítése

második energia 
csomag 2003/55/EC

Jogi szétválasztás, 
harmadik feles  

hozzáférés (TPA)

Rendeletek 
715/2009, 
347/2013,
984/2013,
994/2010

Erős és összehangolt jogi környezet, működőképes intézményrendszer jött létre



A szállítóvezetékek üzemeltetése monopólium 
ezért szigorú hatósági szabályozás érvényesül

A nemzeti szabályozóhatóság 

 Független bármely más köz- vagy 
magánjogi jogalanytól

 Bármely politikai szervtől függetlenül 
önálló döntéseket hozhat

 Döntései nyilvánosak és a bíróságon 
megtámadhatók

 Létesítési és tevékenységi engedélyeket 

A rendszerüzemeltető

 Köteles az engedélyében meghatározott 
előírások szerint működni

 A rendszerét hatékonyan és megbízhatóan 
üzemelteti

 Objektív, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes eljárásokat biztosít

 A hatóság által meghatározott díjszabást 
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 Létesítési és tevékenységi engedélyeket 
ad

 Jóváhagyja a hálózatfejlesztési terveket 
és az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat   

 Megállapítja a szállítási és elosztási 
díjakat vagy jóváhagyja  az ezekre 
vonatkozó módszereket

 Kötelező határozatokat bocsát ki
 Szankciókat szabhat ki
 Nyomozási joggal és utasítási 

hatáskörrel bír

 A hatóság által meghatározott díjszabást 
alkalmazza

 A piac hatékony működéséhez szükséges 
információkat közzé teszi

 Titoktartásra kötelezett
 Az anyavállalattól független döntéseket hoz 
 10 éves hálózatfejlesztési tervet készít és 

megvalósítja a hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat



RUS (17,9%)

UUSA (20,6%)

CAN (4,6%)

CH (3,5%)
ALG (2,3%)

NOR (3,2%)

A főbb földgáztermelő országok

SAU (4,7%)

EU (4,3%)

A legközelebbi források is több ezer km-re 
vannak

A források egyenetlenül helyezkednek el és a 
felhasználás helyétől általában távol vannak 

IRN (4,9%)

MAL (2,0%)
IND (2,1%)

A földgáz jelentős részét állami kézben levő vállalatok termelik ki

Globális készletek

 A gázkészletek várhatóan növekedni fognak 
a gázpala mezőknek és az új 
technológiáknak köszönhetően

 A források földrajzilag koncentráltan 
helyezkednek el, de a kínálati piacon egyre 
több szereplő van jelen 

 Európa nagyban függ a külső forrásoktól
 A távolságok a jó logisztika segítségével 

könnyen áthidalhatók
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A földgázszállítás kontinensek között is megoldott

Földgáz csővezetéken keresztül LNG: cseppfolyósított gáz
−162 °C-on hajókban

Árelőny

Rugalmasság

Pénzügyi jellemzők

Főbb szállítók

► (Viszonylag) rövidebb útvonalon

► Szárazföldön

► Egyenletes áramlás

► Fix forrás és útvonal

► Jelentős CAPEX + változó OPEX a 
távolságok (kompresszorok) miatt

► Oroszo.    ► Kanada

► Hosszú útvonalon

► Tengeren

► Rugalmas áramlás, forrás és 
útvonal

► Jelentős fix (nem távolságfüggő) 
OPEX (cseppfolyósítás miatt)

► Katar                 ► Malaysia ► Ausztrália
Főbb szállítók

► Norvégia                    ► Algéria ► Indonézia  ► Algeria ► (USA)

Főbb gázáramok
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Az LNG és a csővezetékes szállítás költségei
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6Forrás:BP Statistical Review of World Energy 2015



Az LNG kínálat tovább növekszik és globálissá 
teszi a földgáz piacot 

7Forrás:International Group of Liquefied Natural Gas Importers Annual Report 2016 

 308Mt cseppfolyósító, 777Mt visszagázosító 
kapacitás

 449 LNG tanker összes kapacitása 64,6Mm3

 19 ország exportál, 34 ország importál, az 
összes import 245,2Mt 

 32% forrása Katar, 41% származik a    
csendes óceáni térségből

 28% spot árazású
 72% ázsiai piacra kerül



Minden fő forrás felé erős, megfelelő kapacitású 
szállítóvezetéki kapcsolat van

Russian Federation
Pipeline capacity (bcm/y): 252.2

Norway
Pipeline capacity (bcm/y): 167.0
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Algeria & Libya
Pipeline capacity (bcm/y): 74.5

LNG
Regasification capacity (bcm/y): 200.4



Az Ukrajnán keresztüli tranzit sokat veszített 
jelentőségéből, de még nem nélkülözhető

 Az LNG terminálok száma megduplázódott 
(23) 

 Az LNG terminálok kapacitása     
megháromszorozódott - 201 Mrd m3/év

 Megépült az Északi Áramlat  55Mrd m3/év

 A határkeresztező és import pontok száma 
megduplázódott  és meghaladja a százat

 A tárolói kapacitás meghaladja a 200Mrd m3

a napi kitárolási kapacitás a 2 Mrd m3 –ta napi kitárolási kapacitás a 2 Mrd m3 –t
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Az Ukrajnán keresztül szállított földgáz:

mennyisége 2005-ben 121 Mrd m3 2014-
ben  57 Mrd m3,

részaránya 80%-ról 30%-ra csökkent

Forrás: ENTSOG TYNDP 2015 report



A hálózati sűrűségben és összekapcsoltságban 
nagy különbség van az egyes régiók között 

10Forrás: https://transparency.entsog.eu



A szállító hálózatok forgalma átlátható és bárki 
számára elérhető
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Forrás: https://transparency.entsog.eu
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A régió sérülékenységének döntő oka a kétirányú 
szállítóvezetéki kapcsolat gyengesége

 A TSO-knak biztosítani kell a 
kétirányú szállítást

 A szállítási folyosó mentén lévő 
valamennyi TSO-val konzultálni kell 

 2018 végéig be kell nyújtani vagy a 
javaslatot, vagy a mentesítést

 A szabályozók is konzultálnak és HR
SR

BH BU

FYRM

GR

TR
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Forrás: Európai Bizottság 

Kétirányú szállítás

Egyirányú szállítás

Nincs vezeték 

 A szabályozók is konzultálnak és 
közös határozatot hoznak

 Vita esetén az ACER véleményezése 
után a Bizottság  határozatot hoz

 A szabályozók elismerik a tarifában 
a költségeket

 Ha a piac nem teszi szükségessé a 
FID előtt kell dönteni a CBCA-ról



A tárolók a rugalmasságot az ellátásbiztonságot és 
a kereskedelmi lehetőségek bővítését szolgálják

 A termelés és a fogyasztás 
különbségének áthidalása

 A csúcsigények kielégítése

 Piaci zavarok áthidalás az 
ellátásbiztonság érdekében

 A kínálat növelése a verseny 
élénkítése érdekében

Magyarország földgáztárolóinak 
készletszint alakulása

Forrás:MEKH
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Forrás:GIE 2015

élénkítése érdekében
Forrás:MEKH



A jelenlegi magyar gázinfrastruktúra megfelel 
a hatékony versenypiac követelményeinek

Magyar földgázszállító infrastruktúra A felhasználás hőmérséklet függő

Forrás: FGSZ 14

A szállítóhálózat

Természetes monopólium – Magyarországon az 
FGSZ Zrt. üzemelteti (100% MOL leányvállalat)

 5874 km hosszú magas nyomású szállítóhálózat, 
kiváló műszaki színvonal, nyomás: 43-75 bar

 Fejlesztési igény gyengülő megtérüléssel

 Éves mennyiség: kb. 15Mrd m3 a szerbiai és boszniai 
tranzittal és a tárolókba injektált gázzal együtt).

Az energia, a hálózati költségek és az adók

Forrás:Energy prices and costs report (COM(2014) 21 final)



Ukrajna megkerülése az Északi Áramlattal nem 
lehetetleníti el a régió ellátását
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Alapvető fontosságú az uniós szabályok 
érvényesítése a hatékony versenypiac érdekében

16Forrás: Presentation at the 4TH ANNUAL UEF LAW SCHOOL ENERGY TRANSITIONS CONFERENCE, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 03-04 March 2016



Az EU hálózat fejlesztése a közös érdek, és 
Magyarországnak minden megoldás jó
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Piros: Török Áramlat; Világos kék, Okker sárga: Eastring 1, 2 ; Zöld: Danube Stream a Fekete tengeri gázhoz;
Fekete:TESLA; Sötét kék: TAP; Sárga: TANAP; Piros nyilak: interkonnektorok; Lila szaggatott: Nabucco
nyomvonal



A közös érdekű projectek nagy része az É-D 
korridor megerősítését célozza 

 4,7 Mrd EUR  2014-2020
 2015-ig 1,2 Mrd EUR 75 akcióra
 31 gáz 35 villamos energia projekt
 23 tagállam és 2 harmadik ország
 Az EU forrás a költségek 50-75%-a
 2017-ben 800 m EUR
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Minden másképpen van, mint régen (10 éve) volt
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KONKLUZIÓK

►Alapvetően más a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt
– a jogrendszerben
– az intézményi feltételekben
– a fizikai infrastruktúrában 
– a finanszírozási lehetőségekben

►A versenypiacon az energia is közönséges áru
►A kínálati piac és a jó hálózatos infrastruktúra 

megoldja az ellátásbiztonságotmegoldja az ellátásbiztonságot
►Nincs már egyoldalú függőség és kiszolgáltatottság, 

az energia unió bekapcsolja a régiót az európai 
energiapiacba

►Nincs jó megoldás nemzeti keretek között, és a 
regionális együttműködés új helyzetet teremt

►A centrum periféria viszonyrendszer helyett 
hálózatban és együttműködésben kell gondolkodni
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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A villamosenergia forgalom folyamatosan 
„online” módon követhető
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