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Tisztelt Olvasó!

A 21. század kétségtelenül az energetika
évszázada. Az energiáé, amely a gazdasági
fejlődés motorjaként hajtja előre a
világot, és amely nélkül a mai modern
civilizációk – egyéni és össztársadalmi
szinten egyaránt – védtelenek,
kiszolgáltatottak és lehetőségeikben
erősen korlátozottak lennének.

Szembe kell nézni ugyanakkor a
vitathatatlan ténnyel, miszerint bolygónk
energiatartalékai végesek, felhasználásuk-
kal pedig egyre közelebb kerülünk korunk
egyik talán legsúlyosabb problémájához,
a globális éghajlatváltozáshoz. 

Az elsődleges energiahordozók
birtoklásáért és hasznosításáért folyó
versengésből (számos esetben akár
háborúból) fakadó politikai alkufolyamatok
a legutóbbi időkben már közvetlenül a
bőrünkön is érezhető hatásai első számú
energiapolitikai prioritássá léptették elő
az ellátásbiztonság kérdését.  

Európa a liberalizáció által életre hívott
verseny szigorú betartatásának
módszerével igyekszik kordában tartani
a piaci erőket és úrrá lenni a jelentós
piaci erőfölénnyel való visszaéléseken.
A fenntartható fejlődés célkitűzésével
össze nem egyeztethető, túlzott
mértékű szén-dioxid kibocsátást az unió
rigorózus kvóták közé szorítva az egész
világ számára példát kíván mutatni
környezetvédelemből, kérdés csupán
hogy lassuló gazdasági fejlődése
meddig tudja elviselni az emiatt rá
nehezedő globális versenyhátrányt.

A nagy igyekezetben néha mintha
feledésbe merülne, hogy a jogszabályi
környezet mellett egy másik fontos
szabályrendszer is érvényesül a
szektorban, mégpedig a fizika törvényei.
Ezeket az összefüggéseket sem nemzeti,
sem európai uniós szabályrendszer nem
tudja felülírni. Mert az energetikában a
folyamatok lassúak; az erőművek,
szállítóvezetékek, illetve egyéb
energetikai létesítmények tervezése,
engedélyezése és kivitelezése, valamint
üzembe helyezése akár egy évtizedet

(bizonyos erőműtípusok esetében akár ezt
meghaladó időtávot) is igénybe vehet.
Ezenkívül rendkívül tőkeigényes és ezért
kockázatos üzleti befektetések is ezek. 

E komplex téma iránti érdeklődésünk,
s ezen belül is elsősorban a magyar és
közép-kelet-európai energetika iránti
elkötelezettségünk okán döntöttünk úgy,
hogy lehetőségeinkkel élve számos
kiadványunk mellett elkészítjük a 2008-as
évet energetikai szempontból
megörökítő évkönyvünket. 

Saját, tanácsadói nézőpontunk mellett
kiadványunkban bemutatjuk, hogy a
felkérésünket elfogadó hazai energetikai
vezetők, véleményformálók hogyan
gondolkodnak az ágazat legégetőbb
kérdéseiről, milyen forgatókönyveket
valószínűsítenek, milyen megoldásokat
látnak vagy látnának szívesen szűkebb
szakterületükön. 

Természetesen a vélemények már
csak azért is eltérőek lehetnek, mert
mindenki abból a nézőpontból szemléli
a szektort, amilyen területen dolgozik.

Nem is az a célunk, hogy egységes
álláspont alakuljon ki, sokkal inkább az,
hogy transzparensen, objektíven és
kizárólag szakmai síkon beszéljünk az
energetikáról. Fontos számunkra, hogy
az energetika minél többet szerepeljen a
társadalmi vitákban, e kiemelt jelentőségű
szektor előtérbe kerüljön, s ezzel együtt
emberközelibbé is váljon. 

Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy minden közreműködőnek, aki
hozzájárult e kiadvány elkészítéséhez,
megköszönjem a munkáját, és
tiszteletem fejezem ki mindazok előtt,
akik annak érdekében munkálkodnak,
hogy Magyarország hosszú távú,
biztonságos és fenntartható
energiaellátása biztosítva legyen.

Kellemes olvasást kívánok!

Kiss Péter,

Partner, KPMG
Energetikai és közüzemi tanácsadás

Az energetikai szektor vezetője,
KPMG közép-kelet-európai régió
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világ folyamatosan növekvő
energiafelhasználásán belül a
villamos energia részesedése

nő a legintenzívebben. Az igény 1973-ban
5.100 terawattóra volt, ez 2006-ra
több mint a háromszorosára, 15.660
terawattórára nőtt. Ennek megfelelően a
világ villamosenergia-termelése azonos
időszak alatt 6.130 terawattóráról 19.000
terawattórára ugrott. A változás üteme
az elmúlt ötven évben, 2001-ig közel
egyenletes, azt követően azonban
meredekebbé válik. A korábbi átlagot
meghaladó emelkedés oka Ázsia,
azon belül elsősorban Kína és India
rohamosan növekvő igénye, míg
a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD)
országainak együttes fogyasztása
lényegesen kisebb mértékben nőtt. 

Vitathatatlan, hogy a villamosenergia-
függőség világszerte nő, és nem
várható a trend megfordulása a
következő negyven évben sem.

Az IEA becslése szerint a fejlődő országok
lakosságának 32%-ához nem jut el
a villamos energia. Ez az 1,6 milliárd
ember már önmagában is jelentős
potenciált jelent, nem is beszélve a
fejlődő országok ipari fejlődéséhez
szükséges további igényről. 
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A következő évtizedben a világ villamosenergia-igényének meghatározó
részét még a fosszilis energiaforrások fogják biztosítani, miközben erőteljesen
fejlődnek a megújuló energiák, és jelentős felfutás előtt áll a nukleárisenergia-
termelés. Az alternatív források kutatására fordított euró- és dollármilliárdok
előreláthatólag az évtized vége felé hozhatnak áttörést.
Fekete Csaba, a KPMG energetikai és közüzemi tanácsadó csoportjának
menedzsere a villamosenergia-ipar alakulását tekintette át globális viszonylatban.

A

Fosszilis-
függőség
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A föld teljes villamosenergia-termelése
várhatóan 33.000 terawattóra fölé
emelkedik 2030-ra. A növekedés nagy
részét továbbra is a fejlődő államok
adják, hiszen az OECD-országokban
gyakorlatilag nincs kielégítetlen
energiaigény, számottevő többletet
ebben a körben az alacsonyabb
fejlettségű államok (pl. a közép-
kelet-európai országok) növekedési
potenciálja adhat. Az Európai Unióban (EU)
– a meghirdetett energiatakarékossági
tervek sikerétől függően – akár
stagnálás is bekövetkezhet. Az OECD-
országokban az ipari fogyasztás
lényegében stagnált az elmúlt tíz évben,
a növekményt a kereskedelmi és
szolgáltatási szektor, illetve a lakosság
adta. Az EU energiapolitikájának egyik
alapvető célkitűzéseként megfogalmazott
energiafogyasztás csökkentésére
elsősorban ez utóbbi két szektorban
van mód.

A világon felhasznált összes energia
közel 17%-át villamos energia
formájában vesszük igénybe
(338.500 petajoule-ból 56.350
petajoule-t, ez 15.700 terawattóra). 

A villamos energia előállításának
legősibb módja, a víz energiájának
hasznosítása a mai napig jelentős
hányadot fedez, a teljes villamosenergia-
termelés 16%-át adja, és kismértékben
növekvő trendet mutat.

Az áramtermelés legnagyobb
hányadát, 67%-át a fosszilis
(szén, kőolajszármazékok, földgáz)
energiahordozóból állítják elő,
és a szegmens szerepe az elmúlt
években folyamatosan nőtt (kb. fél
százalékpontot évente. A fosszilis-
bázisú villamosenergia-termelés
egyre nagyobb mértékben
támaszkodik a földgázra és a
szénre, míg a kőolajszármazékok
jelentősége csökken.

Az előrejelzések alapján a fosszilisalapú
termelés lényegesen bővül a következő
húsz évben.
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Az atomenergia a 70-es években jelent
meg számottevő mértékben a világ
energiatermelésében. A nukleáris
erőművekben előállított villamos energia
mennyisége lényegében stagnált az
elmúlt tizenöt évben, így jelenleg
a teljes termelés közel 15%-át adja.
Tizenöt-húsz éves távlatban az ily
módon előállított villamos energia
mennyiségének kismértékű
növekedése várható. 

Az egyéb villamosenergia-előállítási
technológiák – főként a vízerőműveken
kívüli megújuló források, illetve a
szemétégetés – több mint 2%-kal
részesednek a teljes termelésből.

A világ villamosenergia-termelésének
55%-át az OECD-országok adják, de ez
az arány csökken majd a tagállamokon
kívüli térség igényeinek rohamos
növekedése miatt. Előrejelzések szerint
2030-ra a teljes termelésnek már csak a
40%-át állítják elő az OECD-országok.

Természetesnek tekinthető, hogy
az OECD államaiban a villamosenergia-
előállítás hatásfoka lényegesen

magasabb, mint más térségekben
(a fosszilis energiahordozóknál pl.
39% az átalakítási hatásfok az OECD-
országokban, míg az azon kívüliekben
csak 33%). Az átlagos hatásfok
világszerte nő, és ehhez nagymértékben
hozzájárul a földgázalapú termelés
térnyerése.

Fosszilisalapú

villamosenergia-termelés

A világ villamosenergia-termelésének
67%-át fosszilis bázison állítják elő.
Ezen belül a szén részesedése 63,
földgázé 29%, a maradék 8%-ot a
kőolajszármazékok fedezik. A bizonyított
szén-, kőolaj- és földgázkészletek az
elmúlt időszakban nőttek a tíz és húsz
évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezzel
minimum száz éven túlra tolódnak ki a
fosszilis alapú villamosenergia-termelés
többször beharangozott végnapjai.
Tízéves távlatban világviszonylatban
nem várható a jelenlegi trend lényeges
változása, tehát a bővülő igényeket
nagyrészt szénnel, kisebb arányban
pedig földgázzal, de mindenképpen
fosszilis alapon elégítik ki. A fosszilis-
alapú termelés elsősorban a nagy saját

készletekkel rendelkező országokban
jellemző. Szénből a legtöbb villamos
energiát az Egyesült Államok állítja elő,
2.100 terawattórát, ez az összes,
szénből előállított villamos energia
27%-a. A földgáz villamosenergia-célú
felhasználása Oroszországban kiugróan
magas arányú, ott az előállított villamos
energia több mint 70%-a származik ebből.

A földgázalapú termelés világszerte
nagyobb mértékben nőtt, mint a
szénalapú, de utóbbi vezető szerepét a
földgáz még sokáig nem veszélyezteti,
mivel a jelenlegi trendeket figyelembe
véve 2030-ra is nagyjából csak a felét
adja a szénbázison termelt villamos
energiának. A földgázalapú
áramtermelés mind az OECD-, mind
pedig az azon kívüli országokban nőtt.
Az olaj-, illetve olajszármazék-alapú
előállítás folyamatosan csökken
világszerte, a trend várhatóan
folytatódik.

A fosszilisalapú villamosenergia-termelő
szektorban a hatásfoknövelés újból
előtérbe került. Az ezredfordulót követő
években a gazdasági optimumot jelentő
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„Természetesnek tekinthető, hogy az OECD

államaiban a villamosenergia-előállítás hatásfoka

lényegesen magasabb, mint más térségekben.”
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hatásfok lényegesen alacsonyabb volt,
mint a most tervezett, illetve
megvalósulás alatt lévő erőművekben.
Ebben élen jár az EU, mivel egyelőre
fosszilis bázison
a hatásfok növelése az egyetlen
rendelkezésre álló lehetőség az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
relatív csökkentésére. A földgázalapú
erőművekkel lehet a legmagasabb, akár
60%-hoz közelítő nettó villamosenergia-
előállítási hatásfokot elérni, így nem véletlen,
hogy Európában ez a technológia adta a
fosszilis alapú növekedés szinte egészét.

A szénerőművek hatásfoka növelésének
jelenleg egyetlen módja látszik,
mégpedig a frissgőz-paraméterek
(hőmérséklet és nyomás) emelése.
Ehhez anyagminőség- váltás kell,
amelynek a feltételei adottak. Az így
elérhető közel 48%-os bruttó hatásfok
rendkívül kedvező, amennyiben azonban
szén-dioxid-leválasztást is alkalmazni kell,
akkor – a többlettechnológia és a föld alatti
tárolás energiaigényét is figyelembe
véve – mintegy 35%-os nettó hatásfokra
lehetnek képesek ezek az erőművek.
A CO2-kibocsátástól mentes

szénerőművek optimista becslések
szerint 2020-ban válhatnak verseny- és
így piacképessé, amennyiben a szén-
dioxid-emisszió elleni harc tartósan
emelkedő kvótaárakat eredményez. 

Nukleáris villamosenergia-termelés

Az atomerőművek a világ
villamosenergia-termelésének közel
15%-át adják, és jelentőségük újra
növekedni látszik. Egyelőre csak a jövő
latolgatásában kapnak mind nagyobb
szerepet, hiszen a beépített kapacitások
meredek emelkedéséről nem
beszélhetünk, de több tényező is
abba az irányba mutat, hogy a nukleáris
szektornak a 70-es években kezdődő
és Csernobilig tartó „aranykora” utáni
bizalomvesztés lassan megszűnik,
és a CO2-mentes villamosenergia-
termelés egyik lényeges
termelőkapacitást biztosító
technológiája ismét növekvő szerephez
jut világszerte. Az üvegházhatású gázok
elleni harcban élen járó EU nem tekinti
kifejezett célnak az atomenergia-alapú
termelés bővítését, ezért itt a régebbi
blokkok élettartam-növelése vagy új
blokkok beállítása valószínű.

Természetesen lehetséges az egyes
tagországok közötti átrendeződés is a
beépített atomerőművi kapacitásban.

Ezzel szemben Észak-Amerikában,
Kínában, Indiában és Oroszországban
számottevő növekedés várható,
amelyben nyilvánvalóan nem annyira
a szén-dioxid elleni harc, hanem az
olcsó energia-előállítás és a primer
energiafelhasználás diverzifikációja a
fő hajtóerő. Az atomenergia szerepének
jelentős emelkedése 2020 után
képzelhető el a beruházások lényegesen
hosszabb előkészítési és megvalósítási
ideje miatt, de ekkor sem várható a
fosszilis alapú termelés kiszorítása.

A nukleáris erőművek elterjedését a
politikai és katonai kockázatok, az igen
magas beruházási költségek, valamint a
sugárzó hulladék elhelyezési problémái
gátolhatják.
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Megújuló energiaforrások felhasználása

a villamosenergia-termelésben

A világon a villamos energia 18%-át
állítják elő megújuló forrásokból. Ebből
16%-ot termelnek vízerőművekben, 2%
származik szélerőműből, biomasszából,
szemétégetésből, illetve a nap- vagy a
geotermikus energia hasznosításából. 

A szektor részvállalása folyamatosan
növekszik világszerte. A fejlődő
országokban a nagy (öt megawatt feletti)
vízerőmű-alapú termelés bővülése
dominál, amely egyes vélemények szerint
a táj olyan mértékű átformálásával jár, hogy
nem tekinthető környezetbarátnak, és bár
szó szerinti értelemben megújuló, de nem
egyenértékű a többi ilyen technológiával.

Az OECD-országokban a növekedés
elsősorban a szél-, kisebb mértékben
a biomassza-erőművek területén
tapasztalható. A világ összes beépített
szélerőműkapacitásának közel 60%-a
Európában található, további 18% üzemel
az USA-ban. A kontinensen belüli
térhódítás nagy különbséget mutat
országonként a helyi szabályozásnak
megfelelően. Németország és
Spanyolország rendelkezik az EU
beépített szélerőmű-kapacitásának
70%-ával. Észak-Amerikában volt a
legintenzívebb a szélerőművi szegmens
bővülése 2006-ban, és ez a trend
várhatóan folytatódik. Mivel a
szélerőművek lényegesen kevesebb
villamos energiát termelnek azonos
beépített kapacitás mellett a többi
technológiával összehasonlítva (évi
1.800-2.600 órás kihasználás 6.500-7.500
órás kihasználással szemben), ezért a
beépített kapacitásban való látványos
emelkedés nem párosul azonos arányú
térhódítással a termelt energia oldalán.
Emiatt az OECD-országokban még sokáig
a vízerőművek adják a megújuló hányad
jelentős részét (2006-ban: vízerőmű
76%, szél 8%, egyéb megújuló 14%).

Berendezésgyártók

Tíz-tizenkét évvel ezelőtt felerősödött
a berendezésszállítók koncentrációja,
mivel a ma is jelen lévő nagy cégekbe
beolvadtak a kisebb, de az adott térségben
jelentős piaci szerepet játszó cégek.

Az összeolvadások természetes módon
a gyártási kapacitás csökkenésével jártak.
Mire a közelmúltban a világ energiaipara
ráeszmélt, hogy Keleten óriási az
energiahiány, a kisszámú megmaradt
szállító miatt a berendezések ára
rendkívüli módon emelkedett, tehát az
elmúlt három év egyértelműen a
berendezésgyártók számára kedvező
időszak volt.
A földgázalapú gázturbinás erőművek
egységteljesítménye tovább nő, a
legnagyobb gyártók által előállított 300
megawattról a következő lépcsőnek a
350 megawatt látszik. Ezzel együtt jár
a berendezések hatásfokának további
növelése, amelyet az energiahordozók
árának emelkedésével a piac hajlandó
megfizetni.

A szenes technológiában a fluid tüzelésű
kazánok egységteljesítménye nőtt
jelentősen. Míg tíz éve a 150–200
megawatt teljesítményűek jelentették
a tipikus egységméretet, addig ma
már 400–500 megawattos blokkok
sem számítanak kirívónak.

Megfigyelhető, hogy az eddig csak érett
technológiák felhasználójaként érdekelt
termelők technológiai fejlesztéseket
segítő pilot projektekkel is foglalkoznak.
A tisztaszén-technológiákat sem annyira
a gyártók, mint a hagyományosan
szénalapú termeléssel foglalkozó cégek
karolták fel. 

Természetesen megerősödtek
a megújuló energiával foglalkozó
berendezésgyártók. Elsősorban a
szélerőművek fejlődtek látványosan
egységteljesítményben. Ma már a két
megawatt egységteljesítményű tornyok
átlagosnak tekinthetők, a fejlesztések
négy-hat megawattos blokkokról
szólnak. A szélerőművek kapcsán
előtérbe került a villamos energia
tárolása, a hagyományos tározós
erőművön kívül az akkumulátoros
megoldások is teret nyerhetnek.
A biomassza-alapú erőművekben
kisebb fejlesztések várhatók,
elsősorban az alapanyag-felhasználás
rugalmassá tétele érdekében. A másik,
jelentős fejlődés előtt álló terület a

napelemek. Bár energiatermeléshez
való hozzájárulásuk elenyésző, az
európai környezet jó alapot jelent a
fejlesztéshez.

A megújuló energia szektorában is
megfigyelhető, hogy a növekvő
kereslet miatt rohamosan emelkedett
a berendezések ára is, illetve ezt
fokozta az alapanyagpiacon
tapasztalható hiány is.

Környezetvédelemi kérdések

A villamos energia előállítása, mint a
legtöbb emberi tevékenység, lényegesen
megváltoztatja a környezetet. Ezen
változtatások egy részét károsnak, vagyis
szennyezésnek tekintjük. A károsnak
minősített hatások sora folyamatosan
bővül. Míg a 90-es években a szén-dioxid
nem számított káros anyagnak, ma már
egyes régiókban olyan szintű
„közellenséggé” vált, hogy alapvetően
befolyásolja az energiatermelési mixet.
Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban
az erőművek „hagyományos”
szennyezőanyag- kibocsátása (tipikusan
CO2, SOx, NOx) kikerült a célkeresztből,
és az elmúlt tíz évben a rendelkezésre
álló környezetvédelmi technológiák 
és az elérhető kibocsátási értékek
lényegesen nem változtak.

A villamosenergia-termelés mindig is
a környezetvédelem egyik kiemelten
kezelt területe volt. Az emberi eredetű
CO2-kibocsátásnak átlagosan mintegy
34%-a származik erőművekből, tehát
korántsem kizárólagos felelőse a környezet
terhelésének. Ezzel együtt ebben
a szektorban arányaiban kisebb
ráfordítással, gyorsabban és egyszerűbben
lehet eredményt elérni, mint például a
lakossági szektorban vagy a közlekedésben,
ahol csak a fogyasztói szokások alapvető
változtatásával lehetne a környezet
terhelését érdemben mérsékelni.

A villamosenergia-ipar elmúlt öt éve a
CO2-kibocsátás csökkentésének jegyében
telt, elsősorban Európában. Az elmúlt
néhány esztendőben nyilvánvalóvá vált,
hogy az EU eltökélt, és a többször is
a döntéshozók szemére vetett, a
szén-dioxid-emisszió korlátozása miatt
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elszenvedett versenyhátrány ellenére
kitart a csökkentési elv mellett. 

A CO2-kérdés jelenlegi kezelése kedvez
a megújuló energia iparágának, és az
atomerőművek is újra előtérbe kerültek,
sőt egyes elemzők szerint Európában
az egyedüli megoldást jelentik.
A gyorsan fejlődő ázsiai országok – úgy
tűnik – nem „érnek” rá foglalkozni a
CO2-kibocsátással, mivel alapvető
prioritás a növekvő igény kielégítése.

Energiatakarékosság

Talán már közhelynek tűnik, de igaz,
hogy a meg nem termelt villamos
energia a legolcsóbb. A mai
energiafogyasztási trendekben
számottevő mértékben nem érhető
tetten a takarékosság. Tény, az
energiaipar szereplőinek nem fűződik
kifejezett érdekük az energiafogyasztás
visszafogásához, így egyelőre, ha egyes
felhasználási területeken – például a
világításnál – csökken is a felhasznált
energia, azt bőven ellensúlyozza más
terület, mondjuk a légkondicionálás
alkalmazásának növekedése. 

A villamosenergia-fogyasztás
mérséklése két módon lehetséges:
a komfort csökkentésével és a
felhasználás hatékonyságának
növelésével. Természetesen a
programok nagy része az utóbbit célozza
meg, hisz az elért komfortszint önkéntes
csökkentése távol áll a fogyasztói
társadalom mai működési modelljétől.

Az energiatakarékosság – akár a
villamos energia, akár az egyéb
energiafajták felhasználásánál –
nagymértékben árfüggő. A piaci alapon
csak hosszú távon vagy esetleg soha
meg nem térülő beruházások
támogatásokkal segíthetők. Sok
tartalék van a lakosság energiatudatos
viselkedésében, és ez nem jár
okvetlenül lényeges beruházással.

Az intelligens lakossági mérőrendszerek
fejlettsége – részben az EU-programnak
köszönhetően – elérte a piaci
bevezetéshez szükséges szintet, és
néhány éven belül egyes országokban
már megjelenhetnek a fogyasztóknál.
Ezek a berendezések gyakori (akár
óránkénti) kétirányú kommunikációt
biztosítanak a fogyasztónál felszerelt
mérő és a hálózat üzemeltetője között,
s ez lehetővé teszi a többtarifás mérést,
illetve az intelligens háztartási gépek
távvezérlését, és a felhasználó is
folyamatosan nyomon követheti
a felhasznált villamos energia
mennyiségét és költségét.

Ugyanakkor a modern
piacgazdaságokban számottevő, a
fogyasztási trendekben is jelentkező
energiatakarékosság valószínűleg
csak az energiaköltségek lényeges
emelkedése mellett képzelhető el.
Az energia ára jelenleg még a fejlett
országokban sem tartalmazza az összes
kapcsolódó költséget (externáliák),
amelynek egyre növekvő

figyelembevétele ösztönözhetné a
nagyobb mértékű takarékoskodást.

Kérdés, hogy a fejlődő országok
tudatosan törekednek-e majd a magas
energiahatékonyságra, és az új
fogyasztók az elérhető legjobb vagy
ahhoz közeli technológiát választják-e,
vagy a legolcsóbb beruházási költséggel
megvalósítható technológiák párosulnak
majd alacsony energiaárakkal, és az
elejétől kezdik a fejlettebb országok
által már járt utat.
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Villamosenergia-termelésről az
1880-as évektől beszélhetünk, hiszen
ekkor állították üzembe az első
erőműveket, amelyek akkor még
csak közvilágításhoz termeltek
áramot. Hamarosan nyilvánvalóvá
vált, hogy az új energiafajta ennél
jóval többre képes. Az ipar az első
komoly teljesítményű villanymotor
megjelenésétől potenciális
felhasználó volt, a lakosság
szélesebb rétegei pedig
a XX. század első negyedében
kapcsolódtak be a fogyasztók körébe,
és ezt követően a háztartásokban a
világításon túl egyre több berendezés
igényelte ezt a kényelmes, tiszta és
jól átalakítható energiafajtát.
A fejlődés a mai napig tart.

A világ egyes régióinak villamosenergia-termelése (TWh) Forrás: BP

Régió 1990 1995 2000 2005 2007

Észak-Amerika 3.789,9 4.228,9 4.799,7 5.087,7 5.224,0

Dél- és Közép-Amerika 509,3 645,9 803,7 945,5 1.033,5

Európa 4.569,5 4.341,0 4.669,5 5.121,5 5.326,8

Közel-Kelet 239,5 339,6 461,6 629,7 692,1

Afrika 316,5 367,2 438,7 559,8 612,6

Ázsia 2.430,0 3.347,7 4.233,8 5.917,9 7.005,7

OECD-tagországok 7.586,0 8.481,0 9.626,2 10.432,3 10.766,5

Globálisan 11.854,6 13.270,3 15.407,0 18.262,1 19.894,8
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zakmai körökben általánosnak
mondható nézet, hogy a jogalkotók
mintha figyelmen kívül hagynák

azt az egyszerű tényt, hogy ez idő szerint
alapvetően keresleti helyzet van a
magyarországi árampiacon, és nem
látszik a jele annak, hogy záros határidőn
belül kínálati viszonyok alakulnának ki.
Ilyen körülmények között pedig a
szabályozásnak legfeljebb az lehet
a küldetése, hogy rendet tarthat,
és igyekszik garantálni a maximális
ellátásbiztonságot és a legkisebb
költség elvének teljesülését. 

Akárhogyan is, 2008. január 1-jétől
jogilag valamennyi fogyasztó számára
megnyílt az árampiac, jóllehet a versenyt
korlátozó tényezőkkel mindenki tisztában
volt. Szakmai körökben ismert volt, hogy
a kereskedők már jó ideje nem tudnak
ajánlatot adni a náluk jelentkező
feljogosított fogyasztóknak, tekintve,
hogy nincs a szabadpiacon áram, vagy
csak rendkívül korlátozott mennyiségben,

illetve drágán. Ilyen körülmények között
már 2007 őszére az is világossá vált,
hogy csalódnak, akik árcsökkenést
várnak a teljes piacnyitástól. Az áram
ugyanis drágulni fog, csak az nem volt
világos, hogy mennyivel. A liberalizáció
kiterjesztésének időpontja indokolta a
drágulást, addigra ugyanis Magyarország
környezetében, az európai, illetve
a világpiacon minden körülmény a
drágulás irányába hatott. 

A villamos energia fogyasztói árát piaci
körülmények között alapvetően három,
jól elkülöníthető elem határozza meg.
Egyrészt az energia mint termék
nagykereskedelmi ára, a
rendszerhasználat, vagyis az energia
szállításának és a folyamatos ellátáshoz
szükséges egyéb szolgáltatásoknak a
költsége, illetve az adó jellegű tételek,
amelyek nem vagy csak közvetett
módon kötődnek a felhasználók
ellátásához. Az utóbbi két árelem
változatlanul hatóságilag meghatározott,

ezekkel ezért nem is nagyon érdemes
foglalkozni. A fogyasztói árakon belül
egyébként is nagyjából kétötöd részben
számítanak csupán. 

A fő kérdés tehát: mennyi az energia
nagykereskedelmi ára. Magyarország
esetében e tekintetben az MVM éves
kapacitás-árverései szolgáltak egyelőre
iránymutatásul, miután a termelői
kapacitások zöme, mintegy 80 százaléka
egészen 2008 végéig a villamos
művekhez volt kötve, a javarészt az
1995–96-os privatizációkori hosszú távú
áramvásárlási szerződések révén (lásd
külön keretben). Nos, az MVM 2007. őszi
árverésén a világpiaci trendekhez igazodó
árak alakultak ki, ezért érdemes a jövőben
a frankfurti áramtőzsdét szemmel tartani.

Érdemes tudni, hogy az európai piacon
a kilencvenes években, a piacnyitás
hajnalán még 50 ezer megawattos
erőművi kapacitásfelesleg volt, ez
komoly kínálati versenyt jelentett, és ez
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Az elmúlt két évben a magyarországi
villamosenergia-piac szereplőinek arra ment el a
legtöbb energiájuk, hogy folyamatosan igyekeztek
alkalmazkodni a folyvást változó szabályozáshoz.
Részletes és világos iránymutatást adó
energiapolitika hiányában ez nem volt egyszerű.
Az egyes lépések ugyanis olykor ellentmondtak

egymásnak, miközben a hivatalos indoklás mindannyiszor
a verseny élénkítésének szándéka volt – derül ki az energiainfo.hu
összefoglalójából.

Fókuszban
a liberalizáció

S
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vezetett akkor az árak zuhanásához.
Csakhogy ezeket az erőműveket
időközben leállították, és ma már a
nyugat-európai piacon is inkább
egyensúlyi, bizonyos időszakokban és
térségekben kapacitáshiányos állapot
alakulhat ki, és ez értelemszerűen
felhajtja az energiaárat. Ehhez jönnek
még a növekvő környezetvédelmi
költségek, a szén-dioxid-kvótaárak.
Az európai, vagy inkább világpiaci
áramár-emelkedést ugyanakkor
felerősítette, hogy a fejlődő ázsiai
országokban, elsősorban Kínában
és Indiában, hihetetlen mértékben
növekszik az energiaigény, ennek
kielégítéséhez egyre több és több
földgázra, feketeszénre, illetve erőműre
van szükség. Ez pedig nemcsak az
energiahordozókat, de az energetikai
iparban használt alapanyagokat és
berendezéseket is megdrágította.
Az elmúlt egy-másfél évben a brit és
a német fogyasztóknak is meg kellett
barátkozni a gondolattal, hogy az energia

egyre többe kerül. Az élet elkényeztette
őket, főleg a szigetország lakóit, hiszen
a kilencvenes évek elején rohamos
árcsökkenést éltek meg, most azonban
folyamatos drágulással kell együtt élniük.
A szolgáltatók rendkívül éles versenyben
állnak, de legfeljebb abban tudnak
konkurálni egymással, hogy melyikük
lépi meg az áremelést utoljára. Nem volt
egyetlen olyan áremelési fázis sem a
brit piacon 2007-ben, amelyet bármely
szolgáltató meg tudott volna kerülni. 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a
Balkánon krónikus energiahiány volt, kis
túlzással nincs olyan drága áram, amit
ne lehetne eladni, akkor nyilvánvaló, hogy
kevés esélye van az áramárcsökkenésnek.
Szabadpiaci körülmények között a
magyarországi erőművek és kereskedők
is nyilván ezekhez a világpiaci trendekhez
igazodva árazzák be termékeiket, miközben
a magyar piacon a kereslet-kínálat
egyensúlyban van. Ha zárt piacról volna szó,
semmi sem indokolná az áremelkedést.

Számos ponton nem sikerült ugyan
áttörést elérnie a szakmának, viszont
a kormánynak alapvetően le kellett
mondania a fogyasztói árakba történő
közvetlen beavatkozás lehetőségéről.
Néhány kiskaput, például a jelentős
piaci erőfölénnyel rendelkező piaci
szereplő intézményének
megteremtésével nyitva hagytak.
Ezt kihasználva a Magyar Energia
Hivatal (MEH) 2008 tavaszán vizsgálatot
is indított az MVM-mel szemben,
majd 2009-re ársapkát határozott
meg az állami villamos társaságnak. 
Fennáll a veszélye, hogy ez nem vezet
árcsökkenéshez, de még csak az
árak stagnálásához sem. A nyomott
nagykereskedelmi áron megvásárolt
energiát ugyanis a kereskedők piaci
alapon értékesíthetik, vagyis az
energiahivatali ársapka végső
soron meglehet, hogy őket juttatja
jelentősebb profithoz. 

Az MVM 2008. októberi aukcióján végül
az energiahivatal által meghatározott
ársapka alatti átlagárszint alakult ki.
A MEH 20,5 forintnál állította be azt,
az árverésen azonban 19,695 forint /kWh
-s átlagárnál „állt meg” a licit.
Az állami villamos társaság
vezérigazgatója „hatósági-áras
jegyrendszernek” nevezte az aukciót.
Mártha Imre az energiainfo.hu-nak
nyilatkozva még az aukció előtt
hozzátette: ráadásul igen jelentős
fogyasztói csoportnak nem jut majd a
náluk rendelkezésre álló áramból,
ezért ők kénytelenek lesznek legalább
15-20%-kal drágábban vásárolni
2009-ben. Hasonlóan elégedetlen
volt a kialakult helyzettel a Magyar
Villamosenergia-kereskedők
Egyesületének elnöksége.
A szervezet szerint az aukció
energiahivatali szabályozása „a
villamosenergia-piac működésének
a fennálló törvényi szabályozással
ellentétes jelentős korlátozását, egyes
piaci szereplők, fogyasztói csoportok
jogszabályokkal és a tisztességes piaci
elvekkel ellentétes diszkriminálását”
jelenti. 
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magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
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Az Európai Bizottság versenyjogi
igazgatóságának, illetve a magyar
versenyhivatalnak a törekvése célt ért
Mártha Imre értékelése szerint, ugyanis
az MVM portfólióját sikerült elolvasztani,
a társaság részesedése a teljes
magyarországi árampiacon 50% alá
csökkent, az egyetemes szolgáltatást
leszámítva a szabadpiaci részesedése
alig 30% körülire tehető. Az MVM a
magyarországi ellátás szempontjából
meghatározó Paksi Atomerőművel és
Mátrai Erőművel, valamint a Csepeli
Áramtermelővel újratárgyalta és
átalakította a sokat támadott hosszú
távú szerződéseit. Három, ugyancsak
nem elhanyagolható termelővel, a
Dunamenti, a Tiszai és a Pécsi
Erőművel, valamint az áramimportőr
ATEL-lel pedig felmondta a korábbi
szerződést az MVM.

Az energiahivatal arra kötelezte az
MVM-et, hogy nyilvános árverésen
értékesítse azt a kapacitást a
portfóliójából, amely nem szükséges a
háztartási fogyasztókat, az önkormányzati
és állami intézményeket, valamint az
egészen kis fogyasztású vállalkozásokat
érintő, úgynevezett egyetemes
szolgáltatási szektor ellátásához.

Az ország éves villamosenergia-
fogyasztása hozzávetőleg
40 terawattóra, ebből 13 terawattórát
tesz ki az egyetemes szolgáltatás és
mintegy 4 terawattóra a teljes hálózati
veszteség. A fennmaradó rész a
szabadpiaci igény, ezzel a nagyjából
23 terawattórával szemben állt 2008-ban
az MVM-aukción szétosztható 5,6 tera -
wattóra. Ha ebből levesszük a legnagyobb
fogyasztók, egyebek mellett a MOL, a
BorsodChem, a MAL villamosenergia-
igényét, amely úgy 10 terrawattórára
tehető, akkor is csak fele- vagy inkább
harmadannyi, szabadpiacra vihető
kapacitása van az MVM-nek az
energiahivatal által ellenőrzött áron,

mint amennyire szükség volna.
Ez nem az MVM üzleti döntésének
a következménye, hanem az elmúlt
hónapok szabályozási lépéseinek
az eredménye. 

A hiányzó mennyiséget a szabadpiacon
kell majd beszerezniük a cégeknek.
Van elég áram, hiszen a Dunamenti, a
Tiszai, a Pécsi Erőmű továbbra is termel,
csak a jövőben nem az MVM-en
keresztül értékesítik majd az áramot,
hanem piaci alapon, közvetlenül a
fogyasztóknak, a kereskedőknek.
Az európai piaci árak viszont évi
nagyjából 20%-os mértékben emelkedtek
az elmúlt években, és ez a trend
2008-ban sem állt meg. A nemzetközi
átlagárszint úgy 20-25%-kal volt az
MVM-aukció 20,5 forintos maximuma
fölött. A balkáni országokban még ennél
is nagyobb a különbség, ott akár 30%-
kal drágábban is el lehet adni az áramot.
Eközben radikálisan csökkent az import,
miután Lengyelország egyszerűen
lezárta a határait, Szlovákia már nettó
áramimportőr lett, egyedül Csehország
kereskedik aktívan külföldön. A MAVIR
havi határkeresztező kapacitásaukcióin
már ingyen is lehetne kapacitást
allokálni, olyan mértékben csökkent le a
behozatal. Azoknak a magyarországi
fogyasztóknak tehát, akiknek nem jut
majd az MVM-aukción a maximált
árú áramból, végső soron legalább
10%-nyi áramár-emelkedéssel kell
2009-re számolni.

Miközben folyt a sakkozás a hazai
termelői kapacitásokkal, zajlott az
ország hosszú távú energiapolitikai
koncepciójának az előkészítése is.
Csakhogy hiába volt a mondhatni évekig
tartó szakmai előkészítés, a végső
változat köszönő viszonyban sem volt
a szakma javaslataival. Aszódi Attila,
az Akadémia energetikai bizottságának
elnöke szerint a koncepció nagy hibája,
hogy mindössze 2020-ig szól, holott

energiapolitikai kérdésekben ennél
hosszabb távra kellene tervezni,
célokat megfogalmazni. Másrészt a
dokumentum nem tartalmaz világos
iránymutatást arra vonatkozóan,
hogy Magyarország hogyan képzeli
el a következő évtizedekben az
ellátásbiztonság fenntartását,
a fenntarthatósági szempontok
érvényesítését, a globális felmelegedés
elleni küzdelem jegyében kötelező
vállalásokat. Változatlanul csak egy
közhelygyűjteményről van szó, ez azért
különösen veszélyes, mert nem ad
világos iránymutatást a befektetőknek.
Pedig nyilvánvaló, hogy a magyarországi
energiaszektorban is jelentős
fejlesztésekre volna szükség a hálózati
oldalon és az erőművi szektorban
egyaránt. Az akkor még Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium vezetői
szerint a befektetők kellő iránymutatást
kapnak, hiszen az anyagból kiderül, hogy
az állam nem szeretné tovább növelni a
földgázfüggőséget, viszont preferálja
a megújuló források felhasználásának
bővülését, és a jelenlegi szinten tartaná
az atomenergia súlyát. „Számos
társadalmi vitán átment a javaslat,
mindenki alakított rajta, ezért nincs
senki, aki maradéktalanul elégedett
volna vele” – mondta Podolák György,
az Országgyűlés energetikai
albizottságának MSZP-s elnöke.
Szerinte is inkább pozitívum, hogy
senki sem „szereti” az előterjesztést. 

Az elmúlt év (2008) kétségtelenül
legnagyobb visszhangot kiváltó
árampiaci eseménye azonban
mindezekkel együtt is az MVM élén
történt hirtelen személycsere volt.
Aszódi Attila ezt egy nyilatkozatában úgy
magyarázta, „zavar támadt az erőben”.
Kocsis István távozásával eldőlni látszott
az évek óta tartó vita a már említett
hosszú távú szerződések hatását illetően.

Az egyik oldal szerint a piacnyitásnak
nem akadálya, ha megmaradnak a HTM-
ek. Ők leginkább azzal érvelnek, hogy
amikor az ipari energiafogyasztók
számára megnyílt a piac – vagyis
szabadon eldönthették, hogy kitől
vásárolják az áramot –, fél év alatt ilyen
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„A magyar árampiacon a jelenlegi modellben is

fennmaradt a korábban sokat ostorozott kettősség.”
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körülmények között is elérte a 15%-ot a
szabadpiac aránya, majd ez megduplá -
zódott. Az érintett ipari energiafogyasztók
5-10% körüli megtakarítást értek el a
korábbi áraikhoz képest. Igaz, hogy
miután 2006-ban a kormány nem
engedte, hogy a közüzemi hatósági
árak kövessék a piaci árak emelkedését,
a szabadpiacról tömegesen léptek
vissza a védett kategóriába a magyar
vállalkozások, és a szabadpiaci aránya
10%-ra zsugorodott. Viszont 2008.
január 1-jétől  már nem élvezhetik az
időközben egyetemes szolgáltatásra
átkeresztelt közüzem védelmét, így piaci
áron kell az áramot megvásárolniuk.

A hivatalos indoklás szerint azért volt
szükség új vezetőre az MVM élén,
hogy csökkenjen a társaság befolyása,
és ezáltal élénküljön a verseny.
Csakhogy a magyar árampiacon a
jelenlegi modellben is fennmaradt a

korábban sokat ostorozott kettősség,
a közüzemből egyetemes szolgáltatás
lett, ezt ráadásul több lépésben ki is
terjesztették, már nemcsak a
közintézmények, de a kisvállalkozások jó
része is élvezi a hatósági áras védernyőt.

Akárhogyan is, az elemzők úgy vélik, a
már elkezdett vagy még csak tervezett
erőművi beruházások valamelyest
enyhíthetnek majd az árampiaci
keresleti nyomáson, de csak középtávon.
Némiképp aggasztó lehet, hogy az
új kapacitások meghatározó része
földgázbázisú lesz, vagyis inkább
növekszik, semmint csökkenne az
ország földgázimport-függősége.

A Paksi Atomerőműben tervezett két új
nukleáris blokk megépítése bizonyos
mértékben az egyensúlyi irányba billenti
a mérleget, erre azonban legalább
2020-ig, de inkább 2025-ig bizonyosan

várni kell még. Egyelőre tehát minden
jel arra mutat, hogy a magyarországi
árampiacon maradnak a nyugat-európai
árszinthez igazodó, attól legfeljebb
néhány euróval elmaradó árak és a
komoly állami befolyás. Sőt nem kizárt,
hogy ez utóbbi növekedni fog. A 2008
végén kibontakozott globális pénzügyi
válság ugyanis felerősítette az állami
beavatkozás iránti fogyasztói igényeket.
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A hosszú távú áramvásárlási szerződések ügye hosszú ideje élénken foglalkoztatta a szektor szereplőit. Az MVM szerint
ez a portfólió a garanciája a viszonylagosan mérsékelt háztartási áramáraknak, a piaci szereplők java része szerint viszont
lehetetlen piaci versenyről beszélni úgy, hogy a termelők egyetlen nagykereskedőhöz vannak láncolva. A szerződések ügye
megosztotta a 2007-ben még létező kormánykoalíció pártjait is. A szabad demokrata vezetésű Gazdasági Minisztérium
elszántan küzdött a felbontásukért. A hivatkozási alap Brüsszel volt, ahol ugyanis valóban nem nézték jó szemmel a szerintük
versenyt korlátozó és még burkolt állami támogatást is jelentő HTM-eket. Olyannyira nem, hogy 2008 tavaszán határozatban
kötelezték Magyarországot a szerződések megszüntetésére.

A visegrádi államok áramtermelése (TWh) Forrás: BP

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Csehország 62,6 60,5 59,3 58,9 58,7 60,8 64,3 64,6 64,9

Magyarország 28,4 30,0 31,6 32,8 33,5 34,0 35,1 35,4 37,2

Lengyelország 136,4 134,7 132,7 133,9 135,4 139,0 143,2 142,8 142,8

Szlovákia 24,0 22,7 22,3 24,4 24,7 25,9 25,3 24,3 25,0

Európa összesen 4.569,5 4.558,1 4.448,9 4.369,3 4.282,9 4.341,0 4.393,0 4.394,0 4.458,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Csehország 64,7 73,5 74,6 76,3 83,2 84,3 82,6 84,3 88,1

Magyarország 37,2 35,2 36,4 36,2 34,1 33,7 35,8 35,9 40,0

Lengyelország 142,1 145,2 145,7 144,1 151,6 154,2 156,9 161,7 159,3

Szlovákia 27,7 30,7 32,0 32,4 31,2 30,6 31,5 31,4 28,0

Európa összesen 4.528,5 4.669,5 4.763,7 4.809,8 4.929,4 5.036,3 5.121,5 5.244,5 5.326,8
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Bakács István

igazgatósági tag, E.ON Hungária Zrt., az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület elnöke

Felemás liberalizáció
– paternalista döntések      

fékezik a nyitást
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magyar villamosenergia-ipar
elmúlt egy-másfél éves
történéseinek értékelését,

a várható trendek vizsgálatát mind
nemzeti, regionális, illetve európai
dimenzióban érdemes elvégezni,
a hazai szintre a másik kettőnek ugyanis
természetes hatása van. Most még
alig beszélhetünk a globális kérdésekről,
hiszen a mély gazdasági válságba
torkolló pénzügyi krízisnek csupán az
első jeleit érezhetik a magyarországi
árampiac szereplői.

Magyar vonatkozásban 2008
hivatalosan a teljes liberalizáció kezdeti
éve volt. Sok más fontos dolog is történt
azonban, elsősorban az MVM háza
táján. A felütést a kora tavaszi váratlan
miniszterelnöki bejelentés adta meg,
amely folytatódott az év végére már
módosított, úgynevezett jelentős piaci
erővel (JPE) rendelkező szereplőre
vonatkozó energiahivatali határozattal,
s nyár elején érkezett meg az Európai
Bizottság döntése az MVM hosszú
távú áramvásárlási szerződéseiről. 

A legfontosabb kérdés, hogy „ment-e
a világ előre” ezzel a „magyaros” teljes
liberalizációval? Sajnos erre a kérdésre
nem adhatunk pozitív választ. A korábbi
(2003 előtti) hagyományos modell
minden nehézsége ellenére jól
működött, piacnak ugyan nemigen
lehetett nevezni, a fogyasztók kereszt -
finanszírozták egymást, ahogyan az
iparági szereplők is. E rendszer azonban
jóval kiszámíthatóbb volt, mint az azóta
kialakított modellek, és itt sajnos nem
a piaci viszonyok, hanem a szabályozás
kiszámíthatatlanságára gondolok.
Mégis, a 2003 elején megkezdett
piacnyitást a szereplők (és rajtuk nem
a partvonalon túlról bekiabálókat értem)
alapvetően kedvező lépésként élték
meg, amely valós eredményeket is
hozott. Minden kezdet nehéz, és idővel
a szabályozás javul – remélték az
optimisták. Nem egészen így alakult.
Számos tényező miatt nem volt valódi
verseny: nem a termelők és nagy -
kereskedők versenyeztek, hanem a
szabadpiac vívott harcot a közüzemmel,
de nem ugyanazokkal az eszközökkel.

Az optimizmust a piaci szereplőben és
a fogyasztóban egyaránt az éltette, hogy
jön 2007. július 1-je, az EU-direktívában
előírt teljes piacnyitás időpontja, s akkor
minden világossá válik. A rendszerben,
a horizontális és vertikális kereszt -
finanszírozások szövevényes hálójában
senki sem tudott kiigazodni – rossz nyelvek
szerint talán még az energiahivatal sem.
Fél év késéssel ugyan, de 2008. január
1-jén beköszöntött az új világ. Egy
esztendő elteltével kénytelen vagyok
azt mondani, sajnos most is csalódtunk,
persze főként a fogyasztók, akik az árak
(számukra) váratlan arányú emelkedésén
kívül más változást nem észleltek.
Mondhatnám, ugyanazt a 2003–2007
közötti modellt csináljuk, csak rosszabbul.
A kettős piac megmaradt, mert a
magyar rendszerben az egyetemes
szolgáltatás fogalmát tévesen
értelmezzük, ennek érdekében külön
árazású termékeket kellett kialakítani,
és ezt a mennyiséget ki kellett vonni a
szabadpiaci körforgásból, megfelezve
annak kínálati oldalát.

Az év közbeni törvénymódosítások
tovább rontottak a helyzeten. A mégoly
nemes szándékkal előkészített – bár
már a törvény-előkészítés szakaszában
is komoly vitákat kiváltott – JPE-
határozatokkal egy versenyjogi
intézményt végül a szabadpiac,
nevezetesen az árakba történő
politikai célzatú beavatkozás eszközévé
silányítottak. Hasonlóan felemás a
helyzet a hosszú távú szerződések
ügyében is. Itt nem arra gondolok, kell-e
az egyes erőműveknek milliárdokat
visszafizetniük, ez igen kényes kérdés,
amely az érintettekre tartozik. A piac
működését nemigen befolyásolja, hogy
valamely erőművel kapcsolatban végül
is hogyan számoltatja el Brüsszel a

magyar kormányt. A lényeg az, hogy
– egyelőre – mindössze két erőmű
szerződése szűnt meg – amelyek
bizonyos részpiacokon duopol
helyzetben vannak –, míg a többi maradt
az MVM-nél, „újratárgyalt” formában.
Mi ennek az eredménye? Még kisebb
piaci likviditás, nevetséges, aukciónak
kikiáltott disztribúció és újabb radikális
áremelés – ezúttal a hálózati veszteségek
terén –, amelyet minden egyes
magyarországi fogyasztó megfizet.
Egyelőre nem látszik a fény az alagút
végén, ezt részben a gazdasági válság
is alátámaszthatja, hiszen világszerte
növekszik az állami beavatkozás
politikai népszerűsége. A mi amúgy is
paternalista országunkban miért lenne
ez másképp, s az energetika kipróbált
terület. Az MVM is készül a jövőre – a
korábbiaktól eltérően már pénze is van
hozzá, s láthatóan igyekszik többséget
szerezni a legtöbb tervezett nagyerőműben
(Mátra, Paks, Vásárosnamény), ezek
finanszírozásához pedig újra hosszú
távú szerződésekre lehet szükség.
Hányattatottnak látszik a magyar
áramtőzsde, a HUPX sorsa is.
A véleményem mindig is az volt, hogy
egy tőzsde nem teremt likviditást –
fordítva igaz ez egy normális piacon.
Mégis jónak tartom a törvényben foglalt
spanyol példából merített elgondolást,
miszerint ha más nem hoz létre tőzsdét,
tegye azt a MAVIR, de azután adja el,
feltéve persze, hogy valamikor lesz rajta
mivel kereskedni. Úgy hírlik, ez sem
igazán halad a megvalósulás felé, míg a
szomszéd országok tőzsdéi aktívabbnak
látszanak. 

A kötelező átvételi rendszert – a félig
hibásan „zöld mérlegkörnek” nevezett
megoldást – szinte mindenki kritizálja,
és az áremelések egyik „tetteseként”

„Egy esztendő elteltével kénytelen vagyok

azt mondani, sajnos most is csalódtunk, persze

főként a fogyasztók, akik az árak – számukra –

váratlan arányú emelkedésén kívül más változást

nem észleltek.”

A
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nevezik meg. Pedig a liberalizációs
csomag egyik legjobban sikerült
elemének tartom, nincs benne
keresztfinanszírozás, a terheket
egyenletesen teríti, elvben átlátható.
Természetesen az nem a rendszer
kérdése, ki kerül bele és milyen
feltételekkel… A gondokat mutatja,
hogy az év elején hatályba lépett
kormányrendeletet egy év alatt kétszer
is módosították. Szintén nem a rendszer
hibája, hogy rosszul jelzik előre a
volumeneket, árakat, s ez idegesíti
a piaci szereplőket. Lehetne mindezt
jobban is csinálni: nehéz elmagyarázni,
hogyan lehetett 20 milliárd forinttal
felültervezni a KÁT- (kötelező
villamosenergia-átvétel) büdzsét
(annyi szélerőművünk még nincs, hogy
a szél fúvásának bizonytalansága ekkora
összeget indokoljon). 

A jövő reményét egyetlen dolog
élteti: a regionális, majd európai
együttműködés kiteljesedése,
inkább úgy mondanám: kialakulása.
Jó lenne látni egy regionális piacot a
környezetünkben lévő országokból.
Európai szinten a szakma is, a
regulátorok is már évekkel ezelőtt
terveket készítettek arra, milyen
lépésekben lehet kialakítani egységes
piacot előbb több régióban, majd a
régiók egyre mélyebb együttműködése
által az egész EU-ban. A jövő brüsszeli
álmodói szerint 2015-ben el kell jutni
oda, hogy az európai háztartási
fogyasztó akár az interneten is
rendelhessen magának áramszolgál -
tatást valamely távoli uniós országból,
úgy, ahogy ma rendelhet repülőjegyet,
könyvet, DVD-t és így tovább. 

Ez persze messze van, de könnyű
belátni, hogy – akár két országra
kiterjedően – a rendszer akkor működne

ideálisan, ha egy átviteli rendszerirányító
(beleértve az teherelosztót is), egy
szabályozó hatóság és egy áramtőzsde
lenne. Természetesen nem kell rögtön
ilyen radikálisnak lenni, de néhány
dolgot az érintett országoknak be
kellene adni a „közösbe”. Hangsúlyozni
kell, a korábban említett piacnyitási
problémák, a kormányok energiapiacba
történő politikai befolyásgyakorlásának
az igénye, továbbá a térségünkben a
privatizációk után állami tulajdonban
maradt „nemzeti bajnokok” piacvédel -
me iránti erős politikai igény az integrációs
folyamat fékje. Minden olyan lépés,
amely a piacok integrációját növeli,
végül csökkenti a nemzeti befolyásolás
lehetőségét. Márpedig a villamosenergia-
rendszerben bárminek lehet áralkotó,
szélsőséges esetben az ellátás
biztonságára ható következménye.
A politika úgy érzékelheti e lépéseket,
mint a nemzeti szuverenitás feladását.
Ez a folyamat a nálunk szerencsésebb
történelmű nyugat-európai régiókban
sem könnyű, a mi térségünkben pedig –
amelyet egymással rossz viszonyban
álló, részben új nemzetállamok alkotnak
– ez minden valószínűség szerint
hosszabb idő alatt alakulhat ki. Úgy
látom, rossz energetikai adottságaink
miatt (nincs igazán hadra fogható
saját energiahordozó, távol esünk
a nemzetközi szállítási útvonalaktól,
rendszerszabályozási problémák, stb.)
hazánknak eminens érdeke lehet a
gazdaságdiplomácia eszközeivel a
regionális együttműködés irányába hatni.

Erre gázoldalon találunk is jó
kezdeményezést a MOL részéről.
A régió egésze is nyertes lenne, hiszen
egy hatékony versenypiac a kelet-közép-
európai kis államokban, nemzeti piaci
keretek között már méretgazdaságos -
sági okok miatt sem alakulhat ki.

De sokkal egyszerűbben (olcsóbban)
lehetne beépíteni és kihasználni
mondjuk egy 1600 megawattos új
EPR (Evolutionary Power Reactor)
atomerőművi blokkot is egy nagyobb
szabályozási zónában. 

Az Európai Unió eszköztára korlátozott, az
alapszerződés nem ad jogot Brüsszelnek
arra, hogy a fent említett együttműködésre
konkrét országcsoportokat – illetve azok
vállalatait – utasítson (szerencsére). Emiatt
a jogalkotás lassú, gyakran tévutakon
jár, és erős politikai determináció
alatt áll. Jól mutatja ezt a jelenleg is
„műben lévő” harmadik liberalizációs
direktívacsomag másfél éves története.
Itt van például az átviteli rendszerirányítók
tulajdonosi leválasztásának az ügye.
Természetesen tisztán elvi alapon ez a piac
átláthatóságát növelő garanciális
kérdés. Ugyanakkor a szakmán belül
világos, hogy messze nem ez az első
számú akadály egy valóban versenyző
egységes európai piac kialakítása, avagy
a korábban említett 2015-ös cél útjában
(talán még csak nem is top 5 probléma).
Mégis, az európai politikacsinálók ezt
tűzték a zászlajukra mint legfontosabbat.

Más kérdés, hogy úgy tűnik, nem
sikerül keresztülvinniük. 

A sok szép összeurópai jelszó
hangoztatása mellett azonban a
kormányok nemzeti színekben
gondolkodnak – ez természetes a
részükről. Régiónkban tanúi vagyunk
a villamos országhatárok lezárásának,
amelyet – az EU-előírásokat figyelmen
kívül hagyva – a kormányok többé-
kevésbé rafinált eszközökkel folytatnak.
Idetartozik a 2007-es magyar „exportdíj”
vagy a 2008-as MVM-aukció szabályai
között a magyar végfogyasztónak való
továbbadás kötelezettsége is. 

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„Hazánkban az elmúlt évtizedben csak a kötelező átvétellel honorált

kiserőművek épültek, torz szerkezet van kialakulóban, a rendszer

szabályozása egyre körülményesebbé válik, a drága termelés növekvő

aránya áremeléseket indukál.”
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Hazánk jelenleg két kialakuló piaci régió,
két árzóna között fekszik. A nyilvánvaló
gazdaság- és energiapolitikai érdek az
lehet, hogy Magyarországon az energia
ára ne legyen drágább, mint az EU,
illetve térségünk államaiban. De olcsóbb
se legyen, mert annak hátrányos
környezetvédelmi, ellátásbiztonsági stb.
következményei lennének. Sajnos
ma ez nem így van. Azt kellene célul
kitűznünk, hogy tartósan a kontinentális
európai árzónához – mint szomszédaink
közül Ausztria, Szlovákia, illetve
Csehország is – és ne a magasabb
árazású olasz–nyugat-balkáni régióhoz
tartozzunk. Nem látunk olyan komoly
intézkedést, amely ez irányba vinne:
például úgy tűnik, nekünk fontosabb
egy második 400 kilovoltos horvát
távvezetéki, mint egy harmadik szlovák
vagy egy második osztrák kapcsolat
(tudván természetesen, hogy ilyen
ügyekben mindig „kettőn áll a vásár”). 

Az ellátásbiztonság közép- és
hosszú távú biztosításához mind
nagyfeszültségű távvezetékek, mind új
erőművek kellenek. Sokan kongatják a
vészharangot e kérdésekben Európa-
szerte, és talán nem is mindig
alaptalanul. Új távvezetékek építésére
főként két ok miatt van szükség: az
egyes országok közötti távvezetéki
kapcsolatok eredetileg üzemzavari
kisegítés céljából, illetve egyes
hagyományos exportszállítási útvonalak
megteremtése érdekében épültek.

A mai liberalizált nemzetközi piacon
a kereskedelmi célú szállítások
dominálnak, tehát új szállítási irányok
lehetősége, szükségessége vetődik fel. 

Másrészt a megújulóenergia-források
földrajzi elhelyezkedése eltér a
hagyományos energiatermelő
régiókétól. Ez különösen igaz a
tengerparti szélerőművekre. Ezek
rendszerbe illesztése, csatlakoztatása
komoly alaphálózati fejlesztéseket
igényel. Manapság azonban egy-egy
400 kilovoltos távvezeték építése
Nyugat-Európában a társadalmi
ellenállás miatt nehézkes, nem egy
példát ismerünk, ahol évtizedes perek
után születik meg egy-egy engedély.
Mi ez ügyben szerencsés helyzetben
vagyunk. Ha visszagondolunk az elmúlt
két évtizedre, az MVM, illetve a MAVIR
lenyűgöző alaphálózati fejlesztési
programot hajtott és hajt végre,
s a hazai lakosság sem ellenséges a
távvezetékekkel szemben. Ez oldalról
tehát nem látom veszélyeztetettnek
az ellátásbiztonságunkat. 

A másik elem az erőműépítés.
Ma azt látjuk, hogy szerte Európában
új erőművek építésébe kezdtek, s úgy
tűnik, az atomenergia reneszánszának is
tanúi lehetünk. A verseny, a klímaváltozás
kihívásai, az importgáz-függőség
elkerülésének igénye mind ez irányba
mutatnak. Úgy tűnik, végül az
ésszerűség nyer. Hazánkban az elmúlt
évtizedben csak a kötelező átvétellel

honorált kiserőművek épültek, s bár
ezek révén nőtt a kapcsolt termelés
aránya és bővül a megújulók hányada,
összességében azonban torz szerkezet
van kialakulóban, a rendszer
szabályozása egyre körülményesebbé
válik, a drága termelés növekvő aránya
áremeléseket indukál. Van azért jó hír is:
több új nagyerőmű tervezéséről hallunk,
s büszke vagyok arra, hogy az első,
amely valóban épül is, az E.ON gönyűi
erőműve. Ahhoz azonban, hogy
megnyugodjunk, több kellene. Egy új
nagyerőmű, több százmillió-néhány
milliárd eurós, hosszú távú befektetés.
Hogy mindez piaci alapokon valósuljon
meg, elsősorban kedvező befektetői
klímára, tőkevonzó képességre van
szükség, az energetikai piacon pedig
transzparens viszonyoknak kell lenniük.
Sajnos egyik ügyben sem lehet jó
bizonyítványt kiállítani hazánkról.
A helyzetet olyan lépésekkel rontani is
lehet, mint például a szektor -
büntetésként működő Robin Hood-adó.

Ma még nem látható, az új
fejlesztésekre milyen hatással lesz a
gazdasági válság. Egyrészt bizonyos,
hogy a beruházások finanszírozása
nehezebbé válik, drágul, másrészt a
tüzelőanyagok és a beruházási javak
terén árcsökkenés várható, ugyanakkor
a recesszió az energiaigények
csökkenéséhez vezet. Kérdés, lesz-e
mindennek hatása a globális és európai
klímapolitikára. 

Az energiapolitika hármas
célrendszerében minden időbeli
szakaszban és minden országnak meg
kell adni a helyes válaszokat, és ezeket
rendre felül kell vizsgálni. Egyik célt sem
szabad kihagyni vagy túlhangsúlyozni,
mert az nyilvánvalóan túlzásokhoz vezet. 

2008-ban az Országgyűlés elfogadott
egy energiapolitikai határozatot. Bár az
tartalmaz néhány, helyes irányba tett
lépést, nem hinném, hogy megtaláltuk
volna a királyi utat. Az átfogó szakmai
rendszerszemlélet helyett a partikuláris
lobbiérdekek alakítják a hazai
energiapolitikát.
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magyar árampiac 2003-as
megnyitását vegyes
várakozások kísérték.

A szakma nemigen várt átütő
változásokat, hiszen a hazai termelő
források messze túlnyomó része
felett továbbra is az MVM rendelkezett.
A nyitásban közvetlenül érintett
nagyfogyasztók szeme előtt a megelőző
évek németországi példája lebegett:
a verseny igen jelentős villamos
energiai költségmegtakarítás a
verseny hatására bezuhanó áraktól.
Az energiakereskedelemben már
korábban több-kevesebb tapasztalatot
szerzett (többnyire külföldi)
energiakereskedő cégek mozgásterük
és portfoliójuk növelésének lehetőségére
készültek. A szabályozó hatóságok
pedig megkönnyebbült sóhajjal
(meg némi aggodalommal) pipálták
ki az EU-csatlakozás egyik feltételéül
szabott piacnyitás teljesítését.

Mindenki várakozása teljesült
valamennyire. Eleinte lassan,
majd gyorsuló ütemben elindult a
fogyasztók kivándorlása a közüzemből,
a nagyfogyasztói beszerzési költségek
jelentősen csökkentek, gyorsan
megjelentek korábban soha nem
ismert kereskedő cégek is, és a
villamosenergia-rendszer sem omlott
össze. Mára a korábbi közüzemhez
leginkább hasonlító egyetemes
szolgáltatás a teljes piacnak csak
kb. egyharmada, a piacnyitás
sikeresnek mondható. Hurrá. 

A magyar árampiac ennek dacára
sokféle nyavalyától szenvedett
kezdettől fogva és szenved ma is, pedig
a gyógyító pirula ismert. Problémáinkat

nehéz meghatározott logikai sorrendbe
szedni (minden mindennel összefügg),
de azért álljon itt egy rövid lista.

Egyik nehézségünk a hazai piac
viszonylag kis mérete és a határ-
keresztező vezetékek alacsony
kapacitása. Osztom azt a gyakran
emlegetett szakvéleményt,
amely szerint megfelelő
piachatékonysághoz legalább
25 GW teljesítményigényt elérő
piacra van szükség. Piaci mintának
mindig a ténylegesen működő,
likvid és kontinentálisan árjelző
német piacot hozzuk fel. Azonban
ne felejtsük, hogy a német piac
a maga 550 TWh méretével és 120 GW
beépített teljesítményével akkora, mint
a teljes dél- és közép-európai, valamint
a balti piacok (17 ország) együttesen! 

A nemzeti piacméret adottság,
azonban szomszédos országok piaci
összekapcsolásával – „regionalizálás”
– az említett minimálisan szükséges
méretnagyság könnyen elérhető lenne.
Ehhez legnagyobb részben a komoly
szándék és a nemzeti piaci regulációk
harmonizálása, valamint az alig
7 éve elbúcsúztatott teljes közüzemi
időszakból származó határmetsző
kapacitások bővítése hiányzik. 

Másik problémánk a hazai
villamosenergia-termelés:
erőműveink nagyrészt elöregedtek,
alacsony hatásfokúak és – Paksot
persze kivéve – igen magas a CO2-
kibocsátásuk. A végképp kiöregedő
erőművek pótlása, az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának csökkentése
és a hosszú távon mindenképpen

növekvő villamosenergia-igény
együttesen legalább 6-8 GW új
beépített teljesítőképesség
beruházását igénylik 2020-ig.

Kiktől várhatjuk a komoly beruházói
szándékot és mivel tudjuk őket
bátorítani? A szándék, képesség,
de legfőként a hosszú távú megtérülési
gondolkodás a hagyományos
energiacégek részéről megvan.
Ami sajnos akut módon hiányzik,
az a kiszámítható és hosszú távon
kockázatmentes magyar regulációs
környezet. Ne feledjük: az erőművek
hasznos élettartama 8-10 parlamenti
választási ciklusban mérhető! 

Véleményem szerint az optimális
reguláció piacbarát, támogatja a
versenyt és jól követi a regionális
és európai szabályozási irányokat.
Az ilyen környezetet szokásos üzleti
gondolkodással lehet modellezni, és a
beruházások hosszú távú megtérülését
elfogadható kockázatok mellett lehet
számítani. 

Elméletileg elképzelhető persze
olyan reguláció is, amely totális állami
termelési és árszabályozásra épül és
amelyben a termelő- és szállítóeszközök
összes szükséges beruházását is az
állam végzi. Ez a modell és alacsony
gazdasági hatékonysága még
ismerős, ugye? Sem elméletben,
sem a gyakorlatban nem tartom
fenntarthatónak ugyanakkor a jelenlegi
helyzetünket jellemző „is-is” (akarom
mondani „sem-sem”) regulációt, amely
a versenyt szavakban támogatja, de az
első adandó alkalommal közvetlen
kézi vezérlésre vált. 
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A

„A versenypiac nem csodaszer és nem hoz

sem alacsony, sem magas árakat. A versenypiac

egyszerűen átláthatóságot hoz annak tiszta

megmutatásával, hogy a piac összes szereplője

mennyire értékeli a terméket vagy szolgáltatást,

és mennyit hajlandó fizetni érte.”
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Ez a kettősség vezet át a szándékosan
utoljára hagyott legnagyobb gondunkra:
az árampiaci liberalizáció mögötti
politikai meggyőződés és
elkötelezettség még mindig fennálló
hiányára. A versenypiacot politikusaink
lendületes egyszerűsítéssel az olcsó
árral azonosították/azonosítják.
Nagyjából 2003–2005 között ez igaznak
is tűnt, hiszen a környező országokból
(Csehország, Szlovákia, Lengyelország)
viszonylag nagy mennyiségben lehetett
a hazainál olcsóbb áron villanyt
vásárolni. A közelmúltban azonban
a világ újraárazta az összes primer
energiahordozót és származékaikat,
Európa meghirdette a „3x20”-at
(energiahatékonyság, megújulók,
CO2-kibocsátás), és mindeközben
energiaigényünk is folyamatosan
növekedett. 

Az ebből a helyzetből adódó, folyamatosan
igen magasra emelkedő áramár
egyszeriben rossz sajtót teremtett a
versenypiac számára, és sajnos állami
beavatkozási kényszereket generált
„a lakosságot fenyegető elviselhetetlen
árak ellen” (emlékezzünk csak például
az egyetemes szolgáltatási lehetőség
újbóli kiterjesztésére vagy az ársapkás
aukciókra). 2008 végére nem tűnt
megalapozatlannak az a feltételezés,
hogy valamelyik minisztériumban
vagy hatóságnál már talán írják is az új
hatósági árakat, és az árampiac újra a
közüzem felé veszi az irányt…

Hosszú évek óta tudomásul vettük,
sőt megkönnyebbüléssel fogadtuk a
piacok korábbi központi irányításának
megszűnését. Ha mára természetesnek
vesszük, hogy az olajtermékek

(fűtőanyagok, motorbenzinek) hazai
árait a világpiachoz igazítjuk és
elfogadjuk, hogy a földgáz belföldi árát
nem lehet önkényesen függetleníteni a
beszerzésnek az olajtermékek áraitól
függő költségétől, akkor tudomásul kell
vennünk azt is, hogy az ezekből származó
villany árát is a piac határozza meg.

A versenypiac nem csodaszer és nem
hoz sem olcsó, sem drága árakat.
A versenypiac egyszerűen átláthatóságot
hoz annak tiszta megmutatásával, hogy a
piac összes szereplője mennyire értékeli
a terméket vagy szolgáltatást, és
mennyit hajlandó fizetni érte. A villanyt
valóban sokkal drágábbnak érezhetjük,
mint korábban, azonban az áram
árát gyakori állami beavatkozásokkal
mesterségesen eltéríteni a piaci
ártól azonnali veszélyeket jelent.
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A beavatkozások torzító hatásúak és
rövid távon többletelőnyökhöz juttatnak
egyes szereplőket mások kárára, hosszú
távon pedig pazarló használatot és az
erőművi befektetéseket tervező
vállalkozások elriasztását eredményezik.

Merre tartson a magyar árampiac?

Igen nehéz időszakot fogunk átélni
a következő években, az általános
recessziót megspékelik gazdaságunk
saját bajai. Azonban lássuk meg a jót is
benne: az áramárak egész Európában
a 2005 évi szintre estek vissza, és talán
még folytatódik is az áresés. Ragadjuk
meg a ritka lehetőséget és adjuk meg
az esélyt a hazai árampiacnak azzal,
hogy végre valóban piac lehessen!
Meggyőződésem, hogy ha az esélyt
felismerve a magyar gazdaságpolitika
néhány lépéssel hátrébb lép és engedi

a piaci hatásokat érvényesülni, akkor
a csökkenő árak Magyarországra is
begyűrűznek. 

Zárógondolatként: az államnak
nem szabad eltűnnie a magyar
energiapiacról! Energiafüggőségünk
enyhítésének, új hosszú távú energia-
stratégiánk kidolgozásának és
folyamatos karbantartásának, a
rászorulók védelmének és a
tisztességes verseny szabályai
érvényesítésének továbbra is állami
felelősségnek kell maradnia.
Itt van a gyógyító pirula: nem több,
jobb állam kell az árampiacon!
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„A nemzeti piacméret adottság, azonban

szomszédos országok piaci összekapcsolásával

– »regionalizálás« – az említett minimálisan

szükséges méretnagyság könnyen elérhető lenne.”



Hónig Péter 

vezérigazgató-helyettes, Budapesti Erőmű Zrt.
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Befűtöttek az
erőműveknek

– az EU határozat nem old
meg mindent az árampiacon
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ind a villamosenergia-
termelők, mind a távfűtésben
érintettek izgalmas és nehéz

évet éltek meg 2008-ban. Az eddig
főként üzemeltetési kiválóságukról
ismert vállalatok vezetőinek bonyolult
jogi és politikai kihívásokkal kellett
megküzdeniük. Remek megbízásokhoz
jutottak a jó nevű, nemzetközi
gyakorlattal rendelkező és igen
drága jogi irodák.

Budapest távfűtésellátásában
meghatározó, de az országos
villamosenergia-termelésben
kisebb szerepet játszó Budapesti
Erőmű (BERt) számára 2008-ban
mindkét területen hosszú távra
meghatározó események történtek.

A BERt bevételének 60%-át adó
elektromosáram-piacon az EU
versenyjogi igazgatósága már 2005-ben
vizsgálatot kezdett bizonyos magyar
erőművek és az MVM Trade között
fennálló hosszú távú áramvásárlási és
kapacitáslekötési szerződésekkel (HTM)
kapcsolatban. A cél annak megállapítása
volt, hogy e szerződések mennyiben
jelentenek versenyelőnyt az érintett
erőművek számára a többi piaci
szereplővel szemben, illetve hogy a
garantált bevételek tartalmaznak-e
állami támogatásként értelmezhető
többletet a piacon elérhető árakhoz
képest.  

E szerződések jórészt még a privatizáció
előtt – így az állami tulajdonos MVM
saját vállalatai között – születtek,
és jelentősen megnövelték az
erőművek értékét. A kérdés adódik:
vajon mennyivel lett volna kevesebb
a 300 milliárd forintot meghaladó
privatizációs bevétel a szerződések
nélkül, és ebből mennyi jár vissza a
vevőknek a szerződések egyoldalú
felmondása miatt? Az eljárás egyik
érintettje a BERt, ahol az egyik HTM a
privatizációhoz kötődik, a másik kettő
pedig az utóbbi években végrehajtott
jelentős beruházásokhoz szükséges
hitelek fedezetét szolgálta.

A Budapesti Erőműnél még árnyalja
a helyzetet és torzítja a számítások

eredményét, hogy a villamos áram
előállítási költségeinek megállapításakor
a hatóságok figyelembe vették a
távhőtermelés támogatását, és az
árakban ennek mértékével magasabb
értéket hagytak jóvá.

A HTM-ek kérdése már a piacnyitás
kezdete óta ismert a döntéshozók
és a piaci szereplők között, de érdemi
megoldásukkal eddig nem foglalkoztak.
Még a hatástanulmányok elkészítésére
sem került sor, nemhogy a megoldás
napirendre került volna. Az EU-vizsgálat
beindulásakor sem neveztek ki olyan
személyt vagy szervezetet, aki vagy
amely egyedül tudott volna felelős
döntéseket hozni. A vizsgálat ideje alatt
az unió és a magyar állam képviselői
közötti tárgyalásokon a magyar felet
a passzivitás jellemezte. Döntéshozóink
úgy gondolják, hogy az EU-határozat
alapján megszűnik a felelősségük e
nehéz kérdéskörben, holott a határozat
szövegében világosan megjelenik, hogy
a magyar kormány akaratától függött
a szerződésekkel kapcsolatos türelmi
időszak lehetősége. 

A folyamatok lassúsága, a felelősségek
tisztázatlansága, a sokszor nem átgondolt
nyilatkozatok a befektetőket csalódottá
tették. Tekintve, hogy az energetikai
cégeknek az anyaországokban igen
erős befolyásuk van az üzleti életben,
félő, hogy a káros jelenségek hosszabb
távon is negatívan befolyásolhatják
Magyarország gazdasági körülményeit.

Az erőművek és az MVM mellett a
szaktárca, a Pénzügyminisztérium, a
Magyar Energia Hivatal, a Miniszterelnöki
Hivatal, a bankok és egyéb piaci szereplők
is érintettek.

A BERt esetében a fővárosi és kerületi
önkormányzatok is erősen érdekeltek.

Az elfogadható megoldás nyilvánvalóan
mindegyik fél részéről erős kompro-
misszumokat kíván, hiszen magánjogi
szerződéseket kell megszüntetni közjogi
szabályozókkal, és ennek még az okai
sincsenek hitelt érdemlően,
számszerűen feltárva. Ehhez képest
több mint egy éven át a sokelemű játék
minden szereplője a maga számára
üzletileg előnyös, jogilag bombabiztos,
de össze nem hangolt megoldásokat
javasolt. A zenekar karmester nélkül
játszott, és ebből élvezhető előadás
általában nem jön létre.

Az év első felében születtek
részmegállapodások, amelyek az egyes
erőművek eltérő működése és piaci
helyzete miatt igen különbözőek voltak.
Egységes modellről nem beszélhetünk.

A június elején megszületett EU-határozat
tovább bonyolította a helyzetet.
Már a kihirdetése sem teljesen jogszerű,
hiszen az év végéig nem jelent meg az
EU hivatalos közleményeként.

Lényege, hogy a HTM-ek az erőművek
számára tiltott állami támogatásokat
tettek lehetővé, és ezt az állapotot
fél éven belül meg kell szüntetni.

Az unióhoz való csatlakozás óta eltelt
időszakban esetlegesen felvett támogatási
összegeket a felmondás után legkésőbb
negyedévvel vissza kell fizetni. 

A júniusig megkötött és pozitívan
kommunikált megegyezések javarészt
betarthatatlanokká váltak, az aláírásukkor
elképzelt célokat nem lehet elérni.
Több erőmű is kilátásba helyezte,
hogy jogi úton kívánja érdeksérelmeit
rendezni, sőt néhányan már el is
indították a peres eljárásokat.
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„A HTM-ek kérdése már a piacnyitás kezdete óta

ismert a döntéshozók és a piaci szereplők között,

de érdemi megoldásukkal eddig nem foglalkoztak.”

M
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A brüsszeli határozat végrehajtását
célozza a december elején elfogadott
törvény, amely rögzíti a HTM-ek
megszüntetésének körülményeit.
További rendeletek kidolgozása is
várható, amelyek meghatározzák
az állami támogatás mértékét és a
szerződések idő előtti felmondásából
származó meg nem térült beruházási
összegek nagyságrendjét és jövőbeni
alakulásuk követésének módszerét
erőművenként. Ezek végleges kiadása
2009 első negyedévében várható.
A szabályozók lényeges eleme,
hogy a szerződések lejárati ideje előtti
felmondásukból eredő meg nem térülő
beruházási összegek nem igényelhetők
vissza. E ténynek döntő befolyása
van az erőművek és a hitelező bankok
közötti szerződések újratárgyalása
során. Mindenképpen többletteher
nehezedik majd az erőművekre,
és e magasabb költségek azonnal
megjelennek az energiaárakban.
A befektetői bizalomra gyakorolt
negatív hatás is egyértelmű, de
számokban nehezen fejezhető ki.

A hatóságok ugyan sok esetben
bekérték az érintettek véleményét,
de olyan rövid időt adtak a válaszadásra,
hogy nem volt mód az alapos értékelésre.

Az állami támogatásokra vonatkozó
első becslések érdekes eredményeket
hoztak. A hatóságok által megbízott
nemzetközi tanácsadó cég számai
alapján a BERt-et a piaci körülmények
között már évekkel ezelőtt be kellett
volna zárni.

Ki biztosította volna a budapesti távhő
előállítását ilyen körülmények között?
Beruházások nélkül meg kellett volna
tartani a régi, elavult technológiát,
belenyugodva abba, hogy a főváros
levegőjének szennyezettsége tovább
emelkedjen?

A fenti körülmények között a BERt
vezetése és tulajdonosai arra törekedtek,
hogy biztosított legyen a társaság
folyamatos gazdálkodása, és hogy
olyan feltételeket teremtsenek,
amelyek megfelelőek a hosszú távú

működés finanszírozásához. Létrejött
egy kereskedelmi szerződés az MVM
Trade-del a piacképes termékek piaci
áron történő értékesítésére.
A kiemelkedően jó hatásfokú kapcsolt
áram- és forróvíz-termelési technológiája
alapján – a vonatkozó kormányrendeletnek
megfelelően – a társaság a hőtermeléshez
kötődő villamos energiát pedig a
Kötelező Átvételi Rendszer keretein
belül értékesítheti. E két tényező teszi
lehetővé a megtermelt villamos energia
nagy részének eladását, de emellett
megnyílik a lehetőség a fennmaradó
többlettermelés szabadpiaci
kereskedelmére is. 

A 2008-as év másik fontos eseménye
az energiahordozók, ezen belül a földgáz
árának drasztikus emelkedése volt.
A BERt számára a tüzelőanyag átmenő
költségként jelentkezik, és ennek
következtében a többszöri árváltozások
a budapesti távhőköltségek azonnali
növekedését okozták.

A távfűtés az egész országban állandó
feszültségforrás az önkormányzatok
és a lakosság között. A több mint
harmincéves – ráadásul már a
létrehozásakor sem a legkorszerűbb
– technológia hátrányai összeadódnak
a panelházak építési hiányosságaival
és a bennük lakók viszonylag
alacsonyabb jövedelmi viszonyaival.
A lakások hőigénye lényegesen
magasabb a hasonló adottságokkal
rendelkező európai megfelelőikkel.
Ennek oka a rossz hőszigetelés és
a szabályozhatatlanság mellett az is,
hogy a fogyasztók a több évtizedes
beidegződések miatt viszonylag
magasabb hőmérsékletet igényelnek.
Gazdasági komfortérzetüket tovább
rontja még az is, hogy az egyedi
gázfűtéssel rendelkezők támogatott
áron kapják a tüzelőanyagot, ezért
a távfűtés egy négyzetméterre eső
számlái lényegesen magasabbak.
A fűtőerőművek mindössze 10%-kal
kapják olcsóbban a gázt, mint az egyedi
háztartási fogyasztók, és ebből az
„árrésből” kellene előteremteni az
erőművek és a távhőszolgáltatók
működési költségeit.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
távfűtéses lakásokban élők támogatják
az egyedi gázfűtéssel rendelkezőket.
A helyzet megoldásának a kulcsa a
politikai döntéshozók kezében van.

A távfűtési költségek csökkentését
szolgálja az év végén a magyar parlament
által elfogadott Robin Hood-adó, amely
az energetikai társaságok egy részének
nyereségét sarcolja meg azzal a céllal,
hogy az így beszedett mintegy 30 milliárd
forintot fűtési ártámogatásra, valamint
a lakások és a fűtési rendszerek
korszerűsítésére lehessen fordítani.
A remélt bevétel döntően a
magántulajdonban lévő társaságoktól
várható, ez ugyancsak hátrányosan
befolyásolja a befektetők Magyarországra
vonatkozó bizalmi indexét. A cél a
korszerűsítések tekintetében jó, a pénz
befizetőinek köre és mértéke tisztázott.
Szétosztásának módját még ki kell
munkálni. Ártámogatásra nem szabadna
felhasználni, mert ez a takarékosság
ellen motiválja a fogyasztókat.

Az utóbbi években elindított
lakás-korszerűsítési programok csekély
eredményeket értek el a takarékosabb
üzemeltetés és – ebből eredően
– a költségek csökkentése terén.
Olyan javulást kellene megvalósítani,
amely – hasonlóan a régi NDK-s
területeken megvalósítottakhoz –
hosszabb távon megnyugtató lenne
a lakosság számára, és javítaná az
ingatlanjaik árában is megjelenő
hátrányos helyzetüket.

A Nyugat- Európában több helyen
megvalósult példaértékű megoldásokat
döntő mértékben csak új házak
építésénél lehet megvalósítani.
E fejlett technológiai rendszerek
a meglévő, eltérő koncepció alapján
épített mintegy 650 ezer magyar
lakásban nem alkalmazhatók.
Az alanyi jogú ártámogatás helyett
a takarékosság növelésére ösztönző
és a takarékoskodást lehetővé tevő
lépések tudják a kedvező helyzetet
hosszú távon megteremteni és
fenntartani.
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Az idei év során elsősorban a fogyasztók,
de ennek következtében a tulajdonos
Fővárosi Önkormányzat részéről is erős
nyomás nehezedett a Főtávra, hogy
csökkentse árait. A megfogalmazásokban
sokszor a demagógiától sem rettentek
vissza a nyilatkozók. 

A Főtáv működési költségeiben elért
megtakarítások nem voltak elegendők
a folyamatos gázáremelkedés
kiegyenlítésére. Kérésüknek megfelelően
a BERt késznek bizonyult megvizsgálni
a hőárak csökkentésének lehetőségeit,
oly módon, hogy a bevételkiesést
hosszabb távú gazdasági előnyök
ellentételezzék. Az év végére alakult
ki olyan helyzet, hogy a hőtermelés
függvényében mód nyílt árengedmény
nyújtására, amely a Főtáv–BERt
viszonylatban 10%-hoz közeli
árcsökkentést eredményez.
A tárgyalások ezzel nem zárultak le.
Az elosztó rendszereken végrehajtott
fejlett technológiai megoldásokkal
és a két vállalat közötti szerződéses
viszonyok átalakításával még további,
hasonló nagyságrendű javulás érhető el.

A fent bemutatott problémák 2008
végére nem jutottak nyugvópontra.
A kérdésekre nincsenek érdemi válaszok.
A következő év hasonlóan izgalmas és
feszültségekkel nehezített lesz, további
nyereséges piacot teremtve az ügyvédek
számára. A jogi szolgáltatásokra fizetett
költségek bizonyára megjelennek az
energiaárakban is. Ezért és még inkább
az energiaellátás biztonságának
érdekében 2009-ben az összes
érintettnek igen határozott lépéseket
kell tennie a mielőbbi békés megoldás
érdekében, hiszen e területen a
döntéseknek évtizedekig tartó hatása
van alapvető életkörülményeinkre.

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„Az utóbbi években elindított lakás-korszerűsítési

programok csekély eredményeket értek el a

takarékosabb üzemeltetés és – ebből eredően

– a költségek csökkentése terén.”
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Mártha Imre

vezérigazgató, Magyar Villamos Művek Zrt.

Liberalizáció,
vagy jegyrendszer

– nem várt következményekkel
jár a piacnyitás
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z Európai Unió ütemtervének
megfelelően a teljesen
liberalizált villamosenergia-piac

első teljes éve, 2008 volt. A liberalizáció
a fogyasztók szabad választását, az
állami szabályozás, a beavatkozás
minimalizálását, a szolgáltatók, termelők
versenyét jelenti. A fogyasztók számára
az eredmények hosszú távon a haté -
konyság javulásában és ezzel együtt a
fogyasztói költségek csökkenésében
jelentkeznek. 

A liberalizáció kezdetén, a 90-es évek
végén a jelentős forrástöbblet és a
kiszámítható tüzelőanyagárak mellett
valóban jelentkezett árcsökkenés, ez
azonban erőmű-létesítések hiányában,
az emissziókereskedelmi rendszer
árfelhajtó hatására, továbbá a primer
energiahordozók árának növekedése
következtében a jelen évtized közepére
megszűnt. 2007-et már a növekvő
villamosenergia-árak, a Magyarországon
feljogosított fogyasztók szabályozott árú
közüzembe történő visszamenekülése,
a korábbi importlehetőségek csökkenése
és a regionális forráshiány jellemezte.
Egyértelmű volt, hogy a kevés számú,
lényegesen eltérő versenyképességű
hazai termelő között árversenyre
nem lehet számítani, sokkal inkább a
regionális forráshiány árnövelő hatására.
Egy ilyen környezetben a liberalizáció a
fogyasztók számára elsősorban inkább
kockázatokat, mint előnyt jelent –
különösen akkor, ha arra a fogyasztók
alapos előzetes felvilágosítása,
felkészítése nélkül kerül sor. 

Így a versenypiacra frissen kikerülő
fogyasztók számára a hazai liberalizáció
nem várt következményekkel, jelentős
áremelkedéssel járt. A hazai
forrásszerkezetet, a regionális piaci
lehetőségeket és folyamatokat jól
ismerők számára a következmények

nem voltak váratlanok, a korlátok nélküli
liberalizációt pártolók hangos, sürgető
kórusa azonban elnyomta a meg -
fontoltságra intő figyelmeztetéseket.
Az áremelkedés okainak részletesebb
áttekintése ugyanakkor azt is kimutatta,
hogy annak mértéke esetenként
lényegesen nagyobb volt az
energiaár növekedésénél, mert egyes
viszonteladók alkalmanként kihasználták
a transzparencia romlását, az alternatív
értékesítési lehetőségeket. 

Az MVM-et mint korábbi közüzemi
nagykereskedőt különösen érintette
az előbbiekben felvázolt regulációs
és energiapiaci feltételrendszer: 

Egyrészt a korábbi kizárólagos
vásárló modellben is rögzített hosszú
távú szerződéses portfóliója révén
meghatározó nagykereskedelmi
piaci szereplő volt. Ez a portfólió
árstabilitásánál fogva – a növekvő
gázárak ellenére – kiszámítható
árú értékesítést tett lehetővé a
viszonteladók részére, ez egyben
garantálta a fogyasztói árak állami
ellenőrizhetőségét. 

A hosszú távú szerződések az EU
által indított C41/2005. eljárás alapján
vélelmezetten tiltott állami támogatást
tartalmazhatnak, így újratárgyalásuk a
vonatkozó kormányhatározat alapján
már 2007-ben megkezdődött, a portfólió
csökkenése várható volt. A bekért
dokumentumok vizsgálata alapján a
bizottság 2008. június elején határozatot
is hozott a HTM-ek hat hónapos
határidővel történő megszüntetéséről, a
tiltott állami támogatások visszafizetéséről,
illetve a meg nem térült beruházások
miatti esetleges kompenzációról. 

A liberalizáció feltételrendszerében
a visszaélések kizárása érdekében csak

a liberalizációs játékszabályoknak
megfelelően, bárki számára elérhetően,
transzparensen, aukciókon kerülhet sor
továbbértékesítésre, ekkor azonban az
árat csak a kereslet-kínálat határozza
meg; függetlenül a felkínált energia
beszerzési költségétől. Amennyiben az
aukciós árat felülről mégis behatárolják,
akkor a kereslet-kínálat egyensúlya nem
tud kialakulni. Ez esetben tulajdonképpen
nem igazi aukció, hanem a még
versenyzők közötti kontingentálás
(elosztás) történik. 

A legjobban rászoruló – úgynevezett
egyetemes szolgáltatásban részesülő –
fogyasztók esetében indokoltnak tűnt
a szabályozó hatóság által ellenőrizhető
bilaterális szerződéses rendszer
létrehozása (a korábbi modell részbeni
átmentése) a leendő egyetemes
szolgáltatókkal. Így a transzparens
értékesítési lehetőséget e szolgáltatók,
valamint az előnyben részesítendő
hálózati engedélyesek igénye után
megmaradó források határozzák meg. 

Az alapvetően forráshiányos piacon
a nagykereskedőt még teljes
transzparencia esetén is bírálatok
érik a szűkös kínálat miatt, hiszen a
rendelkezésre álló versenyképes árú
kapacitás elvileg sem elegendő az
igények kedvező áron történő
kielégítéséhez.  

A regionális forráshiány várható árfelhajtó
hatásának ismeretében az MVM a
fogyasztók érdekében, a tulajdonossal
egyetértve már a 2008. évi versenypiaci
forgalmat megalapozó árverés során élt
az ármaximalizálás lehetőségével. Miután
azonban az értékesített villamos energia
jelentős része közvetítő kereskedőkön
keresztül jutott el a fogyasztókhoz – vagy
külföldre –, az árplafon alkalmazásával járó
remélt előnyök kevéssé tudtak megjelenni

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„A hazai forrásszerkezetet, regionális piaci lehetőségeket és folyamatokat

jól ismerők számára a következmények nem voltak váratlanok, a korlátok

nélküli liberalizációt pártolók hangos, sürgető kórusa azonban elnyomta a

megfontoltságra intő figyelmeztetéseket.”

A



30 Villamosenergia-ipar | Felül-nézetből

a végfogyasztóknál annak ellenére,
hogy a nagykereskedőnél realizált
árrés jelentősen lecsökkent.

A fogyasztókat ért ársokk,
valamint annak várható inflációs
hatása beavatkozásokat tett
szükségessé. Ennek eredményeként
a villamosenergia-törvény 2008
közepén történt módosításával: 

• az ellenőrizhető árú értékesítési
mennyiség (egyetemes
szolgáltatás) növelése
következtében megnövekedett
az ilyen szolgáltatásban
részesíthetők teljesítményhatára; 

• a közfeladatokat ellátó
úgynevezett közintézmények
(teljesítményhatártól függetlenül)
is egyetemes szolgáltatásban
részesíthetők;

• a szabályozó hatóság számára
tulajdonosi döntéstől függetlenül
lehetővé vált az aukciós mennyiségek,
aukciós árak, árverési szabályzatok
meghatározása, 

• a jelentős piaci erőre (JPE) vonatkozó
szabályozás módosításával az ilyen
szereplők bármilyen visszaélése vagy
csak szándéka nélkül is lehetővé vált
szabályozott árú értékesítés előírása. 

A módosítások hatása kizárólag az
állami tulajdonú társaságot érintette.
Annak ellenére, hogy a HTM-portfolió
újratárgyalása, egyes szerződések
felbontása, a hosszú távú
importszerződések ellehetetlenülése
következtében a piaci részesedése
– 31 TWh-ról mintegy 21 TWh-ra –
lényegesen csökkent, az igénybe
vevők számának emelkedése
miatt megnövekedett az egyetemes
szolgáltatás körében igényelt
mennyiség. A versenypiacon
értékesíthető 8-9 TWh a hazai
viszonteladói villamosenergia-
igények negyedét sem teszi ki. 

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
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A Magyar Energia Hivatal által 2008
júliusában kiadott JPE-határozatok
alapján az MVM nagykereskedelmi
leányvállalata gyakorlatilag szabályozott
áron értékesít. A hivatal nemcsak
az egyetemes szolgáltatók részére
eladott villamos energia árát, hanem
a 2008. október végén megtartott
kapacitásaukció átlagárát is előírta.
Annak érdekében, hogy az aukción
felkínálható „korlátozott árú” villamos
energia minél nagyobb hányada jusson
közvetlenül a hazai fogyasztókhoz és
elosztó engedélyesekhez, a hivatal
az aukciós szabályzat jóváhagyásával
előírta, hogy a nem fogyasztók nevében
eljáró kereskedők csak a fogyasztók,
az elosztó engedélyesek, valamint a
fogyasztók által meghatalmazott
kereskedők által nem igényelt
villamosenergia-mennyiség árverésén
vehessenek részt. 

Miután 2008-ban a négyévente
esedékes rendszerhasználati díjelemek
költség-felülvizsgálata is folyt, az
„elviselhető” áremelkedés érdekében
még az is szükségessé vált, hogy
decemberben a hivatal korábbi
egyetemes szolgáltatás átlagárára
vonatkozó határozatát – az időközben
bekövetkező primer energiahordozói
áremelkedések, az infláció ellenére –
lefelé módosítsa, gyakorlatilag a 2008.
eleji szinten befagyasztva azt.
Így tulajdonképpen liberalizáció helyett a
még ellenőrizhető árú villamosenergia-
mennyiség elosztása valósul meg. 

A liberalizációt korlátozó döntések ellen
még a bizottság energetikai biztosánál is
felszólaló kereskedők sem tudták elérni
a folyamat leállítását, megváltoztatását.
A regionalitás helyetti, az alacsonyabb

belföldi árszínvonal átmeneti
biztosítására irányuló bezárkózás még a
többletekkel rendelkező szomszédoknál
is megfigyelhető. 

Az előbbiek ellenére az MVM 2008-ban
gazdasági eredményét tekintve
kimagasló üzleti évet zárt, ebben
jelentős szerepe van a Paksi
Atomerőműben megvalósított
teljesítménynövelésnek és a Mátrai
Erőmű csúcsidőszaki értékesítési
lehetőségét jelentősen növelő,
MVM által támogatott fejlesztésnek. 

Az európai villamosenergia-piacon 2008
végén – a világpiaci olajárcsökkenés
és gazdasági recesszió hatásaként –
bekövetkezett árcsökkenés a hazai
villamosenergia-kereskedelemben
csak részben és rövid távon
jelentkezhet, mivel a regionális kereslet-
kínálat egyensúlya, a földgázbázisú
villamosenergia-termelés jelentős
részaránya nem javul. Utóbbi az
orosz–ukrán gázvita tükrében az
ellátásbiztonsági kockázatoknak az
árakban is megjelenő növekedését
valószínűsíti. 

Az MVM az előbbiek ellenére több,
a villamosenergia-ellátás biztonsága
és a jövőbeli árszínvonal stabilitása
szempontjából fontos projektet
(mátrai lignitbázisú fejlesztés, bakonyi
csúcserőmű-létesítés, megújuló
erőforrás, megújulóerőmű-fejlesztés)
indított, valamint előkészítette az
atomerőmű bővítéséhez szükséges
államigazgatási döntések
megalapozását. Mindezek azonban
csak akkor vezethetnek eredményre,
ha a liberalizáció hatása a piacon
érvényesülhet, ha a befektetői döntések

meghozhatják a gyümölcsüket,
ellenkező esetben a jelenlegi
„jegyrendszer” fenntartása már
középtávon is jelentős forráshiányhoz,
ezzel további áremelkedéshez, az
ellátásbiztonság romlásához vezethet.
Tudomásul kell venni, hogy a
nemzetgazdaság versenyképessége
csak hatékonyabb erőművi
beruházásokkal javítható (ezek egyben
munkahelyteremtést is garantálnak),
ennek pedig előfeltétele a
megkülönböztetésmentes szabályozás.
Komoly lökést adhat mindennek, hogy
az Európai Bizottság Versenypolitikai
Igazgatósága által közel három éve az
MVM vélelmezett erőfölénnyel való
visszaélése tárgyában indított eljárást
2009 első napjaiban a bizottság lezárta.
Ez egyértelműen igazolta,
hogy a cégcsoport üzleti gyakorlata
és működése semmilyen tekintetben
nem sérti az európai uniós normákat és
versenyszabályokat, illetve jogszabályokat,
az MVM nem gátolja a piaci
mechanizmusok érvényesülését, mint
ahogy működése nem okozza más piaci
szereplők negatív megkülönböztetését
vagy piacra jutásának megnehezítését
sem. Megítélésünk szerint mindez
komoly lendületet adhat a cégcsoport
fejlesztési törekvéseinek, de
minőségileg új helyzetet teremthet
mindazon problémák megoldása terén,
amelyeket jelen tanulmány felvázolt.

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„Egyértelmű volt, hogy a kevés számú,

lényegesen eltérő versenyképességű hazai

termelő között árversenyre nem lehet számítani,

sokkal inkább a regionális forráshiány árnövelő

hatására.”
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Tari Gábor

vezérigazgató, Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Akadálymentesítés
– egységes európai

hálózatfejlesztési
tervekre volna szükség



33Villamosenergia-ipar | Felül-nézetből

rőműépítésekre közép- és
hosszú távon is szükség van.
Sokan úgy gondolják, hogy

a fogyasztás csökkentésével,
hatékonyabb technológiák
alkalmazásával nem szükséges
erőműveket építeni. Magyarországon
az erőművek átlagéletkora 2008-ban
21,3 év volt, ebből a nagyerőművek
átlaga 23,1 év.

Ha csak kismértékben is nő a
fogyasztói terhelés (az elképzelt
2% alatti értékben),az öreg erőműveket
akkor is le kell cserélni, pótolni kell.
Ezt a mennyiséget nem lehet kizárólag
kis megújuló erőművekkel megoldani,
szükségesek nagyerőművek, a
hatékonyságuk és a szabályozhatóságuk
miatt is. Szerencsére több társaság
terveiben is szerepel új nagyerőművek
létesítése, így az MVM-RWE,
az E-ON, az EMFESZ középtávon is
tervez erőművet. Gondot ebben
a vonatkozásban az okozhat, hogy
ezeknek nagy része gáztüzelésű.

Véleményem szerint 10-15 éven
belül szükséges új atomerőművi
blokk vagy blokkok üzembe helyezése,
a tüzelőanyag-diverzifikáció és
környezetvédelmi okok (CO2-kibocsátás)
miatt is. Jelenleg az az európai irányzat
(és ez igaz közvetlen környezetünkre is),
hogy középtávon főleg földgázra és
megújuló forrásra, míg hosszabb távra
(2020-as évektől) már hasadóanyagra
és szénre is épülnek, illetve kerülnek
üzembe immár korszerű erőmű
egységek.

Magyarország nagyfeszültségű (átviteli)
hálózata mennyiségben és minőségben
is nyugat-európai színvonalú.
A teljes körű rekonstrukció várhatóan
a következő évben befejeződik.

A bővítő fejlesztések, amelyek a tervezési
stratégia és a MEH által elfogadott
hálózatfejlesztési terv mentén
történnek, hosszabb távon is biztosítják
a hálózat megfelelő rendelkezésre
állását, az ún. (n-1) feltétel biztosítását.

A közeljövő feladata lesz Európában
az egyedi, valamint az országonkénti
hálózatfejlesztési tervek össze -
hangolása, amelynek hozadéka lehet
a későbbiekben egyetlen, közös
hálózatfejlesztési terv elkészítése.

A nemzetközi piacnyitás előtt az
ország hálózata szinte kizárólag belső
fogyasztói érdekeket szolgált, néhány
esettől eltekintve (pl. volt szovjet
kapcsolatok) a nemzetközi vezetékek
csak nem tervezett kisegítésekre épültek.

A szabadpiaci feltételekben
bekövetkezett változás azonban azt
eredményezte, hogy mind a nemzetközi
vezetékek, mind a belső hálózatok
már kereskedelmi célokat is szolgálnak,
azokat külföldi felhasználók és termelők
is használják. Ennek megfelelően a
tervezést, létesítést összehangoltan,
az ellátásbiztonsági és kereskedelmi
szempontok figyelembevételével kell
megvalósítani, illetve költségeit fedezni.

Az egységes európai piac még mindig
meglehetősen távoli célnak tűnik.
Jelenleg a tényleges együttműködés
sokkal inkább regionális szinten valósul
meg. A rendszerirányítók – a korábbi
évtizedek gyakorlatának megfelelően
– úttörő szerepet töltenek be a
harmonizáció, az új együttműködési
formák kialakítása terén. Különös
kihívást jelent, hogy úgy kell keresni
az új megoldásokat, alkalmazni
innovatív eljárásokat, hogy közben az
ellátásbiztonság ne szenvedjen csorbát.

Meg kell állapítanunk, hogy a jogi és
gazdasági környezet országonként
is eltérő, és ez nem könnyíti meg az
együttműködést. A harmonizáció, az
útkeresés természetszerűleg a szabályok
és feltételek változásával jár. Másik oldalról
azonban az is megállapítható, hogy a
gyakori változások nehezen követhető,
ezt nehezíti, hogy időnként a stratégiai
irányok is módosulnak.

A villamosenergia-rendszerek
jellemzően hosszú távú (több
évtizedes megtérülésű) beruházásokat
igényelnek. A változó környezet a
befektetőket óvatosságra inti, a
szükséges döntéseket legalábbis
elodázhatja, így alapvető érdek egy
egységes, hosszabb távra érvényes
szabályozási környezet kialakítása.

Nem lehetünk tehát elégedettek a
szabályozási környezettel. Azt is látni
kell azonban, hogy ez a kontinentális
léptékű rendszer olyan sok szereplőt,
annyi különböző, akár ellentétes
érdeket foglal magában, hogy az
egységesítés óhatatlanul hosszadalmas
egyeztetéseket, körültekintő előkészítést,
ésszerű kompromisszumokat követel
mindannyiunktól. A rendszerirányító
számára természetesen – mindezeket
figyelembe véve is – az a legfontosabb,
hogy a fogyasztók és a piaci szereplők
jó minőségű, megbízható szolgáltatást
kapjanak, megfizethető áron.

A tiszta energiaforrások használatának
elterjedése a fenntartható fejlődés
egyik fontos eleme. Mivel azonban
a rendelkezésünkre álló tiszta
energiaforrásokra alapozott
villamosenergia-termelés sajátos
jellemző, a technológiák elterjedése
a rendszerirányítás szempontjából
számos feladatot vet fel.
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„… a tiszta energiaforrásokra alapozott villamosenergia-termelés

részarányának növelése iránti igény és az ellátásbiztonság

összehangolható, amennyiben megfelelő szabályozási tartalék

kapacitások rendelkezésre állnak.”
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A villamosenergia-rendszer minden
pillanatban biztosítandó egyensúlyát a
rendszerirányító a szabályozási tartalékok
igénybevételével éri el. A tiszta energia -
forrásokra alapozott villamosenergia-
termelés részarányának növekedése
– figyelembe véve azt a célt, hogy ezen
energiaforrásokból a rendelkezésre álló
mennyiséget mindig maximálisan igénybe
vegyük – többlet szabályozási tartalék
lekötését és igénybevételét teszi
szükségessé. Ez természetesen
többletköltségeket okoz. Ezen többlet -
költségek csökkenthetők azáltal, hogy a
szabályozást kiterjesztjük a rendszer -
szabályozásba jelenleg nem bevont
termelőkre (beleértve a tiszta energia -
forrásokat is), termelésük rendszerirányító
általi esetleges korlátozhatóságával is.
A villamosenergia-rendszer rugalmasságát
tovább növelné szivattyús-tárolós
vízerőmű létesítése, amely egyszerre
biztosítja az alacsony változó költségű,
tiszta és rugalmas villamos energia-
termelését, valamint az egyéb tiszta
energiaforrások minél jobb kihasználását.

A villamosenergia-iparágban a
versenypiaci modell bevezetésével
a költségek alacsonyan tartása a
hatékony verseny révén elvben
biztosított, ugyanakkor ez nem jelenti
automatikusan a villamos energia
árának az alacsonyan tartását, mivel
az árakat egyéb tényezők is alapvetően
befolyásolják. Ilyen árbefolyásoló
tényező a hazai és régiós keresleti-
kínálati helyzet, az erőművek
tüzelőanyag-összetétele (pl. nukleáris,
szén, földgáz, víz stb.), és primer
energiahordozók rendelkezésre állása. 

Összefoglalásként: a tiszta
energiaforrásokra alapozott
villamosenergia-termelés
részarányának növelése iránti igény és
az ellátásbiztonság összehangolható,
amennyiben megfelelő szabályozási
tartalékkapacitások rendelkezésre
állnak többek között minden termelő
szabályozásba vonása révén.
Amennyiben ez a fentiek szerint
esetleges árnövekedéssel jár,

úgy azt a fenntartható fejlődés
érdekében a résztvevőknek
arányosan vállalniuk kell. 

A hatékony verseny megteremtése
és az egységes európai villamosenergia-
piac létrehozása az Európai Unió egyik
fontos célkitűzése. A hatékony verseny
hosszú távon előnyöket hoz létre a
fogyasztóknál, illetve összeurópai szinten. 

A verseny során kialakuló piaci ár
torzulásmentesen és átlátható módon
mutatja a keresleti és kínálati oldal
metszéspontját, azaz azt a piaci árat,
amelyet a fogyasztók még hajlandók
megfizetni:

• Amennyiben a verseny során
kialakult árszint magas, az a
helyettesítő termékekbe, illetve
ezek hiányában a villamosenergia-
felhasználás racionalizálásába
történő befektetésekre ösztönöz
(az erőforrások hatékonyabb
felhasználása).
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• Amennyiben a verseny során
kialakult árszint alacsony, az
önmagában a fogyasztók
részére előnyt jelent. 

A versenypiac bevezetésének az
ellátásbiztonságra gyakorolt hatása
szempontjából külön hangsúlyozandó
az, hogy a rendszerirányító 2009. évre
piaci alapon szerezte be a szükséges
szabályozási tartalékkapacitásokat,
és a 2009. év elején bekövetkezett
gázkorlátozások ellenére a villamos -
energia-ellátás biztonsága nem sérült. 

Hosszú távon az elöregedő termelői
kapacitások cseréje, illetve új
kapacitások építése válik szükségessé,
amelyek igen jelentős tőkeigényű
beruházások. A versenypiaci
környezetben ezen beruházások
megtérülése – 20-30 éves megtérülési
időt feltételezve – jelentős kockázatokat
rejthet, ez önmagában megakadályoz -
hatja ezen beruházások megvalósulását.
A beruházások meghiúsulása vagy a
szükségesnél lassabb beindulása
kikényszerítheti az állami beavatkozás
sürgősségét, ez jelenthet ösztönzőkre,
támogatásokra vonatkozó döntést, vagy

direkt állami szerepvállalást a
beruházások megvalósításában.

Mivel a verseny hosszú távú hatásainak
megítéléséhez és azok elemzéséhez
idő szükséges, ezért fennáll a veszély,
hogy az állami beavatkozás kontra piaci
verseny kérdés vonatkozásában a
döntés esetleg későn születik meg.
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valamint az országonkénti hálózatfejlesztési

tervek összehangolása, amelynek hozadéka lehet

a későbbiekben egyetlen, közös hálózatfejlesztési

terv elkészítése.”
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z Egyesült Államokban
a földgáz iránti kereslet 6,5%-
kal nőtt 2007-ben, míg 2008

első negyedévében az emelkedés
4%-os volt. Itt összesen 38 hub
(kereskedelmi csomópont) áll
rendelkezésre a fizikai és kereskedelmi
tranzakciók lebonyolítására. Ezek közül a
Texas és Louisiana határán lévő Henry
Hub gázszállítási és árképzési központ
minősül az elsődleges ármeghatározó
pontnak az észak-amerikai földgázpiacon,
amelyből az Egyesült Államok mellett
Kanada is részesül.

A Henry Hub árai 2007 első
negyedévében meredeken emelkedtek,
majd stagnálást és enyhe gyengülést
követően 2008 első negyedében
megduplázódtak a lecsökkent készletek
és a növekvő kínálat eredményeként.

Japánban a nukleáris kapacitások
kihasználásának jelentős, mintegy
50%-os visszaesése és a hideg téli
időjárás miatt a 2007. évi növekedés
9%-os volt, ez folytatódott 2008-ban is,
a kínálati oldalon jelentékeny szerephez
juttatva az LNG-t.

Az ázsiai, tradicionális hosszú távú LNG-
szerződésekben az árak alakulását a

japán importnyersolajárak kosarához
(Japán Nyersolaj Koktél – JCC) kötik.
Mindazonáltal az olajárakhoz való
kötöttség szintje átlagosan nem éri el
a 90%-ot, így fűtőértéken számolva az
LNG-árak alacsonyabbak az olajáraknál.
Az LNG-nek csak kis hányada kel el
az azonnali piacon, habár 2007-ben
– párhuzamosan a kereslet jelentős
felfutásával – részaránya nőtt a teljes
földgázbeszerzésen belül. A kereslet -
bővülés és a magas olajárak miatt
2008-ban az azonnali piaci LNG-árak
is meredeken emelkedtek Japánban.
Ázsia más országaiban, így Koreában
és Kínában is magas azonnali piaci
LNG-árak alakultak ki, leginkább a 2007.
év jelentős téli keresletnövekedésének
köszönhetően.

Európában az átlagosnál ismét
melegebb tél hatására az emelkedés
üteme valamelyest csökkent,
ennek ellenére egyes országokban a
kereslet növekedése kiugróan magas
volt. Például Törökország földgáz -
fogyasztása 17%-kal emelkedett az
előző évhez képest, és így 2002 óta
megkétszereződött. Spanyolországban,
a 2008. áprilisig tartó hat hónapos
időszakot összehasonlítva az előző év
azonos időszakával, hatalmas, mintegy

20%-os keresletbővülést lehetett
tapasztalni. Ez a 2008 elejére jellemző,
a megszokotthoz közelítő időjárási
viszonyok következménye volt.

A likviditás alakulása

az európai hubokon 

Az utóbbi években mind Nagy-Britannia,
mind a kontinentális Európa hubjain
jelentős mértékben nőtt a likviditás.
A kontinentális Európában a likviditás
2003 óta folyamatosan emelkedik, és ez
különösen igaz volt 2006-ra és 2007-re.
Amennyiben ez a trend folytatódik, az
elősegíti, hogy a földgáz egyre inkább
valódi, klasszikus áruvá váljon.

Ami a konkrét számokat illeti, a
nagy-britanniai National Balancing
Point (NBP) hub 2007. évi forgalma
903 milliárd m3 volt, 67 milliárd m3-es
fizikai szállítás mellett. Ehhez képest
a kontinentális hubok összforgalma a
maga 117 milliárd m3-ével és 40 milliárd
m3-es fizikai szállításával szerénynek
mondható, ugyanakkor ez az előző
évhez képest 35, illetve 42%-os
növekedést jelentett. A különbség
egyelőre olyan nagy, hogy reálisan
középtávon is az NBP marad Európa
leglikvidebb hubja.

Az elmúlt két évben a földgáz ára világszerte folyamatosan emelkedett.
Az okok a kínálati oldal relatív szűkösségében, a fejlett és a fejlődő piacok
keresletének növekedésében, valamint a korábban soha nem látott mértékű,
2008 közepéig tartó olajárdrágulásban, továbbá az infrastruktúra-fejlesztések
késlekedésében keresendők.
Mindazonáltal a konkrét árszintek piacról piacra változóan alakultak, az egyedi
regionális és nemzeti körülmények miatt. Globális földgázipari helyzetkép
Kubitsch Róbert, a KPMG energetikai és közüzemi tanácsadó csoport
szenior menedzserének tollából.

A

Sérülékeny
egyensúly
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A kontinentális Európa 2003-ban még
egyedüli jelentős hubjának, a belgiumi
Zeebruggének a forgalma 2007-ben
nagymértékben, 11%-kal csökkent az
előző évihez képest, a tényleges fizikai
forgalom visszaesése 7% volt. Az ok a
többi európai hub, különösen a holland
Title Transfer Facility (TTF) forgalmának
a növekedése volt.

A holland TTF a kontinentális Európa
legaktívabb hubja, amely 2008
januárjában – fennállása óta először
– nagyobb kereskedelmi forgalmat
bonyolított, mint a Zeebrugge.
A TTF-en forgalmazott földgáz ára 2006
decembere óta szorosan együtt mozog
az NBP hub áraival, amikortól a BBL
vezeték összeköti Nagy-Britanniát
Hollandiával. A TTF hub igen gyors

felemelkedése után az is feltételezhető,
hogy TTF-en alkalmazott árak a
közeljövőben benchmark árakká válnak
a holland földgázpiacon.

A németországi földgázszállítási piac több
szállítóhálózati engedélyes között oszlik
meg, amelyek mindegyike külön hubokat
működtet. Ezek közül a legjelentősebbek
az E.ON Gas Transport (EGT) által
üzemeltett virtuális piacok, valamint a
BEB Erdgas und Erdöl GmbH (BEB) által
működtetett észak-németországi BEB VP
(BEB virtual trading point). A virtuális
piacokon szállított fizikai mennyiség
2006-ról 2007-re 0,7 milliárd m3-ről
6,2 milliárdra nőtt. Ennek az óriási
bővülésnek a hátterében a 2007. október
1-jén bevezetett úgynevezett entry-exit
modell, valamint egyéb likviditás élénkítő

intézkedések álltak. (Az entry-exit modell
lényege, hogy a rendszerhasználók
külön-külön köthetnek le kapacitásokat
a földgázhálózat be- és kilépési pontjain,
nem foglalkozva a hálózat belső
transzportálóképességével.)

Franciaországban jelenleg öt hub
üzemel, közülük négyet a Gaz de France
leányvállalata, a GRTgaz üzemeltet, egyet
pedig a TIGF, amely a Total leánycége. Az öt
hub közül megközelítőleg 60%-os piaci
részesedésével a PEG Nord a leglikvidebb.
A kereskedett mennyiség a 2007-ben
közel 10 milliárd m3-re nőtt.

Az olaszországi PSV hub forgalma
2007-ben 63%-kal, 10,6 milliárd m3-re
emelkedett, a fizikai szállítások 41%-os
növekedése mellett. Mindezek ellenére
gázt szállítani a PSV hubra jelentős
problémát jelent a piacra újonnan
belépni szándékozók számára, mivel a
szállítóvezetéki kapacitások legnagyobb
hányadát az olasz inkumbens piaci
szereplők foglalták le. A likviditás növelése
érdekében az Eni végrehajtott egy második
gas release programot a PSV-n történő
szállítással, továbbá az illetékes
gazdaságfejlesztési minisztérium kötelezte
a nagy volumenű koncessziós jogokkal
rendelkező földgázkitermelő társaságokat,
hogy a felszínre hozott mennyiség egy
részét aukcióra bocsássák.

Az ausztriai Central European Gas
Hub (CEGH), amelyet a földrajzi
elhelyezkedése miatt Baumgarten
hubnak is neveznek, az Európába orosz
földgázt juttató Testvériség és Transgas
csővezetékek találkozásában van.
2007-ben a forgalma 17,7 milliárd m3-re
nőtt, míg a fizikai forgalom az előző
évhez viszonyított 46%-os bővülés
mellett 6,9 milliárd m3 volt.
2008 januárjában az OMV tulajdonában
lévő hub 50%-át az orosz Gazprom
vásárolta meg. A két tulajdonos
kijelentette, céljuk a CEGH-t a
kontinentális Európa egyik leglikvidebb
hubjává tenni. E cél megvalósításának
a konkrét lépései egyelőre nem
tisztázottak, különösen annak fényében,
hogy jelenleg a hub egyetlen jelentős
szállítója a Gazprom.
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Vezetéképítési projektek

Észak-Amerika

Az Energy Information Administration
(EIA) előzetes információi szerint
2007-ben Észak-Amerikában – döntő
részben az Egyesült Államokban – 51
csővezeték-építési projekt fejeződött be
4,1 milliárd dollár értékben, 155 milliárd
m3-rel növelve az éves szállítási
kapacitást. Ez a kapacitásbővülés
18%-kal felülmúlta a 2006-os értéket,
és majdnem duplája volt a 2005. évinek.

A jelentős mértékű csővezeték-építési
projektek elsődleges okai a jelenlegi,
illetve a jövőben feltételezhetően
bekövetkező regionális egyensúlyi
zavarok a keresletben és a kínálatban.
Az egyik legnagyobb, jelenleg is folyó
földgázcsővezeték-építési projekt az
Egyesült Államokban a Rocky Express
(REX), amely 2005-ben kezdődött.
A vezeték betáplálási pontjánál, a
Sziklás-hegység (Rocky Mountain)
területén a termelés messze felülmúlja
a fogyasztást, sőt további jelentős

termelésnövekedés várható a következő
néhány évben. A cél a többletföldgáz
fogyasztókhoz történő szállítási
kapacitásának a megteremtése.

Európa

Észak-Amerikával összehasonlítva
a jelenlegi európai csővezeték-
beruházások relatíve kisebbek, a nagy
távolságú vezetékek építése késik,
illetve jelentősen nőnek a költségek.

A fentieknek némileg ellentmondva
2007 októberében átadták a Langeled
vezetéket, a világ leghosszabb tenger
alatti földgázvezetékét (1.200 km), amely
a közel 400 milliárd m3-es bizonyított
készlettel rendelkező északi-tengeri
norvég Ormen Lange mezőt köti össze
a nagy-britanniai Eastingtonnal.

A tervezett Scanled csővezetékprojekt
Norvégiából szállítana gázt Svédországba
és Dániába. A beruházás becsült
költsége 900 millió euró, az átadás
céldátuma 2012, de végső döntés
csak az idén várható. 

Az éves szállítási kapacitás a tervek szerint
7 milliárd m3 lesz. Potenciális folytatása
lehet ennek a projektnek a kétirányú Baltic
Pipe, amely 3 milliárd m3-nyi kapacitást
jelentene Dánia és Lengyelország
között, csökkentve ezzel Lengyelország
függését az orosz földgáztól.

2007 végén a norvég kormány vissza -
lépett a Troll gázmező expanziójától.
Ezzel az erre a tervezett forrásnöveke -
désre alapozott Gas Network Expansion
(GNE) projekt – amely több nyugat-európai
országba szállította volna a termelt 20
milliárd m3 többletgázt – okafogyottá vált.

Oroszország

Az Északi Áramlat (Nord Stream)
csővezeték a Balti-tenger alatt köti majd
össze Oroszországot Németországgal,
újabb útvonalat teremtve így az orosz
gáznak Nyugat-Európa felé. Az építő
projekttársaság 51%-os tulajdonosa a
Gazprom, míg a 20-20%-os E.ON- és
BASF–Wintershall-részesedés mellett a
holland Gasunie rendelkezik 9%-nyi
pakettel.
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(Ez utóbbi ellentételezéseként a
Gazprom 9%-nyi részesedést kapott a
BBL csővezetéket birtokló társaságban,
e vezeték Hollandiát köti össze
Nagy-Britanniával.)

Az Északi Áramlat tenger alatti
részének eredetileg becsült költsége
ötmilliárd euró volt, amely mostanra
kis híján eléri a nyolcmilliárdot.
A vezetéknek 2010-re kellene elkészülni,
s évi 55 milliárd m3 földgáz szállítására
lesz alkalmas.

2007-ben a tervezett Déli Áramlat
(South Stream) vált a Gazprom
délkelet-európai exportstratégiájának
központi elemévé, kiszorítva vagy
magában foglalva ezzel más, korábbi
alternatívákat, mint például a Blue
Stream II-t. A projekt jelentős műszaki
kihívást jelent, mivel az építendő
vezeték 900 km-es tenger alatti
szakasza 2.200 méter mélységben
halad majd, ez egy nagyságrenddel
nagyobb, mint a Balti-tengerben 200
méteres mélységben tervezett Északi
Áramlat esetében. A vállalkozás becsült
költsége eléri a húszmilliárd dollárt.
A tenger alatti vezetéket az orosz fekete-
tengeri Beregovojétól a bulgáriai
Burgaszig építenék meg, ahonnan
potenciálisan elágazhat északnyugat,
azaz Szerbia és Magyarország felé,
valamint délre, Görögország és az
Adria alatt Olaszország felé.

A Kaszpi-tengeri régió

Mivel a Kaszpi-tengeri régió
országai (Kazahsztán, Üzbegisztán,
Türkmenisztán, Azerbajdzsán) a hajdani
Szovjetunió részét képezték, az itt
termelt földgáz döntő többsége a
mai napig Oroszországon keresztül jut
el az exportpiacokra. A Szovjetunió
felbomlása után számtalan kísérlet
történt arra, hogy közvetlen, Orosz -
országot nem érintő összeköttetések
létesüljenek a Kaszpi-tengeri régió és
Európa között.

A Nabucco projekt 2007-ben
különleges státust kapott azáltal, hogy
az Európai Bizottság koordinátort
nevezett ki a Kaszpi-tengeri régió–Közel-
Kelet–Európa közötti földgázútvonal
(„negyedik folyosó”) létrehozására.
A Nabucco csővezeték megépítésére
eredetileg öt midstream, illetve
downstream szereplő (az OMV, a MOL,
a Transgas, a Bulgargaz és a BOTAS)
szövetkezett, hozzájuk csatlakozott
2008 elején az RWE azzal a céllal,
hogy a majdani csővezeték közvetlen
kapcsolatot biztosítson a hatalmas
németországi piac felé is. A projekt
késlekedésének fő oka, hogy hiányzik
belőle egy upstream társaság
szerepvállalása, illetve nem
azonosították világosan a földgázforrást
sem. Ez a tény nyilvánvalóan nehezíti
azt is, hogy a projektben részt vevő
társaságok valódi stratégiai szövetséget
alakíthassanak ki.

2007 nyarán az azerbajdzsáni Shah
Deniz-i gázmező és Törökország keleti
része között megvalósult egy 690 km-es
összeköttetés, amelyet Dél-Kaukázus
(SCP) vagy Baku–Tbiliszi–Erzurum
(BTE) csővezetéknek neveznek.
A projekttársaság legjelentősebb
tulajdonosa a BP és a Statoil. A Shah
Deniz-i gázmező tartalékait 640 milliárd
m3-re becsülik.

Észak-Afrika

Az algériai Beni Safot és a
spanyolországi Almeriát összekötő
Medgaz csővezetéket 2001-ben
kezdték építeni, és várhatóan az idén
készül el. A vezeték hossza 210 km
lesz, évi 8 milliárd m3 földgáz szállítására
lesz alkalmas, összköltsége várhatóan
eléri a 900 millió eurót.

Az algériai gázt Szardínián keresztül
Olaszországba szállító Galsi projekt
ötlete 2003-ban fogalmazódott meg.
A csővezeték 530 km hosszú lesz, és
2000 méter mélyen halad majd a
Földközi-tengerben. 2007-ben kétoldalú
kormányközi egyezményben deklarálták
a projekt érdemi elindítását. A tervek
szerint a vezeték 2012-re készül el és
évi 8 milliárd m3 gázt szállít majd.

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

A világ egyes régióinak földgázfogyasztása (milliárd köbméter) Forrás: BP

Régió 1970 1980 1990 2000 2007

Észak-Amerika 645,7 640,9 637,3 791,8 801,0

Dél- és Közép-Amerika 18,1 34,9 58,4 95,1 134,5

Európa 300,8 648,5 994,1 1.013,5 1.155,7

Közel-Kelet 16,2 35,3 95,5 185,4 299,4

Afrika 1,7 18,5 38,1 55,5 83,5

Ázsia 14,7 72,7 157,2 296,1 447,8

Globálisan 997,2 1.450,9 1.980,7 2.437,3 2.921,9
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Európai összeköttetések 

Franciaország és Spanyolország
2007-ben jelentette be, hogy új
földgáz-összeköttetést kíván létesíteni
a két ország között. A Midcat projekt
célja nagyobb versenyt teremteni a
földgázellátásban, illetve növelni az
ellátás biztonságát azáltal, hogy
kapcsolatot biztosítanak a két országban
található LNG-terminálokhoz és
földgáztárolókhoz. A 150 km-es vezeték
addicionális beruházásokat is igényel
mindkét ország szállítóhálózatában.
Az üzembe helyezés várt időpontja
2013–2015, és a kapacitás mindkét
ország irányába várhatóan meghaladja
majd az évi 13 milliárd m3-t.

A tervek szerint a balti államok és
Finnország gázpiacainak regionális
integrációját megcélozva épülne meg
a Balticonnector, amely hozzáférést
biztosítana a többi régiós ország számára
is a lettországbeli 2,3 milliárd m3-es

tárolókapacitáshoz, növelve ezzel az
ellátásbiztonságot. A 220 km-es vezeték
a lettországbeli inčukalnsi gáztárolótól
indul majd, összekötve az észtországi
Tallinnt Helsinkivel.

Kelet-Európában jelenleg hiányoznak az
országok közötti földgázszállító vezetéki
összeköttetések. Mind ez idáig nem is volt
túl sok javaslat ennek megváltoztatására.
A MOL által kezdeményezett New
Europe Transmission System (NETS)
nemcsak összekötné Magyarország,
Ausztria, Szlovénia, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Románia
és Bulgária szállítóhálózatait, hanem
közös regionális földgáztársaságban
működtetné őket. A tervezett társaság
egy 27.000 km-es csővezeték-hálózatot
üzemeltetne, amely a harmadik
legnagyobb TSO lenne Európában.
A létrehozandó integrált szállítóhálózat
megerősítené az ellátásbiztonságot és a
földgázszállítási hatékonyságot a régióban.

Az LNG jelene, tervezett beruházások

Az LNG-előállítás világviszonylatban 9%-kal,
233 milliárd m3-re nőtt 2007-ben, folytatva
a gyors bővülést, amely az elmúlt öt évben
összesen 53% volt. A cseppfolyósító-
kapacitások 2007-ben 256 milliárd m3-t
tettek ki, tehát az előbbieket figyelembe
véve 91%-os kihasználtsággal üzemeltek.

További igen jelentős kapacitásnövelé -
seket terveztek a következő években:
2007, 2008 és 2009 során 80 milliárd m3

új kapacitás üzembe állásáról van szó.
A földgázzá visszaalakító kapacitások
esetében még ennél is nagyobb mértékű
(180 milliárd m3-es) bővülés szerepel
a tervek között a következő két évben,
elérve ezzel az évi 700 milliárd m3-es
teljesítőképességet. Ezek az expanziós
tervek ugyanakkor valószínűleg jelentős
késést szenvednek, mivel hiány van a
megfelelő szakemberekből, továbbá
az anyagköltségek is tekintélyes
mértékben nőttek.
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2007-ben három végső beruházási
döntés született: az évi 6,5 milliárd m3

kapacitású, 2010-től üzemelő ausztráliai
Pluto LNG-ről, a Skikda projektről
Algériában, évi 6,1 milliárd m3

kapacitással 2011-től, illetve az angolai,
7,1 milliárd m3-es, 2012-től üzemelő
LNG-kapacitásról.

Stratégiák egyes

gáztermelő országokban

A földgáz és az olaj stratégiai
fontossága sok olajtermelő
országban a kormány dominanciáját
eredményezi a rendelkezésre
álló források menedzselésében.
A Közel-Kelet, Afrika, Közép- és
Dél-Amerika, Oroszország, valamint
a volt Szovjetunió országaiban
szociális és politikai célok gyakran
játszanak jelentős szerepet a
szénhidrogénszektorral kapcsolatos
döntéseknél.

2008 elején Nigéria elnöke
nagyszabású földgázipari (azon belül
LNG-) fejlesztéseket jelentett be,
amelyek célja az ország exportjának
és belföldi felhasználásának a növelése
volt. A hivatalnokok megállapítása
szerint mindehhez elegendő
tartalékokkal rendelkezik Nigéria.
A konkrét tervek szerint az ország
energiatársaságai összesen 20 milliárd
dollárt fordítanak majd a beruházásokra.
Az ország jelenlegi energiaproblémáinak
megoldására a belföldi gázellátás
egyértelmű prioritást kap az exporttal
szemben, emiatt 25-30%-nyi földgázt
szánnak az ország belső fogyasztására.

Nagyon hasonló a helyzet Indonéziában
is, ahol szintén fokozatos elmozdulás
várható az exporttól a belső ellátás
irányába. A világ ez idáig legnagyobb
LNG-gyártója 2007-ben kijelentette,
fenn kívánja tartani a két szállítási
irány közötti egyensúlyt.

Az alacsony gázárak eredményeképpen
Iránban öt év alatt, 2007-ig 46%-kal nőtt
a gázfogyasztás, ezzel a világ harmadik
számú gázfelhasználójává vált az
Egyesült Államok és Oroszország után,
megelőzve Németországot. A fűtésre
használt gáz nagymértékű támogatása
vezetett a drasztikusan emelkedő
fogyasztáshoz, ugyanakkor az
ország hatalmas földgázkincsének
kitermelésére vonatkozóan szigorúan
korlátozó szabályok vannak érvényben.

Mindezek következtében a földgázban
és olajban gazdag Irán Türkmenisztánból
kénytelen importálni a gázt, amely a
hideg időjárás miatt 2008 februárjában
korlátozni kényszerült a szállításait.
Ezért Teheránban és az ország több
régiójában szüneteltetni kellett az
ellátást, továbbá a Törökországba menő
exportot is le kellett állítani egy időre.

A tervek szerint Irán meg szeretné
duplázni türkmenisztáni importját,
amely így elérné a 14 milliárd m3-t.

Nyugat-Ausztráliában az állam
kormánya 2006 végén a hosszú távú
energiaellátási érdekeket szem előtt
tartva úgy döntött, minden exportcélú
termelés (kivéve az LNG-termelést)
esetében a megtermelt mennyiségen
felül 15%-nyi földgázt a hazai ellátásra
kell fenntartani. Ez a szabályozás
összhangban van az államnak
a villamosenergia-termelés üzemanyag-
ellátásának diverzifikációjára
vonatkozó politikájával, biztosítva a
villamosenergia-ellátás biztonságát a
megfelelő földgázforrásokon keresztül.

Oroszország energiamérlegében
a földgáz több mint 50%-os súllyal
szerepel a több mint 450 milliárd m3-es
éves hazai fogyasztás mellett.
A fogyasztók által fizetett ár és a
kitermelés, valamint a szállítás
költsége között kevés a kapcsolat,
és bár a belföldi árak az utóbbi időben
nőttek, még mindig jócskán elmaradnak
az exportált földgázétól. A kormány
elkötelezte magát amellett, hogy 2011-ig
az árakat – legalább az ipari fogyasztók
esetében – az európai exportárszintekre
növeli.

Az orosz kormány monopóliumot hozott
létre a földgáz exportálására, leszorítva
ezáltal az árat, amelyet a független
termelők kaphatnak az általuk felszínre
hozott gázért, amelyet a Gazprom által
ellenőrzött vezetékeken kell szállítani.
Ennek eredményeképpen csökken az
ösztönzés a termelésbe történő
beruházásra. Ezt felismerve az utóbbi
időben a kormány megpróbál lépéseket
tenni ennek a helyzetnek a
megváltoztatása érdekében.
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gázpiac megnyitásának
előkészítése meglehetősen
feszült helyzetben kezdődött:

a MOL nem látott más megoldást a
gázüzletben egyre csak halmozódó
veszteségeinek kezelésére, mint
a gázüzletág eladását. Eredetileg
valamennyi gázpiaci tevékenységtől
meg kívánt válni a cég, az Európai
Bizottság azonban, mint ismert, csak
a közüzemi nagykereskedelmet és
a tárolást engedte eladni. A szállítást
meg kellett tartania a MOL-nak.
Ma már úgy tűnik, ez a szétválasztási
kötelezettség kifejezetten jól jött a
magyar olajtársaságnak, tekintve,
hogy a rendszerirányítóként is működő
Földgázszállító Zrt. mellett egy új
gázipari üzletág kezd formálódni.
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezér -
igazgatója több ízben is jelezte, cége
a szabályozott tevékenységekben,
a földgázszállításban és -tárolásban
komoly üzleti lehetőséget lát, igyekszik
tehát bővíteni ezen kapacitásait,
érdekeltségeit. Ezért is kötött
együttműködési megállapodást a
Gazprommal közös magyarországi
tároló fejlesztésére. Hiába egészítették
ki a magyarországi gáztarifarendszert
az úgynevezett importár-korrekciós
tényezővel (iksz), a MOL 2004-ben

eladta a nagykeres kedelmet az E.ON
Ruhrgasnak az addig felhalmozott több
száz milliárdos veszteséggel, illetve
értelemszerűen a Gazprommal meglévő,
hosszú távú importszerződéssel együtt. 

Piaci körökben akkoriban arra
számítottak, hogy a német
befektető megjelenése a közüzemi
nagykereskedelemben felgyorsíthatja az
árak piacosodását, a keresztfinanszírozás
megszűnését, vagyis a viszonyok
tisztulását. Nos, akik erre számítottak,
azoknak csalódniuk kellett, az E.ON-nal
együtt. A tranzakciót követő két évben
úgy tűnt, az állam tartja magát a
megállapodáshoz, miszerint az ikszen
keresztül a kormány megtéríti a korábbi
veszteséget. Emlékezetes: 2006-ban
az olajárak csökkenése ugyan lehetővé
tette volna, hogy a magyarországi
földgáz fogyasztói ára mérséklődjön,
ehhez képest szerény áremelés
következett be, és ez jelentősen
apasztotta az E.ON-nak az állammal,
vagy inkább a magyarországi
gázfogyasztókkal szembeni követelését.
Ez a folyamat azonban 2008-ban
lefékeződött, sőt, az év utolsó negyedében
meg is fordult. A nyár végére 30 milliárd
forintra csökkent a magyar fogyasztók
adóssága, az októberi áremelés mértéke

azonban elmaradt a piaci alapon
indokolhatótól, a 2009. januári
árnövelést pedig – mint tudjuk
– elhalasztotta a kormány. 

Mi szükség a közel százoldalnyi
árszabályozási rendeletre és a
kilencemeletes törteket tartalmazó
árképletre, ha a kormány amúgy is
az aktuális politikai szempontjai alapján
dönt a háztartási árakról – értékelte
a 2008 végén kialakult helyzetet
Drucker György, az energiainfo.hu
vezető elemzője. Molnár Csaba
újonnan kinevezett közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter
indoklása szerint azért nem fogadták
el a Magyar Energia Hivatalnak (MEH)
a földgázárak átlagosan 10%-os
emelésére vonatkozó előterjesztését,
mert a kormány arra számít, hogy 2009
második negyedévétől csökken majd az
importgáz ára. Ugyanakkor tekintetbe
vették a forint-dollár kurzus változékony -
ságát és a „társadalompolitikai
szempontokat” is. 

A politikai árazásnak komoly
hagyományai vannak a magyar
energiaiparban. Szakmai körökben
élénken él még a 2000. évi 42%-os ipari
fogyasztói gázáremelésnek az emléke.
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A szakma minden erőfeszítése ellenére az elmúlt években nem
sikerült a magyarországi gázpiacot megtisztítani a múltban
felhalmozott feszültségektől. A politikai elit elszánt, hogy
megvédje a háztartási, illetve a kommunális fogyasztókat a piaci
áraktól, ugyanakkor valamilyen módon eleget kellene tennie az
uniós liberalizációs kötelezettségeknek is. Ez a felemás helyzet
jellemezte az elmúlt évek szabályozását – derül ki az energiainfo.hu
összefoglalójából.

Gúzsba kötve

A



45Földgázipar | A szektor alakulása Magyarországon 2008-ban

Akkor a legnagyobb magyarországi
fogyasztóknak kellett megfizetniük azt,
hogy a megelőző években a MOL-nak
súlyos veszteséget okozott a gáz-
nagykereskedelem. Miután a kormány
meghozta a döntést, az energiahivatal
munkatársai megkapták a feladatot,
készítsenek olyan számítást, amely
igazolja a 42%-os, az ipari energia -
fogyasztók meglehetősen szűk körét

érintő drágulást. Alig volt visszhangja,
hogy az érintett társaságok akkor az
Alkotmánybírósághoz fordultak.
A testület nyolc év elteltével okafogyottá
minősítette a beadványt, miután már
2005-ben megszűnt az a rendelkezés,
amely annak idején az ötszáz-egynéhány
fogyasztót érintő rendkívüli árintézkedést
volt hivatott legalizálni. Drucker György
úgy véli, a kormány az elmúlt évek

tapasztalatai szerint azt tehet az
energiaárakkal, amit akar. 

Ugyanígy láthatják az E.ON-nál is.
Bár a cég komoly önmérsékletet
tanúsított 2008 végén, és igen
higgadtan értékelte a helyzetet, az
áremelés elmaradása – szakértői
számítások szerint – akár 100 milliárd
forintos veszteséget is okozhat a
társaságnak, s ezt jobb híján az
anyavállalat lesz kénytelen finanszírozni,
legalábbis átmenetileg. A földgáz-
nagykereskedő az elmúlt év utolsó
negyedében köbméterenként hozzá -
vetőlegesen 20-25 forintot veszített a
gázimporton, tekintve, hogy az akkor
érvényes gázárakat még 147 forintos dollár-
árfolyammal kalkulálta a MEH, a kurzus
viszont akkor már 200 forint felett járt.
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„Mi szükség a közel százoldalnyi árszabályozási

rendeletre és a kilencemeletes törteket

tartalmazó árképletre, ha a kormány amúgy is

az aktuális politikai szempontjai alapján dönt

a háztartási árakról?”
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Ráadásul október 1-jétől, minden
előzetes konzultáció nélkül a kabinet
egyszeriben megszüntette az importár-
korrekciós tényezőt, vagyis ma már
semmilyen biztosítéka nincs a
nagykereskedőnek arra, hogy a
gázimportnak a hazai árszabályozás
miatti veszteségét valamikor is
kompenzálná a rendszer. 

Bár az E.ON-nál is azzal számoltak, hogy
2009 első negyedévében csökkenhet a
gáz elszámolóára, az előző negyedévi
111 dollárról ezer köbméterenként 99-re.
Ezt a hatást azonban nemcsak kioltja, de
felül is írja a forint 30%-os gyengülése
a dollárral szemben. Mindebből az
következik, hogy 2009 első felében
inkább a devizaárfolyamok lesznek
meghatározók, hiszen az olajár alakulása
jól ismert, a gázár pedig kilenc hónapos
késleltetéssel követi az olajárat. Az olajár
a várakozások szerint jóval a 2008. nyári
csúcs alatt alakul az idén. Az árupiaci
elemzők ráadásul azzal számolnak,
hogy a fekete arany jegyzése tartósan
a 60–80 dolláros sávban marad, vagyis
nem éri el, de még csak meg sem

közelíti a 2008. nyári 140 dolláros
csúcsot.

A jelenlegi szabályozás szerint
egyébként a földgáz-nagykereskedőnek
a tárgyaláson kívül alig van más eszköze
az érdekérvényesítésre. Nem szállhat ki
a gáz-nagykereskedelemből, nem
adhatja vissza az engedélyét.
Legfeljebb, ha csődbe megy a cég,
akkor van módja szabadulni az ellátási
kötelezettségtől, erre az esetre azonban
– úgy tudjuk – nincs kész forgatókönyv,
és nem tudni, akkor ki és milyen
formában biztosítaná az ország
folyamatos ellátását. 

Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, a befektetők valamilyen
formában mindig visszakapták –
legalább részben – azt, amit a lakossági
energiaárak mesterséges eltérítése
miatt elvesztettek. Hol a hálózati
társaságaikon, hol az ipari
energiafogyasztók árain. A politikai
árazásnak megvan az a rizikója,
hogy felveri a szabadpiaci árakat.
A kereskedők és a szolgáltatók ugyanis

nyilván nem nyelik le a veszteséget, és
igyekeznek csoportszinten kezelni az
ilyen szabályozási kockázatokat.
Az árampiaci példa is ezt igazolja, a
lakossági fogyasztók esetében csak
3,5%-os, a hálózati tarifa emelkedésé -
ből eredő drágulás volt január 1-jétől,
a szabadpiaci fogyasztóknak viszont az
idén átlagosan 20-25%-kal kell többet
fizetni az áramért, legalábbis a MEH
előrejelzése szerint. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy bármely ágon folyik
is be a pénz az energiaszolgáltatókhoz,
-kereskedőkhöz, azt végső soron így is,
úgy is a lakosság fizeti meg. A háztartási
tarifák mesterséges eltérítésének így
kizárólag politikai hozadéka van, az is
csak rövid távon, hiszen a gáz- vagy
villamosenergia-rendszerben
felhalmozott adósságot egyszer
valakinek rendeznie kell. Annyi bizonyos,
a számlát nem a befektetők egyenlítik
majd ki. 

Az elmúlt évben nemcsak tarifa -
ügyekben nem sikerült előrelépniük
a magyar döntéshozóknak, de az
ellátásbiztonság szempontjából fontos
vezetéktervek sem kerültek közelebb a
megvalósuláshoz, pedig minden jel –
leginkább a január elején megismétlődött
orosz–ukrán gázkrízis – ismét csak azt
mutatta, szükség van az alternatív
importútvonalak kiépítésére (az év
eleji gázkrízisről készült részéletes
összefoglalónkat A Címlapsztorik
című fejezetben találja). 

Minél több vezetéken és minél több
irányból érkezik gáz az unióba, annál
nagyobb lesz az ellátásbiztonság és a
verseny. Meg kell nézni az olajpiacot,
azért nem élhet vissza senki a
pozíciójával, mert verseny van – Hernádi
Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
szerint ezért van szükség a Nabucco és
a Déli Áramlat vezetékre is.
Az elmúlt év elején az ellenzék részéről
kemény támadások érték a kormányt,
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„Minél több vezetéken és minél több irányból

érkezik gáz az unióba, annál nagyobb lesz az

ellátásbiztonság és a verseny.”
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sőt, Brüsszel is rosszallását fejezte ki,
amiért a kabinet támogatásáról
biztosította a Gazprom által tervezett
Déli Áramlat vezetéket, jóllehet az
elkövetkező években magyar és
nemzetközi szakértők szerint is olyan
mértékben növekszik az EU földgáz -
igénye, hogy az összes jelenleg ismert
vezetékterv megvalósulása esetén
sem lesz feltétlenül 100%-os az
ellátásbiztonság.

A következő másfél évtizedben a
várakozások szerint 200 milliárd
köbméterrel nő a kontinens országainak
ma valamivel több mint 500 milliárd
köbméternyi éves földgázigénye, és
eközben 80 milliárddal esik vissza a saját
termelés. Az így kialakuló 200 milliárd
köbméteres hiányból a Nabucco
30 milliárdnyit tud majd fedezni,
és a Déli Áramlatot is ugyanekkora
kapacitásúra tervezik, vagyis a két
vezeték a cseppfolyós gáz (LNG)
importjának terveivel együtt sem lesz
képes biztosítani a szükséges többletet.
Ilyen körülmények között értelmetlen
a két vezetékterv közötti versenyről
beszélni, vagy attól tartani, hogy a
Gazprom által szervezett Déli Áramlat
megvalósulása szükségtelenné tenné
a Nabuccót (a vezetéktervekről szóló
részletes anyagunkat A Címlapsztorik
című fejezetben találja). 

Ugyan áttörést 2008 sem hozott a
piacnyitás tekintetében a magyar
gázpiacon, a liberalizáció mégsem
nevezhető sikertelennek. Ez azonban
szinte egyetlen cégnek, az Első Magyar
Földgáz- és Energiakereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-nek, azaz az EMFESZ

Kft.-nek köszönhető. „Megváltoztattuk
a monopolisztikus struktúrát” – foglalta
össze egyetlen rövid mondatban
Góczi István az elmúlt néhány év
erőfeszítéseit. Ezek eredményeként
nemcsak 20%-os részesedésük van az
ipari fogyasztók piacán, de kiérdemelték
a Platts, a világ vezető energiaipari
hírszolgáltatójának globális díját a
feltörekvő cégek kategóriájában.

A tíz évvel ezelőtt alapított díjat
– amelyet tizenhat kategóriában
osztanak ki – szakmai körökben a
szénhidrogénipar Oscar-díjának tartják.
Az EMFESZ 2008-ban már második
alkalommal jutott a döntőbe, ráadásul
ezúttal két kategóriában is finalista volt:
a Rising Star mellett az Industrial
Leadershipben is. A régióból rajta kívül
egyedül a MOL és a cseh CEZ jutott
a legjobbak közé és nyerte el végül
Az év finomítási és kereskedelmi üzlete,
illetve Az év áramtermelője díjat. 

Az EMFESZ sikerének az lehet a titka,
hogy alapvetően más filozófiával
közelített a fogyasztókhoz, mint a többi
gázszolgáltató, -kereskedő. A többiek
nem kényszerültek arra, hogy a gázpiac
2003-as, részleges megnyitásakor
offenzívát indítsanak, hiszen a piacot
gyakorlatilag már felosztották. Ebbe
a korábbról örökölt merev struktúrába
kellett éket vernie annak, aki érdemi
üzleti tevékenységet kívánt kezdeni,
és aktívan akart kereskedni. Góczi István
szerint ez magyarázza, hogy nem a
nyugat-európai anyavállalatok itteni
gázkereskedői kezdtek intenzív
kereskedelmi tevékenységbe,
hanem egy orosz–ukrán hátterű, fiatal,

dinamikus csapattal, menedzsmenttel
rendelkező cég kezdte feszegetni
– a törvény adta lehetőségekkel élve
– a magyarországi gázpiac korábbi
kereteit. Az EMFESZ még a teljes
piacnyitást kimondó, 2008 nyarán
elfogadott új gáztörvény megszületése
előtt megjelent a lakossági piacon is, és
nekiállt az ottani korlátok lebontásának.

Az elmúlt év egyik külön érdekessége
volt, hogy bár 8%-os átlagos árelőnyt
kínáltak különböző konstrukciókban a
háztartásoknak, szinte lasszóval kellett
fogniuk a fogyasztókat. 

Az EMFESZ ügyvezető igazgatója
egyébként úgy véli, Magyarországnak
kiváló adottságai vannak ahhoz, hogy
regionális gázkereskedelmi centrum,
ha úgy tetszik, gáztőzsde központja
legyen. Ezt a lehetőséget Góczi István
szerint semmiképpen nem lenne
szabad elszalasztani. Szerinte egy
ilyen szervezett piac két-három év alatt
felállítható. Kérdés persze, hogy a régiós
országokban megvan-e a szándék a
regionális szervezett piac felállítására.
Ennek csírájaként formálódik a
MOL kezdeményezésére elindult,
úgynevezett NETS- (New Europe
Transmission System) projekt.
A nemzeti vezetékrendszerek
összekapcsolását célzó tervhez eddig
Horvátország és Románia csatlakozott,
de fontolgatja a társulást Szerbia,
Bulgária és Szlovénia is. A januárban
megélt gázkrízis minden bizonnyal
lökést adhat a terv megvalósításának,
amely alapvetően a régió fogyasztóinak
ellátásbiztonságát javítaná.
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A visegrádi államok földgázfogyasztása (milliárd köbméter) Forrás: BP

Régió 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Csehország 7,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,3 8,9 8,7 8,7 9,1 9,6 9,8 8,9

Magyarország 10,2 11,4 10,8 10,9 11,0 10,7 11,9 11,8 12,9 12,8 13,2 12,5 11,8

Lengyelország 9,9 10,6 10,5 10,6 10,3 11,1 11,5 11,2 11,2 13,1 13,6 13,7 13,7

Szlovákia 5,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 6,5 6,3 6,1 6,6 6,4 5,9

Európa összesen 929,4 976,4 936,3 960,3 982,9 1.013,5 1.025,5 1.045,6 1.070,7 1.104,3 1.128,3 1.151,5 1.155,7
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Góczi István

ügyvezető igazgató, Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Gáz mindenekfelett
– nem látszik esély

a függőség csökkentésére
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földgáz Európa majd minden
országában megkerülhetetlenül
fontos energiahordozó. A világ

2007. évi primer energiafelhasználásának
összetétele százalékban kifejezve
a következő volt:

nukleáris 5,8
földgáz 23,7
szén 28,4
olaj 35,8
megújuló 6,3

Ez a világkép nagyjából azonos Európa
egészére, de természetesen az egyes
országokban lényeges eltérés lehet,
szoros összefüggésben az ország
földrajzi, geológiai adottságaival és
az elmúlt évtizedekben alkalmazott
energetikai stratégiával.

Európa területének háromnegyedén
az orosz eredetű földgáz a jellemző.
Természetesen jelentős a brit, a norvég
és a holland termelés és export is.
A Gazprom évente mintegy 160 Mrd m3

földgázt exportál Európába és mintegy
100 Mrd m3-t a FÁK országaiba. 

Az európai földgázigény 2020-ig akár
120–200 Mrd m3-rel is nőhet, ennek
okát mindenekelőtt a földgáz előnyös
tulajdonságaiban kell keresni.
A növekedés legfontosabb tétele a
növekvő villamosáram-igény, ezt rövid
időn belül csak gázturbinás erőművek
létesítésével lehet fedezni.

Hazánk a földgázfelhasználás
szempontjából kiemelkedő szerepet
tölt be Európában, a teljes primer
energiahordozói igény 42%-át teszi ki
a földgáz. Ezt az arányt csak Hollandia
múlja felül. Előkelő a helyezésünk abból
a szempontból is, hogy a lakosság
72%-a használ földgázt. 

A magyar földgázfelhasználás
13–15 Mrd m3 évente, alapvetően a külső
hőmérséklet alakulásától függően.
A földgázfelhasználáson belül 4,5 Mrd m3

a lakosság, szintén 4,5 Mrd m3 a nem
lakossági fogyasztók és 4,5 Mrd m3 az
erőművek és gázmotorok fogyasztása.

A lakosság földgázellátottsága adottság,
az évente bekapcsolt 30-40 ezer új
fogyasztó azt mutatja, hogy az új
építésű lakások szinte kizárólagos
fűtési energiahordozója a földgáz. 

A nem lakossági fogyasztási szektorban
az állami és közigazgatási intézmények
felhasználása a racionalizálások
következtében lassan csökken.

A termelő ágazatokban az ipari
struktúra átalakítása után stabilizálódott
a földgázfelhasználás.  

A villamosáram-termelésben
a földgázfelhasználás előretört:
mintegy 400 MWe teljesítményű
gázmotort helyeztek üzembe
(ezek földgázteljesítmény-igénye
800 MW körül van), új gázturbinás
egységek épültek több mint 300 MWe
teljesítménnyel, a villamos erőművek
tartalékai és a menetrendtartó erőművi
egységek mind földgáztüzelésűek.
A villamosáram-fogyasztás folyamatosan
nő, évi 1,5–1,8%-kal, a villamosáram-
import majdnem nullára csökkent,
a hazai erőművek műszaki állapota
gyakran teszi szükségessé tartalék
egységek beléptetését. A kieső
nukleáris, szén- vagy fatüzelésű blokkok
helyett mindig földgáztüzelésűeket
hívnak be, a gyors indíthatóság miatt.
(A szekunder és tercier tartalék
gázturbinaolajjal üzemel.) 

2020-ig legalább 6.000–8.000 MW
új villamosáram-termelő kapacitás
építése szükséges az előző okok miatt.
2020-ig ekkora erőművi kapacitást
szinte kizárólag csak földgázalapon lehet
létesíteni. (Figyelembe vehetjük azt is,
hogy egy kombinált ciklusú gázturbinás
erőmű 800 euró/kW áron létesíthető,

ugyanez a létesítési költség szénerőműnél
2.500 euró/kW, nukleáris erőműnél
pedig 3.000 euró/kW.) A 2010 után
üzembe helyezendő gönyűi,
százhalombattai vagy nyírtassi
erőművek mindegyike gázturbinás
létesítmény lesz, a legkorszerűbb
technikai színvonalon, 50% feletti
hatásfokkal. Az új erőművek földgázigénye
2,5–4,5 Mrd m3 többletet jelent évente.

Áttekintve tehát:
• A lakossági szektorban a

földgázfelhasználás kismértékben
növekszik, a 3,4 millió fogyasztó éves
felhasználása egyértelműen az
időjárás függvénye. A lakossági
földgáz-takarékossági programok
hatása még nem nagyon mutatható ki.
Biztos, hogy a hőszigetelés és
a fűtésszabályozás gyorsabb
elterjedése tudná ellensúlyozni
az új fogyasztók többletigényét.

• Az önkormányzati és állami
intézmények számának csökkenése,
az ezen a területen igen lassan
elinduló energiatakarékosság a
fogyasztói szektor földgázigényének
szinten maradását jelentheti.

• A termelő szektor gázfogyasztásában
lényeges változás nem várható,
a zöldmezős beruházások száma elég
csekély ahhoz, hogy a földgázigényt
elmozdítsa. A 2008-ban indult
pénzügyi, majd gazdasági válság,
a 2009 januárjában kirobbant új
orosz–ukrán gázvita hatását még
nehéz megbecsülni, de az biztos,
hogy ez a fogyasztói szektor szenvedi
meg leginkább a válságjelenségeket.

„A növekedés legfontosabb tétele a növekvő

villamosáram-igény, ezt rövid időn belül

csak gázturbinás erőművek létesítésével

lehet fedezni.”

A
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• A villamosáram-termelés területén
a többletáramigények kizárólag
földgáztüzelésű erőművekben
termelhetők meg. A kieső nem
földgáztüzelésű blokkok pótlására
is gázerőművek léptethetők be.
A szépen gyarapodó szélerőművek
melegtartaléka szintén földgáztüzelésű
blokk. A villamosáram-termelés
földgázigénye folyamatosan nő,
lényegesen megugrik 2011 után az új,
nagy gázturbinás blokkok indulásával. 

Az ország földgázfüggőségének
lényeges csökkentése a ma
rendelkezésünkre álló erőforrások
és az ország természeti adottságai
mellett érdemben nem lehetséges.

A földgázfüggőség csökkenthető:
• Energiatakarékossággal: az

energiafelhasználás mérésével,
szabályozással, hőszigeteléssel.
Ezen a területen van nagyon
sok tennivaló, mert a lakosság
támogatott takarékossági programjai
mellett erőforrások kellenének az
intézmények takarékosságára is.

• A földgáz lecserélésével
más energiahordozóra: a hazai
energiahordozó-termelésben nincs
olyan forrás, amely versenyképes áron,
érdemi mennyiségben tudna földgázt
kiváltani. Az importlehetőségek közül
a szén korlátlan adottság, kiváló
minőségű (alacsony hamutartalmú,
gyakorlatilag kénmentes) szén
versenyképes áron kapható. 

• A megújuló energiahordozók
lehetnének a földgázfogyasztás
ellentételei, ha ezek a források
olcsón, nagy mennyiségben és
versenyképes átállási költséggel
bevonhatók lennének az energiapiacra.
Az ország teljes primer energiahordozó-
szükségletének 4%-át fedezik ma
a megújuló források, ennek 14%-ra
emelése a kormány 2020-ig
körvonalazott célja. A megújuló
energiaforrásaink közül valódi,
kiaknázatlan tartalékot képez
a háztartási- és kommunálisszemét-
tüzelés és a biogáztermelés-hasznosítás.

• A földgázfelhasználás szempontjából
nagyon fontos előrelépés lenne,
ha a villamosáram-termelésben
a nukleáris tüzelőanyag súlya
lényegesen megnőne, ezzel az
erőművi földgázfelhasználás
nagyjából csak a menetrendtartás
energiahordozója lehetne. 

Európa növekvő gázigénye legalább
kétharmadát csővezetéken és
elsősorban az orosz, közép-ázsiai
készletekből tervezik kielégíteni.
(Az egyharmadon osztozhatnak az
észak-afrikai és a közel-keleti szállítók.)
Jól látható, hogy Európa gázellátásában
a Gazprom meghatározó szerepet akar
betölteni, ezért:
• sorra erősíti földgázbeszerzéseit

is Közel-Keleten, Észak-Afrikában,
de Közép-Amerikában is,

• nagy kapacitású szállítóvezeték-
építéseket indít Nyugat-Európa felé,

• sorra köti a hosszú távú
földgázszállítási szerződéseit a nagy
multinacionális energiakonszernekkel.

A ma már megnevezett Északi-, Déli-,
Kék Áramlat és a Nabucco vezeték
mindegyikére szükség lesz az európai
többletföldgáz-igények leszállításához.
Valamennyi szállítóvezeték orosz vagy
közép-ázsiai földgázforrásokra tervezi a
szállítást. 

Valamennyi szállítóvezeték dollár-
milliárdokból építhető meg.
A projekteket bankok finanszírozzák,
és csak akkor, ha a földgázszállításokra
hosszú távú szerződéseket kötnek olyan
cégek, amelyek mögé esetenként még
az egyes államok is beállnak. Ezeknek
a szerződéseknek az előkészítése akár
több időt is igényelhet, mint a tényleges
vezetéképítés.

Magyarország számára a térségünket
érintő mindegyik nagy szállítóvezeték
fontos, mert további földgázforrást hoz
a térségbe, részesei lehetünk
a gáztranzitálásnak, és hazánk
részesedhet az üzletből a föld
alatti tárolási lehetőségeinkkel is.

A nemzetközi beruházásokban történő
részvételhez állami vagy vállalkozói
tőkére is szükség van. Ennek
előteremtésére a kiterebélyesedő
pénzügyi és gazdasági válság mellett
most csökkennek az esélyek.

A nem hagyományos földgázkészletek
a világon mindenhol megtalálhatók,
így Magyarországon is. A kitermelési
technológiát nehezíti, hogy kemény
kőzetben kell a műveleteket végezni,
extrém nagy nyomás mellett és igen
magas hőmérsékleti környezetben.
A szükséges technika és technológia
ismert, a makói kutatásokat végző
cégek ezt be is hozták az országba. 

A kutatás, majd a termelés költségei
igen magasak, a kutatások kockázata
magasabb, mint a hagyományos
szénhidrogénkészlettel rendelkező
területeké. A munkálatok finanszírozása
banki válságok közepette nem egyszerű
feladat.

A nem konvencionális készletek
termelésbe állításával közel azonos
fontosságú kérdés lehet a nagy inert
tartalmú hazai földgázkészletek
hasznosítása. 

A magyar földgázpiac szabályozása már
évtizedek óta azonos struktúrájú:
törvény, végrehajtási kormányrendelet,
miniszteri rendeletek alkotják a
jogszabályi kört, az operatív működést
pedig hatóság által ellenőrzött
szabályzatok határozzák meg. 

A jogszabályokat rendszeresen
módosítják, részben az időszakonként
szükséges újraszabályozások (például
árszabályozás) miatt, részben azért,
mert a kiadáskor nem látott működési
zavarokat kell ezzel megszüntetni.
Akár gáztörvény, akár végrehajtási
rendelet több módosítást is megért.
A jogszabályok tartalma és a szabályozás
köre a hierarchikus rendnek megfelelően
felzárkózik a magasabb jogszabályhoz,
ezzel együtt találhatók a magasabb
jogszabálynak ellentmondó tételek is.
Nem teljesen egyértelmű a magasabb
jogszabályoknak az alacsonyabb

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
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jogszabályok tartalmára vonatkozó
felhatalmazása. Többször előfordult már,
hogy szabályzatok olyan pénzügyi
szankciókat tartalmaztak, amelyek
kiszabására jogszabály nem adott
felhatalmazást.

Általában jellemző, hogy az iparág
egészét érintő, de a természetes
érdekviszonyok miatt egységesen
el nem fogadható szabályozások a
jogszabályokból a szabályzatokba
csúsznak. A szabályzatok kiadását
bár hatóság engedélyezi, de ezek a
szabályzatok állandóan a szakmai
viták kereszttüzében állnak.

Ismert, hogy 2009. július 1-jén megszűnik
a közüzemi gázszolgáltatás és a közüzemi
földgáz-nagykereskedés. A két
szolgáltatási forma a teljes körű állami
szabályozás terméke: a szolgáltatás
elemeit, minden részletét és főleg
a közüzemi nagykereskedő-közüzemi
szolgáltató közötti elszámolást, valamint
a közüzemi szolgáltató-közüzemi
fogyasztó közötti fogyasztói árat
rendeletek határozták meg. Bár a
rendeletek hatósági ármaximumról
szóltak, azonban nincs tudomásunk
arról, hogy az ármaximumból
nyilvánosan engedtek volna az érintett
szolgáltatók. A hatósági árakat bár a
miniszter rendeletben hirdette ki, de
köztudott, hogy az árváltoztatásokról
kormányszinten döntöttek.
Az ármeghatározások csak részben
nyugodtak közgazdasági (költség)alapon,
jellemzően politikai döntés született a
viszonteladói és a fogyasztói árakról.
Az ármeghatározásoknál alkalmazott
költségvizsgálatok alapvetően
költségigazolási eljárások voltak, a
szolgáltatót nem nagyon kényszerítették
nagyobb hatékonyságra. 

A közüzemi szolgáltató a földgázt csak a
közüzemi nagykereskedőtől szerezheti
be, kizárólag hatósági áron.
Ez a viszonteladói ár nem fedezi az
importőr költségeit, a viszonteladói
és a fogyasztói ár különbözete nem
fedezi a közüzemi szolgáltató költségeit.

A gáztörvény (GET) célja az állami
beavatkozás mérséklése a piaci
folyamatok értékének, árának
meghatározásában. Kiemelt szerepe
volt mindig a lakossági földgázárak
meghatározásának mint lényeges
közhangulati elemnek. Mára a hatósági
fogyasztói árak torz rendszere alakult ki:
a háztartási fogyasztó azonos árat fizet,
mint az azonos nagyságú nem lakossági
fogyasztó. Az ipari fogyasztók ára alig
marad el a lakossági árakétól.

A hatósági viszonteladói és fogyasztói
árak megszüntetése a piacosodási
folyamat legfontosabb eleme.

A 2009. július 1-jén megszűnő hatósági
fogyasztói árak várható szintje és az
akkor érvényes földgázimportárak
aránya ma még nem látható. Azok az
olajpiaci kilátások, amelyek két-három
hónapra adnak többé-kevésbé
használható prognózist, azt sejtetik,
hogy a június 30-án megszűnő hatósági
fogyasztói és a szabadpiaci árak közötti
különbség jelentős lesz, és ezt a hirtelen
áremelkedést a szabadpiac rovására
akarják könyveltetni.

A gáztörvény megalkotta a védendő
fogyasztók intézményét: azokat
a háztartási fogyasztókat kell a
megkülönböztetett ellátásban
részesíteni, akik valamilyen jogcímen
rendszeres állami támogatást vesznek
igénybe. Az érintett fogyasztók egy
részét ki nem kapcsolhatónak is
minősíthetik. A megkülönböztetett
bánásmód költségeit az ellátó
kereskedőnek/egyetemes szolgáltatónak
kell viselni, amely költség megemeli
azoknak a fogyasztói árát is, akik nem
jogosultak erre a megkülönböztetésre.
Az állam egy szociális ellátási
kötelezettségét ezzel minden
fogyasztó terhévé tette.

A GET rendelkezik az egyetemes
szolgáltatás igénybevételi jogosultságáról.
A törvény szerint 2009. július 1-jétől
nem veheti igénybe az egyetemes
szolgáltatást a 100 m3/h lekötött
teljesítmény feletti fogyasztó,
az ellátását saját maga szervezheti meg,

vagy a szabadpiacon biztosíthatja. 2010.
július 1-jétől nem lehet egyetemes
szolgáltatásban a 20–100 m3/h közötti
lekötésű fogyasztó sem, a szabadpiacra
kell lépnie. 

A törvényalkotók szándéka egyértelmű:
az egyetemes szolgáltatást – egy
átmeneti idő után – csak az alacsony
alkuerejű fogyasztók vehessék igénybe,
és a földgázpiac meghatározó szegmense
legyen a szabadpiaci ellátás.
A mai fogyasztási adatok mellett a teljes
20 m3/h alatti fogyasztói kör mintegy
3,4 millió fogyasztó, és az éves
felhasználása 4,8 milliárd m3 évente.
Természetesen ez a fogyasztói kör is
választhatja a szabadpiaci ellátást, és
meg is indult ennek a fogyasztói körnek
a közüzemi szolgáltatásból történő
kilépése.
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„A törvényalkotók

szándéka egyértelmű,

az egyetemes

szolgáltatást csak az

alacsony alkuerejű

fogyasztók vehessék

igénybe, és a földgázpiac

meghatározó

szegmense legyen a

szabadpiaci ellátás.”
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igazgatósági tag, E.ON UK 

Kettős kihívás
a gázpiacon

– tárolók és alternatív
források kellenek
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ég soha nem volt a gázipar
ennyire az érdeklődés
középpontjában, mint a

2008-as esztendőben. Emelkedő
gázárak, gáztörvény, új vezetéktervek,
új gázerőművek, orosz–ukrán gázvita,
import- és tárolókapacitás-bővítés,
Főgáz-privatizáció – megannyi izgalmas
téma, amely bőven adott okot
találgatásokra, bejelentésekre,
elemzésekre. Kevés azonban a
kézzelfogható eredmény, és nem igazán
látszanak hosszú távú megoldások az
igazi problémákra.

Nyugat-Európa földgázéhsége
növekszik, míg az európai kitermelés
csökken. A földgáz importjához és
tárolásához gigantikus infrastrukturális
beruházásokra van szükség, és ezek
még csak korai fázisban vannak.
A pénzügyi válság és a csökkenő olajárak
egyelőre – úgy tűnik – inkább hátráltatják
az infrastrukturális beruházások
megvalósulását, hiszen az érdekelt
vállalatoknak egyre kevesebb tőkéjük
marad ilyen mérvű projektekre. Így nem
csoda, hogy a jelenlegi előrejelzések
szerint több nyugat-európai ország mind
a földgázellátás, mind a földgáztárolói
kapacitás szempontjából kihívások
elé néz az elkövetkező évtizedekben.
A belföldi kitermelés csökkenése miatt
Nyugat-Európa számára létfontosságú,
hogy megépüljön az Északi Áramlat,
valamint még egy keleti vezeték, és
emellett több LNG- (cseppfolyósított
földgáz) terminál terve is megvalósuljon.
A sürgető tényezők miatt több érintett
társaság és ország a maga útját járja:
keresi azt a lehetőséget, amellyel
a leggyorsabban és a legbiztosabban
fedezni tudja földgázigényét.

Az E.ON a gázbeszerzés kérdését
globálisan kezeli, és igyekszik olyan
sokoldalú, nemzetközi portfóliót

kialakítani, amely mind a források,
mind a szállítási utak szempontjából
kiegyensúlyozott és biztonságos.

A társaság egyik stratégiailag fontos
célja, hogy nemcsak a kereskedelmi
pozícióit erősítse, hanem érdekeltségeket
szerezzen a kitermelésben is, hogy
ezáltal tovább növelje vevői biztonságát.
Az európai ellátás szempontjából
kulcsszerepet játszó orosz Gazprommal
és a norvég Statoillal az E.ON évről évre
szorosabbra fűzi a hagyományosan jó
együttműködést. A Gazprommal
nemrég tető alá hozott egy közös
gázkitermelési megállapodást a világ
egyik legnagyobb gázmezője, a Juzsno-
Ruszkoje kapcsán. Hasonló
együttműködési megállapodásokra
készül a társaság a potenciális LNG-
szállító cégekkel Észak-Afrikában és a
Közel-Keleten.

Földgáz tekintetében Magyarország
különleges helyzetben van:
Magyarországon az elsődleges
energiahordozók között a földgáz
részaránya messze meghaladja az
európai átlagot (45% az EU 25%-os
átlagával szemben): földgázalapon fűt
a lakosság 90%-a, és az áramtermelés
harmada is gázerőművekben történik.
Ha a környezetvédelmi szempontokat
nézzük, ez szinte eszményi állapot,
hiszen a földgáz a leginkább
környezetbarát energiahordozó,
és biztonságosságához sem férhet
kétség. Ugyanakkor, ha a magyar
földgázkészleteket és az
importlehetőségeket nézzük, akkor
kritikus a helyzet, és a magyar gáz-, ill.
importfüggőség kezelése határozott,
hosszú távú stratégiát igényel.
Magyarország gázigényének csak mintegy
20%-át elégítik ki a belföldi források, és
ezek mellett rövid és középtávon csak a
nagyjából egyetlen főbb útvonalon

beérkező orosz forrásokra számíthat.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy
a magyar gázhálózat tranzitfunkciója
minimális, és egyelőre nincs megfelelő
összeköttetése a környező országok
vezetékrendszerével.

A helyzet súlyosságához képest a magyar
közéleti szereplők szinte bulvárszinten
kezelik az ügyet: egymást érik a
rendezvények, a nyilvános viták,
a bejelentések, az üzengetések és
szándéknyilatkozatok, de kevés az
érdemi párbeszéd a piaci és politikai
döntéshozók között, és nincsenek
hosszú távú konszenzusos tervek a
láthatáron. Úgy látszik, hogy a gázár
után a hosszú távú gázstratégia kérdése
is a magyar belpolitika pofozógépébe
kerül, a jobb- és baloldal közti
feszültségnek lesz alárendelve.

Pedig a politikai szereplők egymás közti
egyetértésére és az iparági szereplőkkel
történő folyamatos egyeztetésre lenne
szükség, hiszen az ország földgázellátása
a magyar gazdaság egyik létkérdése.
Bármilyen, hosszabb ideig tartó ellátási
zavar az áramtermelésben és több
iparágban komoly, maradandó károkat
okozhat. A stratégia hiánya, a kapkodás
pedig az optimálisnál magasabb
importárak kialakulásához vezethet,
hiszen nem épülnek meg a magyar
kereskedők tárgyalási pozícióját javító
beruházások.
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beruházásokat még alaposabban megfontolják,

és a nemzetközi vállalatoknál a végső jóváhagyást

is lényegesen nehezebb lesz beszerezni.”

M
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Ha a gázipari szereplők
összeállíthatnának egy karácsonyi
kívánságlistát, akkor arra nagyjából
a következők kerülnének fel:

• Ki kellene venni a gázár kérdését a
központi politikai kérdések köréből.
Tudomásul kell venni, hogy a
kormánynak nincs közvetlen ráhatása
a gázárra, és hosszú távon nem tudja
megállítani az árnövekedést a határon.
El kell fogadni, hogy a gázpiaci
szereplők komoly befektetéseik
után tisztes megtérülést várnak, mert
a tőkeköltségek feletti megtérülés
nélkül senki sem fejleszti majd az
infrastruktúrát, és enélkül nincs
diverzifikáció és ellátásbiztonság.
A gazdaságpolitikától elválasztott
szociálpolitika hatékonyabban
és igazságosabban oldhatja meg
a magas energiaárakból adódó
szociális problémákat, mint a
jelenleg mesterségesen alacsonyan
tartott szabályozott gázárak.

• Abba kellene hagyni a gázár
mindennemű támogatását,
helyette viszont jelentős
adókedvezménnyel ösztönözni
kellene az energiahatékonysági
beruházásokat. Különböző
számítások láttak már napvilágot
abban a tekintetben, hogy energia-
hatékonysági korszerűsítéssel
mennyivel csökkenhet a magyar
gázfogyasztás: a legpesszimistább
becslések is 20%-os megtakarítást
remélnek attól, ha mind a háztartások,
mind az ipari fogyasztók korszerűsítik
energiaigényes berendezéseiket.
Különösen az elavult magyar
erőműpark megújításától
remélhetünk fogyasztás- és szén-
dioxid-kibocsátási megtakarításokat,
s az ilyen jellegű befektetések

az áramárak csökkenéséhez és a
magyar gazdaság versenyképességének
javulásához vezetnének.

• A földgázforrások szűkülnek,
a külföldi termelő vállalatok egyre
erősebb tárgyalási pozícióban
lesznek, így a fogyasztók érdeke,
hogy erős, jó alkupozícióban lévő
kereskedők és importőrök álljanak
szemben a termelőkkel. Éppen ezért
fontos, hogy a kormány partnerként
kezelje az energiaipari vállalatokat, és
ne gyengítse, hanem csak a szükséges
mértékben ellenőrizze őket.
A fogyasztók védelme nem szabad,
hogy az árak kordában tartására
korlátozódjon, hanem annál magasabb
rendű szempontokat, így az ellátás
hosszú távú biztonságát is szem
előtt kell tartania. Az energiacégek
megrendszabályozása hozhat
rövid távú politikai előnyöket a
döntéshozóknak, de nem ösztönzi
az ellátásbiztonság szempontjából
lényeges befektetéseket.

• A Déli Áramlat vs. Nabucco
kérdéskört nem politikai, hanem
gazdasági kérdésként kell kezelni,
és a két projektet nem feltétlenül
egymást kizáró lehetőségként kell
értelmezni. Minden új vezeték és
gáztároló növeli a magyar
ellátásbiztonságot, így ezek építését
diplomáciailag támogatni kell, ha a
magyar fogyasztókra továbbhárított
költségek elfogadható mértékűek. 

• Sok szó esik arról a tényről,
hogy Magyarország nagymértékben
függ az orosz gázimporttól, de annál
kevesebben merik kimondani, hogy
hosszú távon ez a legbiztosabb és
minden bizonnyal a legolcsóbb forrás.
Az orosz függés az ellátásbiztonság

tekintetében elsősorban a politikai
és műszaki szempontból kérdéses
ukrán tranzitútvonal miatt problémás,
ezért van létjogosultságuk az új,
keleti vezetékeknek.

• Sajnos a gázpiac esetében fel kell
adni a tankönyvízű, liberális piaci
verseny elképzelést. Magyarországra
nagyjából egyetlen útvonalon,
egyetlen forrásból érkezik a földgáz,
és ez lényegében nem fog soha
megváltozni, bár a Krk szigetére
tervezett LNG-terminál árnyalhatja
a képet. A kereskedőknek még
nincs módjuk arra, hogy a lekötött
és importált földgázt kivigyék az
országból, így nincs valós esély likvid,
több szereplő versenyén alapuló piac
kialakulására. Ennek fényében a
gázpiacot nem lehet ugyanúgy
kezelni, mint az árampiacot, és a
nagykereskedő szerepét is ennek
megfelelően kell szabályozási
szempontból megítélni.

A gázpiaci szereplők 2008-ban sok
tekintetben a politikai küzdőtér közepén
találták magukat, és joggal érezhették
úgy, hogy a gázpiac a válság szélén
egyensúlyoz Magyarországon.
Ugyanakkor az igazi válság csak az
utolsó negyedévre érkezett meg, ez
a pénzügyi válság, amelynek számos
pozitív és negatív hatása lesz a gáziparra.

A vállalatok számára egyre nehezebb
és költségesebb lesz a külső források
biztosítása. Egyrészt jelentősen
megdrágulnak a hitelek, másrészt ezzel
párhuzamosan emelkedik a kockázatos
befektetésekkel szemben a tulajdonosok
által elvárt hozam. Ezért alacsony
szabályozott megtérülés mellett
csökken az iparágba történő
befektetések vonzereje.
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A vállalatok első válasza a
megtérülési elvárások emelkedésére
a hatékonyságnövelés lesz, vagyis
költséget csökkentenek, átszerveznek,
de amennyiben ez nem elegendő,
a tőkeköltségek fedezése érdekében
áremelésre kényszerülnek, és ez
szükségessé teszi a szabályozott
megtérülések felülvizsgálatát. 

Ezenfelül a jövőben az energiaipari
társaságok az új beruházásokat még
alaposabban megfontolják, és a
nemzetközi vállalatoknál a végső
jóváhagyást is lényegesen nehezebb
lesz beszerezni. Továbbá sor kerülhet
a már folyamatban levő beruházások
felülvizsgálatára, és elképzelhető,
hogy az eredeti tervek megvalósítását
módosítják vagy elhalasztják.
Röviden: sokkal keményebb világ jön.

A gyártási kapacitások kihasználtságának
csökkenése miatt az energiaigény
visszaesik számos iparágban, ezt már
most is érezni lehet. További negatív

hatásként lehet számolni azzal is, hogy
a fogyasztók kevésbé vagy csak késve
tudják energiaszámláikat kiegyenlíteni,
emiatt az energiavállalatok kinnlevősége
és így a működőtőke-szükséglete is
megnövekedik. 

Az érmének azonban két oldala van, így
a válság pozitív hatásokkal is jár. Először
is a spekulánsok kiléptek a kőolajpiacról,
emiatt az olajár a 130 dolláros csúcsról
rég nem látott mélypontokra süllyedt,
ezáltal csökken a kőolajártól függő
gáz importára is. Magyarországon a
gázbeszerzési szerződések kilenc
hónapos átlagolási módszere miatt
némileg késve mutatkozik meg ez
a jótékony hatása, sőt rövid távon
a gyengülő forint miatt a beszerzési
költségek egyelőre növekednek. 

A kőolaj- és a földgázkészlet azonban
véges, és a nem konvencionális
tartalékok felszínre hozatala rendkívül
költséges, így joggal feltételezhetjük,
hogy a mostani mélypontok után ismét

emelkedésnek indul az energiahordozók
ára. Az idei csúcsok visszatérésével a
közeljövőben nem kell számolni, hosszú
távon azonban érdemes a magas
energiaárakra berendezkedni.

A pénzügyi válság és az átpolitizáltság
kettős kihívás elé állítja 2009-ben a
gázipari döntéshozókat. Ha felelősen
akarjuk kezelni a helyzetet és biztosítani
akarjuk Magyarország hosszú távú
ellátásbiztonságát, akkor nyílt,
tabumentes párbeszédet kell
folytatnunk mind a politikusokkal,
mind a gázfogyasztókkal az árakról, a
befektetések elvárt hozamáról és az
energiahatékonyság szükségességéről.
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vezérigazgató, Égáz-Dégáz Zrt.

Növekvő függőség
– bizonytalan árakat

hoz a liberalizáció
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z európai földgázpiac fejlődése a
II. világháború után a hollandiai
lelőhelyek termelésbe állítása

után indult meg, és az olasz, francia,
valamint a német feltárásokat követően
a hatvanas években kezdődött meg a
gázrendszerek integrációja. Az egyre
növekvő igények egyre inkább
előtérbe állítják az ellátásbiztonsági
aggodalmakat, és felgyorsíthatják az
alternatív források, illetve szállítási
útvonalak fejlesztését. 

A gazdasági expanzióval párhuzamosan
növekvő földgázigényeket a hatvanas
években az Algériából, a hetvenes
években pedig az akkori Szovjetunióból
és a Norvégiából induló szállítások
egészítették ki. Az EU mára – Észak-
Amerika és a Távol-Kelet mellett – egyike
a világ három legnagyobb nemzetközi
földgázpiacának, és az évi közel félezer
milliárd m3 földgázigényét az alig 200
milliárd m3-es saját termelése mellett
továbbra is főként az orosz, norvég és
algériai, kisebb mennyiségben pedig
egyéb (líbiai, egyiptomi, nigériai, katari,
ománi, valamint Trinidad és Tobagó-i)
szállítások egészítik ki. Az igények a hosszú
távú prognózisok szerint évi 1,5 ±0,5%-kal
tovább nőnek, miközben az európai
össztermelés a nem EU-tag Norvégia
tartósan magas termelési szintje dacára
csökken. Ennek megfelelően az EU
földgázellátásában a már most is jelentős
nemzetközi kereskedelem egyre jelen-
tősebb szerepet játszik majd, mivel föld-
gázimport-függősége elérheti a 75%-ot is.

A földgáz részaránya a primer
energiahordozókon belül az Eurogas
vizsgálata szerint 2030-ig elérheti 30%-ot
is. Magyarországon, ahol a felhasznált
földgáz jelenleg közel 80%-a importból
származik, ez az arány ma 43-44%,
azaz kiemelkedően magas!

A nemzetközi földgáz-kereskedelemben
a világon jelenleg kitermelt földgáz
(kb. 3.000 milliárd m3) több mint
egynegyede vesz részt, ennek 70%-a
csővezetékes, 30%-a LNG formájában
jut el az importálókhoz. A legnagyobb
földgázvásárló csővezetéken az EU,
tankhajón pedig a Távol-Kelet.
Európa szempontjából csővezetékes
exportokban Oroszországot, Norvégiát,
Hollandiát és Algériát kell említeni, a
legfontosabb LNG-szállító pedig Algéria,
Nigéria, Katar, Omán és Trinidad. 

Az uniós tagországok együttese tehát
nagyobb részben vezetéken vásárolja
meg a földgázt, de a tengerparttal övezett
országokban máris egy tucat LNG-
visszagázosító terminál működik, ez
a jövőben várhatóan jelentősen bővül.
Kétségtelen, hogy a közép-európai
országokban ez utóbbinak az
igénybevétele csak közvetve állhat fenn,
de annak lehetőségével – horvátországi
kapcsolaton keresztül – a magyar
energiapolitika már 1993-ban is számolt. 

A világ földgázvagyonának az
elhelyezkedését tekintve valószínűsíthető,
hogy Európa számára a növekvő
függőség dacára a következő évtizedekben
a földgáz rendelkezésre áll, a potenciális
források elfogadható távolságban
vannak, és az import csővezetéken
és tankhajókon beszerezhető lesz. 

Mindazonáltal reálisan elképzelhető,
hogy a növekvő kínai és indiai
földgázvásárlások következtében egy
kialakuló – vezetékes földgázt és LNG-t
egyaránt fogadni kívánó – pánázsiai
földgázfogyasztási pólus, valamint
Észak-Amerika fokozódó LNG-kereslete
az EU számára előbb-utóbb komoly
versenyhelyzetet generál.

A jövőbeni piaci helyzetre vonatkozóan a
következőket célszerű figyelembe venni.
Az 1995 óta különösen gyorsan növekvő
LNG-forgalom nagymértékben
hozzájárul a földgáz-kereskedelem
globalizációjához. A szállítások nagyobb
része Kelet-Ázsiába (főleg Japánba,
Koreába, Tajvanba), kisebb része pedig
főleg Európába és Észak-Amerikába
irányul. A jövőben azonban változhatnak
az arányok – még a dinamikusan
növekvő kínai és indiai földgázvásárlások
ellenére is –, mert az atlanti térségben
az Európai Unióé mellett nagy -
mértékben nő az USA importigénye is.
Ugyanis Kanadából és Mexikóból
származó csővezetékes földgázvásárlási
lehetőségei fokozatosan csökkennek,
és egyre inkább csak LNG-vásárlásokkal
számolhat. Kína és India mint két leendő
ázsiai szuperfogyasztó számára viszont
vezetékes vásárlási lehetőségek
nyílhatnak Oroszországból és Közép-
Ázsiából is. A következmény
összességében az lesz, hogy – mivel
az uniónak importnövekedésre
Norvégiából már csak mérsékelten
lehet számítani – az érdemi bővítés
lehetőségeit egyre inkább az Európán
kívüli térségekben kell megtalálnia,
ahonnan a behozatalát 2030-ra legalább
meg kell kettőznie. Ez viszont azt jelenti,
hogy nem csupán az időközben
lejáró szállítási szerződéseket kell
meghosszabbítania, hanem a várható
versenyhelyzet miatt fokozatosan
minden ma reálisan mutatkozó
többletforrás-lehetőség igénybevételére
fel kell készülnie.
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A

„A Nabucco, az Északi-, illetve a Déli Áramlat nevű

tranzitvezeték-projekt bár egymással versengő

elképzelés, terv, a kérdés inkább az, hogy

megvalósulnak-e, és ha igen, milyen sorrendben.”
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A szükséges import lebonyolítása
jelentős infrastrukturális fejlesztést
igényel. Az unió e fejlesztéseket a
prioritásokba sorolta, ezeket a
következőkben foglaljuk össze.

Az EU energiapolitikájában
megfogalmazott, a földgázpiacot érintő
infrastrukturális fejlesztések prioritásai: 
• NG-1. Az Északi földgázvezeték

megépítése Oroszországból.
• NG-2. Az Észak-Afrika országait

és a kontinentális Európát összekötő
vezetékek létesítése.

• NG-3. A Kaszpi-tenger körüli
országokból az EU-ba történő
földgázszállítások érdekében a
Törökországon keresztülhaladó
vezeték (Nabucco) megépítése.

• NG-4. LNG-t fogadó terminálok
létesítése és bővítése.

• NG-5. A föld alatti gáztárolás bővítése.
• NG-6. A líbia, egyiptomi, jordániai,

szíriai, törökországi földgázvezetékek
összekötésének megvalósításával
az északkelet-afrikai–dél-európai
földgázkörgyűrű létrehozása.

A növelendő szállítások lebonyolítására
a Balti-tenger (NG-1) és a Földközi-tenger
alatti (NG-2), valamint a közép-ázsiai
(NG-3) vezetéképítési, továbbá a tervezett
új LNG-fogadó terminálokat (NG-4),
végül a prioritások között nem szereplő,
de a tervek szerint Magyarországon is
keresztülhaladó, orosz földgázt szállító
Déli vezetéket kell számon tartani.
Kérdés, hogy ezek elegendők lesznek-e
a növekvő igények kielégítését szolgáló
többletforrások behozatalára.

A függőség csökkentésének fő
lehetősége a takarékosság, a
diverzifikáció és ahol lehetőség nyílik rá,
a nem hagyományos földgázforrások
igénybevétele. 

Az első lehetőség a takarékosság.
Ennek fontos területe a földgázfűtésű
épületek hőgazdálkodásának a
javításával az igények csökkentése,
továbbá a villamosenergia-termelés
kapcsolása a hőtermeléssel a hatásfok
növelése érdekében. 

Erre a célra az eddigieknél sokkal
jelentősebb uniós és hazai forrásokat
kell, kellene felkutatni és az érintettek
érdekeltségének megteremtése mellett
azok rendelkezésére bocsátani. 

A második lehetőség a diverzifikáció.
Ez alapos politikai előkészítést
igénylő feladat valamennyi tagország
érdekeinek az egyeztetésével.
A jelenlegi kb. 200 milliárd m3-es uniós
termelés 2030-ra a felére csökken,
miközben a szükségletek 600 milliárd
m3-t is elérhetnek. Ezzel a külföldtől
való függés a közösség egésze számára
meghaladja a 75%-ot. Mindenekelőtt
az Oroszországtól való függőségről kell
beszélni, ez azonban nem egyformán
érint minden uniós országot.
A legnagyobb mennyiségben vásárló
Németország és Olaszország.
Importjuknak csak 35-40%-át teszi ki
az orosz földgáz. Mások (Magyarország,
Csehország, Bulgária, Görögország,
Ausztria) lényegesen jobban, esetenként
teljesen (Finnország, Szlovákia) függnek
az orosz földgáztól.

A földgázimport szempontjából
legfontosabb jelenlegi és potenciális
partnerek a következők:

Oroszország rendelkezik a világ
legnagyobb földgázkészleteivel,
ugyanakkor az USA és az Európai Unió
után a legnagyobb fogyasztó is.
A jelenlegi kb. 400 milliárd m3-es belső
igényének a 2020 tájára félezer milliárd

m3-re felfutó kielégítése önmagában is
feltételezi az új mezők feltárását, és csak
az ehhez viszonyított termelési többlete
szolgálhat exportcélokat. Az EU által
felhasznált földgáz negyedrésze jelenleg
orosz eredetű.

Norvégia a világranglistán a harmadik
exportőr. Az unió „természetes”
partnere, az EU földgázfelhasználásának
egyhatodát biztosítja. Örülni kell, ha ezt
az arányt tartani tudja. 

A harmadik legnagyobb partner Algéria.
Az unió teljes földgázellátásában 10%-os
részaránnyal vesz részt. Tankhajókkal,
valamint a meglévő és a bővülő tenger
alatti vezetékeken keresztül növelheti
földgázexportját. Elsősorban Európa
mediterrán országaiba szállít, de ezzel
az unió egészének földgázhiányát
is enyhíti. Kiegészítő importtal LNG
formájában rendelkezünk, ezek aránya
egyelőre nem nagy.

A diverzifikációt az jelenti, hogy a
legnagyobb súllyal rendelkező országok
földgázának a behozatali arányát
csökkentsük, ezeket új forrásokkal
helyettesítjük. A fentiek értelmében ez
egyértelműen az orosz földgáztól való
függés mérséklésének az igénye.
A mai elgondolások szerint ennek a
teljesítéséhez elsősorban a közép-ázsiai
szállítások megindítása segíthet hozzá.
A Kaszpi-tenger körüli országok közül
Oroszországon és Iránon (valamint
Üzbegisztánon) kívül jelenleg
Türkmenisztán és Kazahsztán exportál
földgázt, 2010 után pedig már számolni
lehet azerbajdzsáni kivitellel is. Tudni kell azt
is, hogy Kazahsztán és Türkmenisztán
nemcsak Oroszország, hanem Kína felé is
jelentős mértékben elkötelezi magát, sőt
ez utóbbi együttműködésbe belevonja
Üzbegisztánt is. Mindezek után úgy látszik,
hogy európai szempontból – nem
lemondva ezekről a forrásokról – a mai
ismeretek szerint a reálisan 1.300
milliárd m3-es vagyonnal rendelkező
azerbajdzsáni szállításokat célszerű
elsősorban számításba venni. A
Nabucco vezetékbe azonban a Kaszpi-
tenger közeléből származó forrásokon
kívül – az NG-6 prioritás megvalósulása
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„Új nemzetközi szállítóvezetékeket szükséges

létesíteni, és minimálisan meg kell kétszerezni a

meglevő több mint egy tucat cseppfolyós földgázt

fogadó »visszagázosító« terminálok számát.”
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esetén – egyiptomi (később netán iraki)
földgáz is kerülhet. Irán a világ második
legnagyobb földgázvagyonával
rendelkezik. Az iráni földgázszállítások
kézenfekvőek volnának Európa. Az unió
részéről politikai okokból kifolyólag
jelenleg mégis hiányzik az
együttműködési készség egyértelmű
kinyilvánítása, jóllehet az akkor
Irángáznak nevezett projekt gondolata
már több mint egy évtizede felmerült.
Vezetékes iráni földgázra Pakisztán és
India is komolyan számít. 

Líbiának szintén van földgáz-
cseppfolyósító üzeme, és vezeték is
összeköti Szicíliával. Egyiptom LNG-t
exportál, és az NG-6 prioritásnak
megfelelően a Nabucco vezetékbe is
be tud majd kapcsolódni. Az észak-
afrikai export a 2010-es évek végén
érheti el a legmagasabb szintet. Nigéria
földgázvagyona megelőzi Algériáét, de
exportja egyelőre kisebb. Mindeddig
csak LNG formájában juttatott el
földgázt az USA-ba és Európába.
Jelentősége a tankeres szállítás téren
jelentősen növekszik majd. Ezenkívül
2002-ben aláírtak egy megállapodást
szárazföldi vezeték megépítésére
Nigeren és Algérián keresztül a Földközi-
tengerhez, ezzel szélesíti export-
lehetőségeit, többek között az EU felé.

Ebből a szempontból a hagyományos
partnerek mellett mindenekelőtt a
Kaszpi-tenger környéki országokat –
beleértve talán Iránt is – kell számításba
venni. Új nemzetközi szállítóvezetékeket
szükséges létesíteni, és minimálisan
meg kell kétszerezni a meglevő több
mint egy tucat cseppfolyós földgázt
fogadó „visszagázosító” terminálok
számát. Amennyiben az unió
importtöbbletének egyharmadát az LNG
tenné ki, a vezetéken érkező
növekmény iránti igény 2030-ra az
Európán kívüli térségből – beleértve
természetesen Oroszország távoli
térségeit is – elérheti a 150-200 milliárd
m3-t. Ha ez nem biztosítható, az LNG-
import arányát kell tovább növelni. Nem
kétséges tehát, hogy a várható igények
kielégítése érdekében az EU-nak sikeres
energiapolitizálásra van szüksége.

A harmadik lehetőség az
importfüggőség csökkentésére a
hagyományos földgázok mellett a nem
hagyományos földgáz kitermelése. Erre
Magyarországon is van elvi lehetőség,
a gyakorlati megvalósításra vonatkozóan
pedig megindultak a vizsgálatok.

Amint azt korábban említettem,
az uniónak minden ma reálisan
mutatkozó többletforráslehetőség
igénybevételére fel kell készülnie. 

Magyarországnak viszonylag jó a földrajzi
elhelyezkedése tranzitutak létesítésére.
A Nabucco, az Északi-, illetve a Déli Áramlat
nevű tranzitvezeték-projekt bár egymással
versengő elképzelés, terv, a kérdés inkább
az, hogy milyen sorrendben épüljenek meg.

A fő kérdés e projektek esetében az, hogy
ki, kik finanszírozzák, és milyen eredetű
földgáz kerül a vezetékbe! A földgáztranzit
az érintett országoknak bevételt hoz. 

A jövő energiahelyzetére tekintettel –
amelyre a túlzott bőség aligha lesz jellemző
– arra kellene törekedni, hogy a fenti tervek
megvalósuljanak, és a tranzitdíjat föld gáz-
ban számolják el. Azt azonban el kellene
érni, hogy előbb a Nabucco vezeték épüljön
meg, hiszen azt nemcsak azerbajdzsáni,
hanem egyiptomi, esetleg iráni, sőt akár
katari földgázzal is meg lehet tölteni. 

Nem szabad azonban megfeledkezni arról
sem, hogy Oroszország az uniós országok
számára az elmúlt évben mintegy
150 milliárd köbméter földgázt szállított,
ebből kb. 120 milliárd köbméter szállítása
Ukrajnán keresztül történt. A fenti
három projekt együttes csúcskapacitása
ezt a mennyiséget messze nem éri el!

Tehát önmagában a Nabucco vezeték nem
oldja meg, csak hozzájárul a kívánatos
diverzifikációhoz. A lassúbb ütemben,
de azért növekvő energiaigény kielégítése
tekintetében figyelembe kell venni a
nem hagyományosan kitermelhető
földgázforrásokat is, hiszen jelentőségük
nőhet. A nem konvencionális földgáz-
előfordulások egyik fajtája több ezer méter
mélységben, a szokásosnál nagyobb
nyomáson és hőmérsékleten, alacsony
porozitású és permeabilitású kőzetekben

található, ahonnan komoly nehézséget okoz
a kitermelésük. Egy másik fajtájuk a szénbe
ágyazott metán, ennek létezése régóta
ismeretes, hiszen a szénbányákban előfor -
duló gázrobbanásoknak is a metán az oka. 

Magyarországon – amennyiben okosan
és felelősségteljesen gondolkodunk róla
– az e kategóriába tartozó Makói-árok és
néhány hasonló lelőhely földgázvagyona,
továbbá a mecseki coalbed metán –
amelyet a nemzetközi irodalom is
nyilvántart – a földgázigény kielégítéséhez
hosszú távon hozzájárulhat. A kutatási és
termelési költségek a nagyobb mélységek
felé haladva exponenciálisan emelkednek.
Ezt nem is annyira maga a mélység, hanem
a vele összefüggő növekvő hőmérséklet
és nyomás, valamint a technológia
bonyolultsága indokolja. A gazdaságos
kitermelés esélyét növeli, hogy a
technológiai fejlődés nem áll meg, és
a földgázárak várhatóan hosszú távon
növekszenek. A további kutatások során
2011–2012-ig eldőlhet, hogy érdemes-e bele -
vágni a mezőfejlesztésbe és termelésbe. 

A teljes földgáz-kereskedelmi
liberalizációnak bizonyára lesz hatása
a magyar viszonyokra is. A problémát
az okozza, hogy az árak alakulása
tekintetében lényegesen markánsabb
hatások érvényesülnek, mint ami a
liberalizációtól várható. Elvileg ugyanis
a liberalizáció hatására az áraknak
csökkenniük kellene. Ennek a mértéke
azonban várhatóan elmarad azoktól a
várakozásoktól, amelyeket az utóbbi
időben tapasztalunk. A nemzetközi
kereskedelemben a jövőben az árak
alakulása változatlanul nagyon bizonytalan. 

Az elvi lehetőség azonban fennáll,
hogy a fogyasztók részére a források
diverzifikációja és az új piaci szereplők
belépésével kialakuló verseny a
választás révén relatív megtakarítást
eredményezhet a jövőben is, ez pedig
lehetővé tesz néhány százalékos
viszonylagos megtakarítási lehetőséget. 
A tanulmány még nem vette, vehette
figyelembe a kialakuló világgazdasági
válság várható következményeit. Ezek
minden bizonnyal jelentős hatással lesznek
mind a földgázigények alakulására, mind
a tervezett projektek megvalósulására.
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Mosonyi György

vezérigazgató, MOL Nyrt.

Új források, új utak
– erősíteni kell a régió

alkupozícióját
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tény akkor is tény marad, ha azt
már unalomig ismételgették:
a földgázpiac – ellentétben a

globális kőolajpiaccal – történelmileg
nemzeti alapon szerveződött.
Ez a felismerés számos alapvető
következménnyel jár Magyarország
energiaellátása és a MOL stratégiája
számára egyaránt, hiszen pont a
szegmentált struktúrákból alakult
ki az a függőség, amely alapvetően
meghatározza a térség energetikai
vállalkozásainak és energiapolitikájának
irányát. Nem véletlen, hogy az Európai
Unió felismerte a közös energiapolitika
szükségességét, s a térség számos
országa és azok integrált energetikai
cégei évek óta aktívan gondolkoznak
azon, miként lehetne diverzifikálni
az unió keleti felének gázellátását.

Az is tény, hogy a földgázt jellegéből
adódóan nem lehet standard tőzsdei
árucikként felfogni, és így nincs globális
ára sem. Ez az egyszerű tény számos
alapvető kihívást von maga után,
mindenekelőtt olyan különálló, nemzeti
piacokat eredményezett, amelyeknek
semmilyen egymásra hatásuk nincs
vagy csak korlátozott, függetlenül
fejlődnek, és ezért különböző árazási
mechanizmusokat és logikákat
alkalmaznak. Ennek következtében
ugyanaz a földgázmolekula, amely az
egyik piacon majdhogynem értéktelen,
a másikon megfizethetetlen is lehet.
Az ok egyszerű: a különálló piacok
nem engedik a globális kereslet és
kínálat találkozását, és így egy időben
keletkezhetnek és keletkeznek hiányok,
illetve többletek a részpiacokon.

Az Európai Unió 27 tagállama
energiaszükségletének több mint
a felét már ma is importból kell fedeznie,
és az Európai Bizottság zöld könyve
szerint 2030-ra ez az arány 70%-ra nő.
Különösen a nyersolaj esetében jelentős
az importfüggőség, de a földgáznál
is 55% a behozatal részaránya.
Az alternatív energiahordozók egyelőre
nem tudják alapvetően befolyásolni
azt a helyzetet, hogy az Európai Unió
a világ legnagyobb nettó
energiahordozó-importőre.

A függőséget csak lassan lehet
érdemben csökkenteni, különösen a
kelet-közép-európai (KKE) térségben
korlátozott a mozgástér. Ugyanakkor
a jelenleg még szigetszerűen működő
nemzeti piacok összekapcsolása komoly
előrelépést jelenthet. Magyarország
és a MOL a bilaterális szerződések
révén, illetve a MOL a NETS projekttel
megtette az első fontos lépéseket.
S mint azt Arisztotelész mondta:
„A kezdet az egésznek a fele.”

Két fontos területen lehet további
előrelépést elérni: egyrészt a szállítás
útjáról, másrészt a források
diverzifikálásáról kell beszélni.
Az ellátásbiztonság növelése kapcsán
két különböző megközelítés van.
Az európai uniós elképzelés szerint
a hatékony és versenyképes piacok
megerősítik az ellátásbiztonságot.
Az unió versenyügyi biztosa szerint
Európa energiapolitikai céljai, az
ellátásbiztonság, a fenntarthatóság és
a verseny konzisztensek. Ezen célok
között vélt kompromisszumok csak
látszólagosak. A másik megközelítés
szerint az egyetlen mód az

ellátásbiztonság erősítésére az állami
szerepvállalás növelése és a verseny
korlátozása. Ebből a szempontból csak
a domináns, akár monopolhelyzetbe
kerülő régiós szereplők válhatnak a
meghatározó kitermelő beszállítók
partnereivé, így a regionális fellépés
előfeltétele az ellátásbiztonságnak.
Ebben az esetben inkább politikai,
mintsem piaci erők játszanak jelentős
szerepet. A MOL következetesen és
határozottan a verseny pártján áll ebben
a vitában.

Napjainkban az orosz import a
meghatározó a legtöbb – egymástól
elszigetelt – KKE-piacon. A régióban
minden ország egy beszállítótól és
egy-két nagykereskedőtől függ.
Emiatt nagyon sebezhetők vagyunk.
A NETS projektkezdeményezés révén
egy olyan integrált infrastruktúra
valósulna meg, amely a régió vezetékeit
kötné össze. Alternatív ellátási vonalakat
biztosítana minden részt vevő ország
számára, lehetővé tenné új szereplők
piacra lépését, ezáltal versenyt és
hatékonyabb piacot teremtene. 

Hét olyan kelet-közép-európai ország
gázvezetékét kötnék össze, amelyek
az orosz szállításoktól függnek.
Különösen sebezhetővé teszi ezeket
az országokat az a tény, hogy
gázvezetékük nem közvetlenül, hanem
tranzitországokon keresztül kapcsolódik
az orosz vezetékhez, és egyik állam
sem rendelkezik vezetékes kapcsolattal
egy harmadik régiós országgal.
Akár technikai, akár politikai okokból
kifolyólag a gázellátás szünetelhet,
és nincs alternatív forrás és/vagy
beszerzési útvonal. 

„Azok a kisfelhasználók, akik kilépnek a

versenypiacra, akár 10-15% árcsökkenést is

elérhetnek, ha ügyesen választják ki a szabadpiaci

ajánlatot.”

A
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Az elmúlt évek során az Európába
érkező oroszországi gázellátás többször
megszakadt, elsősorban a Gazprom
és tranzitországai, Ukrajna és
Fehéroroszország között támadt
nézeteltérések miatt. Nemcsak a
kelet-közép-európai régió, de az egész
kontinens egyre jobban függ az orosz
gáztól, ezért elengedhetetlen az
ellátásbiztonságot növelni.

A NETS projekt egy erős régiós,
a kereskedelemben nem érdekelt,
csak a vezetéket működtető szereplő
létrehozásával, ha úgy tetszik, egy
hiteles regionális fellépéssel, a piac
erősségén alapul. Ez a legjobb módszer,
hogy egy kellően nagy integrált
platformot hozzunk létre, amely további
jelentős gázszektori fejlesztéseket vonz
és generál Kelet-Közép-Európában.
Bár a NETS önmagában nem csökkenti
közvetlenül az oroszországi gáztól
való függőséget, az infrastrukturális
diverzifikáció mégis előfeltétele
ennek. A NETS versenyt generál
a helyi nagykereskedők között.
Jelenleg minden nagykereskedő

monopolpozícióban van a saját piacán,
de amint egymás között is létrejön
a kapcsolat, a fogyasztók egy más
országbeli nagykereskedőhöz is
fordulhatnak. 

Ez ugyan egyszerűbbnek hangzik,
mint amilyen valójában, mivel a
különböző országok szabályozását
harmonizálni kell, hogy a verseny
előtt megnyílhassanak a piacok.
Ez ténylegesen egy európai probléma.
A gázpiaci versenyt az eltérő
szabályozások mindenhol akadályozzák.
Ebből a szempontból a NETS projekt az
egész európai gázpiac számára próba.

Egy másik megoldásra váró probléma
a nemzeti hálózatok tulajdonjoga.
Bár az európai szabályozás
hangsúlyozza a tulajdonjogok
szétválasztásának szükségességét,
számos ország elutasítja ezt a lépést.
Egy független, önálló NETS minden
nagykereskedő, gázszolgáltató vagy
vevő számára azonos feltételekkel
elérhető és új források és befektetések
összefogására ösztönöz, amelyek révén

az egyre növekvő keresletet kielégíteni
és az ellátást biztosítani lehet.
Egy regionális összefogással
optimalizálhatjuk a forrásokat, beleértve
a földgáz- és a cseppfolyósföldgáz-
forrásokat, csakúgy, mint az ellátási
láncot, mint gáztárolók irányítását,
vezetését. 

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„Nem véletlen, hogy az

Európai Unió felismerte

a közös energiapolitika

szükségességét, s a

térség számos országa

és azok integrált

energetikai cégei

évek óta aktívan

gondolkoznak azon,

miként lehetne

diverzifikálni az

unió keleti felének

gázellátását.”
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Ahhoz, hogy mind a kereslet,
mind a kínálat szerkezete gyökeresen
megváltozzon, elkerülhetetlen
a jelentős infrastrukturális beruházások
megvalósítása. Ez magasabb szintre
emelné a régió ellátásbiztonságát,
és versenyt eredményezne a piacon.
A nemzetközi és a politikai sajtóban
folyó viták fő pontja, hogy az
ellátásbiztonság milyen módon
valósítható meg. Egyik megoldás
szerint együtt kell működni az Európai
Unión kívüli gázellátókkal, míg a másik
megoldás szerint a tulajdonosi
szétválasztást kell megvalósítani,
amellyel a hálózathoz egyforma
hozzáférést biztosítanának és versenyt
teremtenének a végső fogyasztó
érdekében. A kérdés, melyik a
legjobb megoldás az infrastrukturális
beruházások és az ellátás diverzifikációja
szempontjából. Miután a kitermelőknek
a kereslet-kínálat tekintetében
kulcspozíciójuk van, a nemzetközi,
új forrásra épülő nagyberuházások
nehezen valósulnak meg előzetes,
hosszú távú kapacitáslekötési
szerződések nélkül.

Márpedig az upstream szereplők
érdekeinek egyeztetése rendkívül
nehéz, geopolitikai érdekekkel terhelt,
és minden újabb vita csak késlelteti az új
és egyben elengedhetetlen vezetékek
megvalósulását, ezzel hosszabb
időre kitolva a bizonytalan ellátást a
kelet-közép-európai régióban.

A fogyasztók számára a 2009-es
gázpiaci liberalizáció révén válna
elérhetővé a versenypiac, hisz
megszüntetné a jelenlegi kettős
(közüzemi és verseny-) piacot.
A versenypiac az eddigiekhez
képest teljesen más szerepet
ró a kisfogyasztókra, akik az ipari
felhasználókhoz hasonló körülmények
között fognak gázhoz jutni.

Aki továbbra is megmarad az
egyetemes szolgáltatói körben,
az államilag ellenőrzött,
diszkriminációmentes és kiszámítható
áralkalmazás mellett juthat földgázhoz.
Azok a kisfelhasználók, akik viszont
kilépnek a versenypiacra, akár
10-15%-os árcsökkenést is elérhetnek,

ha ügyesen választják ki a szabadpiaci
ajánlatot. A nyitott energiapiac lebontja
a  jogi és adminisztratív akadályokat a
cégek piacra lépése előtt (természetesen
engedély beszerzése továbbra is
kötelező), illetve az előtt, hogy gázt
és villamos áramot szolgáltassanak
a fogyasztóknak, akik tranzakciós
költség nélkül válthatnak szolgáltatót.

Összegezve: a fogyasztói oldal jövője
azon múlik, hogy sikerül-e erősíteni a
régió versenypozícióját egy egységes
kelet-közép-európai gáz- és energiapiac
létrehozásával, illetve új szállítási
útvonalak és rendszerösszekötő
vezetékek létesítése által. A járható út:
masszív infrastrukturális platform
kiépítése a globális és likvidebb
kereskedelem érdekében. Enélkül a
gázpiaci liberalizáció csak a versenypiac
rossz imitációját hozná létre.
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„A fogyasztók számára a 2009-es gázpiaci liberalizáció révén válna

elérhetővé a versenypiac, hisz megszüntetné a jelenlegi kettős (közüzemi és

verseny-) piacot. A versenypiac az eddigiekhez képest teljesen más szerepet

ró a kisfogyasztókra, akik az ipari felhasználókhoz hasonló körülmények

között fognak gázhoz jutni.”

A kézirat leadása: 2008. december 31.
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Dr. Szabó György

ügyvezető Igazgató, TXM Kft.

Alternatív utakon
– hungarikum a stratégiai tárolás
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urópa földgázipara súlyos
kihívások előtt áll, amelyet
mértékadó elemzők évek óta

jeleztek, kevés foganattal. Köztudott
a gázigény növekedése a hosszú távú
prognózisokból, de a fő problémát az
EU belső termelésének a csökkenése
jelenti. Ez közvetlenül Nagy-Britanniát
sújtja az Északi-tengeri források
2005-től mérhető természetes apadása
okán, de a tendencia az elöregedett
gázmezőkben általánosan érzékelhető.
A 2009-es évfordulót dramatizáló
ukrán–orosz vita, a „hideg napok”
várható eredménye az lesz, hogy a
halogatott lépések – távvezetékek, föld
alatti tárolók, LNG-terminálok építése –
felgyorsulnak, de a sürgős szabályozási
feladatok végrehajtása is.

Tanulságos a kitekintés Észak-
Amerikára: ott nincs pánikhangulat
a földgázipart illetően. Tény, hogy
a gázellátás liberalizációja ezen a
kontinensen évtizedekkel megelőzte
Európát, de jótékony volt a
hetvenes évek gázhiánya a helyzet
stabilizációjához. Fordulatot
hozott az ezredfordulótól kezdődően
eredményessé vált, a „nem
hagyományos” gázkészletek
hasznosítására irányuló, több mint
30 év óta szövetségi finanszírozással
is támogatott kutatás. Ma már a belső
termelés egyharmadát adja ez a forrás,
amely fedezi a fogyasztásnövekedést, jó
jövőbeli kilátásokkal. Közvetve ehhez a
kérdéskörhöz tartozik az elnökjelöltek
vitája során tapasztalható egyetértés a
nukleáris villamosenergia-termelés

intenzifikálását illetően, de az időközben
elnökké választott Barack Obama a
választási stratégiájában nevesítve
szorgalmazta a nem hagyományos
gázkészletek fontosságát is.
Az időigényes atomerőművi
fejlesztés ügye ott kevéssé túlpolitizált,
gyorsabban kibontakozhat. Európa
ezen a téren elmaradt az elkényeztető
földgázforrásháttér altató hatása miatt,
bár a függőség problematikája már
korábban is megfogalmazódott.

Minthogy az EU gázforrása döntően
kelet–nyugat irányultságú, nem
hagyható figyelmen kívül a Kelet,
Távol-Kelet igénynövekedése.
A legnagyobb fogyasztók felhasználását,
így kiemelten Kínáét és Indiáét azonban
a környezetvédelmi követelmények,
elsősorban a szén-dioxid-kibocsátás
nagyvonalú értelmezése tompíthatja,
középtávon ezért nem várható zavaró
konkurencia a szibériai források
megosztása miatt.

A közeljövőben bizonyosan
felgyorsulnak a tranzitvezeték-
építések, és elhalkul a Nabucco
vs. más (White, South Stream, IGI stb.),
„Déli csatorna” körüli túlfűtött polémia.
Változatlanul nehéz döntéseket kell
hozni az LNG-terminálok fejlesztése
ügyében, de az előrelépés
megnyugtatóan jövendölhető.
Talán végre megoldódik a húsz év
óta örökzöld és magyar szempontból
jelentős Krk szigeti horvát
visszagázosító-projekt ügye is.
Érdekesebb a föld alatti gáztárolás

kérdésköre. Észlelhető határozott
fejlődés, de a tagországok eltérő
érdekeltsége eddig lassította az
előrelépést.

Magyarország helyzete a függőségi
tényadatok ellenére sem ítélhető
rossznak. Amikor elemzők a
„túlgázosítottság” hátrányairól
beszélnek, egyszerűen figyelmen kívül
hagyják a környezetvédelmi előnyöket.
A nyolcvanas évek második felétől
kezdődött program nélkül már Budapest
és számos nagyváros élhetetlen volna a
légszennyeződés miatt. De hogyan is
maradhatott volna ki a kényelmi
adottságokból a falvak lakossága?
A helyzet fintora az, hogy épp a gázhiány
napjaira esett az első levegőszennyezés
miatti járműforgalom-korlátozás.  

Igazolódott az, hogy Magyarország
földgázipara stabil: adott egy
kitűnően karbantartott szállító-tároló
infrastruktúra, amely bizonyítottan
képes haváriaesemények, de akár
a politikai okokból történő szállítás -
kimaradás gyors felszámolására, és a
szabályozási környezet is megfelelő.
A rendszer hosszú ideig működőképes
akár teljes importleállás esetén is,
de természetesen nem mindegy, hogy
az a fűtési szezon mely időszakában és
milyen időjárási viszonyok között szűnik
meg. Különleges adottság, hogy a
megszakíthatatlan lakossági és
kommunális gázfelhasználást
tekintve a föld alatt tárolt mobil
készlet nagysága az előbbi szektort
tekintve eléri az 50%-ot.
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„Igazolódott az, hogy Magyarország földgázipara

stabil: adott egy kitűnően karbantartott szállító-

tároló infrastruktúra, amely bizonyítottan képes

haváriaesemények, de akár a politikai okokból

történő szállításkimaradás gyors felszámolására,

és a szabályozási környezet is megfelelő.”
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Ismeretes, hogy az EU-tagállamokban
ez a mutató 0–15% között jellemző.
Az is egy hungarikum, hogy az
előbbiekben elismerően említett
gázinfrastruktúrát állami tulajdonú
stratégiai tárolóval kívánják
megerősíteni. Ez az elhatározás
valószínűleg a vonatkozó EU-direktívák
téves értelmezéséből származik.
Természetesen a kereskedelmi
tárolókapacitás fejlesztése
Magyarországon továbbra is
elsőrendű érdek, szerencsére
a technikai adottságok jók.

Minthogy a keleti „földgázcsatorna”
csőnyomvonalai keresztezik
Magyarországot, az ellátásfüggőséget
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lakossági és kommunális gázfelhasználást

tekintve a föld alatt tárolt mobil készlet nagysága

az előbbi szektort tekintve eléri az 50%-ot.

Ismeretes, hogy az EU-tagállamokban ez a

mutató 0–15% között jellemző.”
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újra kell értelmezni. A mindenkori
kormányzatra, új keletű néven a
„regulátorra” fontos, valóban stratégiai
szerep hárul. Össze kell hangolnia a
rendszer-üzemeltetők, a kereskedő-
szolgáltatók tevékenységét és az
egyéb piaci szereplőket. Még az előző
központi irányítású rezsim öröksége az
olyan „csúcskezelés”, amely esetében
az érintett letiltott fogyasztók
veszteségre kényszerülnek. Ezért
messze kihasználatlanok a kettős
fűtőanyagú nagyfogyasztásban rejlő
lehetőségek.

A Pannon-medence nem hagyományos
gázkészletének a kutatása az elmúlt
időszakig stagnált, így nem ismeretes

a „reménybeli” térfogat nagysága sem.
Minősíthetetlen volt a legutóbbi időkig
érvényesült ama vállalati stratégia,
amely az ezzel foglalkozó és euró-
százmilliókat befektető társaság
tevékenységének a távoli követésére
szorítkozva minimalizálta a kockázatot.
Az a tény, hogy a fenti, délkelet-
magyarországi térség mellett
további jelentős medenceközpontú
felhalmozódás ismert (Békés,
Derecske, Kisalföld, Zala, Dráva-
medence, stb.), már jó ideje indokolta
volna az állami beavatkozást.
A bírálat mellett ugyanakkor azt
is el kell ismerni, hogy a 2007. évi, a
fentieket ösztönző törvénymódosítás
világviszonylatban is egyedülálló volt.

Minthogy a szénhidrogén-generálódás
folyamata rendkívül összetett, a másutt,
így elsősorban az Egyesült Államokban
sikerrel alkalmazott technológiák
gépiesen nem adaptálhatók, testre
szabott módszereket kell majd kidolgozni.
Döntő tényező lesz a gazdaságosság,
amelynek egyik fontos pillére az
attraktív gázár, amely hosszú
időtávlatban is „keresleti”
meghatározású optimizmust sugall.
Néhány éven belül bizonyára az
EU belső földgázellátása szempontjából
igen jelentős eseményeknek leszünk
a tanúi. 
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Dr. Tóth József

a Kőolaj-világtanács (World Petroleum Council) első alelnöke,
a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke

Versenyfutás
az idővel
– egyre inkább importfüggő

az olajellátás biztonsága is
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z olaj világpiaci ára kilencven
dollár felett kezdte 2008-at, és
30 dolláros szinten fejezte be,

úgy, hogy az év közepén csaknem
150 dollárt adtak hordójáért. Akkor
sem tarthatták volna jobbkor az olajipar
legnagyobb rendezvényét, a 19. Kőolaj-
világkongresszust, ha akarják, mert
akkor rendezték meg Madridban,
amikor az olajár a legmagasabb volt.
A világkongresszus mottója is
(Egy átalakuló világ: energia szállítása
a fenntartható fejlődéshez) nagyon
aktuális volt. A kongresszust megelőző
felfokozott várakozást két szám is
bizonyítja: közel 5000 küldött és
mintegy 900 tudósító vett részt rajta.
A most 75. „születésnapját” ünneplő
világkongresszuson az érdeklődés
középpontjában az olaj ára, az olaj
rendelkezésre állása és az olajellátás
biztonsága állt.

Az árral kapcsolatban két, igen
különböző álláspont rajzolódott ki.
Az OPEC azt képviselte, hogy az árak
irreálisan gyorsan emelkedtek rendkívül
magasra. Az OPEC főtitkárának véleménye
szerint ezt csak tőzsdei spekuláció
indokolhatja, mert a piacon nincs
hiány. Ezzel szemben a Nemzetközi
Energiaügynökség (IEA) szerint a
magas ár a rendkívül nagy kereslet
következménye (Kína, India), és
többen befektetési céllal vásárolják.
Az év második felében bekövetkezett
csökkenő ártendencia az OPEC
álláspontját látszik alátámasztani; az
árak zuhanásának megállítása céljából a
kartell kétszer is jelentősen mérsékelte
a kitermelést, de a tendenciát nem
sikerült megváltoztatnia.

A másik igen hangsúlyos kérdés az volt,
meddig lesz olaj, pontosabban meddig
lehet az egyre növekvő olajigényeket
biztosítani. Szakértői becslések szerint
a kitermelési csúcs (peak oil) 2025 körül
várható. Arról van szó, hogy nem egyik
napról a másikra fogy el az olaj, hanem
elér egy csúcsot a kitermelés, majd
egyre kevesebbet lehet a felszínre
hozni. Ez történt az Északi-tengeren
2005-ben, de ugyanezt elmondhatnánk
kicsiben a magyarországi olajmezőkre is.

Ami az igényeket illeti, az IEA úgy
becsüli, a jelenlegi napi 85 millió
hordónyi olajigény 2030-ra 120 millióra
nő. Ehhez hozzá kell tenni, hogy 2008
decemberében maga az IEA közölte,
hogy 2008-ban csökken az olajfogyasztás
az előző évhez képest, erre 25 éve
nem volt példa.

A kongresszuson felmerült egy bűvös
szám, a háromtrillió, vagyis hogy a
földön körülbelül ennyi tonna olaj
képződhetett az évmilliók során.
Ebből egytrillió tonnát már felhasználtunk
(ebben egyetértés van), egytrilliónak
a megléte bizonyított (többnyire
ezt is elfogadják), egytrillió pedig
valahol megvan, csak meg kell találni
(ezt erősen vitatják, van, aki szerint ez a
szám túlzott, van, aki szerint alábecsült
érték). A ma ismert olajkészletek
kétharmad része a Közel-Keleten, Irak,
Irán, Kuvait és Szaúd-Arábia területén
található. Igazán jelentős új mezőket
az utóbbi időben csak Brazília
territoriális vizei mélyén fedeztek fel.
Abban egyetértenek a szakemberek,
hogy az új mezőket egyre nehezebben,
következésképpen egyre drágábban
lehet majd kitermelni. 

Ha mégsem találnának megfelelő
mennyiségű olajat, maradnak annak
alternatívái, az olajos pala és az olajos
homok. Ezekből hatalmas készletek
állnak rendelkezésre, és Kanadában
nagyipari méretekben már meg is
kezdődött a kitermelés. Tudni kell
azonban, hogy ez a kitermelés 70-80
dollár/barrel olajár mellett gazdaságos.
Ugyanakkor a bioüzemanyagok sem
jelentenek megoldást a fosszilis
gépjármű-üzemanyagok helyettesítésére.
Nobel-díjas tudósunk, Oláh György írta
2005-ben, hogy Brazília etanoltermelése
a világ közlekedési üzemanyagigényét
egyetlen napra sem biztosítaná.

Látni kell, hogy azokat a tartalékokat
éljük fel, amelyeket a bioszféra évmilliók
alatt hozott létre, és az is több mint
elgondolkodtató, hogy a világ éves
energiaigényét a bioszféra 400 (!) év
alatt tudja előállítani.

Ami az energiaellátás biztonságát illeti,
ebből a szempontból nézzük csupán
a mi tágabb régiónkat. Európában
számos kis olajlelőhely van (többek
között Magyarországon), és nemzetközi
mércével mérve egy nagy, az északi-
tengeri. Az európai mezőkre általában
jellemző, hogy „túl vannak a csúcson”.
A kontinens energiabiztonságának
kérdése, azaz a kőolaj- és földgázellátás
biztonsága egyre növekvő mértékben
a folyamatos és kielégítő mennyiségű
importtól függ. 

Az EU-ban 2007-ben megjelent
a 20-20-20 2020-ra célkitűzés,
amelynek értelmében addigra az
energiahatékonyságot 20%-kal kell
növelni, a szén-dioxid-kibocsátást
20%-kal csökkenteni és az összes
energiafelhasználáson belül a megújulók
részarányát 20%-ra emelni (ezen belül
az üzemanyagoknál ezt az arányt
10%-ra növelni). 

Túl ambiciózusnak látszik a 2003/30/EK
irányelv, amely szerint 2010-re a
közlekedési célú üzemanyagokon belül
energiaalapon 5,75%-ra emelkedne
a megújuló energia részaránya.
Az etanol esetében – annak
alacsonyabb fűtőértéke miatt –
ez 8 térfogatszázalékot jelentene.
Ennek az irányelvnek a megvalósulása
és az etanolarány további növelése az
olajfüggőségtől az „alkoholfüggőség”
felé vezet.
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Világosan látszik, a legkézenfekvőbb
megoldás az energiahatékonyság
javítása, mert az egyidejűleg:
• a leginkább költséghatékony mód

a klímaváltozással kapcsolatos célok
elérésére,

• növeli az unió versenyképességét, 
• csökkenti az EU importfüggőségét.

Erre vonatkozóan az egész
unióra kiterjedő kampány folyt
2008 májusában.

Az Európai Unió további gondja, hogy
a dízelüzemű gépjárművek tartós
előretörése miatt nincs összhangban
az üzemanyag-választék és az autópark
igénye. A ma üzemelő finomítókat
zömében a 70-es években építették,
amikor úgy látszott, főként a benzin
iránti igény növekszik majd. A gázolaj
adója ugyanakkor alacsonyabb, és a
dízelmotorokon végrehajtott
fejlesztések eredményeképpen egy
korszerű jármű nem zajosabb, nem
lomhább, megfelelő véggáztisztítás
esetén nem környezetszennyezőbb,
mint Otto-motoros párja, a hatásfoka
pedig jobb. A kilencvenes évek óta az
igények erősen eltolódtak a gázolajjal
működő személyautók felé; ma
Ausztriában vagy Franciaországban
az új gépkocsik több mint kétharmada
dízelmotoros, de Magyarországon is
közel egyharmad ez az arány. Ezt a
változást tükrözi a 2008. évi magyar
üzemanyag-forgalom is, amely szerint a
benzineladások 3,1%-kal csökkentek, a
dízelértékesítés pedig 4,4%-kal nőtt.

A hazai olajiparral és -kereskedelemmel
kapcsolatos fejleményekben fontos
szerepet játszik az 1991-ben alapított
Magyar Ásványolaj Szövetség.

A legnagyobb piaci szereplőket tömöríti,
és mint szakmai érdekképviselet
a szabad versenyen alapuló piac
feltételeinek a megteremtését tűzte
ki célul. A múlt évben kéthetes
„energiahatékonysági kampányt”
szervezett. A kampányt uniós szinten
Andris Piebalgs energiaügyi biztos és az
Európai Ásványolaj Szövetség indította,
s ennek „tükörképét” adták az egyes
tagállamok, valamint Horvátország,
Norvégia és Svájc a nemzeti
olajszövetségek vezetésével.
Nyitányként sajtótájékoztatót tartott a
Magyar Ásványolaj Szövetség az érintett
cégek (Agip, Mabanaft, MOL, OMV,
Shell és Tesco), valamint a média
képviselőinek részvételével. A kutakon
több tízezer szórólapot helyeztek ki,
amelyek a hatékony vezetésre
vonatkozóan tartalmaztak tíz jó
tanácsot. Remélhetőleg ez az akció
nem csak „kampány” marad.

Az unió országaiban az ellátás
biztonságát növelik a stratégiai készletek.
Magyarországon ezt speciálisan
szabályozza az 1993. évi XLIX. törvény
az olaj- és olajtermékek készletezésére,
valamint a 2006. évi XXVI. törvény a
földgáz biztonsági készletezésére
vonatkozóan. Jelenleg 90 napi igényt
kielégítő biztonsági olajkészleteink vannak
(550 kilotonna kőolaj, 440 kilotonna gázolaj
és 230 kilotonna benzin). Ez megfelelő
ellátást biztosít akár az import ellehetet -
lenülése, akár egy komolyabb finomítói
meghibásodás esetére.

A 2006. XXVI. törvény – amelyet a
parlament a 2006. január 1–5. között
lezajlott ukrán–orosz gázvita után
2006 februárjában fogadott el –
rendkívül előrelátó módon fontos
technikai paramétereket rögzített.

A törvénytervezetben javasolt 2012.
január 1-jei működésre vonatkozó
időpontot pedig 2010. január 1-jei
készenléti időpontra módosították.
Mik ezek a fontos technikai
paraméterek? Legelsőként is a napi
kivételi mennyiség, azaz a 20 millió
m3/nap kivételi kapacitás a tárolóból.
Ezt a tárolónak 45 napon keresztül
folyamatosan biztosítania kell.
A betárolásra 10 millió m3/nap
kritériumot határoz meg a törvény.
A stratégiai biztonság letéteményese,
a Magyar Szénhidrogén Készletező
Szövetség (MSZKSZ) tevékenységét
és a készletezéssel kapcsolatos
szabályozást mind az Európai Unió,
mind a Nemzetközi Energiaügynökség
követendő példaként említi.

Előretekintve a következő télre, azaz
2010 első negyedévére, azt mondhatjuk,
a feltöltött tárolókból – kiegészítve a
hazai termeléssel – biztosítani lehet az
ország folyamatos és korlátozásmentes
ellátását az import elakadása esetén is.
Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi
tárolók összes kivételi kapacitása kb.
60 millió m3/napra bővül, ehhez jön a
stratégiai tároló 20 millió m3/nap
teljesítménye. Ezáltal a hazai termeléssel
együtt napi mintegy 86-89 millió m3

gázigényt lehet kielégíteni egy esetleges
január–februári import nélkül is.

Egy nagyon fontos fejleményre kell
felhívnom a figyelmet, nevezetesen
arra, hogy a magyar gázpiac
versenyszempontból 2003 óta
jelentős átalakuláson ment keresztül.
A korábban monopolüzletként
működtetett gáziparból többszereplős
gázpiac lett, ahol a szereplőket a 2006.
XXVI. törvény alapján transzparensen
nyomon követhetjük, mivel a Magyar
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Szénhidrogén Készletező Szövetség
kötelezően regisztrált tagjává váltak.
A FGSZ Zrt. által üzemeltetett és
rendszerirányított nagynyomású
földgázhálózathoz a szabad hozzáférés
európai elve érvényesül. A földgáztárolói
piac kétszereplőssé vált az E.ON és a
MOL/MSZKSZ tulajdonában lévő tárolók
okán, így a volt szovjet blokkhoz
tartozott országok közül elsőként
Magyarországon jött létre tárolói
versenyhelyzet. Kimondhatjuk továbbá,
hogy a földgázellátási biztonsághoz
hozzátartoznak a megfelelő kapacitású
föld alatti gáztárolók is. 

Az eszkalálódott ukrán–orosz gázvita
idején felerősödtek azok a hangok,
miszerint helyes-e az, hogy
Magyarország ilyen nagy arányban
használ fel földgázt. Ez az
energiahordozó tiszta és a használatát
illetően kényelmes tüzelőanyag,

ám a rendkívül nagy infrastrukturális
beruházási igénye miatt drága.

A földgáznak mint tüzelőanyagnak
ténylegesen egyetlen területen van
komoly „versenytársa”, ez pedig a
villamos energiát előállító atomenergia.
Paks bővítése azonban az energiaellátás
szempontjából többet jelent, mint a
földgáz arányának csökkentését az
energiamixben. 

A földgázfelhasználás az előnyei
miatt a jövőben továbbra is növekszik
Európában, és várhatóan felgyorsul
majd az alternatív útvonalak létrehozása,
kiegészítve alternatív beszerzési
forrásokkal (Északi Áramlat, Déli
Áramlat, Nabucco, LNG-terminálok).
Egy dologról azonban nem szabad
elfeledkezni, arról, hogy az új
infrastrukturális beruházások – mint a
nagynyomású távvezetékek és/vagy

LNG-visszagázosító terminálok – a
megtérülési kritériumok okán a gáz
beszerzési árát növelik. Az alternatív
beszerzések esetén áll elő az a
versenyhelyzet, ahol már az
országhatárra vetített beszerzési
árak összehasonlítása alapján lehet
értékítéletet mondani az árpolitikáról.
Akkor dől majd el, kinek a gáza
kevésbé drága.
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Fenntarthatóság és
megújuló energia
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A világ valamennyi energiapiaci
szereplője – legyen az
berendezésgyártó, erőmű-

üzemeltető, pénzügyi vagy szakmai
befektető, szabályozó hatóság, ipari
fogyasztó – az elmúlt években egyre
nagyobb figyelmet fordított a napjainkra
már minden szempontból jelentős
méreteket elérő megújulóenergia-
forrásokra. Egyrészt azért, mert
a világ folyamatosan növekvő
energiaigényének biztosításához
további források bevonására
van szükség, ugyanakkor a föld
fosszilisenergia-készlete véges,
jövőbeli kiváltására új típusú források
felhasználása után kell kutatni.
A megújuló energia viszont
folyamatosan újratermelődik, vagyis
állandóan rendelkezésre áll. Érthető,
hogy az ezen energia felhasználására
vonatkozó technológiák folyamatosan
fejlődnek, hatékonyságuk növekszik.
Méretgazdaságossági szempontok
miatt napjainkra a megújuló energia
átalakítása fajlagosan kisebb mértékű
pénzügyi ráfordítást igényel, a
befektetések megtérülési ideje
lerövidült.

Fontos pozitívum, hogy a megújuló
energia jellemzően a felhasználás
helyén áll rendelkezésre, és ez javítja
az ország energiaellátási biztonságát.
A zöldenergia-források részesedésének
növekedését segíti, hogy a klímavédelem
és a fenntarthatóság szerepe mindinkább
előtérbe kerül. Mindezen tényezők
eredője folyamatosan átrajzolja a
világ és az egyes országok energetikai
térképét, és nagymértékben növeli
az energetika világgazdaságra
gyakorolt hatását.

A megújuló energia a hagyományos
energia kiváltásában leginkább a
villamos és a hőenergia termelésében,
valamint közlekedési hajtóanyagként
játszik egyre nagyobb szerepet.
A világ teljes villamosenergia-
termelésében a megújuló energia
kapacitásának részaránya közel 5%-ot
képvisel. A meleg víz előállítását és
az épületek fűtését biomasszával, nap-
és geotermikus energiával biztosítják.
A napkollektorok közel 50 millió
háztartás részére biztosítják a meleg
vizet, felhasználásuk leginkább
Kínában elterjedt.

A biomassza és a geotermikus
energia egyaránt megtalálható az
ipari felhasználóknál, a háztartásoknál
és a mezőgazdaság egyes területein.

A bioüzemanyagok felhasználása
a közlekedési szektorban egyelőre
csak néhány országban terjedt el.
A legjelentősebb felhasználó Brazília,
itt az etanolt cukornádból állítják elő,
és részaránya mára eléri az ország
üzemanyag-felhasználásának 40%-át. 

A fejlődő országokban több mint
500 millió háztartás a hagyományos
biomasszát használja főzésre és
fűtésre, 25 millióban biogázzal
főznek és világítanak, több mint
3 millió háztartás világít napelemek
energiájának felhasználásával,
s folyamatosan növekszik azon
kisvállalatok, mezőgazdasági
felhasználók száma, amelyek átállnak a
kis biomassza-erőművek által előállított
hő- és villamos energia felhasználására.

A világ teljes megújulóenergia-kapacitása
2002–2006 között technológiánként
eltérően növekedett évente.
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Mivel földünk energiafelhasználásában mind gazdasági, mind társadalmi
okokból a megújulóenergia-források egyre fontosabb és meghatározóbb
helyet foglalnak el, mindenképpen szükséges önálló elemzésük, helyük
és szerepük tisztázása, illetve az energiaforrások és a környezetünk közötti
gazdasági, társadalmi kapcsolatokat leginkább befolyásoló tényezők
áttekintése. Herczeg Sándor, a KPMG energetikai és közüzemi tanácsadó
csoportjának menedzsere a megújulóenergia-termelési módok elterjedését
és alkalmazását foglalta össze globális viszonylatban.

A

Zöldülő
források
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A legnagyobb fejlődést a napelemek és
a bioüzemanyagok felhasználása érte el,
de a szélenergia, a geotermikus fűtés, a
napkollektorok által biztosított melegvíz-
felhasználás is folyamatosan magas
éves fejlődést mutatott. A nagy
vízerőművek, a biomasszafűtés és a
geotermikus villamos energia előállítása
a fentieknél jóval kisebb mértékű,
de ugyancsak évente folyamatosan
növekvő eredményeket mutat.

A villamos energia előállításában
az alacsony költségük miatt a nagy
vízerőművek jelentős szerepet
töltenek be, bár a környezetvédelmi
megszorítások és a természeti helyek
szűkössége miatt kisebb a növekedési
potenciáljuk. A világ legnagyobb
vízenergia-előállítói Kína, Kanada,
Brazília, az Egyesült Államok és
Oroszország. Más országok is próbálják
kihasználni a természeti adottságaikat, és
folyamatosan fejlesztik a vízerőműveiket.

A szélerőművek beépített kapacitása is
jelentősen nőtt és vált a megújulóenergia-
források egyik legdinamikusabban
fejlődő forrásává, bár a szélerőművek
kétharmadán néhány ország osztozik:
az Egyesült Államok, Németország,
India, Spanyolország és Kína.

A biomassza fő felhasználási területe
a villamos energia előállítása mellett
továbbra is a hőtermelés, és leginkább
Európában terjedt el, Ausztriában,
Dániában, Németországban,
Magyarországon, Hollandiában,
Svédországban és Nagy-Britanniában.
Egyre több országban hasznosítják
a bioenergiát központi fűtésre és
kombinált ciklusú, kapcsolt villamos
és hőenergia előállítására. A fejlődő
országokban a mezőgazdasági
hulladékból nyert bioenergia
felhasználása is gyakori.

A geotermikus energia villamosenergia-
termelésre történő hasznosítása jelenleg
nem eléggé elterjedt, Olaszországban,
Indonéziában, Japánban és Mexikóban
a legnagyobb mértékű a beépített
kapacitások növekedése.
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A villamos elosztóhálózathoz kapcsolódó
napelemek villamosenergia-termelése a
világ egyik legdinamikusabban fejlődő
megújulóenergia-ága. A közel 1,5 millió
családi ház tetején levő napelemek által
termelt villamos energia egy részét
helyben azonnal felhasználják, a fel
nem használt részt pedig a villamos
hálózatba táplálják be. A világ beépített
kapacitásának több mint fele
Németországban található, ezenkívül
Japánban, az Egyesült Államokban és
Spanyolországban van még jelentősebb
mennyiség. Európában a szabályozások
és a támogatások pozitív változásának
köszönhetően további fejlesztések
várhatók. A nagyobb mértékű
elterjedésnek lökést adhat a napelemek
közvetlen, integrált beépítése az új
épületek tetőszerkezetébe.
Az egyik legismertebb fejlesztés a
Google Kaliforniában található székháza
mellett telepített, 1,6 megawatt
kapacitású beépítés, valamint a Nellis Air
Force Nevadában található, 14 megawatt
beépített kapacitású napelemtelepe,
amely az Egyesült Államok legnagyobb
ilyen egysége.

A kisebb energiaigényű, de a hálózattól
esetleg távolabb található távműködtetésű
kommunikációs egységek, hegyi épületek,
a lakott területen kívüli közlekedési táblák
és még sok más felhasználási lehetőség
ad új irányt az elterjedésének.

Korlátok az elterjedésben

A megújuló energia felhasználásának
egyik kritikus eleme a költséghatékony -
ság és a beruházás megtérülése.
A beruházások berendezésigényesek,
amelyekhez komoly tőkebefektetések -
nek kell társulniuk. Emiatt a legtöbb
megújulóenergia-befektetés kizárólag
a támogatási rendszerek működése
esetén térülhet meg, a szabályozói
környezetnek kiemelt fontossága van.
Emellett a megújuló energiához
kapcsolódó berendezések
fejlesztéseinek köszönhetően –
ahogy a főberendezések gyártása
eléri a méretgazdaságossági határt –
folyamatosan csökken a beszerzési ár
is, és ez további megújulóberuházások
elindítására ad lehetőséget.

A fenntarthatóság és az energetika
két szempontból áll fontos kapcsolatban
egymással. Egyrészt a fosszilis
tüzelőanyagok készletei (elsősorban
a szénhidrogének) fogyóban vannak.
Annak az idejére vonatkozó becslések
eltérnek, hogy az egyes energiahordozók
kitermelésének tetőzése, illetve
kimerülése mikorra várható, ugyanakkor
a jelenség jövőbeni bekövetkezése
nyilvánvaló. A probléma leginkább
kritikusan az olajtetőzés kapcsán merül
fel. Emellett a fosszilis tüzelőanyagok
felhasználása (másfajta tevékenységek
mellett) nagy valószínűség szerint
összefüggésben áll a globális
felmelegedéssel, és ez a tudomány
mai állása szerint a föld éghajlatának
radikális megváltozásához, s ezzel
összefüggésben az életfeltételek
és sok iparág esetében a piaci
lehetőségek radikális korlátozásához
vezet. Ezeknek a kihívásoknak a
kezelése az energiaszektor jelenének
és jövőjének kritikus kérdései közé
tartozik.

A fosszilis energiahordozók
kitermelésének szintje és a globális
kereslet folyamatos emelkedése
világszerte előrevetíti a kőolaj és
más energiahordozók felszínre
hozatali csúcsának közeledtét.
A helyettesíthetőségi alternatívák
hiánya miatt a piaci folyamatok között
a kőolaj kitermelésének tetőzése
(olajtetőzés) jelenti a legnagyobb
kihívást a világgazdaság számára.
Az olajtetőzés a legtöbb fejlett ipari
országban már megtörtént (az Egyesült
Államokban 1970-ben érte el a csúcsát
a kitermelés, míg az északi-tengeri
olajmezők esetében ez az
ezredfordulóra következett be).

Az olajtetőzés (és a földgáz, amely mint
üzemanyag helyettesíti a kőolajat)
szükségszerűen hozzájárul az egyre
erősödő importfüggőséghez,
s a források sokszor politikailag instabil
térségekből származnak, a szállítási
útvonalak pedig egyre hosszabbak.

A kőolaj-kitermelés globális tetőzésére
vonatkozó becslések nagyon eltérők.

A korai olajtetőzés-elmélet hívei
szerint ez már a következő öt éven
belül megtörténhet, ugyanakkor az
optimistább elemzők sem tagadják,
hogy az új készletek feltárásának
üteme évtizedek óta alatta marad
az éves kitermelésnek.

Jelenleg a megújulóenergia-források
többnyire közvetlenül nem képesek
helyettesíteni a kőolajat mint
üzemanyagot. Ugyanakkor, amennyiben
a megújuló energiaforrások segítségével
a földgáz mint a termikus és a villamos
energia termelésének alapanyaga iránti
kereslet csökkenthető, lehetőség nyílna
a földgáz mint üzemanyag szélesebb
körű alkalmazására, s ez kitolhatná
az olajtetőzés idejét. Ráadásul az
olajtetőzést követően a földgáznak mint
energiahordozónak a kitermelése is
eléri a csúcsot, ugyanakkor az erre való
felkészülésre az iparágnak több idő áll
rendelkezésére. 

Ezekből adódóan a megújulóenergia-
források kutatása és fejlesztése, illetve a
jelenleg rendelkezésre álló technológiák
használata kiemelt jelentőségű
az energiaszektor működésének
fenntarthatósága szempontjából.

A világ és az EU országai növekvő
villamosenergia-kereslettel
szembesülnek. Az életszínvonal
folyamatos emelkedésével
párhuzamosan a kereslet gyors
növekedése várható rövid és középtávon,
ezért további beruházások szükségesek
az energiatermelő szektorban.
Tehát a következő évtizedben további
áramtermelő eszközök üzembe állítására
lesz szükség, és a megújuló energiákra
épülő villamosenergia-előállítás
hozzájárul a kereslet és a kínálat közötti
említett különbség csökkentéséhez. 

A megújuló energiák – elsősorban a
szél-, a víz-, a nap-, a geotermikus
energia és a biomassza hasznosítása –
fő célkitűzése az Európai Uniónak.
A megújuló alapú áramtermelés
arányának növelése lényegesen
mérsékelné az unió üvegházhatású
gázainak (ühg) kibocsátását.
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Az EU 20%-os célt tűzött ki a megújuló
energiák alkalmazására a teljes
energiafelhasználásban, ezzel a
fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet
éves szinten 2.931 terawattórával
csökkenthető lenne. Mindez 2020-tól
kezdődően a CO2-kibocsátás 600-900
millió tonnával való mérséklését
eredményezné évente.

Ezenkívül a megújuló energia az
ellátásbiztonsághoz is hozzájárul,
mivel növeli a hazai forráson alapuló
áramtermelés részarányát, diverzifikálja
az energiaforrások összetételét, az
importforrásokat azáltal, hogy megújuló
villamos energiát vagy biomasszát
szerezhetnek be a közösség országai
egymástól. Ez egyben a politikailag
stabil régiók részesedését növeli az
EU villamosenergia-importján belül.

Ezen okokból az Európai Bizottság
elismeri a megújuló energia forrásai
támogatásának a szükségességét,
mivel felhasználásuk erősíti az unió
energiapolitikájának mindhárom pillérét.
A megújuló alapú áramtermelés
támogatására az EU több direktívát is
alkotott. Fontos megemlíteni, hogy az
áramtermelésre vonatkozóan egyedül
2010-es célokat fogalmaztak meg, s
nincsenek kötelező érvényű célszámok
sem az áramtermelésre, sem a primer
energia felhasználására (ez magában
foglalja az áramtermelés mellett a
hőtermelést, a hűtést és a közlekedést)
a 2010 utáni évekre. Fontos megjegyezni,
hogy az egyes országoknak meg kell

felelniük a vonatkozó EU-direktívák
előírásainak, ugyanakkor ennek módja
és az alkalmazott tagállami szintű
jogszabályi környezet, és ennek
folyományaként a megújulóenergia-
termelő szektorra vonatkozó
szabályozás kialakítása minden
országban eltérő.

A megújulóenergia-források
részesedése a teljes energiafelhaszná -
lásban folyamatosan növekszik, több
vélemény szerint azonban túlságosan
lassan. A bizottsági előterjesztés szerint
a 20%-os célérték elérése a teljes
energiafelhasználásban nagymértékű
növekedést igényelne a megújuló
energia minden felhasználási
területén (azaz a villamosenergia- és
a hőtermelés, a hűtés és a közlekedés
területén).

Az EU Megújuló energia útiterve szerint
a megújulók termelése 2020-ra elérheti
az áramfogyasztás 34%-át, ez több mint
100%-os növekedés. Ebből a szélenergia
hozzájárulása ekkorra 12% lenne,
amelynek a harmada minden valószínűség
szerint tengeri telepítésű szélerőművek -
ből származna.

Az Európai Unió 2010-ig feltehetően
eléri a 19%-os megújuló részarányt
az áramtermelésben, ugyanakkor
valószínűtlen, hogy eléri a 12%-os
célkitűzést a teljes energia -
felhasználásra vonatkozóan.
Az EU ezt politikai kudarcnak tekinti,
amelynek az okát abban látja, hogy a

tagországok vonakodnak és/vagy
képtelenek a politikai kijelentések
mögé ösztönzőket tenni.

A 2020-as célkitűzéseket a teljes
energiafelhasználásra tették, ugyanakkor
nincs terv a megújulók részesedésére az
áramtermelésben vagy a fogyasztásban.
Fontos megjegyezni, hogy a
megújulóenergia-források más
területeken – bioüzemanyag, fűtés,
hűtés – való felhasználása korábban
jellemzően nem kapott olyan szintű
támogatást az Európai Uniótól, mint
az áramtermelés. Mindez azt tükrözi,
hogy a megújuló alapú áramtermelés
lesz várhatóan a döntő tényező a 2020-as
összetett célszámok elérésében.
Valójában az EU a megújuló alapú
áramtermelést 2020-ra éves szintén
1.100 terawattórával kívánja növelni,
és az ilyen jellegű villamosenergia-
termelésnek 350 millió tonna
CO2-emissziócsökkentést kíván
tulajdonítani, ez hozzávetőleg a
kibocsátásmérséklési célok
40-60%-ának felel meg.

Az Európai Unió emissziókereskedelmi
rendszerének (ETS) első (2005–2007)
és második (2008–2012) kereskedési
periódusában a kibocsátási jogokat
ingyen osztották ki. Ebből adódóan az
EU ETS lényegében kibocsátásfigyelő
rendszer volt, éves szintű kibocsátási
korlátokkal. Ez idáig a kibocsátási
jogok meglétének nem volt közvetlen
hatása a fosszilis tüzelőanyagon
alapuló áramtermelés költségeire.
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Az egyes régiók elsődleges energiafelhasználása (millió tonna olajegyenértékben) Forrás: BP

Régió 1970 1980 1990 2000 2007

Észak-Amerika 1.805,6 2.112,5 2.313,3 2.746,1 2.838,6

Dél- és Közép-Amerika 144,8 252,8 327,4 459,2 552,9

Európa 2.144,1 2.835,1 3.205,5 2.829,2 2.987,5

Közel-Kelet 73,7 136,3 259,9 402,0 574,1

Afrika 73,7 141,4 222,9 276,1 344,4

Ázsia 741,5 1.168,3 1.791,8 2.580,8 3.801,8

Globálisan 4.983,3 6.646,5 8.120,8 9.293,3 11.099,3



A második kereskedelmi időszak végén,
2012-től az EU ETS minden valószínűség
szerint megváltozik. A kibocsátási
kvótákat nyilvános aukción tervezik
értékesíteni, illetve részlegesen
megmaradna az ingyenes allokáció.
Ebben az esetben az iparágra jellemző
értéknek megfelelően történne
az ingyenes allokáció, az ennél
többet kibocsátó létesítményeknek
jogosultságot kellene vásárolni
a többletszennyezésért. 

Mindez azt jelenti, hogy a fosszilisalapú
erőműveknek a kibocsátásukért
– az akkori CO2 piaci árának megfelelő
mértékben – fizetniük kell majd.
Ezzel szemben a megújulóalapú
áramtermelést a kibocsátás tekintetében
semlegesnek tekinthetjük (pl. egy
biomassza-tüzelésű erőműnek a
kibocsátott ühg után nem kell fizetnie
azon feltételezés alapján, miszerint
a kibocsátott gázok üvegházhatása
megegyezik az elégetett növények által
megkötött gázok üvegházhatásával).
Vagyis amennyiben a fosszilisalapú
áramtermelőknek fizetniük kell az
ühg-kibocsátásukért, a megújulóalapú
termelőknek (hasonlóképpen az
atomerőműveknek, hiszen ezeknek
sincs ühg-kibocsátásuk) költségelőnyük
származik abból, hogy a fosszilisalapú
előállítók költségei emelkednek.

Azoknak a termelőknek, akik nem
tudnak megfelelni a kibocsátási
határértékeknek, lehetőségük nyílik
kibocsátási jogok vásárlására más
piaci szereplőktől, illetve a Tiszta
Fejlődési Mechanizmus (CDM) vagy
az Együttes Megvalósítás (JI) keretein
belül emissziócsökkentő beruházások
kivitelezésére. Egy ilyen beruházás
megvalósításáért a vállalat Certified
Emission Reduction (CER) vagy
Emission Reduction Unit (ERU)
egységeket szerezhet, amelyeket
a saját kibocsátási egységei helyett
adhat át az üvegházhatású gázok
kibocsátásának fejében. 

A kiotói mechanizmusokban való
részvétel feltételei a következők:
• önkéntes részvétel minden

érintett fél hozzájárulásával,
• valódi, mérhető és hosszú távú

előny az éghajlatváltozás
csökkentése érdekében,

• olyan kibocsátásmérséklés történik,
amely a projekt megvalósulásának
elmaradása esetén keletkező
emissziócsökkentéshez képest
többletként keletkezik.

A két keretrendszer közötti különbség
az, hogy CDM-projekteket olyan fejlődő
országokban lehet megvalósítani, amelyek
nem tűztek ki kibocsátás csökkentési
célokat (a kiotói jegyzőkönyv Annex II-es
országai, alapvetően Kína és India), míg
JI-projekteket a kiotói jegyzőkönyv Annex I
országaiban lehet kivitelezni, tehát olyan
államokban, amelyek megállapítottak
emissziómérséklési célokat (pl. kelet-
közép-európai országok, Ukrajna,
Oroszország).

Az együttes megvalósítás nagy
lehetőséget jelent a fejlett ipari országok
áramtermelőinek, mivel sok esetben a
kibocsátáscsökkentés a hazai
áramtermelésben sokkal drágább lenne,
ugyanakkor Kelet-Közép-Európában,
valamint Ukrajnában és Oroszországban
nagyszámú lehetőség van emisszió -
csökkentésre, jóval kisebb beruházással.
Ezen beruházások során ERU-egységeket
szereznek, amelyekkel eleget
tudnak tenni kibocsátásmérséklési
kötelezettségeiknek a hazai áramtermelő
egységeik vonatkozásában.
A lehetőségeket jól jelzi a nagyszámú
JI-projekt, amelyek a kelet-közép-
európai régió és a FÁK-országokban
megvalósulóban vannak.

Az említett kereskedési rendszerek
mellett néhány kisebb volumenű
kezdeményezés is elindult. Ez
utóbbiakban a kereskedés mennyisége
egyelőre jóval alatta marad az EU ETS-
nek, ugyanakkor a jelentőségük és a
példaadásuk hosszú távon nem
elhanyagolható.

Ausztráliában Új-Dél-Wales egyoldalúan
bevezette a NSW Greenhouse Gas
Abatement Scheme kereskedési
rendszert. 2010-re tervezi az ottani
kormány elindítani az országos
kereskedelmi rendszert.

Új-Zéland 2008. szeptember
10-én törvényt fogadott el az
emissziókereskedelmi rendszer
bevezetéséről (New Zealand
Emission Trading Scheme). 

Az Egyesült Államokban tíz északkeleti
állam részvételével 2009. január 1-jén
indult az ühg-emissziós jogokkal való
regionális kereskedelmi rendszer, a
Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI).

Az emissziókereskedelem piaci árat
ad az ühg-k kibocsátására. Egyes
erőműtípusok (elsősorban a szénerő -
művek) számára a kibocsátási kvóták
olyan költségnövekedést és üzleti
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bizonytalanságot eredményezhetnek,
hogy gazdaságossá válhat – jelentős
technológiai fejlesztés és pénzügyi
beruházás mellett – a keletkező
üvegházhatású gázok leválasztása és
tárolása annak érdekében, hogy az
ühg-kibocsátásért fizetendő emissziós
kvótákat ne kelljen megfizetniük.

A Carbon Capture and Storage (CCS),
avagy szén-dioxid-leválasztás és -tárolás
éppen ezen alapgondolat miatt született.
A CCS nem önálló energiatermelő
technológia, hanem meglévő vagy újonnan
létesülő fosszilistüzelésű (elsősorban
széntüzelésű) erőművel együtt
megvalósuló beruházás. A CCS-beruházás
a fosszilis erőmű ühg-kibocsátását
akadályozza meg azáltal, hogy a keletkező
szén-dioxidot kiválasztja a füstgázból, és
elszállítja, majd elhelyezi egy erre kialakított
föld alatti tárolóban. Erre a célra elsősorban
kimerült kőolaj- vagy földgázmezőkbe való
injektálás valószínűsíthető. 

Az első kísérleti üzemek már
a megvalósulás felé haladnak.
2008 szeptemberében adták át a
németországi Schwarze Pumpéban
az első kísérleti (30 MW beépített
kapacitású) CCS-berendezéssel
kiegészített szénerőművet. A létesítményt
70 millió eurós beruházással építette
a Vattenfall. További kísérleti üzemek
épülnek Franciaországban és az Egyesült
Államokban, valamint Nagy-Britanniában
is tervezik egy demonstrációs projekt
létesítését. Az első tényleges
kereskedelmi méretű CCS
beruházásának üzembe állását a
Vattenfall 2020-ra tervezi, a szakértők
2030-ra prognosztizálják a technológia
elterjedését.

Az Európai Bizottság a 2020-as
és a távlatibb célok elérésben a
megújulóenergia-források mellett fontos
szerepet tulajdonít a CCS-technológiával
felépített fosszilisalapú erőműveknek.

A bizottság célja 10-12 CCS
demonstrációs projekt elősegítése.
Ennek érdekében az állami támogatások
lehetővé tételét is fontolgatja a
CCS-beruházások számára.

Összegezve a fentieket, a
megújulóenergia-források egyelőre
mellérendelt szereplői a globális
energiaellátásnak, ugyanakkor a jövőben
annak jelentős tényezőivé válhatnak.

A megújulóenergia-források
támogatása a fejlett ipari országok
energiastratégiájában hangsúlyosan
jelenik meg, és a jelenlegi trendek
ennek megerősödését valószínűsítik.

A beruházásokat alapvetően a gazdasági
szereplők végzik, s a szabályozást annak
megfelelően alakítják az egyes
országok, hogy a piaci szereplők
számára vonzó lehetőség legyen
a megújulókba történő beruházás.
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z Európai Unió tagállamaiban
a légkörbe kerülő üvegházhatású
gázok mintegy 80%-a továbbra

is az energiatermelésből és -felhaszná -
lásból származik, tehát az energetikai
ágazat tevékenységével együtt járó
környezetterhelés még mindig túl nagy
a föld ökoszisztémájának sérülékeny -
ségéhez képest – figyelmeztetett
december elején kiadott jelentésében
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
(EEA). Pedig a szervezet szakértői is
elismerik, hogy az elmúlt években a
villamosenergia-, illetve a hőenergia-
előállítás és -felhasználás területén
is új, magas hatékonyságú megoldások
terjedtek el, s a termelésen belül
jelentősen nőtt a megújuló energia -
források részesedése is. A fosszilis
energiahordozók felhasználásán
belül pedig mind nagyobb a földgáz
részesedése, amelynek elégetése
szintén jóval kisebb káros emisszióval
jár, mint a szén vagy az olaj befogása
az energiatermelésbe. Csakhogy a
számítások szerint, amennyiben az EU
nem változtat jelenlegi politikáján, a
tagállamok energiafogyasztása 2030-ban
26%-kal haladja meg a mostani szintet,

s az energiatermelésen belül még
mindig a fosszilis energiahordozóké lesz
a legnagyobb részesedés – derül ki a
2008 Energy and environment report
című dokumentumból.

Az eredmények azt mutatják, hogy az
energetikai szektorban az üzlet nem
folytatódhat a „szokásos menetben”
– szögezte le Jacqueline McGlade.
Az EEA ügyvezető igazgatója az Európai
Parlamentben elmondott, a vizsgálatok
eredményét ismertető beszédében
hangsúlyozta: az elmúlt években
beindult kedvező folyamatok ellenére
a szektor túl lassan halad az üvegház -
hatású gázok kibocsátása csökkentésének
irányába ahhoz, hogy az ágazat működése
megfeleljen a fenntarthatóság
kritériumainak.

Pedig ma már nincs olyan komolyabb
tudományos, gazdasági vagy éppen
politikai fórum, ahol megkérdőjeleznék,
hogy a napjainkban zajló éghajlatváltozást
az emberiség a fosszilis energiahordozók
felhasználásával indította el. Éppen ezért
az EEA szakértői szerint is a legfontosabb
célnak a tiszta energiaforrásokra épülő

gazdaság alapjainak lerakását,
valamint a megújulóenergia-források
hasznosításának előtérbe helyezését
kell tekinteni, ez a klímaváltozás
megállításának, valamint az európai
kontinens energiaellátás-biztonsága
megteremtésének szempontjából
egyaránt alapvető fontosságú.

Az eddig elért eredmények
ellentmondásosak: a megújulóenergia-
források hasznosítása az elmúlt
években fokozatosan teret nyer, ám
részesedésük egyelőre így is alig haladja
meg a 8,6%-ot európai uniós szinten
a végső felhasználásban, miközben
Brüsszel 2020-ra már átlagosan
20% teljesítését várja el tagállamaitól.
Eközben az európai háztartások
átlagosan 31%-kal növelték energia -
fogyasztásukat 1990 óta, noha az
otthonokban használt elektromos
berendezések ára nominálisan csak 17%-
kal emelkedett ugyanezen időszakban.
A növekvő fogyasztás pedig rávilágított
egy másik kockázatra is, miszerint 2005-
ben az EU-tagállamokban felhasznált
energiahordozók már több mint 54%-a
érkezett a közösség határain kívülről.
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Hosszú és rögös az az út, amely az energetikai szektor
tevékenységének fenntarthatóvá tételéhez vezet, és egyelőre
azt is nehéz megjósolni, hogy a világgazdasági válság segíti
vagy éppen lassítja az ágazat zöldebbé válását – derül ki az
energiainfo.hu összefoglalójából.

Válság hűtötte
zöld remények

A
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Az importtermékek legnagyobb hányada
Oroszországból származott, amely
egymaga az EU-ban felhasznált összes
energiahordozó 18,1%-át biztosította
a vizsgált évben.

Igaz, a világ más részeivel összehasonlítva
Európa még így is élen jár, hiszen 1990
és 2005 között az EU27 átlagosan évi
2,1%-kal növelte a GDP-jét, miközben
ezzel egy időben a tagállamok együttes
szén-dioxid-kibocsátása nagyjából
3%-kal csökkent. Ez különösen annak
fényében jelentős, hogy ugyanebben
az időszakban az Egyesült Államokban
20%-kal nőtt, Kínában pedig meg -
duplázódott a légkör felmelegedéséért
legnagyobb mértékben felelős gáz
kibocsátása.

Igaz, már a zöldfejlesztések első
eredményeit mutatja, hogy több iparág
a biomassza hasznosításával ért el
mérhető emissziócsökkentést.

Például a tégla- és cserépiparban nőtt a
fűrészpor felhasználása, egyes, szilárd
tüzelőanyaggal működő erőművekben
pedig a biomassza – például növényi
granulátum, faggyú, húsliszt, fa –
tüzelésével mérséklik a szén-dioxid-
kibocsátást. Ugyanez figyelhető meg
a cementiparban is, ahol a szennyvíz-
és a papíriszap, illetve az energiafű
kap figyelmet. Az eredmények
megerősíthetik azt a korábbi
feltételezést, hogy a CO2-emisszió
területén érdemi, messze ható
eredmények egyrészt a megújuló
energiák szélesebb körű használatából,
másrészt az energiaigény jelentős
mérséklésétől várhatók. Addig is
pozitívan értékelhető, hogy bizonyos
vállalatok már felismerték a környezeti
kérdések fontosságát, így ma már
sokan a sikeres és jövedelmező
működés feltételeként tekintenek
a környezettudatosságra.
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Üvegházhatású gázok
(kibocsátás Magyarországon, millió tonna)

1988 115,397

1990 98,234

1995 79,327

2000 77,588

2004 79,444

2005 80,198

2006 78,625

Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
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Csakhogy a megújuló energiaforrások
hasznosításának is megvannak a maga
korlátai. Minden eddigi erőfeszítés
dacára egyelőre kétséges, hogy az
EU-tagállamok teljesíteni tudják-e azt
a célkitűzést, amelynek értelmében
az unió energiamérlegében a megújuló
energiaforrások arányának 2012-re el
kell érni a 12%-ot. A szakértők inkább
10% körüli szintet jósolnak a határidőig,
miközben éles viták folynak arról,
közösségi szinten teljesíthető-e a
megújuló energiaforrások részarányának
20%-ra növelése 2020-ra, s ezzel
egyidejűleg az üvegházhatású gázok
kibocsátásának 20%-os csökkentése.

Magyarországnak várhatóan 2020-ra
is „csak” 13%-ot kell teljesítenie,
de ez sem ígérkezik egyszerűnek.
Kétségkívül jelentős előrelépés, hogy
az ezredforduló óta az 1% alatti szintről
5% körülire nőtt a megújuló források
részaránya az energiatermelésen belül.
Csakhogy a növekmény nagy részét
néhány olyan széntüzelésű erőmű
átalakításával sikerült elérni, amelyek
ma már tűzifával és faaprítékkal is
képesek üzemelni. Eközben az egyéb
– kétségkívül jelentős – biomassza-
tartalékok jórészt továbbra is
kihasználatlanok, s a kormánynak a
2007–10 közötti időszakra vonatkozó –
2008 nyarán megjelent – energiapolitikai
koncepciója sem tisztázza, milyen
szerepet tölthetnek be a hazai
energiatermelésen belül például a
biogáz- vagy a szélerőművek, s hogy
várható-e áttörés a szintén nagy
reményekkel kecsegtető geotermikus
energiaforrások hasznosítása terén.

Az pedig egy energia hordozókban
nem túlságosan gazdag ország esetén
kifejezetten pazarlásnak tűnik, hogy a
vegyesen gyűjtött – ún. maradék –
kommunális hulladék nagy része
lerakókba kerül, miközben a Lajtától
nyugatra fekvő EU-államokban évente
27 millió MWh villamos energiát
állítanak elő a hulladék elégetésével,
ez nagyjából 27 millió lakos éves
áramfogyasztásának felel meg.

Eközben az utóbbi évek tendenciái
azt jelzik, hogy a legnagyobb
„hagyományos” nemzetközi energetikai
vállalatok felső vezetése világszerte
érzékenyebbé vált a környezeti és
társadalmi kérdésekre. Ennek oka,
hogy a klímaváltozás hatásai (pl. extrém
időjárási viszonyok, természeti
katasztrófák), valamint a gazdasági és
politikai feszültségek következményei –
különösen a kevésbé fejlett országokban
– közvetlenül hatnak a vállalatok
jövedelmezőségére (elegendő a
növekvő társadalmi nyugtalanságra, a
munkaerő migrációjára vagy a csökkenő
vásárlóerőre gondolni), egyrészt
a növekvő költségek, másrészt a
csökkenő bevételek révén.

Ezenfelül a cégek sokkal sebezhetőbbek
a hírnevüket érintő veszteségekkel
kapcsolatban, mint valaha, tehát – a
környezettudatos magatartást felmutatók
mellett – mindegyiküknek foglalkozni
kell azokkal a kockázatokkal,
amelyek például a vevőik, befektetőik,
munkavállalóik, a helyi közösségek
vagy a szabályozó hatóságok szemében
a vállalat hírnevére jelentős hatással
lehetnek.

Ezek a fenntarthatóság szempontjából
megkerülhetetlen, ám kockázatos
területek meglehetősen szerteágazóak,
a termékek megbízhatóságától
a dolgozók elégedettségén át a
kibocsátási, átláthatósági és sok
más követelmény teljesítése mellett
a környezeti problémák okozta
szabályozási változásokig, vagy akár a
szén-dioxid-kibocsátási kvóták piaci
árának emelkedéséig terjednek.

Nagyon eltérőek a kőolajkészletekkel
kapcsolatos előrejelzések is. Vannak,
akik szerint a kitermelés mára elérte
a csúcspontját, és a készletek csupán
néhány évtizedre elegendők, de léteznek
olyan számítások is, amelyek ennek
a többszörösét mutatják. Mindezek
függnek a fogyasztás szintjétől, a
kőolaj aktuális árától és ezen keresztül a
kitermelés költségeitől is. Nehéz pontos
számokat mondani, így a hangsúlyt sem
erre kell helyezni elsősorban – szögezte
le Thernesz Artúr. A MOL Nyrt.
fejlesztési igazgatója kifejtette:
Zaki Yamani volt szaúd-arábiai
olajügyi miniszter mondása volt:
a kőkorszaknak sem azért lett vége,
mert elfogyott a kő, s az olajkorszaknak
is jóval azelőtt vége lesz, hogy a világon
elfogyna az olaj. A klímaváltozás, a
környezeti problémák, a gazdasági
és társadalmi átalakulások mind arra
utalnak, már ma el kell gondolkodnunk
azon, hogyan látjuk a saját hosszú
távú jövőnket. Az a cég marad ugyanis
fenn, amely alkalmazkodni tud a piaci
változásokhoz és igényekhez,
amely elég rugalmas ahhoz, hogy
ezek a változások ne kockázatként
jelentkezzenek, hanem a normál
üzletmenet részét képezzék.
Ennek jegyében például a MOL
ma már nem olaj-, hanem energia -
szolgáltató vállalatnak tekinti magát,
amibe sok minden beletartozik.
Így a társaság nagy kihívásként tekint a
megújulóenergia-források használatának
a növelésére, s ennek részeként
vizsgálja például a második generációs
bioüzemanyagok vagy a geotermikus
energia hasznosításának a lehetőségeit.
Igaz, azt is világosan kell látni, jelen
pillanatban egyik megoldás sem elég
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A magyarországi villamosenergia-

termelés primer energiaforrásai

2007-ben (%)

Nukleáris energia 36,8

Földgáz 37,9

Szén 18,4

Megújuló források és hulladék 5,4

Folyékony szénhidrogének 1,5

Forrás: A magyar villamosenergia-rendszer
2007. évi statisztikai adatai

Megújuló energiaforrásból előállított

villamos energiát értékesítő

erőművek teljesítőképességének

alakulása (MW)

2003 287,9

2004 395,8

2005 410,5

2006 440,4

2007 473,9

Forrás: Magyar Energia Hivatal
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érett arra, hogy jelentős mértékben
hozzájárulhasson a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséhez
– tette hozzá Thernesz Artúr.

A „hogyan és milyen áron” alapvető
dilemma a többi piaci szereplő számára
is. A fő csapásirányt a – környezetvédő
civilek szerint a lomha és erélytelen
– Európai Unió kijelöli, ám a
gazdaság oldaláról nézve az uniós
fenntarthatósági politika elsődlegesen
beruházási és fejlesztési kényszereket
jelent, újabb költségtényezőket,
amelyek áthárítása vagy részleges
elismertetése a nemzetközi versenyben
nehéz. Természetesen a technológia
fejlesztésével, illetve az energia -
hatékonyság javításával ezek a
hátrányok akár előnnyé is változhatnak.
Az energetika azonban tipikusan hosszú
beruházási-megtérülési ciklusú ágazat,
amelynek a még mindig meghatározó

súlyú fosszilis energiahordozók
felhasználásánál csak korlátozott
lehetőségei vannak az energiatermelés
fenntarthatóbbá tétele területén.

Más nyelvre lefordítva: az EU-ban
az országok között szétosztható szén-
dioxid-kvóták korlátozása és aukcióra

vitele már most is, de főképp 2013-tól
érezhetően megdrágítja a villamos
energia és ezen keresztül más
energiaigényes termékek árát.
Ez veszélyt jelent az összes európai
termelő és exportáló számára, hiszen
nemzetközi versenytársaik valószínűleg
nem lesznek ilyen helyzetben.
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Ha lenne listája a kihaló technológiáknak, akkor a villanykörte, azaz a
hagyományos izzó lenne a soron következő „faj”, az uniós tervek szerint ugyanis
már az idén megkezdődik kivonásuk a piacról, 2011-re pedig már az összes
hagyományos izzótípus gyártása, illetve forgalmazása is befejeződhet, és 2013-ra
már a halogénégőkre is életbe lép a szigorúbb szabályozás. Márpedig az Energia
Klub szerint a klímavédelmi szempontokon alapuló döntéssel a csökkenő
szén-dioxid-szint mellett az Európai Unió a Paksi Atomerőmű éves termelése
hatszorosának megfelelő energiát is megtakaríthat. Valójában nem is a
technológia betiltásáról van szó, hanem olyan minimumkövetelmények
felállításáról, amelyeket minden általános, világításban használt izzónak
teljesítenie kell. A hagyományos világítótestek és a hasonlóan pazarló
technológiák ezeket a minimumszinteket nem érik el.
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A kvóták „árasításával” és kötelező
megvásárlásával pótlólagos inflációs
tényező kerül be a gazdaságba, s ez
nem is képes kikerülni a bázisból, mivel
a kvóták szűkítése évről évre emeli azok
árát. Ennek a folyamatnak az az előnye,
hogy racionális gazdálkodásra ösztönöz,
más oldalról azonban az ilyen jellegű
árhatások a gazdasági növekedést
lassítják, az inflációs várakozásokat
emelik – áll a GKI Gazdaságkutató Zrt.
és a GKI Energiakutató Kft. elemzésében.
Ezek szakértői szerint így mindez
Magyarország számára egy új
gazdaságfejlődési korszak kezdetét
is jelentheti, de akár súlyos teherként
is felfogható. A kötelező feladatokat
teljesítendő teherként szemlélve
súlyos százmilliárdokat kell fordítani
beruházásokra anélkül, hogy ezek
valóban gyorsítanák a gazdaság
bővülését. Igaz, amennyiben a kitűzött
célokat összehangolt klíma- és
energiastratégia, valamint tudomány -
politika, K+F és gazdaságstratégia
mentén, következetesen kidolgozva
sikerül teljesíteni, akkor Magyarország
hozzákapcsolódhat Európa élvonalához,
kialakulhat egy olyan, a

körülményeinkhez alkalmazkodó
termelési és szolgáltatási tevékenység,
amelynek tudományos és műszaki
háttere és főképp piaca hosszú távon
biztosított.

Nem segíti az energetikai ágazatnak a
fenntarthatóság irányába tett lépéseit
a világgazdasági válság sem, amelynek
hatásaként leértékelődhetnek a
környezetvédelmi, és felértékelőd hetnek
az energiaellátás-biztonsági szempontok.
Azzal is számolni kell, hogy az olajárak
utóbbi hónapokban tapasztalható, a
válsággal összefüggő drasztikus
visszaesése átmenetileg minden alternatív
energiaforrás versenyképességét
csökkenti. Ráadásul a vállalatok
többsége a válság miatt költséglefaragó
intézkedéseket vezet be, s ennek egyik fő
áldozatai éppen a technológiai fejlesztések,
köztük az alternatív energiaforrások
hasznosításával kapcsolatos újítások
lehetnek. Az utóbbi trendnek csak
az vethet gátat, ha (mint az például
Franciaországban, Németországban
és az Egyesült Államokban látszik)
az állam a gazdasági szereplők
megsegítésére fordított összegekért

cserébe kifejezetten környezetbarát
fejlesztéseket vár el a gyártóktól.

Szerencsés esetben bizonyos
területeken mindez így is segítheti az
alternatív energiaforrások előretörését.
Így például azon országokban,
amelyeknek jelentős a bioüzemanyag-
termelő potenciáljuk, az energiaellátás-
biztonsági szempontok felértékelődése,
illetve az alapanyagként felhasználható
mezőgazdasági termények árának
zuhanása a gyártás ismételt
fellendüléséhez vezethet.
Jelenleg ugyanis a bioüzemanyag
az az energiaforrás, amelyről leginkább
feltételezhető, hogy rövidebb
távon (legalábbis kisebb részben)
helyettesítheti a fosszilis üzemanyagokat
a közlekedésben és a termelésben.
A környezetvédelmi szempontok háttérbe
szorulását pedig az ellensúlyozhatja, ha
a kormányzatok a magas munkanélküliség
és a recesszió elleni küzdelem jegyében
célzott állami környezetvédelmi
beruházási programokat indítanak
– ilyen szándék mind az Egyesült
Államokban, mind az európai
országokban körvonalazódni látszik.
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Aligha lesz azonban mindez elegendő a
fenntarthatóság irányába tett lépések
megerősítéséhez az energetikai ágazat
egészét tekintve. Hiszen a megújuló
energiaforrások többsége az
elmúlt néhány évben éppen a mind
magasabbra szökő olaj- és földgázárak
árnyékában vált egyre inkább
gazdaságossá, vagy került a
gazdaságosság közelébe. Az olcsó olaj
korszakának visszatérte esetén azonban
a biogáz- és a szélerőművek vagy éppen
a napkollektorgyártók aligha rúghatnak
labdába a piacon, és például az amerikai
fogyasztók sem éreznek majd erős
kényszert, hogy terepjáróikról hibrid
autókra váltsanak. Abban tehát
konszenzus van, hogy közép- és hosszú
távon feltétlenül szükséges a normális
piaci viszonyok helyreállása, s ennek
részeként a fogyatkozó természetes
nyersanyagkészletek, ezzel
összefüggésben pedig a fosszilis
energiahordozók árának fokozatos
emelkedése mindenképpen
technológiaváltást kényszerít ki az
energetikában és a többi gazdasági
ágazatban világszerte. A szakértők
között is csak annak megítélésében
van vita, hogy bolygónknak van-e
ideje mindezt kivárni…
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Az Európai Unióban Franciaország és Olaszország mögött Magyarország a legnagyobb kukoricatermelő tagállam, ám az éves
termésmennyiség olyan hektikusan változik, hogy az a beruházók többségét elriasztja fejlesztési terveinek megvalósításától –
mondta Héjj Demeter. A Magyar Bioetanol Szövetség alelnöke egy kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki, hogy a bioetanol-
termelésben rejlő hazai lehetőségek kiaknázásához egységes és átgondolt kormányzati stratégiára lenne szükség, ellenkező
esetben az EU bioüzemanyag-politikájának Magyarország helyett Románia és Ukrajna lesz a fő haszonélvezője.
Ugyanakkor bizonyos elemzők szerint az első generációs (tehát élelmiszer-alapanyagként is használható) bioüzemanyagokat
sem klímavédelmi, sem gazdasági, sem energiapolitikai megfontolások alapján nem érdemes a hazai energiastratégia
középpontjába helyezni és állami eszközökkel támogatni. Ugyanis a hazai bioetanol csak addig hasznos a nemzetgazdaság
számára, amíg a mezőgazdasági terményfelesleget használja fel. Így az első generációs bioüzemanyag-gyártás állami
eszközökkel történő támogatása helyett a „fenntartható”, főleg második generációs (növényi maradványokból, cellulózból
készülő) bioüzemanyagok előállításának támogatása biztosíthatja hosszabb távon a költséghatékony és nagy mennyiségű
bioetanolgyártást Magyarországon.

A visegrádi államok energiafelhasználása energiahordozók szerint, 2007-ben

(millió tonna olajegyenértékben) Forrás: BP

olaj földgáz szén nukleáris vízenergia

Csehország 9,9 8,0 18,9 5,9 0,5

Magyarország 7,6 10,6 2,9 3,3 0,0

Lengyelország 24,3 12,3 57,1 - 0,7

Szlovákia 3,8 5,3 4,0 3,5 1,0

Európa összesen 949,4 1.040,1 533,7 275,6 188,6

Bioetanol-előállítás (millió liter) Forrás: European Bioethanol Fuel Association

2004 2006 2007

Németország 25 431 394

Spanyolország 254 396 348

Franciaország 101 293 578

Svédország 71 140 70

Olaszország 0 78 60

Lengyelország 48 161 155

Magyarország 0 34 30

Biodízelgyártó-kapacitás (ezer tonna) Forrás: European Biodiesel Board

2005 2008

Németország 2.681 5.302

Franciaország 775 1.980

Csehország 203 203

Ausztria 134 485

Lengyelország 150 450

Magyarország 12 186

EU összes 6.069 16.000
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Bercsi Gábor

elnök, Magyar Kapcsolt Energia Társaság

Kapcsolt előnyök
– aggasztó túlsúlyba

került a földgáz 
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21. század egyik legnagyobb
kihívása a versenyképes,
környezetbarát (fenntartható)

és megbízható energiaellátás,
legyen szó akár ipari folyamatokról, akár
háztartásokról. Az elmúlt években már
nemcsak szakmai, illetve politikai
szinteken jelentek meg a fenti kérdések,
hanem ismertté vált a társadalom
minden rétege számára, legyen szó
növekvő energiaárakról, a klímaváltozás
lehetséges hatásairól, vagy éppen
az időről időre fellángoló energetikai
kérdéseket is érintő, országok közötti
konfliktusokról. Ugyan a pénzügyi és
az azzal együtt induló globális gazdasági
válság más irányba térítette mind a
politikusok, mind akár a lakosság
figyelmét, de a fenti kérdések
együttes megoldását továbbra is
kiemelt kérdésként kell kezelni.

A fenti három kritérium együttes
teljesülése lenne az ideális állapot,
amely a kérdéskör teljes körű
megoldását eredményezné, ehhez
azonban szükség lenne, hogy minden
állam azonos módon kezelje ezeket a
kérdéseket. Ha általánosságban
vizsgáljuk az EU „energiapolitikáját”,
akkor elmondható, hogy mindhárom
elem közel azonos súllyal szerepel, elég
a 3x20% kezdeményezésre gondolni.
Ha részletesebben elemezzük azonban
a tagállamok elképzeléseit, illetve
ténykedéseit, akkor kiviláglik, hogy
mindhárom alapkérdésben eltérő
megoldásokat szorgalmaznak.
Példaként megemlíthető a
földgázellátás vonatkozásában
Németország célvezetéke a
Balti-tengeren vagy a tagállamok közötti
különbségek a megújuló energiaforrások
támogatásában, vagy akár a nukleáris
energiának szánt jövőbeli szerep is.

Ha továbblépünk az EU-n kívülre,
a három kritérium vonatkozásában
nagyobb az arányeltolódás. Elég csak
arra gondolni, hogy mind Kína,
mind pedig India esetén a hangsúly a
versenyképességen (megfelelő gazdasági
növekedésen) van, azt követi, de jóval
kisebb mértékben az ellátásbiztonság, míg
a fenntarthatóság nem szerepel kiemelten.

A három kritérium vonatkozásában a
legnagyobb különbség a fenntarthatósági
ezen belül is az üvegházhatású gázok
kibocsátása terén tapasztalható. Míg az
unió minél nagyobb, akár a nemzetközi
kötelezettségvállalást meghaladó
mértékű kibocsátáscsökkentést támogat,
addig több fejlett (pl. az USA), illetve
feltörekvő ország (Kína, India) még
a kiotói egyezményt sem hajlandó
elfogadni. Ennek eredményeként nem
lehetséges egységes vagy legalább a
gazdaság fejlettségi szintjét figyelembe
vevő kezelés, amely a többletvállalásokat
tett országok energiaintenzív iparágai
esetén versenyhátrányt okozhat.

A versenyképesség, fenntarthatóság és
ellátásbiztonság hármasa vonatkozásában
két területet szeretnék jobban elemezi.
Az egyik a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés, a másik pedig a megújuló
energiák alkalmazása. Mindkét
energiatermelési mód esetén
a támogatók kiemelik, hogy a
fenntartható fejlődés, ezen belül is
az üvegházhatású gázok kibocsátása
vonatkozásában a két leghatékonyabb
eszközről lehet beszélni.
Ezen túlmenően mindkét esetben
az ellátásbiztonság növeléséről is
szót ejthetünk. Direkt módon a
decentralizációval járul hozzá mindkét
termelési mód az ellátásbiztonság
növeléséhez. Ezen túlmenően, mivel
a kapcsolt energiatermelés esetén
kevesebb szükség van primerenergia-
felhasználásra, míg a megújulóenergia-
felhasználás esetén egyáltalán nincs,
indirekt módon pozitívan hat az
országhatárokon átnyúló
ellátásbiztonsági kockázatokra.
Ezzel szemben az ellenzők azzal
érvelnek, hogy mind a kapcsolt

energiatermelés, mind pedig a
megújuló energiák alkalmazása esetén
különböző ösztönzők alkalmazására van
szükség, amelyek torzítják a versenyt
és növelik a villamos energia árát.
A támogatók ellenérve, hogy amennyiben
minden környezeti költség – beleértve
a szén-dioxid-kibocsátás költsége,
illetve minden társadalmi haszon is –
beépül az energiaárakba, úgy a szükséges
támogatás mértéke minimális vagy
egyáltalán nem szükséges.

A fenti előnyök felismeréseként az
EU 2001-ben direktívát fogadott el
a megújuló energiaforrások
felhasználásának, 2004-ben
pedig a kapcsolt energiatermelés
elterjedésének elősegítése érdekében.
Ugyan mindkét termelési mód előnyei
azonosak, ennek ellenére, míg a
megújulóenergia-felhasználás esetén
konkrét célként tűzték ki, hogy az unión
belül ez 2010-re érje el a 12%-ot,
addig a kapcsolt energiatermelés
vonatkozásában konkrét elérendő
célok megfogalmazása nélkül kell
az elterjedést elősegíteni.

A fenti direktívákon túlmenően éppen
december közepén fogadta el az
Európai Parlament nagy többséggel,
a háromszor 20%-os uniós
klímacsomagot, amely újabb
feladatokat ró Magyarországra is az
energiahatékonyság növelése, az
üvegházhatású gázok csökkentése
területén. 

„Míg a kapcsolt energiatermelés esetén

pozitív közelmúltról és kissé ködös jövőről lehet

beszélni, addig a megújuló energia felhasználása

vonatkozásában a múlt nem volt rózsás, és a jövő

sem tűnik annak a jelenleg érvényes jogszabályi

környezetben.”

A
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De mi is a helyzet hazánkban.
A versenyképesség vonatkozásában
mindenképp kiemelendő, hogy hazánk
nagymértékű energiaimportra szorul,
így az energiaárakat – beleértve a
villamos energia árát is – a külső piaci
körülmények jelentősen befolyásolják.
Hozzátehetjük, hogy míg a
rendszerváltáskor az ország
energiafelhasználása kellőképpen
diverzifikált volt (például a
villamosenergia-termelés esetén
arányos megoszlás a nukleáris energia,
a szén és a szénhidrogén között), addig
jelenleg mind a villamosenergia-, mind
a lakossági hőenergia-ellátás (egyedi
és távhő együtt) esetén a földgáz súlya
nagymértékben növekedett. Ez ugyan
kedvező hatással volt az üvegházhatású
gázok kibocsátására, de növekedő
árakkal és ellátásbiztonsági kérdésekkel
szembesülünk. 

Az ellátásbiztonság vonatkozásában
is meg kell említeni az igen magas
energiahordozó-importot. A hazai
lignit- és korlátozott barnaszén-,
valamint csökkenő földgázvagyonon
kívül szinte minden energiahordozó
esetén igen nagy az importkitettség.
Természetesen megoldás lehet a
beszerzési források minél nagyobb
arányú diverzifikálása, de ezt az
ország önállóan nem, csak más, főleg
EU-tagállamokkal együttműködve tudja
megoldani, a szükséges infrastruktúra
kialakítása érdekében. Szükséges lenne
ezenfelül, az energiahatékonyságnak,
valamint az alternatív energiatermelési
megoldásoknak (megújuló
energiahordozók felhasználása,
kapcsolt energiatermelés) az
ellátásbiztonság szempontjából
történő átértékelésére is, hiszen
kevesebb primerenergia-import kisebb
ellátásbiztonsági kockázatot jelent.

A hatékony energiatermelés, ezen
belül a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés, illetve a megújuló
energiaforrások felhasználása területén
is számos pozitív lépés történt, de még
van mit tenni. A 2001-ben hatályba
lépett villamosenergia-törvény, illetve a
hozzá kapcsolódó, 2002 végén

elfogadott kötelező átvételi rendelet
megfelelő keretet szolgáltatott a
kapcsolt energiatermelés elterjedésének.
A kis erőművek esetén a pozitív
preferenciának, a nagy erőművek
esetén pedig a gazdasági
megfontolásoknak köszönhetően a
kapcsolt energiatermelés részaránya
2002–2008 viszonylatban 9%-ról 20 fölé
emelkedett. A rendszerváltás óta
beépített kapcsolt energiatermelő
kapacitás összértéke eléri a 2.000 MW-ot,
ebből mintegy 1.200 MW a nagy
erőműveké, a maradék 800 MW a kis
erőműveké. A kapcsolt energiatermelés
által elért, az ország teljes
energiafelhasználására vetített
primerenergia-megtakarítás meghaladja
a 4%-ot, amennyiben a villamosenergia-
termelés primerenergia-felhasználására
vetítjük, úgy a megtakarítás eléri a 35%-ot.
A másik igen fontos elem a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, amely eléri
az évi 3 millió tonnát. A harmadik pozitív
hatás, hogy bár ezt többen vitatják, a
megvalósult kapcsolt erőművek fontos
részét képezik a hazai villamosenergia-
rendszernek, hozzájárulva az
ellátásbiztonság megfelelő
szinten tartásához. 

A jogszabályi és gazdasági környezet
együttesen azt eredményezte, hogy
ezen új beruházások szinte minden
esetben földgázbázison valósultak meg,
ezzel sajnálatos módon hozzájárulva a
földgázfelhasználás nagymértékű
növekedéséhez. Egyéb energiahordozó
vonatkozásában csak néhány
biomassza-tüzelésű beruházásról
lehet beszélni.

Összességében elmondható, hogy a
kapcsolt energiatermelés részaránya
vonatkozásában előkelő helyen szerepel
hazánk az EU-n belül, bár a beruházások
nagy része esetén az ösztönzési időszak
2010 végén lejár. Kérdéses, hogy a piaci
körülmények között, ahol jelenleg nem
épül be minden indokolt költség a
villamosenergia-árakba, hogyan lesznek
ezen termelőkapacitások életképesek.
Ez nemcsak a beruházások
szempontjából érdekes kérdés,
hanem a villamosenergia-rendszer

ellátásbiztonsága szempontjából is,
mivel szélsőséges esetben,
amennyiben ezen termelők nem
tudnak fennmaradni, 600-800 MW
villamosenergia-termelő kapacitás
tűnhet el a rendszerből egyik napról
a másikra. Szükséges tehát az
államigazgatás részéről már most
elkezdeni foglalkozni azzal, hogy
pontosan mi történik 2010 után.

Míg a kapcsolt energiatermelés esetén
pozitív közelmúltról és kissé ködös
jövőről lehet beszélni, addig a megújuló
energia felhasználása vonatkozásában
a múlt nem volt rózsás, és a jövő sem
tűnik annak a jelenleg érvényes
jogszabályi környezetben. Ugyan
kötelező átvétel van érvényben
hatósági áron, de az átvételi ár és
feltételrendszere nem kedvez
ezen beruházásoknak. Elég csak a
szomszédos Ausztria vagy éppen
Németország hasonló előírásait
vizsgálni. Hamar kitűnik, hogy szemben
a hazai rendszerrel, a támogatott ár
magasabb, illetve különböző
technológiák esetén eltérő mértékű,
azaz például eltérő az átvételi ár egy már
bevált technológia (például szélenergia-
hasznosítás) és egy még nem igazán
elterjedt (például geotermikus) esetén.
Ezen túlmenően számos EU-tagállam
biomassza és biogáz alkalmazása
esetén különböző módokon arra
ösztönzi a befektetőket, hogy kapcsolt
hő- és villamosenergia-termelést
alkalmazzanak a nagyobb
primerenergia-megtakarítás, azaz
a magasabb szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésének elérése érdekében.
Ez a rendszer igen hasznos, hiszen
ugyanakkora társadalmi ráfordítással
(ártámogatással) sokkal nagyobb
társadalmi haszon – az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentése
– érhető el.
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A hazai támogatási rendszer nem tesz
lényeges különbséget a különböző
technológiák között, így a már
kereskedelmi szempontból jobban
érett szélenergia hasznosítása esetén
ugyanaz az átvételi ár, mint egy
napenergiát hasznosító fotovoltaikus
(villamos energiát termelő) rendszer
esetén. Ezen túlmenően biomassza,
illetve biogáz esetén hiányzik a kapcsolt
energiatermelés ösztönzése, úgy is
lehet fogalmazni, hogy a technológiai
adottságok figyelembevételével a
nagyobb társadalmi haszonnal járó
technológiának hátrányosabb gazdasági
peremfeltételek mellett kell működnie.

Összefoglalva elmondható, hogy,
különös tekintettel az EU legújabb
klímacsomagjára, mind a kapcsolt
energiatermelés, mind pedig a
megújuló energiaforrások felhasználása
területén szükséges a jelenlegi helyzet,
illetve a felvázolt jövő újragondolása.
Az unió által kitűzött célok elérése
érdekében mindenképp fenn kell tartani
a meglévő kapcsolt energiatermelő
kapacitásokat, azaz világos jövőképet
kell felvázolni a 2010-et követő időszakra
is, illetve el kell gondolkodni azon,
hogy milyen módon lehet a kapcsolt
energiatermelés részarányát tovább
növelni. 

A megújuló energiaforrások
felhasználásának tényleges elterjedése
érdekében szükséges a meglévő
ösztönzési rendszer átdolgozása
a kívánt célok elérése érdekében, olyan
módon, hogy a megújuló energiaforrás
felhasználása a lehető legnagyobb
hatékonyság mellett történjen meg.
Ugyan 2020 még igen távol van, de
ismerve az energetikai beruházások
átfutási idejét, a pénzügyi válság
miatt megnehezülő forrásszerzést, a
törvényalkotás és -módosítás menetét,
illetve a befektetők reakcióidejét, a
szabályozási környezet szükséges
átalakítása nem tűr halasztást.
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„Míg az unió minél nagyobb, akár a nemzetközi

kötelezettségvállalást meghaladó mértékű

kibocsátáscsökkentést támogat, addig több

fejlett, illetve feltörekvő ország (Kína, India) még

a kiotói egyezményt sem hajlandó elfogadni.”
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igazgatósági tag, ELMŰ Nyrt. – ÉMÁSZ Nyrt.

A kevesebb néha több 
– a zöldenergiák mellett
a hatékonyság is fontos 
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2005 ös zöld könyv az
Európai Bizottság célkitűzéseit
fogalmazza meg 2020-ig.

Az európai politikusok „sportos” célokat
rögzítettek a 25 uniós tagállam számára,
ezzel együtt ez a helyes irány. Közhely,
de ettől még tény marad, hogy míg
1950-ben a földön 2,5 milliárd ember élt,
ma 6,7 milliárd, és a prognózisok szerint
2050-ben ez a szám 9 milliárd körül
tetőzik. Közben bolygónk nem
növekedett, sőt egyes elemzők szerint
a mai fogyasztási igények
kielégítéséhez is már egy másfélszer
nagyobb planétára lenne szükségünk.
Tekintettel arra, hogy ez nyilvánvaló
képtelenség, a „kevesebb több elvét”
követve a hatékonyság növelése,
a forrásokkal való gondosabb
gazdálkodás lehet a kiút. A CO2-
kibocsátás csökkentése az
üvegházhatás mérséklése miatt
az egyik sarokpontja ennek a
célfüggvénynek.

Nyilván az EU-tagországok eltérő
fejlettsége, gazdasági ereje,
GDP-je indokolhat differenciáltabb
megközelítést. Most, amikor a recesszió
veszélye fenyegeti térségünket, vélhető,
hogy a célok követése nem csupán
a szándék, hanem a gazdasági
lehetőségek függvénye is. Itt talán
az új uniós tagországoknak a meglévő
berendezéseket illetően türelmi
időt kellene kapniuk pl. a CO2-kvóták
terén. A közelmúltban csatlakozott
államokban társadalmi elvárás és
egyben uniós cél is, hogy az egy főre
jutó GDP az EU-átlagot belátható
időn belül megközelítse. Az egységes
szabályozás ezeket az országokat
a felzárkózás folyamatában sújtja,
hiszen a pénzügyi források korlátozottak. 

A közelmúlt eseményei is jelzik,
hogy Európa gázellátása sérülékeny.
Magyarország „lignitnagyhatalom”,
ezzel pedig élnünk kellene. Azonban
a lignit a CO2-emisszió terén ma nem
versenyképes. Ezen tehát változtatni
kell. Az Európai Unió egységes
energiastratégájának megalkotásakor
figyelembe kell venni, hogy egyes
tagállamok helyzeti előnyt élveznek:
vagy a földrajzi helyzetük miatt, vagy
pedig azért, mert korábban erős állami
irányítás alatt az atomenergiát helyezték
előtérbe. Az állam gazdaságélénkítő, K+F
fejlődést meghatározó szerepe vezetett
például Németországban ahhoz, hogy
ma a napenergia hasznosítása és a
szélerőművek terén egyaránt élen jár
a világon. Ez is jelzi azonban, hogy a
magas egy főre jutó GDP-jű országok
helyzeti előnyben vannak. A magyar
gazdasági felzárkózás lehetősége
válik ennek kapcsán is kétségessé.

Az EU új tagállamainak nincsenek ilyen
eszközeik. Korábban a Cocom-előírások
a technológiához való hozzáférést
szigorúan korlátozták. Egy nemzedéknyi
idő kevés a felzárkózáshoz. Ez persze
Magyarország felelősségét az uniós
célok betartásában nem csökkenti.
Szükséges, hogy a megújuló energiák
továbbra is napirenden legyenek – pl.
a szélerőmű, a biomassza és egyebek –,
de tudjuk, ezek a technológiák
egyelőre nem tudják teljesen átvenni
a hagyományos energiahordozók
feladatait. Eleinte minden műszaki
újdonság csak támogatásokkal indulhat
be, s erre most kevés idehaza a
mozgástér. De vannak bevált technikák,
ahol a tabukat le kellene dönteni és
végre cselekedni. Ideje felvetni újra a
bős–nagymarosi vízerőmű kérdését is,

no és bizonyára nem meglepő, hogy
az atomenergia sem kerülhető meg. 

Ez rögtön elvezet a következő logikus
felvetéshez: összeegyeztető-e a
fenntarthatóság, az ellátásbiztonság
és a legkisebb költség elve? A kérdés
egy másik mágikus háromszög
összefüggéséhez hasonlítható, az
életminőség, a jólét és a társadalmi
anyagcsere kapcsolatához. Ez utóbbi
fogalom a föld javainak fogyasztására
utal. Úgy vélem, e három dolognak
összeegyeztethetőnek kell lenni,
másképpen a bolygónkon előbb-utóbb
megszűnik az emberi élet lehetősége.
Ma már tudjuk, hogy az autózás
költségeihez népgazdasági értelemben
az utak, az infrastruktúra költségeit is
hozzá kell számolni. Azt a benzinkútnál
már megszoktuk, hogy az árak a piac
törvényei szerint mozognak. A villamos
energia sem kezelhető másként.
Az ellátásbiztonság fogyasztói oldalról
nézve „absolute must”, ma senki nem
tud létezni villamos energia nélkül.
A fenntarthatóság kérdése az ökológiai
egyensúly kapcsán szintén nem vitatható.
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meghatározó szerepe vezetett például

Németországban ahhoz, hogy ma a napenergia

hasznosítása és a szélerőművek terén egyaránt

élen jár a világon.”

A
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A legkisebb költség a leginkább kritikus
kérdés. Persze a legkisebb költség
nem jelenti azt a mai gyakorlatot, hogy
a fogyasztó a különböző szubvenciók
révén nincs is tisztában a valós
költségekkel.

Az angol úgy fogalmaz, „there is no free
lunch in life”, azaz az életben semmi
nincs ingyen. Az energiafogyasztók ma
még Magyarországon nem méltányolnák
a magasabb energiaárakat a tisztább
és hatékonyabb szolgáltatás érdekében.
Nyugat-Európában régóta vannak ilyen
irányú kezdeményezések, vagyis
szolgáltatói áramtarifák, amelyek az
átlagnál magasabbak, de a fogyasztó
tudja, azért fizet többet, mert víz- vagy
napenergiamixet kap. Köztudott, hogy
a környezettel nagyobb összhangban
levő ún. megújuló energiák előállítási
költsége ma még magasabb, mint a
hagyományos erőművekben termelteké.
Szinte minden országban van azonban
olyan társadalmi réteg, amelyik ezt
megengedheti magának. Innentől már
csupán az kérdéses, vajon ez a jómódú
hazai réteg az energiatudatosság olyan
magas fokán áll-e, hogy ezért többet
is hajlandó áldozni. Ma a magyar
gyakorlatban a fogyasztónak erről nem
kell magának döntenie, hisz a jelen
rendszer másként működik. Az egyes
termelési eljárásokkal előállított energia
kötelező átvétele miatt a költségek
szétkenődnek, mindenki fizet érte,
anélkül hogy tudná. Persze itt nem
csupán megújuló forrásokról van szó.
Kicsit cinikusan kifejezhető úgy is, ez így
helyes, mert az eddigi visszajelzések
azt tükrözik, ma nálunk társadalmi
rétegtől függetlenül csak az ár érdekli
a fogyasztót. Magyarországon a
sustainable consumption, azaz a
fenntartható fogyasztás fogalma
ismeretlen, pedig nap mint nap halljuk,
hogy mindenből többet fogyasztunk,
mint amennyi a fenntartható fejlődéssel
összhangban van.

A világ vezető energiaipari vállalatai a
fenntarthatósági szempontokat eltérő
módon kezelik. Globális értelemben
közismert, hogy Kína és India feltörekvő,
nagy népességű országokként

vonakodnak ezeket az elveket a
ma számára is kötelező érvényűnek
elfogadni. E téren az EU előrébb tart,
hisz a kontinens meghatározó
energetikai vállalkozásai jelentős
fejlesztéseket, kutatásokat végeznek
e célkitűzés jegyében.

Nyilván vannak kötelező érvényű uniós
szabályok, amelyeket mindenkinek be
kell tartani, és emellett vannak
voluntarista kezdeményezések,
amelyek ezen túlmennek. 

Cégcsoportunk egyike azon nemzetközi
vállalatoknak, amely a CO2-tárolás
problémájára konkrét megoldásokat
tár fel, és kísérleti jelleggel működik is
már ilyen erőművünk. Az új erőművek
a „state of the art” technológián
alapulnak, a BoA (Braunkohlekraftwerk
mit optimierten Anlagentechnik) blokkok
30%-kal kevesebb szén-dioxidot
bocsátanak ki, mint elődeik. A Mátrai
Erőmű új előtétturbinájának egyik
nagy érdeme, hogy általa a létesítmény
hatásfoka további 5%-kal növekedett.
Számunkra nagyon fontos a rekultiváció
is, azaz a lignitbányák területén a
kitermelés után a korábbival megegyező
minőségű mezőgazdasági termelési
körülmények helyreállítása.

Az értékláncon továbbhaladva nyilván
az elosztás terén is sok lehetőség
kínálkozik. Gondolok itt az olajszegény
trafókra, amelyek nem terhelik a
környezetet, vagy az új berendezésekre,
amelyeknek a működési veszteségei
kisebbek. Az ún. Esco- (Energy Service
Company) projektek keretében számos
magyarországi nagyváros közvilágítása
vált korszerűbbé, energiatakarékosabbá.
Ezzel forrást takarít meg az
önkormányzat, javul a polgárok

elégedettsége, kevesebb energiát
használunk fel. Az ELMŰ és az ÉMÁSZ
Magyarország számos településén a
finanszírozásban való részvétellel is
támogatta e korszerűsítéseket.

De ne feledkezzünk meg a fogyasztói
felelősségről sem. Az energetikai
iparágon belüli értéklánc – a termelés,
az átvitel és az elosztás – körében
teendőkön túl az éremnek van egy
másik oldala is. Míg az egyik oldalnak
a kínálatnak, a másiknak a keresletnek,
a fogyasztói oldalnak kell lennie.
A fogyasztói társadalomban ezernyi
villamos készülék kínálja magát.
A fenntarthatóság kérdésköre kapcsán
felvethető lenne a gyártó cégek
felelőssége, hogy olyan készülékek
ne kerüljenek forgalomba, amelyek nem
elégítenek ki bizonyos
energiahatékonysági standardokat. 

Az ELMŰ–ÉMÁSZ csoportnál ennél
is többet szeretnénk az ügyfeleinknek
nyújtani. Az energiahatékonyságnak,
az energiatudatosságnak széles
társadalmi rétegeket kell megszólítania.
A fogyasztók széles köre nem tudja,
vagy az információs társadalomban
nem igazodik el abban, milyen alapon
döntsön helyesen egy-egy készülék
vásárlásánál, kezdve az egyszerű,
minden háztartásban használatos eszközök
kiválasztásával, működtetésével,
egészen a korszerű, környezetkímélő
technikák alkalmazásáig, mint a
napkollektor vagy a hőszivattyú. 

Csoportunk 2008-ban következetes
programot indított a kérdés
társadalmasítására. Roadshow
keretében számos városban
jelent meg az Energiatakarékosság Háza,
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„Szükséges, hogy a megújuló energiák továbbra

is napirenden legyenek – pl. a szélerőmű, a

biomassza és egyebek –, de tudjuk, ezek a

technológiák egyelőre nem tudják teljesen átvenni

a hagyományos energiahordozók feladatait.”
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ahol a fogyasztók játszva
ismerkedhettek meg az új technikák
nyújtotta előnyökkel. A Renexpo
és az Ökotech kiállításon társcégekkel
közösen folytattuk népszerűsítő
kampányunkat. Mindezek az anyagok
az Energiapersely weblapunkról
(www.energiapersely.hu) is elérhetők.
Persze az energiatudatosságot
nem lehet elég korán kezdeni.
Ezért indítottuk útjára az Energiasuli
weblapunkat (www.energiasuli.hu)
a 6–14 éves korosztály számára.
A FiziBusz lelkes oktatói 2008-ban
250 iskolában – 40.000 km-t megtéve
– adták át szórakoztató formában
a gyerekeknek a fizika csodálatos
világának ismereteit. Ez évre a folytatás
további újdonságokat ígér. Mindezek
célja, hogy a fenntarthatóság, az
ellátásbiztonság összefüggései
ne csupán a szűk szakma számára
legyenek ismertek.

A vállalatokat és a közintézményeket
is megszólítottuk. EnergiaCheck
programunk célja, hogy egy gyors audit

során feltárjuk számukra a
legkézenfekvőbb megoldásokat.
Olyan lépéseket javasolunk tehát,
amelyek nem igényelnek nagy beruházást,
ám azonnal hozzájárulnak az érintett
megbízó eredményességének
javulásához, amelyek üzem- és
nemzetgazdasági érdekeket
egyaránt szolgálnak, és a költségek
csökkentésén túl a fenntarthatóságra
is pozitív hatást gyakorolnak.

A bevezetőben utaltam arra, hogy
a támogatások mekkora szerepet
játszottak másutt az új technikák
elterjedésében. Talán merésznek
hangzik, de hiszem, hogy egy nemzeti
energiahatékonysági program a jelen
válság idején a beruházások élénkítését
is szolgálná. Ha ezt az adórendszeren
belül sikerülne úgy integrálni az szja-
körbe, hogy a háztartások ilyen jellegű
beruházásai a pozitív jövedelmekkel
szembeállíthatók, azaz elszámolhatók
lennének, ez a gazdaság kifehéredését
is elősegítené, illetve a vállalkozók
adóiból az szja-kedvezmény is

kompenzálódhatna. A hőszivattyú,
a geotermikus energia természeti,
földrajzi adottságainknak köszönhetően
ideális lehetőség. Szolgáltató cégünk
célja olyan tarifa megalkotása, amely
révén ezen beruházások gyorsan
megtérülnek, így csökken az emisszió,
kevesebb környezeti terhelés ér minket.
A többi megújuló forrást, pl. a
napenergiát szintén nem aknáztuk ki.
A valóságban az uniós céloktól ma még
távol állunk, hisz a regeneratív energiák
jelenlegi részaránya csupán 5%. 

Az épülettanúsítvány már jelzi, hogy a
jövőben otthonunk energiahatékonysága
értéknövelő vagy értékcsökkentő lehet.
Végre minden fogyasztó a zsebén át is
érzi majd a fenntarthatóság ügyét.
Kennedy elnök anno azt mondta:
„Ne azt kérdezd, az ország mit tud
tenni érted, hanem azt, te mit tudsz
tenni az országért.”
A fenntarthatóságért minden
felelős állampolgárnak tennie kell!
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– növelni kell a megújuló
energiaforrások arányát
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z Európai Unió úttörő
lépésre szánta el magát, az
energiahatékonyság javítását,

a megújuló források arányának
növelését és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentését
célzó háromszor húszas csomag
elfogadásával. A világon elsőként tett
önkéntes, igen jelentős vállalást a
klímavédelem érdekében. A gyakorlati
megvalósítása azonban rendkívül
nehéz lesz ennek a csomagnak, ezt
előrevetítette, hogy milyen nehezen
állapodtak meg a részleteket illetően
a tagországok. Abban bízom, hogy
megszületik egy globális megállapodás,
amely akár szigorúbb vállalásokat,
uniós szinten akár 30%-os vállalást is
jelenthet. 

Nyilvánvaló, hogy ez még nem egy
lefutott mérkőzés, azok az iparágak,
amelyek igyekeztek ellenállni az
egyezmény életbelépésének, a jövőben
is megtesznek mindent az érdekeik
védelme érdekében, sok kormány
a jövőben is megpróbálja majd
a rájuk háruló feladatokat, terheket
csökkenteni. Brüsszelnek azonban
szerintem megvannak az eszközei, hogy
betartassa az irányelveket. Kétségtelen,
hogy az Európai Bizottság működésének
egyik fontos próbája lesz az, hogy
mi és hogyan valósul meg a háromszor
húszas célokból. Akárhogyan is, a
klímaváltozást tekintve hosszú távú
hatásokkal kell, lehet számolni, rövid
távon nem lesz érzékelhető hatása
ennek a csomagnak. Az előnyei
gazdasági, illetve éghajlat-változási

szempontból hosszú távon lesznek
csak érzékelhetők, kimutathatók. 

A kiotói egyezmény sokak
szerint hatástalan volt a föld
éghajlatváltozásának megfékezésére.
Azt hiszem, mindenkinek igaza van.
Azoknak is, akik szerint jelentős
előrelépés történt ezzel az egyezménnyel,
és az elégedetleneknek is. Azt hiszem,
nem lehet először maratont futni, egy
csecsemőnek először mászni kell
megtanulni, a kiotói egyezmény pedig
ez a mászás volt. De mindenképpen
jelentős lépés volt, hiszen ez volt az első
alkalom, hogy a világ országai közösen
megegyeztek, hogy tenniük kell
valamit egy csak lokálisan megoldható
de globálisan szennyező probléma ellen.
Ennek eredményeként kialakult egy
szén-dioxid-piac, tehát megalapozta
azokat a gazdasági módszereket,
ösztönző rendszereket, amelyek
a jövőben érdemi előrelépést
jelenthetnek a globális felmelegedés
elleni küzdelemben. 

A kibocsátáscsökkentés területén
Magyarországnak nem kell
különösebb erőfeszítéseket tennie,
hogy megfeleljen az uniós elvárásoknak,
viszont a megújuló energiaforrások
arányának növelésében, illetve az
energiahatékonyság javításában
jelentős feladatok várnak az országra.
Azt hiszem azonban, hogy ezt nem
tehertételnek, hanem egy komoly
gazdasági lehetőségnek kell tekinteni,
amely jelentős lökést is adhat az ország
gazdaságának.

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy hosszabb
távon a fosszilis energiahordozók
termelése rövidesen a csúcsra ér,
és a zöldenergiáké, a hatékonysági
beruházásoké, a fejlesztéseké a jövő.
Aki először lép ezen a területen, az
versenyelőnyt szerez. Nem véletlen,
hogy az ázsiai gazdaságokban, Kínában,
Indiában ma már ez az egyik vezető
gazdasági ág. Németországot Kína
látja el napelemekkel, India
szélerőműveket gyárt. Nem szabad félni
a változástól, nem szabad hallgatni
azokra, akik csupán a régi megoldások -
hoz ragaszkodnak. Ha uniós szinten
nem is, de tagállami vonatkozásban már
markáns jelei vannak ennek. Nézzük
meg Dániát, amely ma is meghatározó
a szélerőművek globális piacán,
vagy Angliát, ahol rendkívül komoly
energiahatékonysági vállalásokat tettek,
2016-ig minden új ingatlannak nulla
energiafelhasználásúnak kell lennie.
Nem tudják még, hogy ezt hogyan érik
el, de megcsinálják. Aki hezitál, annak
folyamatosan mások technológiáját kell
megvásárolnia, mások know how-ját kell
alkalmaznia, más országok vállalkozásait
kell ellátnia megbízásokkal. 

Úgy tűnik, a zöldágazat pozitívan jöhet
ki a globális gazdasági válságból, de
biztosan beletelik néhány évbe, mire ez
eldől. Az azonban már most is látható,
hogy a befektetők egyre nagyobb
lehetőséget látnak a megújuló források
fejlesztésében, az energiahatékonysági
fejlesztések finanszírozásában.
Magyarország helyzetét nem látni
világosan e tekintetben.
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Azt nem tartanám jónak, ha a kormány,
az állam direkt módon meghatározná
az energiahordozó-mixet, mert piaci
körülmények között, egy változó
világban a piaci viszonyoknak kell ezt
alakítania. De általánosságban nem
vagyok e tekintetben optimista,
fel kellene ismerni, hogy ennek a
területnek a fejlesztését nemcsak az
energiapolitikának, hanem általában a
gazdaságpolitikának kellene segíteni. 

Szerintem nem kérdés, hogy a
fenntarthatóság, az ellátásbiztonság
és a legkisebb költség elve
összeegyeztethető-e, ezeket össze
kell egyeztetni. Nemcsak
Magyarországon, de az egész világon
az energiahatékonyság javítására
kellene most összpontosítani, a
támogatási forrásokat leginkább
erre a területre kellene koncentrálni,
ugyanis hatalmas lehetőségek,
tartalékok vannak az energiafogyasztás
csökkentésében.

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

„A kibocsátáscsökkentés területén

Magyarországnak nem kell különösebb

erőfeszítéseket tennie, hogy megfeleljen

az uniós elvárásoknak, viszont a megújuló

energiaforrások arányának növelésében,

illetve az energiahatékonyság javításában

jelentős feladatok várnak az országra.”



97Fenntarthatóság és megújuló energia | Felül-nézetből

Az erre elköltött pénz szinte azonnali
megtérülést jelent, a már említett
gazdasági haszon szinte azonnal
érzékelhető, elkönyvelhető. Ráadásul,
ha sikerül az energiafogyasztást
érzékelhető mértékben csökkenteni,
az ellátásbiztonsági szempontból
is előnyös, nem beszélve a
környezetvédelmi hatásokról, hiszen az
el nem fogyasztott energia előállításával
nem szennyezzük a környezetet.
Mindezek mellett pedig szociálpolitikai
szempontból is pozitív hatású a
hatékonyság növelése. Ha a régi
panelépületeket leszigetelnénk, akkor
az ott élő, kis jövedelmű, szociálisan
rászoruló lakástulajdonosoknak is
kevesebbe kerülne a fűtés. Az államnak
azonban csak azokat a beruházásokat
kellene támogatni, amelyek piaci alapon
nem térülnek meg, vagy csak olyan
hosszú idő alatt, hogy piaci alapon nincs
befektető, aki finanszírozza. Az állami
támogatás ugyanis némiképp torzítja a
piacot. Könnyen kialakulhat az a helyzet,

hogy aki nem kap, az inkább kivár,
és nem újítja fel az ingatlanát, a
berendezéseit, hátha a következő, vagy
az azutáni körben neki is jut szubvenció. 

A fogyasztókat, azt hiszem, nem lesz
nehéz meggyőzni, hiszen sok esetben
nem kellene mást tenniük, egyszerűen
csak beleegyezni egy innovatív
finanszírozási konstrukcióba, ami után
mondjuk harmadával kevesebbet kell
majd fizetniük az energiáért. 

A klímavédelem egyik rendkívül fontos
területe a villamosenergia-termelés.
Sokak szerint a globális felmelegedés
elleni erőfeszítések fellendülést
hozhatnak a nukleárisenergia-
termelésben. Nyilvánvaló, hogy
világszerte folynak atomerőmű-
építések, de úgy gondolom,
hogy a jelenlegi 20% körüli globális
részesedésük nem növekszik
jelentősen, viszont ez a szint tartósan
megmarad.

Az éghajlatváltozás szempontjából
mindenképp szükség van az
atomenergia hasznosítására,
ugyanakkor nem oldódtak meg az
atomerőművekkel kapcsolatos,
régi problémák, a kockázati tényezők
kezelése, a nagyaktivitású hulladék
elhelyezése és a fegyverkezési
kockázat. Amíg ezekre nem lesz
megoldás, addig nem valószínű egy
forradalmi változás a nukleáris energia
felhasználásának területén. A nagy
európai energiavállalatok jelentős
összegeket költenek ugyan a
hagyományos energiahordozók,
például a szén- vagy a ligniterőművek
kibocsátáscsökkentésére, az ezzel
kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre,
ezek azonban, úgy gondolom egyelőre
csak imázsépítő kiadások, nem történt
érdemi szemléletváltozás. Ebben
egyelőre nem igazán érdekeltek. 
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Az erőművi
kapacitás alakulása

– Európa és a régiónk
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hazai és a térségi erőműpark
korfája meglepő módon nagy
hasonlóságot mutat az európai

átlaggal, azaz a rendelkezésre álló
blokkok átlagéletkora 40 év felett jár.
Ebben a korban a termelőegységek
többségénél a gépek korszerűsítése,
vagy gazdaságos megoldás hiányában
a leállítás válhat szükségessé.
Az előbbit az erőmű fő berendezéseinek
felújításával vagy teljes cseréjével
érik el, annak függvényében, hogy
a döntéskor rendelkezésre álló
legoptimálisabb műszaki megoldások
mennyire felelnek meg az adott kor
gazdasági és környezetvédelmi
követelményeinek.

Európában – az életkorukkal ellentétben
– az alkalmazott villamosenergia-termelő
technológiákban akár szomszédos
országonként is jelentős eltérések
mutatkozhatnak, ezek egyrészt
természeti adottságból (vízerőművek
aránya Ausztria és hazánk között), illetve
politikai természetű megkötöttségből
adódhatnak (a nukleárisenergia-termelés
szerepe a hasonló természeti adottságú
Ausztriában és Svájcban).

A 15-20 évvel ezelőtt jellemző 20-25%-os
beépített erőművi tartalék Európában
az elmúlt időszakban az elmaradt
fejlesztések miatt fokozatosan csökkent,
ezt azonban az együttműködő villamos -
energia-rendszerek összekapcsolásából
származó előnyök kompenzálták.
Ma a szakma egy része már 10-15%-os
tartalékot is elegendőnek tart, bár a
szükséges mérték jelenleg is viták
forrását képezi. A villamosenergia-
szállító hálózat méretének növelésével
a fajlagos tartalékok csökkentésének
lehetősége kétségtelenül előny, míg az
árnyoldalát az adja, hogy a nemzeti vagy
regionális hálózatok összekapcsolásával
egy nagyobb lokális termelési vagy
szállítási zavar is nemzetközi
következményeket okozhat.

Térségünkben az elmúlt tíz évben
nagyon kevés 400 MW körüli vagy annál
nagyobb blokkot vagy erőművet
helyeztek üzembe. Hazánkban például a
csepeli áramtermelő közel 400 MW-os

létesítményének 1999-es termelésbe
állítása volt az utolsó nagy blokk. A régió
is sokáig hasonló helyzetben volt, hiszen
a szlovákiai mohi atomerőmű 400 MW-
os első blokkjának 1999-es üzembe
helyezése óta gyakorlatilag – egy-két
kisebb blokktól eltekintve – beruházási
szünet volt a Kárpát-medence térségében.

Az elmúlt négy-öt év azonban új
erőmű-építési hullámot indított el
Lengyelországtól Bulgáriáig, elsősorban
szén- és gáztüzelőanyag-bázison, amely -
be szerencsére hazánk is bekapcsolódott
egy-két új gázturbinás projekttel.

A világszerte tapasztalható gazdasági
válság sok iparágat drámai módon
érintett, ám az energetikával kapcsolatban
nem hallani az autógyártáshoz hasonló
állami beavatkozásokról vagy össze -
olvadásokról szóló híreket. A szektor
stabil, és benne van az a lehetőség,
hogy az autópálya-építési láz csillapodása
után hazánkban akár a nagy erőművi
beruházások lehetnek a GDP-növekedés
forrásai, de csak abban az esetben, ha
ezekbe a hazai energetikaigép-gyártók is
nagyobb hozzáadott értékű termékekkel
és szolgáltatásokkal jelenhetnek meg.
Sajnos az elmúlt tíz évben Magyarországon
az állami szabályzók által gazdaságilag is
preferált gázmotoros, és szélerőmű-
építési beruházási hullámok eddig
egyáltalán nem vagy csak marginális
értékben teremtettek munkahelyeket.

Környezetvédelem és alacsony ár

A villamosenergia-termelés természeti
környezetünkre gyakorolt hatásának
minimalizálása ma már elsősorban nem
technológiai jellegű, hanem gazdasági
és társadalmi döntés.

Az energetikaiberendezés-gyártók
és a megoldásszolgáltatók részéről
rendelkezésre állnak mindazon
technológiák, amelyekkel teljes
mértékben ki lehet váltani bármely
tüzelőanyagot, illetve ellehetetlenülő
technológiát. Továbbá bármilyen
energiaforrás alkalmazásakor a
keletkezett melléktermékeket
– a hulladék hő kivételével – ma már
nagyon nagy hatékonysággal lehet

semlegesíteni, illetve biztonságosan
tárolni. Az Alstom csoport piacvezető
ezen megoldások szállításában, hiszen
a cég világszerte több kísérleti szén-
dioxid-leválasztó berendezést helyezett
üzembe. A levegőtisztaság védelmében
kifejlesztett kéntelenítési, por- és
nehézfém-leválasztási megoldásai
globálisan is használt erőművi
környezetvédelmi technológiák.

A környezettudatos energiatermelés
társadalmi hasznát az energetikai
beruházások megtérülési mutatói között
jelenleg hiába keressük, ezért az áram -
termelésben az állami környezetvédelmi
szabályozórendszer nek kiemelt szerepe
van az össztársadalmi érdekek
megjelenítése érdekében. 

Ellátásbiztonság és technológia

Az ellátásbiztonság ma már szintén nem
technológiai, hanem gazdasági kérdés.

A villamosenergia-szolgáltatás
biztonságának növelését elsősorban
a ráfordítások emelésével lehet elérni.
A kockázat csökkentését azonban egy
bizonyos ponton túl már csak aránytalanul
nagy anyagi áldozat árán lehetne elérni,
amely a villamos energia árát is
jelentősen megnövelné. Ebben az
esetben is meg kell keresni az
optimumot a vásárlók és az eladók között,
bár a piaci szereplők számára az állam
nagyobb szerződési szabadságot hagy,
mint a környezetvédelem területén.
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Hazánkban a villamosenergia-
szolgáltatás értékteremtő láncának
elemeihez kapcsolódó rizikók az egyes
elemek részkockázataiból tevődnek
össze. Ezek a tüzelőanyag-ellátástól,
a termelésen át a szállítás és elosztás
kockázatáig terjedhetnek.

A tüzelőanyag-ellátás biztonságának
javítására adódhat technológiai,
gazdasági és politikai megoldás is.

Hazánkban a több évre betárolt
nukleáris fűtőanyag és a több évtizedre
elegendő hazai szénvagyon (elsősorban
lignit) miatt a tüzelőanyag-oldali
biztonság az elfogyasztott villamos
energia 50-60%-ának biztosításához
évekre garantált. A napjainkban
legnagyobb kockázatot jelentő
gázellátás akadályoztatása esetén a
legtöbb gáztüzelésű blokk átállítható
olajüzeműre. Ennek környezetvédelmi
hatásai miatt minden olyan műszaki

megoldás, amely növeli a gáztüzelésű
blokkjaink hatékonyságát, nemcsak az
ellátás biztonságát javítja, de csökkenti
a környezet terhelését is. Ilyen meg -
oldások lehetnek például a
magyarországi 200 MW-os gáztüzelésű,
de hagyományos blokkok repowering
átalakításai, amelyekkel a blokkok
hatásfoka 35-ről 55% fölé növelhető,
optimális gazdasági és az építésnek
kisebb káros környezeti hatása mellett.

Hosszú távon technológiai szempontból
nem, csupán gazdasági okokból
jelentkezik tüzelőanyag-ellátási kockázat.
Hazánkban például mindenhol, ahol
villamos vagy hőenergia előállítására
használják a gázt, többféle, ma már
rendelkezésre álló műszaki megoldással
ki lehet azt váltani. Elméletileg van esély
arra, hogy az ország energetikai célú
gázfelhasználását öt-nyolc éven belül
nullára csökkenthessük. Ez azonban
olyan beruházási (pl. hőszivattyúk

létesítése esetén) vagy üzemeltetési
költségeket (pl. villamos fűtés esetén)
generálna, amelyek ma még nem
lennének arányban a jelenleg belátható
gazdasági előnyökkel.

Az öregedő erőművi blokkok
ugyanakkor egyre növekvő üzemviteli
rizikót is jelenthetnek, és ez az erőművek
romló rendelkezésre állási mutatóin
is megmutatkozhat. Ez a kockázat is
kézben tartható megfelelő erőmű-felújítási
stratégiával, illetve karbantartási és
üzemeltetési kultúrával. 

Cégcsoportunk kínál ilyen
megoldásokat, hiszen komplett
erőműveket üzemeltetünk világszerte
úgy, hogy egy 16 ezer fős nemzetközi
szervizháttér és 600 GW beépített
kapacitás legyártásában és üzembe
helyezésében szerzett évszázados
tapasztalat áll minden általunk támogatott
berendezés és rendszer mögött.

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
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„A szektor stabil, és benne van az a lehetőség, hogy az autópálya-építési láz

csillapodása után hazánkban akár a nagy erőművi beruházások lehetnek a

GDP-növekedés forrásai, de csak abban az esetben, ha ezekbe a hazai

energetikai gépgyártók is nagyobb hozzáadott értékű termékekkel és

szolgáltatásokkal jelenhetnek meg.”
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Hazánkban az ellátásbiztonság
növelésének – a termelés szempontjából
– lehetséges eszközei:
1. A tüzelőanyag-bázis optimalizálása
2. Az energetikai célú fajlagos

gázfelhasználás csökkentése
3. A megújuló energiaforrások

alkalmazási arányának növelése
4. Az erőművek rendelkezésre állásának

növelése
5. Tartalékkapacitások kiépítése

Ellátásbiztonság és

környezettudatos gondolkodás

A megbízható energiaellátás és a
környezettudatos villamosenergia-
termelés egymást nem kizáró, sőt,
összhangba is hozható tényező.
Ezt az összhangot egy társadalmi
konszenzusnak kell megalapoznia,
amellyel összhangban a legoptimálisabb
technológia és tüzelőanyag már könnyen
kiválasztható. Alább található a
közelmúltból néhány hazai példa
az ellátásbiztonságot növelő és a
környezettudatos megoldásra:

1. A tüzelőanyag-bázis optimalizálása:
a nukleáris- és lignitalapú villamos -
energia-termelés arányának növelése.

Tervezett:

– új, ultraszuperkritikus
gőzparaméterű lignittüzelésű
blokkok létesítése, 

– a Mátravidéki Erőműben 500 MW-os
blokk létesítése 42%-os hatásfokkal,
kiváltandó a két 100 MW-os és
28%-os hatásfokú blokkot,

– új atomerőmű építése, és a
meglévő paksi blokkok teljesít -
ményének és hatásfokának
növelése.

Megvalósult:

– a meglévő szenes blokkok
teljesítményének emelése
hatásfoknövelés mellett,

– Mátravidéki Erőmű 3 retrofit
program 15%
teljesítménynöveléssel, 2%
hatásfokjavítással, 

– Mátravidéki Erőmű 4,5 hibrid hűtés:
5–20% teljesítménynövelés 2%
hatásfokjavítással.

2. Az energetikai célú fajlagos
gázfelhasználás csökkentése:
– új, korszerű, kombinált ciklusú

blokk építése:
– Gönyű 410 MW és 59%.

– a régi gáztüzelésű blokkok
átépítése korszerű kombinált
ciklusúvá
– Dunamenti Erőmű G3, G4, AES:
410 MW és 57% a 230 MW és
36% helyett,

– flexibilis GT-technológia
alkalmazása, például az Alstom
GT26 gázturbina, amely
völgyidőszakban 20%
részterhelésen is járatható (hazai
gázturbinák ma csak kb. 40%).

3. A megújuló energiaforrások
alkalmazási arányának növelése:
– biomassza

– új biomasszás blokk,
– szén-biomassza együttes tüzelés,

– szélerőmű
– vízerőmű.

4. Az erőművek rendelkezésre
állásának növelése:
– a karbantartási technológia

optimalizálásával
– 200-as blokkoknál 1980 és
2000 között 180 napról 90 nap alá
csökkentett nagyjavítási periódus,

– a tartalékalkatrész-ellátás
javításával
– 1995–2000-ben az erőműveknél
jelentősen csökkentett
tartalékalkatrész-készlet
visszatöltése több hazai erőműnél,

– az üzemeltetési, üzemviteli
eljárások javításával.

5. Tartalékkapacitás kiépítése
– több, 200 MW alatti, gyorsan

indítható, nyílt ciklusú gázturbinás
blokkok, olajüzemű opcióval 

– 500 MW feletti szenes blokkok
építése, és az üzemelők
élettartam-hosszabbítása azok
lebontása helyett

– az építendő új blokkoknál nagyobb
egységméret kialakítása, például
– Paks 1.200 MW helyett 1.800 MW
– Mátra 450 MW helyett 600 MW

– víztározós erőművek építése

Megvalósult:

– 2x130 + 150 MW gázturbinák
Lőrinc, Sajószöged és Litér

– 3x150 MW-os – azóta lebontott
vagy átalakított – Dunamenti
blokkok hideg tartalékba
helyezése a 90-es évek végén

Ma a világon a műszaki megoldások
széles tárháza támogatja az erőmű-
beruházók és -üzemeltetők azon
törekvését, hogy a környezetvédelmi,
üzembiztonsági és gazdaságossági
szempontok együttes érvényesítéséhez
a legoptimálisabb technológiát
választhassák ki. Az Alstom nemzetközi
fejlesztési és kivitelezési hátterével
nemcsak a fenti feltételeket teljesíti,
de évszázados hazai jelenlétével
és partneri kapcsolatrendszerével
a magyar ipar legjobb képességeinek
a beintegrálásával tudja ezt megtenni.
Ezt a hazai energetikai iparág referenciái
és az elnyert környezetvédelmi díjai is
ékesen bizonyítják.
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laposan feladta a leckét tavaly a
világ nyersolajpiaca. Jószerével az
összes lehetséges rekord

megdőlt az év folyamán, és szinte
minden előrejelzésre rácáfolt a valóság.

Végül is 2007-hez képest izmos
emelkedéssel, de hordónként 100 dollár
alatt zártak az éves átlagárak. (lásd 1. tábla)

Pillantsunk vissza az éves átlag mögé,
az átlagosnál jóval több izgalomban
bővelkedő esztendőre.

Az első felvonás

2008 első hónapjaiban vitán felül minden
idők rekordját megdöntötte a kőolaj ára, s
nem csak folyó áron. Jellemző eseményként
elég a június 6-i, 138,54 dolláros hordónkénti
csúcsra utalnunk, amikor a napon belüli
kereskedés során 11 dollárral
emelkedett a NYMEX-en a jegyzés.

A tavalyelőtti, akkor még mellbevágónak
tekintett 72,34 dolláros éves átlagár
a WTI termékre, illetve a 72,44 dollár
a brent kőolajra 2008 nyarának elejéről
visszapillantva hihetetlennek tűnik.
Az akkori éves előrejelzések 86-87
dolláros árszintet jósoltak 2008-ra.
Ehhez képest az első félévi áralakulás
némileg erősebb számokat produkált.
(lásd 2. tábla)

Az első fél évben egyetlen héten sem
volt az átlagár 88 dollár alatt, és egyetlen
napon sem csökkent a jegyzés 87 dollár
alá. Február 20-án aztán áttörte a
100 dolláros hordónkénti szintet, majd
március 13-án, május 6-án és május 22-én
rendre 110, 120 és 130 dollár fölé
emelkedett a jegyzés. 

Számos különböző, gyakran egymással
is vitatkozó magyarázat látott napvilágot
a drámai mértékű és tartós áremelkedés
okairól. A két fő irányzat – a spekulatív
hatásokra koncentráló és a
fundamentális tényezők jelentőségét
aláhúzó értelmezések – mindegyike
teljes vértezetben lépett a színre.

Az első irányzat arra koncentrált, hogy a
világgazdaság jelentős alakító tényezője
az a pénzügyi buborék, amely előzőleg
a kötvény- és részvénypiacokon, majd
a jelzálog-hitelezésben, azt követően
pedig az árupiacokon kereste az
értékesítési lehetőségeit. Itt csak
röviden utalhatunk a tőkés
világgazdaságnak arra az alapvető
ellentmondására, hogy a pénzteremtés
folyamatait nem egészíti ki a fölös
pénz gazdaságból történő kivonásának
a mechanizmusa.
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A spekulatív pénztőke jelentős szerepet
játszik az olajárak példátlan növekedésében
is. Ennek megértéséhez látnunk kell,
hogy a dinamikusan fejlődő fedezeti
alapok 1-1,5 és a szuverén jóléti alapok
2,5 ezer millió dollárja forog immár éves
szinten globálisan a hagyományos nyugdíj-
és biztosítási alapok 53 ezer millió dollárja
mellett. Az elmúlt öt évben hússzorosára
nőtt a nyersanyagpiaci alapokba
fektetett tőke, értéke a 300 milliárd
dollárhoz közelít. Ezzel összefüggésben
megháromszorozódott a NYMEX addig
sem csekély határidős forgalma.

Az Egyesült Államok szenátusi
bizottsága folyamatosan napirenden
tartotta a spekuláció, illetve az ellene
való küzdelem kérdését, gazdag muníciót
kapva Matthew Maters alapkezelőtől,

aki kizárólag az ellenőrizetlen spekulációs
nyomásnak tulajdonította az olajárralit.
Soros György is úgy vélekedett, a
nyersanyagárindexek kereskedelme
– az alacsony jegybanki kamat nyomán –
hozzájárul a buborékhoz.Végül is a
nyár végén a tőzsdefelügyelő CFTC a
fedezeti ügyletek nem csekély részét
átminősítette spekulatívvá, korlátozva
ezáltal a nyitott pozíciók terjedelmét.

Közbevetőleg érdemes felhívni a
figyelmet arra, hogy az olaj tőzsdei
forgalma rávilágít az energiahordozó egy
érdekes sajátosságára. Arról a
jelenségről van szó, hogy időnként
hosszabb időszakra is az azonnali áraktól
aránytalanul eltérő határidős árakat
látunk (lefelé „backwardation”), ezeket
nem követi az azonnali árak lefelé
mozdulása, és ez tévesen keltheti
manipulatív spekuláció érzését. Úgy
látszik, a nyersolaj egyfajta Janus-arcú
köztes termék a jól tárolható áruk és a
tárolhatatlan villamos energia között. Az
előbbiek esetén fizikai vásárlással is
reagálnak a jövőben várt csökkenő
árakra, míg az utóbbinál ez kizárt, viszont
a forwardgörbe jól működő árjósló
varázsgömb. Az olajárat felhúzza a
jövőbeli magas ár, de nem csökkenti az
alacsonyabb várakozás. Ez
összefüggésben lehet azzal, hogy a
ténylegesen tárolt kereskedelmi
készletek elenyésző részét teszik ki a
forgalomnak, a legnagyobb finomítók is
csupán néhány napos technikai
készletet tartanak.

Hozzá kell tennünk, a vázolt folyamatokban
lényeges szerepet játszott a dollár tartós
gyengülése is. A pénzügyi alapok
ugyanis döntően az infláció elleni
menedékként zúdultak az árupiacokra,
nem kizárólag, de jelentős mértékben
a nyersolaj és az olajtermékek piacaira.
Nehéz pontosan megítélni, ez a spekulatív
nyomás milyen terjedelmű volt, a
becslések 15–60% között szóródtak.

Ezen a ponton meg kell jegyeznünk,
hogy a dollár árfolyamának tartós
gyengülése számos egyéb
mechanizmus révén is tovább
gerjesztette az árakat. Nemcsak a más
devizákban folytatott – jellemzően ázsiai

– kereskedelem erősödött a relatíve
növekedő vásárlóerő miatt, hanem
számos helyszínen – dollárra átszámítva
– a kitermelés költségei is emelkedtek.

A második irányzat szerint ugyanakkor
a világgazdaság – és ezen belül az
energiapiacok – fő mozgatórugója, a
kereslet és kínálat törvénye változatlanul
érvényesül. A spekulatív hatások
pusztán a fundamentális tényezőket
erősítik fel. Ez utóbbiak tekintetében
pedig a növekvő árak ellenére a stabilan
magas – és növekedési ütemét lassan
veszítő – kereslettel a pótlólagos
forrásokat mind nehezebben mobilizáló
kínálat áll szemben. Minden jel szerint
egyre erősebben érzékelhető az
„olajtetőzés” jelenség hatása akkor is,
ha a kínálati oldalon figyelembe vesszük
a különböző okokból rövidebb-hosszabb
ideig kieső folyó kitermelést.

Ezzel érveltek a „fundamentalista”
elemzők a leegyszerűsítő spekulációs-
manipulációs magyarázatokkal szemben,
élükön Paul Krugmannal, az augusztusban
közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett
publicista professzorral.

A kereslet márpedig minden várakozást
felülmúlóan stabilnak mutatkozott.
Egyrészt az ázsiai kontinens rapid
fejlődése – amely az energiahordozók
piacainak fő hajtóereje – egyelőre
nem látszik megtörni. Kína és India
gazdaságának egyébként is az
energiaszektor az egyik neuralgikus pontja.
Kínában például az elégtelen erőművi
kapacitások okozta rotációs kikapcsolások
orvoslására számos iparág dízel-
aggregátorokat telepített az üzemek
helyi áramellátására. Az amerikai
gazdaság is meglepően lassan reagált a
szárnyaló olajárakra, a járműkilométerek
száma 2008 februárjában csökkent
először – 26 év után. (lásd 3. tábla)

A helyzet egyik érdekes jellemzője,
hogy a kőolaj- és üzemanyagárak
háromszorosra való drágulása mellett
még nem jelentkezett érzékelhető
keresletcsökkenés. Az USA EIA-nak
– a BP-től némileg eltérő – éves, illetve
negyedéves adatai a következő képet
mutatják: (lásd 4. tábla)
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Ezzel szemben a kínálati oldal erősen
problematikusnak látszik. A kitermelést
számos ponton bizonytalanságok övezik,
illetve gyakorta váratlan kiesések bénítják.
Elég, ha arra utalunk, hogy 2008 elején
az északi-tengeri kitermelést érintő brit
sztrájk, illetve a nemrégiben történt
tűzeset vagy a nigériai lázongások miatt
kieső mennyiségek milyen hatást
gyakoroltak a piacra. Ami figyelemre
méltó, hogy a globális napi termelés
80 millió hordót meghaladó összegéhez
viszonyítva elhanyagolhatónak látszó,
100-200 ezer hordós mennyiség
kieséséről van szó. Elvileg ezt
könnyűszerrel pótolhatná néhány
termelő, mégis nehézségek mutatkoznak.
A kérdés az, vajon a pótlólagos kínálat
stabilan piacra történő juttatásához a
készség vagy a képesség hiányzik-e.

Elsősorban Szaúd-Arábia – mint
a világ vezető termelője, az OPEC
mozgatórugója – állt az érdeklődés
középpontjában. Az USA szenátusi
meghallgatásán részt vevő olajipari
csúcsvezetők az egyik szenátor
kérdésére válaszolva egyetértettek
abban, hogy pár éven keresztül napi
egymillió hordónyi szaúdi növekmény
jelentősen mérsékelné az árakat.
A szaúdiak májusban 300 ezer hordóval
emelték a napi termelést, júniusban
pedig bejelentették, júliustól újabb
200 ezer hordóval tudnak rásegíteni.
Ezzel 1981 óta a legmagasabb szintre,
napi 9,7 millió hordóra emelték a
kibocsátást, a piacnak azonban ez
nem hozott azonnali megnyugvást.

Egyes politikusok tehát az
OPEC-et kárhoztatták, és nagyobb
nyomásgyakorlásban reménykedtek.
Mások azonban úgy látták, nem a
szándékokkal volt a fő gond. Matthew
Simmons, a neves olajipari elemző
három évvel ezelőtt – éppen a szaúdi
helyzet értékelése után – írta meg saját
illúzióival is leszámolva Sivatagi alkony
című művét, amely a közelgő sokkra
figyelmeztetett. A helyzetértékelés
lényege, hogy a termelés gerincét
adó óriási mezők kimerülőben vannak,
csökkenő hozamukat egyre nehezebb
ellensúlyozni, és a hosszabb távon

számított, illetve kilátásba helyezett
növekmények fedezete nem igazán
látszik.

Ez voltaképpen csatlakozás az
olajtetőzés elméletéhez, amelynek
kidolgozása M. King Hubbard geológus
nevéhez fűződik, aki az Egyesült
Államokra vonatkozóan meglehetősen
pontosan jósolta meg a jelenséget fél
évszázaddal ezelőtt. Azt, hogy egy adott
mező rezervoárjaiban rejlő kőolaj
kitermelése haranggörbeszerű,
következésképp ily módon az adott
országban a mezők összességének
termelési karakterisztikája is leírható, ez
azt jelenti, hogy a tetőpontot követően
csökken a hozam. Népszerűen szólva,
az elmélet jeles képviselőjének,
Jeremy Leggettnek 2008 márciusában
nyomdába adott könyvének címével:
A fele elfogyott. Hangsúlyozzuk, nem
a földtani olajkészletek kimerülése a
lényeg, hanem az, hogy a kutak hozama
a mező letermelésének adott fázisában
csökkenni kezd. A termelés primer
és szekunder módszereivel a rezervoár
olajkészletének 20-40%-át lehet
felszínre hozni, az első szakaszban
a kőolaj természetes nyomása és
egyszerű szivattyúk segítségével,
a második szakaszban vízbefecsken -
dezéssel rásegítve. Ezt követően már
csak bonyolult tercier eszközökkel
(Enhanced Oil Recovery), szén-dioxid,
gőz vagy detergensek besajtolásával
lehet 30-60%-ra növelni a tárolókőzetek-
be zárt olaj kitermelési mutatóját,
mesterségesen emelve a nyomást
és az áramlást. Esetleg a fejlesztett
technológia (Improved Oil Recovery)
eszköztárával, például irányított fúrással
javítható a kihozatal.

Az természetesen nem vitatható,
hogy mint minden készlet, az
ásványolajvagyon is véges. A valódi
kérdés az, a felkutatott készletek
termelésbe vonható részének hozama
milyen határon túl nem növelhető úgy,
hogy lépést tartson az igények bővülésével.
Úgy tűnik – az évtizedekkel későbbre
datálhatóval szemben –, a korai
olajtetőzés küszöbére érkeztünk.
Erre utal az is, hogy már jó ideje

nincsenek viszonylag könnyen, gyorsan
és olcsón kiaknázható találatokról szóló
hírek, és az ismert óriásmezők
érzékelhetően leszálló ágba kerülnek.
Ehhez képest akár igaza is lehet Richard
Pike-nak, a brit Királyi Kémia Társaság
(Royal Society of Chemistry)
vezetőjének, aki azt állította, a
valószínűség alapján osztályozott
vállalati ipari vagyonadatok aggregálási
hibája nyomán akár a ma bizonyítottnak
tekintett 1200 milliárd hordós vagyon
kétszeresével is számolhatunk.
A valószínűségek világában az 1+1=4
összefüggés érvényesül, például két
kockával dobva négyszeres az esélyünk,
hogy egynél nagyobb számot kapunk.
Mindez azonban inkább arra a
konfúzióra világít rá, amely a készletek
számbavételével kapcsolatosan
érzékelhető, és alaposan megnehezíti
betájolásunkat az említett harang -
görbéhez. Az olajtetőzés arra utal, hogy
a föld jelenleg termelő 94 országa közül
64 már a geológiailag determinált
hanyatló szakaszba érkezett. Érdemes
felfigyelni arra, hogy T. Boone Pickens,
a legendás tőzsdei befektető is régóta a
korai olajtetőzés híveként teszi meg
a tétjeit, és a hosszú ideig száműzött
„másként gondolkodó” áramlat
érvelése tavaly már az IEA és az EIA
helyzetértékelésében is felbukkant.

Ezek szerint a hatás a mélyben akkor
is működik, ha mintegy varázsütésre
eltűnne a spekulatív buborék, és
megszűnne minden egyéb termelési
és szállítási kockázati prémium. 

A második felvonás 

Márpedig a buborékok és a lufik
alaposan kipukkadtak 2008 második
felében, és hamarosan bekövetkezett
az, ami korábban nehezen volt
elképzelhető. Július elején, valamivel a
145 dolláros hordónkénti napi záróárak
mellett még az volt a kérdés, mikor
lendül az ár 150 fölé, illetve év végén
megállunk-e 200 dollárnál, mint a
kanadai CIBC és a Goldman Sachs
elemzői vélték. (lásd 5. tábla)

Ám a lufik szétdurranása, vagyis a
pénzügyi válság alaposan átrendezte
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a sorokat. Nyár végén kiderült,
hogy a pénzpiaci válság jóval keményebb
és kiterjedtebb a vártnál, ősszel a kisegítő
csomagok dacára a recesszió árnyéka
vetődött az amerikai gazdaságra s
nyomában a világra. Augusztus végén
– a hurrikánszezonban – Gustav,
végeredményben a negyedik
legsúlyosabb károkozó a Katrina után,
még segített 110 dollár felett tartani
a hordónkénti árat, szeptemberben
viszont – az egyre kézzelfoghatóbb
gazdasági válság közepette – már
erősen süllyedt az árfolyam.
A bizonytalanság hónapjában négy éve
nem látott napon belüli áresés vitte hó
közepén 100 dollár alá az árat, s ezt csak
rövid időre korrigálta felfelé néhány
napra rá egy hihetetlen, 25 dolláros
tüske a WTI határidős piacán.

Az OPEC szeptemberben kétmillió
hordóval csökkentette a kitermelést,
ám miként korábban a tetőző árakat, úgy
most a lejtőn lévő árfolyamot sem tudta
jelentősen befolyásolni. Már véget ért a
pekingi olimpia is – amelyre alaposan
feltankoltak a kínaiak –, és az amerikai
exporttól erősen függő ázsiai gazdaságok
visszaesésével lényegében
akadálytalanul szánkázott lefelé,
egészen a karácsony környéki
30 dolláros mélypontig. A zuhanást még
a szomáliai kalózok kétmillió hordós
zsákmánya – a Sirius Star novemberi
elrablása – sem tudta megállítani.

Ma már egyre világosabb, hogy komoly
recesszió elé néz a világgazdaság,
számos ország GDP-prognózisa elé
kerül mínuszjel.

Az exportőrök sem lehetnek felhőtlenül
boldogok, hiszen a busás bevételek
év végére elapadtak. Igaz, az
OPEC-tagországok 1.000 millió dollárt
kasszíroztak 2008-ban, és Henry
Kissinger ősszel még azt írta, példátlan
vagyonátrendeződés zajlik a világban,
amelyet fel kell tartóztatni. Mára
világos lett, hogy a válságtünetek az
Öböl-országokat sem kerülik el, az orosz
olajtermelők pedig adócsökkentésért
lobbiztak, mert 40 dollár hordónkénti ár
alatt nincs nyereségük.

Az előzetes adatok szerint a globális
kereslet végül is bővült 2008-ban,
és az átlagos 250-290 ezer hordó/nap
növekmény mintegy 86,2 millió
hordó/nap szintre emelte az éves
fogyasztást, döntően annak köszön -
hetően, hogy az ázsiai kereslet -
növekedés kompenzálta az amerikai és
európai csökkenést. A 2009-es
prognózisok azonban sorra lefelé
korrigálják a várható igényeket, s erősen
kérdéses, hogy a korábban várt további
fogyasztásnövekedés nem törik-e meg.

Ennek megfelelően az árprognózisok
is 40-60 dollárt valószínűsítenek az idén,
illetve jövőre – a válság elhúzódásának
függvényében. De nem kellene
elfeledkezni arról, ideje elkezdeni a
felkészülést az olaj utáni korszakra
annak érdekében, hogy a valóban
kemény sokkot középtávon
elkerülhessük. Az olcsó olaj korszaka
lassan véget ér, s a mai, viszonylag
olcsó olajért pedig súlyos árat fizetünk.

energiainfo.hu
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1. tábla

Éves átlagárak (dollár/hordó) Forrás: EIA-adatok

1988 1998 2005 2006 2007 2008

WTI 15,97 14,42 56,64 66,05 72,34 99,67

Brent 14,91 12,76 54,57 65,16 72,44 96,94

2. tábla

Azonnali (spot) nyersolajárak 2008 első fél évében (dollár/hordó) Forrás: EIA-adatok

2008 Január Február Március Április Május Június

WTI 92,97 95,39 105,45 112,58 125,4 133,9

Brent 92,18 94,99 103,64 109,07 122,8 132,3

5. tábla

Azonnali (spot) nyersolajárak 2008 második fél évében (dollár/hordó) Forrás: EIA-adatok

2008 Július Augusztus Szeptember Október November December

WTI 133,4 116,7 104,1 76,6 57,3 41,1

Brent 132,7 113,2 97,2 71,6 52,5 39,9

4. tábla

Globális fogyasztás (millió hordó/nap) Forrás: EIA International Petroleum Monthly, 2008. december

2005 2006 2007
2008

I. név II. név III. név

A világ teljes fogyasztása 84 84,98 85,9 86,41 85,24 84,73

3. tábla

Néhány régió nyersolaj-felhasználása (millió hordó/nap) Forrás: BP Statistical Review, 2008

2000 2005 2007 2007/2006 (%) Részesedés (%)

Észak-Amerika 23,5 25,023 25,024 0,4 28,7

Ázsiai és csendes-
óceáni térség

21,1 24,4 25,4 2,3 30,0

Eurázsia 19,6 20,27 20,1 –2,0 24,0

Világ összesen 77,83 83,32 85,22 1,1 100,0
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z a beszélgetés 2007. július 2-án
zajlott le egy lakossági gázfogyasztó
és az egyik gázszolgáltató magasabb

beosztású képviselője között. Ekkor
már elméletileg a gáztörvény szerint
a háztartásoknak is lehetőségük nyílt
arra, hogy maguk válasszák meg,
honnan vásárolják a fűtőanyagot.

Elméletileg. Azóta csaknem másfél
év telt el, és mindössze egyetlen
olyan gázszolgáltató jelent meg a
piacon, amelyre lakossági
fogyasztóként váltani lehet. Igaz,
a gázpiac esetében a közüzemi
rendszert felszámoló piacnyitás
csak 2009 júliusában történik meg.
A villamos energiánál minderre azonban
már 2008. január 1-jén sor került,
változtatni azonban a közüzemet felváltó
egyetemes rendszerbe
tartozóként mindeddig senkinek
sem volt lehetősége.

A nem lakossági fogyasztóknál más
a helyzet, hiszen ezek a felhasználók
már 2003, illetve 2004 óta fokozatosan
kényszerültek a szabadpiacra. 
A liberalizációs folyamat végét
így annak a lehetőségnek a
megteremtése jelenti, hogy a
lakosság is megválaszthassa áram-,
illetve gázszolgáltatóját. 

Árampiac

Az energiapiaci liberalizáció fő
célkitűzése szerint a verseny
következtében csökkenek az árak.
Most, körülbelül egy évvel az árampiac
megnyitása után, érdemes szemügyre
venni, mennyire sikerült megvalósítani
ezt.

Nincs olyan szakértő ma
Magyarországon, aki ne értene
egyet azzal, hogy valódi verseny
nem alakult ki a piacon.

Finisben az
energiapiaci

liberalizáció?
– Jó napot kívánok. Szolgáltatót szeretnék váltani, mi a teendőm?
– Kapott már ajánlatot másik szolgáltatótól? 
– Nem, úgy tudtam, a folyamatot a jelenlegi szolgáltatómnál kell kezdeményezni.
– Várjon egy pillanatot, utánanézek…

Rövid idő múlva a női hang a vonal túlsó oldalán ismét beleszól a kagylóba:
– Halló? Megkérdeztem a főnökömet, aki azt mondta, ilyen esetre még nincs

forgatókönyvünk. Ezért a türelmét kell kérjem, de hamarosan lehetősége lesz
a váltásra, illetve társaságunk is nemsokára új ajánlatokat dolgoz ki.

E
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Ezt jelzik az árak is, amelyek lefelé
egy lépésnyit sem, felfelé azonban
több ugrással változtak. Gerse Károly,
a Magyar Villamos Művek (MVM)
vezérigazgató-helyettese szerint például
nem lehetett működő versenypiacot
létrehozni, de az árak emelkedése nem
a nyitásból adódik, bár kétségtelennek
tartja, hogy a liberalizáció nélkül
egyszerűbb lett volna kezelni a
helyzetet. Mint kifejtette, az energia
drágulása abból adódott, hogy a
korábban tapasztalható túlkínálat miatt
Európa-szerte erőműveket zártak be,
az igények azonban ezt követően nőni
kezdtek, s így keresleti piac alakult ki,
amely felhajtotta az árakat. Mindez azon
országoknak kedvezett, amelyek

gyorsan tudtak lépni, de ahol lassabb
volt a reakció, mint Magyarországon is,
a kedvező hatások csak egy-két évig
jelentkeztek – vélekedett Vinkovits
András, a Magyar Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító (MAVIR) Zrt. korábbi
vezérigazgatója, utalva a 2005–2006-ban
tapasztalt nagykereskedelmi árakra.
Hozzátette: a villamos energia árára
mégis leginkább a tüzelőanyagok
drágulása és a régió termelői
kapacitásmérlege van hatással.

Hazánkban ez utóbbi, vagyis az
energiaárak robbanása borzolta a
kedélyeket 2008-ban. Nem véletlen,
hogy a szabályozás egy szép nagy
hátralépéssel reagált minderre.

Egyrészt a Magyar Energia Hivatal
(MEH) megállapította, hogy a
nagykereskedő MVM „jelentős piaci
erőfölénnyel” rendelkezik, ezért lekötött
áramkapacitásának csaknem a felétől
vagy meg kell szabadulnia, vagy
szabályozott körülmények között
aukcióra kell azt vinnie. Ezt egyfelől
a Dunamenti és az AES Tisza Erőművel
felbontott hosszú távú áramvásárlási
megállapodásokkal, másfelől pedig
árveréssel sikerült elérnie. Utóbbin a
MEH még a legmagasabb átlagárat is
meghatározta, így, mint Gerse Károly
fogalmazott, tulajdonképpen visszaállt
a hatósági ár, csak más néven. Mártha
Imre, az MVM vezérigazgatója pedig
azzal indította az októberi aukciót, hogy
az esemény szabályozottsága erőteljes
visszalépést jelent a liberalizáció felől.
Másrészt az egyetemes szolgáltatási
kör kibővítése szintén arra utal, az árak
nem a kívánt irányba változtak a nyitás
után. 2009-től ugyanis a közintézmények
és a háromszor 50 és háromszor
80 ampernél nagyobb mérővel
rendelkező fogyasztók is szabott
áron juthatnak villamos energiához.
(A közintézmények számára – mint
például az iskolák vagy a kórházak
– már az idén is az MVM kötött le
kedvezményes kapacitást.) Ehhez pedig
már csak annyit érdemes hozzátenni,
hogy míg a MEH az egyetemes
rendszerben 3%-os áremelést
engedélyezett 2009 januárjától,
addig a hatóság elnöke, Horváth J.
Ferenc nem tartotta kizártnak az
áram 20-25%-os drágulását a
szabadpiacon az év során.

Mindennek fényében érdekes lesz,
2009 végén valóban megszűnik-e
az egyetemes rendszer, ahogy ez
a törvényben szerepel, vagy ebben
az esetben is a visszaszabályozás
eszközével élnek a döntéshozók.
Illetve amennyiben tovább tart
a 2008 végén megfigyelhető
energiaár-csökkenés, fennmarad-e
az unió jelenleg tapasztalható
„szociális szemléletű liberális
politikája”.
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A nálunk tapasztalt visszalépést
bűnbakkeresés előzte meg. 2008 elején
a Gazdasági Versenyhivatal képviselői
előszeretettel nevezték meg a csak
papíron létező verseny okaként az MVM
és az erőművek között fennálló hosszú
távú áramvásárlási megállapodásokat
(HTM). Vágyálmuk hamar valósággá vált,
hiszen az Európai Bizottság nyáron úgy
döntött: az összes fennálló HTM-et
meg kell szüntetni 2008 végéig. A várt
csoda azonban, úgy tűnik, elmaradt,
az MVM ugyanis két erőmű kivételével
valamennyi áramtermelővel ötéves,
piaci alapú szerződéssé alakította a
korábbi megállapodást, a Dunamenti és
a Tiszai Erőművel pedig felbontotta azokat.
Eddigi ismereteink szerint nem
látszik, hogy a verseny fokozódott
volna a piacon, azonban a 2009-es
áraknak, úgy tűnik, nem tett jót a
változtatás. Ezáltal a két, szerződés
nélkül maradt erőmű külön,
szabályozatlan aukción értékesíthette
az áramot. A Dunamenti Erőmű
licitjén így a csúcstermék esetében
kilowattóránként 2–9, míg a zsinór
esetében csaknem 13 forinttal
magasabb ár alakult ki, mint az
MVM árverésén. Természetesen
a Dunamenti Magyarország
egyik legdrágábban termelő
erőműveként korábban is feljebb
vitte a nagykereskedői tarifákat,
azonban akkor a hatás – a villamos
művek portfóliójába ágyazódva
– nem volt ennyire erős. Ráadásul
az áramkereskedők szerint az is
drágulást okoz, hogy az áramtermelők
ezentúl „csepegtetve” kínálhatják
a villamos energiát. 

Nem kérdés az sem, hogy mind
a Dunamenti, mind pedig a Tiszai
Erőmű villamos energiájára szüksége
van a hazai rendszernek, mivel másképp
az ellátáshoz szükséges áram nem állna
rendelkezésre. Az erőművek jelenleg
épphogy valamivel többet termelnek,
mint amekkora a fogyasztási igény,
s az importlehetőségek is szűkösek, a
forgalom nagyrészt csak keresztülmegy
hazánkon. Akkor mégis hogyan lehet
olyan versenyhelyzetet előidézni, ami
valóban féken tarthatja az árakat?

Gerse Károly úgy véli, kínálati piacot
kell létrehozni, vagyis erőműveket kell
építeni. Mint kiemelte, a verseny léte
attól függ ezen a piacon, van-e elég
termelő. Mindaddig, amíg nincs,
féloldalas lesz a rendszer, mivel a
túlkereslet mellett az állam a fogyasztók
érdekében kénytelen beavatkozni.
A vezérigazgató-helyettes szerint a
helyzet legkorábban 2010–2011 tájékán
változhat, az elindult erőmű-építési
projektek egy része addigra érhet be.
Az új blokkok hatásfoka ráadásul
sok esetben akár a duplája is lehet
az elöregedett üzemekének, ez
ugyancsak a versenyképesség
javulását eredményezi.

További erőművek építéséhez azonban
stabil jogi környezetre van szükség,
ez Vinkovits András szerint az utóbbi
időben nem volt jellemző hazánkra.
Mindezt jól jelzi, hogy öt év alatt három
villamosenergia-törvény született.
A MAVIR volt vezérigazgatója úgy véli,
nem volt kellőképpen átgondolt a
magyar piaci modell, illetve világos
stratégiája sem volt a kormányzatnak,
hova is szeretne eljutni a piacnyitással.
Az egyes országok szintjén azonban
kizárt, hogy klasszikus verseny alakuljon
ki, ehhez minimum regionális szinten
kellene gondolkodni – emelte ki Vinkovits.

Gázpiac

„A földgázpiaci liberalizáció eddigi
eredményei azokat a szkeptikusokat
igazolták, akik azt jósolták, hogy nem
várható itt komoly verseny.” Az idézet
a Magyar Energia Hivatal 2004. májusi
elemzéséből származik. Érdekessége
azonban, hogy most, négy évvel később
is teljes mértékben megállja a helyét.

Mint azt már fentebb jeleztük, elvben
2007 közepe óta valamennyi fogyasztó
megválaszthatja, kitől szeretné
beszerezni a földgázt. Amikor az erről
szóló törvény hatályba lépett, még arról
volt szó, a közüzemi rendszer egy évvel
később szűnik meg. A politika azonban
különféle okok miatt előbb 2009. január
1-jére, majd 2009. július 1-jére halasztotta
az egyetemes rendszer bevezetését.
Az előkészítés tehát hagyott némi

kívánnivalót maga után, ám ezt a
bizonytalan helyzetet használta ki az
EMFESZ Kft. arra, hogy egyedüliként
a lakossági piacon 2008 második
negyedétől alternatívát kínáljon.
Miniszteri rendeletek híján a MEH-hel
közösen elkészített üzletszabályzattal
elérték, hogy a legkisebb felhasználók -
nak is valódi lehetőségük legyen a
váltásra. Az akkori helyzetet jól jellemzi,
hogy a pletykák szerint volt olyan
nyomtatott újság, amely nem akarta
befogadni a társaság hirdetését,
mondván, a gázpiaci nyitás még nem
valósult meg, a reklám ezért félrevezető.
Mindenesetre hiába érkezett kihívó a
közüzemi ellátókkal szemben, azok
egyelőre nem szálltak versenybe.
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2009. július 1-jétől tehát a háztartásokon
kívül az óránként 20 köbméternél több
gázt felhasználók szorulnak a
szabadpiacra. Emellett a törvény fontos
eleme az árképzés szabályozása.
Jelenleg ugyanis a földgáz fogyasztói
árát a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter állapítja meg,
ez az előző évek tapasztalata
szerint gyakorlatilag politikai kézi
vezérlést jelent. 2009 nyarától
azonban az árat a MEH számolja ki,
meghatározott költségelemek és
képlet alapján. Kérdés viszont, hogy
a nagykereskedő E.ON Földgáz Trade
felé a kelleténél alacsonyabb mértékű
díjemelések során felhalmozott adósság
törleszthető-e a teljes nyitásig. 

A német hátterű cég ugyanis
100 milliárd forintról beszél, ám a
visszafizetés garanciájául szolgáló
importkorrekciós tényezőt
2008 szeptemberében egyeztetés
nélkül kivette a kormány az árképzési
képletből. (A cikk írásakor a tárgyalások
még szakértői szinten folytak.)

Amennyiben kifizetetlen marad ez
az összeg, az több elemző szerint
is komoly torzulást okozhat a
piacnyitáskor. A szakértők álláspontja
alapján viszont a július 1-jei esemény
önmagában olyasfajta drágulást
nem okoz majd, mint amilyet a
villamosenergia-piac esetében
láthattunk.

Szabad? Piac?

Mára jól látszik, hogy sem valódi verseny,
sem pedig kedvező árak nem alakultak ki,
ráadásul az új helyzetben az európai
államok vezetésének sokkal nagyobb
fejtörést okoz a fogyasztók védelme.
Ezek után pedig kérdéses, maradt-e még
szándék a további liberalizációs törekvések
megvalósítására a döntéshozókban
A 2009. július 1-jei teljes gázpiaci nyitást
csak mint jogi eseményt szokták
emlegetni. Ennél jobban pedig nem is
lehetne kifejezni, mit jelent valójában
a liberalizáció a hazai energiapiacon.
Papíron ugyan már a végéhez közeledik
a piacnyitás folyamata, a valóságban
viszont gyakorlatilag még el sem kezdődött.

energiainfo.hu
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z osztrákok elálltak a MOL
felvásárlásától, még mielőtt
Brüsszel versenyjogi aggályokat

támasztott volna. A csaknem másfél
éves háborúság jó alkalom volt a
nemzeti vállalatok feletti állami
kontroll újraértelmezésére, és annak
tesztelésére, meddig mehetnek el egy
ellenséges felvásárlás során a térség
meghatározó cégei. 

Az OMV maga fújt visszavonulót, és
2008 augusztusában visszavonta a MOL
felvásárlására még 2007. nyár elején
tett ajánlatát, de az osztrák társaság
vezetőinek nyilatkozatai szerint ezzel
nem tekinti lezártnak a majdnem másfél
éves erőpróbát. Bécsben ugyanis
változatlanul azt állítják, hogy a MOL
és az OMV társulása jelentős előnyökkel
járna. A magyar társaság vezetői viszont
kitartanak amellett, hogy egy esetleges
fúzió a térségi olajtermékpiacon
korlátozná a versenyt, és évente
200-250 millió forinttal csökkentené a
MOL üzemi szintű eredményét, vagyis
a részvényesek számára mindenképpen
hátrányos lenne. 

Minden úgy kezdődött, hogy a MOL-ban
10%-nyi részvénypakettel rendelkező
OMV 2007 nyarán vett még 8,6%-nyi
papírt majdnem egymilliárd euróért.
Ekkor még nem lehetett pontosan tudni,
mi van a háttérben, mindenesetre a
MOL is nekilátott saját részvényeket

vásárolni, 10%-ot pedig kölcsönadott
az OTP-nek, hogy újabb 10-et
megszerezhessen. A hatályos
szabályozás szerint ugyanis egy
részvénytársaság csak 10%-ban
lehet részvényese saját magának.
Az egymást követő tranzakciók
eredményeként a részvényárfolyam
hirtelen felszökött, és előbb csak
átmenetileg, majd a szomszédháború
kiteljesedésével 30 ezer forint körüli
szinten állt meg. 

A nagy titok, hogy kik is valójában
a MOL tulajdonosai, ekkor kezdte ismét
élénken foglalkoztatni előbb csak a
szakmai közvéleményt, majd a politikát is.
Elemzők ugyanis nem tartották kizártnak,
hogy miként a magyar cég különböző
baráti befektetői is tartanak kisebb-
nagyobb MOL-paketteket, úgy az OMV-
nek is vannak barátai, akik az osztrák
olajtársaság kedvéért vásárolhattak
magyar olajpapírt. Fel is melegítettek
néhány összeesküvés-elméletet,
miszerint az oroszok állnak a háttérben.
Egyesek már régen tudni vélték, hogy
a Bank of New York által kezelt pakett
voltaképpen a Gazpromé, esetleg a
Lukoilé, vagy közösen birtokolják, de
mindenképpen az orosz energiaipari
tőke tartja azt. Sőt, az osztrákokat is
az oroszok mozgatják; szinte mindaddig
ez volt a meghatározó vélekedés,
amíg az OMV vissza nem lépett a
felvásárlástól. 
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Akárhogyan is, a MOL vezetői abban
a pillanatban, amikor felmerült egy
esetleges felvásárlás gondolata,
határozottan kijelentették: az
semmiképpen nem szolgálná a
részvényesi érték növekedését, sőt.
A vállalat befektetési kapcsolatokért
felelős igazgatója nyilvánosságra
hozott egy számítást, miszerint évente
200-250 millió eurós üzemi szintű
eredménykiesést okozna a magyar
olajcégnek, ha társulna az OMV-vel.
Budapesten biztosra vették, versenyjogi
szempontból az Európai Bizottság is
aggályosnak tartana egy ilyen fúziót. 

Az utóbbi években kialakult egyfajta
egyensúly a régióban, a MOL és az
OMV gyakorlatilag felosztotta egymás
között a térség piacát – ad helyzetképet
egy névtelenséghez ragaszkodó,
regionális olajipari vezető. Amikor a
MOL felvásárolta a Slovnaft szlovák
olajtársaságot, a Gazdasági
Versenyhivatal az OMV-t tekintette
ellenpontnak. Megítélésük szerint
a magyarországi üzemanyag-
nagykereskedelmi piacon meglévő
10% körüli részesedése biztosítja,
hogy a MOL ne kerüljön
monopolhelyzetbe.

Előfordul, hogy egy-egy befektető
előzetesen megkeresi a hivatalt,
és igyekszik tájékozódni a tervezett
felvásárlás megítéléséről, ilyenkor
azonban legfeljebb azokról a
szempontokról kap tájékoztatást,
amelyek alapján az esetleges fúziót a
hivatal megítéli – mondták annak idején
versenyjogi szakértők azzal a hírrel
kapcsolatban, hogy az OMV már kikérte
a brüsszeli versenyhatóság véleményét
a MOL felvásárlásáról. 
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Némi iránymutatást adhatnak az
ezredfordulót követő olajipari fúziós
ügyek. A legnagyobb ezek közül a
német RWE energiaipari csoport
olajipari üzletágának, a DEA-nak és
a Shell németországi hálózatának
összeolvadása 2002-ben. A két társaság
együttesen 3.200 üzemanyagtöltő
állomást üzemeltetett Németországban,
s ezek közül közel 1.000-től meg kellett
válniuk, valamint több finomítói
érdekeltség eladását is feltételül szabta
Brüsszel az ügylet engedélyezéséhez.
A MOL-nak ma közel négyszáz, az
OMV-nek mintegy 170 benzinkútja
van Magyarországon. A két cég
együttes kiskereskedelmi piaci
részesedése biztosan meghaladja
az 50%-ot. Ez versenyjogi szempontból
önmagában is aggályos lehet.
Mi több, a MOL-nak 80% körül mozog
a részesedése a nagykereskedelmi
piacon, a fennmaradó 20%-ból pedig
10-15 az OMV-é, voltaképpen tehát
oligopol piacról beszélünk.

A magyar olajtársaságnak két, az osztrák
cégnek egy finomítója van, egymáshoz
igen közel, kétszáz kilométeres körül
belül, sőt, az osztrákoké a Petrom
ploiesti feldolgozója, ez pedig tovább
rontja egy MOL–OMV-összeolvadás
versenyjogi megítélését. Sőt, árnyalja
még a képet, hogy a MOL a horvát
INA 25%-os tulajdonosaként a sisaki
finomítóban is érdekelt. Olajipari
szakértők messze a Slovnaft pozsonyi
finomítóját tartják a legkorszerűbbnek.
A százhalombattai és a schwechati
nagyjából azonos korú, de a nemzetközi
elemzések szerint a MOL-é messze
hatékonyabb, mint a Bécs melletti
feldolgozó. A romániai pedig egyelőre
össze sem hasonlítható ezekkel.
Az egyik üzemet bizonyosan el kellene
adni egy esetleges MOL–OMV-fúziót
követően. Erre az uniós szabályok
szerint az egyesülni kívánó
társaságoknak maguknak kell felajánlást
tenni, vagyis az OMV szabadon
eldönthetné, hogy a MOL felvásárlását

követően melyik finomítót adja el.
Igaz, inkább az Egyesült Államokban
mutatkozik hiány finomítói kapacitásból,
ettől függetlenül ágazati elemzők szerint
a három közül bármelyik feldolgozó
piacképes.

Bécsben az ügy kezdetén nem tartottak
attól – tette világossá az OMV vezetője
több nyilatkozatában is –, hogy
Brüsszel versenyjogi aggályokkal
állna elő. Ha mégis, szerinte legfeljebb
a töltőállomás-hálózatok bizonyos
részeitől kellene megválniuk,
esetleg a három közös – a pozsonyi,
a schwechati és a százhalombattai –
finomító kapacitásainak egy részét
kellene szabadon hozzáférhetővé
tenni harmadik fél számára. Wolfgang
Ruttenstorfer semmiképpen nem
számol olyan szigorú brüsszeli
feltételekkel, amelyek miatt kevésbé
volna vonzó az egyesülés a MOL-lal.
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Bécsből nézve az egyesülés kifejezetten
jótékony hatású lenne az ellátás -
biztonságra – például a földgázüzletben
–, hiszen komolyabb projektek
megvalósítására is esély nyílna. 

A MOL-nál úgy vélik, nem csak
versenyjogi aggályok vannak, az
OMV pénzügyi mutatói is a társulás
ellen szólnak. Azok ugyanis rosszabbak
a magyar olajtársaságéinál.
Feldolgozásban és kereskedelemben a
MOL valóban jobban teljesít. A Slovnaft
pozsonyi finomítója gyöngyszem a cég
ékszerdobozában – ismerte el
Ruttenstorfer, viszont szerinte a kutatás-
termelésben „nem nagyobb, de jobb”
teljesítményt nyújt az osztrák társaság,
s ez igaz a petrolkémiára is. 

Az OMV elnök-vezérigazgatója azt
mondta, a térségben vannak ugyan
más potenciális partnereik is, de a
MOL-lal történő társulást tartják a
legjobb opciónak, ezért erre
koncentrálnak. Az energiaiparban
évtizedekben és nem hónapokban
számolnak – ütötte el azt a felvetést,
hogy ez a folyamat igen hosszadalmas
is lehet. Meggyőződése, hogy azért túl
sokáig nem kell várniuk, a piac két vagy
legfeljebb három éven belül kikényszeríti
a MOL döntését. Azóta tudjuk, az
osztrákok – legalábbis egyelőre –
letettek a magyar olajtársaság
felvásárlásáról, az erre vonatkozó
hivatalos ajánlatukat visszavonták. 

Az OMV színre lépése, vagyis
a felvásárlási szándék hivatalos
bejelentése egyszersmind a kezdetét
jelentette annak a részben már politikai
természetű vitának, hogy a korábbi
állami olaj- vagy inkább energiaipari
vállalatokban az államnak milyen
mértékű befolyást célszerű megőriznie.
Meddig mehet, menjen el a privatizációval. 

A politikai beavatkozás kezdetét
az jelentette, amikor Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök ellenséges
lépésnek minősítette az OMV
részvényvásárlásait, s közölte:
mindent megtesznek annak
megakadályozása érdekében.

Ezt azzal indokolta, hogy a MOL
stratégiai vállalat, a kezében van az
egyetlen magyar kőolaj-finomító
– Százhalombatta –, valamint a
gázvezeték-hálózat és annak
irányítórendszere. A kabinet a cég
jelentős regionális szerepét is
védelemre méltónak ítéli. A magyar
kormány azért szólalt meg ebben a
kérdésben, mert a MOL-t olyan társaság
kezdte felvásárolni, amelyben egy másik
államnak jelentős tulajdonrésze van
– indokolta a kabinet határozott
fellépését akkoriban Veres János
pénzügyminiszter. 

Kérdés persze, ha a kormány ennyire
elkötelezett a MOL mint stratégia,
nemzeti társaság mellett, miért vonult
ki 2004-től több lépésben teljesen a
cégből. Az utolsó, 1,73%-os pakettet az
ÁPV Zrt. 2006-ban értékesítette, miután
a MOL 10%-nyi saját részvényt vásárolt
meg a vagyonkezelőtől. Ráadásul már
Magyarország uniós csatlakozása óta
tudható volt, hogy Brüsszel elvárja
az aranyrészvény intézményének a
megszüntetését. Az Országgyűlés 2007
őszén el is fogadta azt a jogszabályt,
amely kimondja, hogy az érintett
társaságok soron következő
közgyűlésén meg kell szüntetni az
aranyrészvényt. A MOL részvényesei
eleget is tettek ennek az előírásnak, így
az államnak nincs közvetlen beavatko -
zási lehetősége az olajtársaság életébe.

A hivatalos nyilatkozatokból kiderült,
az OMV 31,5%-os állami részesedése
az ok az állami beavatkozásra. Ezért
Gyurcsány Ferenc telefonon külön is
konzultált az ügyről osztrák kollégájával,
Alfred Gusenbauerrel. A kormányfői
nyilatkozatot követően a Fidesz közölte,
„támogatja a kormány határozott
fellépését”. 

Az akkor még koalíciós partner, az
SZDSZ nem csatlakozott ilyen simán a
MOL mögött felsorakozó politikai
erőkhöz. Horn Gábor, az SZDSZ
ügyvivője a klasszikus szabadpiaci
liberális elvek szellemében „szokásos
részvénypiaci eseménynek” nevezte
az OMV MOL-vásárlásait.

Ugyanazon a napon azonban
Kóka János, az SZDSZ akkori elnöke,
gazdasági miniszter a MOL stratégiai
fontosságára hivatkozva már
határozottan közölte, a kormány
megvédi a magyar olajvállalatot
egy ellenséges kivásárlástól. Ennek
lehetséges eszközeit azonban a kabinet
nem kívánta közölni, arra hivatkozott, nem
akarnak a felvásárlóknak tippeket adni. 

Mindenesetre gyorsan született egy
jogszabály, a „közellátás szempontjából
kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat”
érintő jogi szabályozás módosításáról.
A lex MOL-ként közismertté vált törvény
szerint az államnak lehetősége van jogi
eszközökkel szűkíteni azoknak a
társaságoknak a mozgásterét, amelyek
magyar energetikai cégeket kívánnak
felvásárolni. Ezzel a nyilvános vételi
ajánlattal szembeni védekezés közvetlen
lehetőségét kívánta a törvényhozás
megteremteni. A jogszabály
megszületésével a stratégiai cégek
felvásárlása gyakorlatilag lehetetlenné
vált. Elemzők szerint ez markáns lépés
volt a magyar kormány részéről,
de nemzetközi összehasonlításban
semmiképpen nem szokatlan, ezért
nem lehetett arra számítani, hogy az
Európai Bizottság esetleg megdorgálja
Magyarországot a törvény miatt, vagy
annak megsemmisítését írja elő. 

Akárhogyan is, az OMV csaknem másfél
éves ostroma kifulladt, és az osztrákok
még azelőtt hivatalosan is visszavonulót
fújtak, mielőtt Brüsszel, az egyébként
általuk kezdeményezett versenyjogi
vizsgálat eredményét ismertette volna.
A hírek szerint az Európai Bizottságnál
ezt nem is nézték jó szemmel.
A MOL-nál érthető módon
megelégedéssel nyugtázták,
hogy sikerült a támadást kivédeni.
Az osztrákok elég szűkszavúan
kommentálták a visszalépést,
Ruttenstorfer mindössze annyit
mondott, nem áll szándékukban
a MOL-ban meglévő, majdnem
20%-os részesedésüket eladni.

energiainfo.hu

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.



116 Címlapsztorik | Földgázcsapda

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Földgázcsapda



117Címlapsztorik | Földgázcsapda

rüsszelnek segítenie kell
a Moszkva–Kijev viszony
rendezését, hogy javuljon

a visegrádi államok rövid távú földgáz -
ellátásának biztonsága addig is, amíg az
alternatív csővezetékek megépülnek. 

Európa kezdi komolyan venni a
Nabucco projektet – úgy tűnik, ebből
a szempontból hasznos volt a 2009.
januári gázkrízis. Bár néhány energiaipari
szakértő tamáskodik, szerintük 2006-ban
is csak addig emlékeztek az év eleji
gázhiányra, amíg be nem köszöntött
a meleg, amikor már nem kellett fűteni,
és más, belpolitikai kérdések fontosabbak
lettek, mint az energiaellátás biztonsága.
Mindenesetre a január közepi budapesti
Nabucco-csúcson politikai
nyilatkozatoknál többet sikerült elérni.

A találkozót követően Brüsszel
250 millió eurós támogatást javasolt a
vezetéktervhez, hogy ezzel a közösségi
pénzzel átlendítsék a holtponton a
projektet. A gáztermelők ugyanis
arra várnak, hogy vezeték legyen,
a vezetéképítők pedig arra, hogy a
termelők elkötelezzék magukat a
Nabuccón keresztüli szállítás mellett.
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-
vezérigazgatója szerint Brüsszel anyagi
támogatása nélkül ez a helyzet nem

oldható fel, sőt, a megvalósítás során
is szükség lesz az EU segítségére, akár
tőkeoldalon, akár az Európai Fejlesztési
Bank révén, hitel típusú támogatással.
Az azonban nyilvánvaló, ha sikerül a
vezetéket gázzal megtölteni, az üzleti
alapon is életképes vállalkozás lesz.
Erről később. 

A gázkrízis nemigen lepte meg azokat,
akik nyomon követik az európai gázpiac
eseményeit. Oroszország és Ukrajna
között már ősszel elkezdődtek
az egyeztetések az ukránok
gázadósságának rendezéséről, illetve
a 2009-es szállítások elszámolóáráról,
és miután számos forduló után sem
mutatkozott előrehaladás, és december
elején a Gazprom meglebegtette a
gázcsapok elzárásának a lehetőségét,
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nos, szinte biztosra lehetett venni,
hogy lesznek ellátási problémák az
új év első napjaiban. Legfeljebb a válság
elhúzódása volt szokatlan és váratlan. 

Látszólag két ország ügyéről van szó,
csakhogy Ukrajna nemcsak
kulcsfontosságú, de egyelőre
kikerülhetetlen tranzitország.
A Gazprom éves átlagban mintegy
150 milliárd köbméternyi földgázt szállít
európai vevőinek, ebből 120 milliárdot
Ukrajnán keresztül. A fennmaradó
30 milliárdot más útvonalakon, egyebek
mellett Fehéroroszországon keresztül
viszik. Ez a rendszer – beleértve nemcsak
a nyugati, de a déli, vagyis a Balkánra
irányuló összeköttetéseket is – még a
KGST időszakában épült ki, amikor fel
sem merült annak a lehetősége, hogy
Oroszországnak különálló, független
államokkal kell megalkudni a
szállításokról, illetve a tranzitdíjakról.
Ezért sem épültek alternatív útvonalak,
hiszen egészen 2006-ig, az első,

korlátozással járó orosz–ukrán gázvitáig
100%-os volt a rendszer rendelkezésre
állása. Azóta azonban kiderült, hogy
a gázellátás biztonságát alapvetően
meghatározzák Moszkva és a volt
szovjet tagköztársaságok közötti
ellentétek vagy éppen barátságok.
Ma már köztudomású, hogy a FÁK-
országoknak a Gazprom a Szovjetunió
felbomlása után is még hosszú ideig
„baráti” áron szállított gázt. Amikor
az európai vevőknek már százas
nagyságrendben számoltak, a
FÁK-államok még tízes nagyságrendben
kalkulálhatták gázimportköltségeiket. 

A Gazpromnak azonban jelentős
mennyiségű forrásra van szüksége
a kutatás-termelési terveihez, illetve
az oroszországi gázinfrastruktúra
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez.
Ugyanis a belföldi földgázfelhasználás is
folyamatosan növekszik, a gázrendszer
pedig külföldi szakértők szerint
meglehetősen rossz állapotban van.

Ezért Moszkva az utóbbi években igen
intenzív áremelésbe kezdett a volt
tagköztársaságok esetében, és célul
tűzte ki, hogy 2010-re mindenkinek
azonos, piaci áron szállít. Az ez év januári
válság idején az európai vevők – köztük
Magyarország is – hozzávetőlegesen
450 dollárért kaptak 1000 köbméternyi
orosz gázt. A 2008-as nyári olajárcsúcs
idején 600 dollár volt az ár, 2009 első
negyedévének végére viszont akár
400 alá is csökkenhet, ha az olajár a
40–50 dollár/hordó sávban marad. 

Ezzel szemben Ukrajnától a Gazprom
250 dollárt kérne 2009-ben a gázért. 

Az év eleji krízis diplomáciai szinten
is komoly tanulságokkal szolgált.
Kiderült, hogy bár az unió gyorsan
reagált, nem tudott áttörést elérni,
hiába küldött nemzetközi megfigyelőket
Kijevbe és Moszkvába, hogy
ellenőrizzék, a Gazprom tényleg
betáplálja-e a rendszerbe az európai
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„Világosan kell látni, hogy az évi 120 milliárd

köbméternyi, Ukrajnán keresztül érkező orosz

gázmennyiséget nem lehet kiváltani a Nabucco

vezetékkel, még a Déli Áramlattal együtt sem,

tehát minden csőre és alternatív forrásra

szüksége van Európának.”
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vevőknek szánt gázt, és az ukránok
tényleg nem csapolják-e meg ezeket
a mennyiségeket. Kijev és Moszkva
viszonyára jellemző, hogy miután a
nemzetközi ellenőrök megérkezését
követően Vlagyimir Putyin orosz
kormányfő aláírta a működésükre
vonatkozó megállapodást, Kijevben
Julija Timosenko ukrán miniszterelnök
tollal odavetett megjegyzést
biggyesztett hozzá. Ez volt az a pont,
amikor többen is fogadásokat kötöttek,
hogy húsvétig sem lesz megoldás.
Brüsszel azonban gyorsan készített
egy újabb szerződésváltozatot, és
elérte, hogy az ukrán kormányfő ne
kommentálja, hanem egyszerűen
csak lássa el a kézjegyével. Ezt
követően még napokig tartott a helyzet
rendezése, és majdnem három hét
elteltével indult csak el ismét a szállítás
a Testvériség és az Összetartás
vezetékeken. Mindez világossá tette,
hogy addig is, amíg az új csövek
megépülnek és megtelnek gázzal,

Európának a Moszkva–Kijev
viszony rendezését kell segítenie,
ha nem szeretné, hogy évről évre
megismétlődjön a 2009. januári válság,
amely a nyugat-európai államokat ugyan
kevésbé érintette, de a Balkánon –
különösen Bulgáriában és Szerbiában
– rendkívüli állapotot eredményezett.
Ezeknek az államoknak ugyanis
gyakorlatilag nincsenek tartalékaik,
ezért a szomszédok jóindulatára vannak
utalva. Magyarország e tekintetben
jelesre vizsgázott, hiszen a MOL-nak és
az E.ON Földgáztrade-nek is voltak olyan
forrásai, amelyeket nélkülözni lehetett
a hazai ellátásban, és ezeket a szerb,
szlovén és horvát fogyasztók
rendelkezésére bocsátották.

A gázkrízis nemcsak azt tette világossá,
hogy bármennyire megkerülhetetlennek
látszik is Ukrajna, szükség van minden
alternatív csővezetékre, nemcsak a
Nabuccóra, de a Gazprom által tervezett
Déli Áramlatra, sőt az adriai LNG-terminálra

is a hosszú távú ellátásbiztonság
érdekében, hanem egyebek mellett
azt is, hogy alaposan át kell gondolni
a földgázfogyasztók korlátozásának
magyarországi szabályozását. 

A korlátozási kategóriába sorolás
valamennyi úgynevezett nem háztartási
fogyasztó szerződésében szerepel,
amelyben azok elfogadják, hogy szükség
esetén a rendszerirányító átmenetileg
kizárhatja őket a gázszolgáltatásból.
A korlátozási menetrend az elveit
tekintve úgy épül fel, hogy első körben
olyan ipari fogyasztók zárhatók ki,
amelyek jelentős mennyiségű földgázt
használnak, de közvetlenül nem
végeznek lakossági vagy kommunális
szolgáltatást. Viszonylag kisszámú,
de a fogyasztását tekintve jelentős
mennyiséget képviselő csoportról van
szó. A második kategóriában több tízezer
vállalkozás érintett, de rájuk is érvényes,
hogy elméletileg közvetlenül nem
végeznek lakossági szolgáltatást.
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A háztartások, a kommunális,
az egészségügyi és szociális
létesítmények csak a legutolsó, az
ötödik kategóriában szerepelnek. 

A gázszolgáltatás korlátozásával
érintett cégeknek nincs módjuk pert
kezdeményezni. A szolgáltatási
szerződéseikben ugyanis szerepel,
mely korlátozási kategóriába tartoznak,
s bizonyos társaságok – például az
úgynevezett kiegyenlítő fogyasztók –
még árkedvezményt is kapnak azért,
hogy a rendszerirányító adott esetben
kötelezheti őket a tüzelőanyag-váltásra.
Ilyen intézkedésre egyébként
némelykor normál körülmények között
is sor kerül, például ha a gázrendszerben
keletkezett kisebb üzemzavar vagy
a hazai kitermelésben felmerülő
problémák miatt a Földgázszállító Zrt.
úgy ítéli meg, hogy az ellátásbiztonság
fenntartásához szükség van újabb
tartalékokra. Ilyenkor ezeket a
fogyasztókat – jellemzően gáztüzelésű
erőműveket – rövid időre olajtüzelésűre
állítják át. Ennek a többletköltségét
fedezi számukra a földgáztarifában
biztosított árelőny. 

A korlátozási szabályok azonban
nyilvánvalóan az íróasztalfióknak
készültek. Ékes példái ennek az
élelmiszer-feldolgozó üzemek,
amelyek esetében semmi nem
indokolja a korlátozhatóságot már a
második lépcsőben. A fogyasztásuk
mértéke nem jelent akkora tartalékot,
amekkora zavart okozhat az ország
ellátásában a leállásuk. A kormány már
a krízis idején módosította a korlátozási
rendeletet. Átalakított bizonyos
kategóriákat, illetve felmentést adott
a rendszerirányítónak az abban
meghatározott sorrend alól, azzal a
kitétellel, hogy eltérés esetén a Magyar
Energia Hivatallal kell egyeztetnie. 

Az alternatív források és szállítási útvonalak
kérdésére visszatérve: gázipari szakértők
óva intenek a Nabucco projekt
túlértékelésétől. Világosan kell látni, az évi
120 milliárd köbméternyi, Ukrajnán
keresztül érkező orosz gázmennyiséget
nem lehet kiváltani az új csővel.

A nyolcmilliárd eurós költséggel
megépülő Nabucco maximális
kapacitását ma 31 milliárd köbméterre
becsülik, ezt azonban csak a második,
várhatóan 2019-re befejeződő
beruházási fázis után éri el. Első
körben ennek legfeljebb csupán a felét
lesz képes szállítani. A Gazprom által
tervezett Déli Áramlat vezeték tervei
hasonló ütemezéssel és kapacitással
készültek. Ez azt jelenti, hogy a két cső
együtt sem tudja kiváltani az ukrajnai
tranzitot, viszont versenyre kényszerítik
azt, és ezzel nagymértékben javítják az
ellátás biztonságát.

A Nabucco azonban jó esetben is
legfeljebb 2014-ben állhat üzembe. 

Egyelőre azonban mindkét vezeték
megvalósulása előtt igen nagy
kérdőjelek vannak. A Nabucco esetében
nem tudni, lesz-e bele gáz, és ha igen,
mely országból, vagy mely országokból.
Az sem világos, hogy a kiindulási
pontnak tervezett Törökország milyen
feltételekkel hajlandó részt venni a
projektben. A BOTAS ugyan tagja a
projekttársaságnak, egyelőre azonban
Törökország az egyik kerékkötője a terv
megvalósulásának.
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Recep Tayyip Erdogan török kormányfő
a gázkrízis után nem sokkal Brüsszelben
világossá tette, „kénytelenek lesznek
átgondolni” a vezetékre vonatkozó
álláspontjukat, ha az Európai Unió
továbbra is blokkolja bizonyos fejezetek,
például az energiaipar tárgyalását
országa uniós csatlakozási egyeztetései
során. „Nyilvánvaló, hogy
Törökország a Nabucco szempontjából
megkerülhetetlen tranzitország, ezért
meg kell vele állapodni” – hangsúlyozta
Hernádi Zsolt a Nabucco-csúcs után.
Úgy vélte, egyrészt Törökországnak egy
kormányközi megállapodás keretében el

kell fogadni az európai uniós elveket,
másrészt meg kell vizsgálni, mely
feltételei teljesíthetők, melyek nem.
„Törökország nélkül a vezeték tényleg
csak egy álom” – jelentette ki. 

A Déli Áramlatba a Gazprom tud gázt
biztosítani, de még nincs végleges
nyomvonal. Az ismert tervek szerint
ennek a vezetéknek át kell haladnia
a Fekete-tenger alatt, és ez igen
komoly műszaki kockázatot jelent
a nagy mélység és az igen erős
korrózióveszély miatt.

Mindezek miatt az elemzők úgy vélik,
az adriai LNG-terminál közelebb
van a megvalósuláshoz, mint a
csővezetéktervek. A Krk szigeten
tervezett létesítményre a horvát
kormány már áldását adta, az E.ON mint
a projekt irányítója és főrészvényese,
már dolgozik az előkészítésen.

Az LNG azonban jóval drágább a
csővezetéken szállított földgáznál.
Az energiainfo.hu számításai szerint
a cseppfolyós földgáz ára 1.000
köbméterenként 600-700 dollárra
tehető, tehát ha a mostani, 40–60
dolláros sávban stabilizálódik az olaj ára,
akkor nagyjából kétszerese a jelenlegi
orosz importgázénak. Olajpiaci elemzők
azonban hosszabb távon inkább 80–100
dolláros olajársávot valószínűsítenek,
ez pedig jelentős mértékben javíthatja
az LNG versenyképességét.

energiainfo.hu
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Pipeline & Gas Journal számításai
szerint mostanság több mint
20 ezer mérföldnyi olaj- és

gázvezeték épül – vagyis három-öt éven
belül várhatóan ennyit adnak át –
az Egyesült Államokon kívül. Ezek
tervezett hossza közel 105 ezer mérföld.
A tíz-húsz éves távlatban prognosztizált
szénhidrogénigény-növekedés nyomán
az épülő és tervezett szállítóvezetékek
együttes hossza Ázsiában 55 ezer,
a FÁK-országok és Kelet-Európa
térségében csaknem 34 ezer, Nyugat-
Európában, illetve az EU-ban pedig több
mint 3 ezer mérföld.

Ezek közül két földgázvezeték-projektre
koncentrálunk, amelyek hossza a fenti
számok tükrében nem kiemelkedő,
ám folyamatosan heves gazdasági és
politikai ütközetek középpontjában állnak,
jóllehet évek óta csak a tervezés fázisában
vannak. A 2008-as fejlemények áttekintése
előtt foglaljuk össze a két történetet.

Verdi ismert operája után kapta
elnevezését a Nabucco projekt. 2002-
ben kezdte meg a tárgyalásokat az
osztrák OMV és a török BOTAS arról a
gázvezetékről, amely Törökországból
vezetne Bulgárián, Románián és
Magyarországon keresztül Ausztriába.

A projekt szándéknyilatkozatát, illetve
az együttműködési megállapodást az
érintett országok földgázipari cégei
– az OMV és BOTAS mellett a bolgár
Bulgargaz, a román Transgaz, a MOL,
továbbá az RWE – még abban az évben
aláírták. 2005 júniusában jött létre a joint
venture megállapodás a konzorcium
első öt tagja között az egy évvel
korábban Bécsben bejegyzett Nabucco
Gas Pipeline International GmbH
megalakulásával. A többször módosított
tervek szerint az első kivitelezési
lépcsőben a Baumgarten–Ankara
közötti, mintegy 2.000 kilométeres
szakasz épülne meg 2011-től, és
2014-től már 8 milliárd köbméter éves
kapacitással működhetne a szállítás,
átmenetileg a török–grúz és török–iráni
határig már meglévő vezetékek
használatával, amíg befejeződik
a párhuzamosan kiépülő új
csőrendszer lefektetése 2015-ben.
A második lépcsőben további
kompresszorállomások építésével
31 milliárd köbméterre nőne az éves
szállítókapacitás. 

Idáig egyértelműek a tények, illetve
a projekttársaság elképzelései.
A jelek szerint minden más erősen
nézőpont kérdése.
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Az Európai Unió szempontjából az
egyre inkább emblematikussá váló
projekt arról szól, hogy a források
és szállítási útvonalak lehetséges
diverzifikálásával hogyan lehet
távlatilag kielégíteni az EU gázigényét.
A jelenleg nagyjából 500 milliárd
köbméter éves uniós fogyasztás
– döntően a gáztüzelésű erőművek
további létesítése nyomán – jelentős
várható növekedésével egyidejűleg
tovább csökken az EU-n belüli
kitermelés, amelynek aránya
már ma sem éri el a 40%-ot.
Az orosz import majdnem 25%-ot
tesz ki, a ma még közel 20%-os
norvég, illetve a 10%-os algériai
(LNG) részesedés mellett.

Az USA szempontjából viszont hosszú
ideig úgy tűnt, a lényeg a közép-ázsiai
országok forrásai nyugati exportjának
és Oroszország exportőri szerepének
a korlátozása. Másrészt ugyanakkor
komoly rosszallását váltotta ki Irán
lehetséges szállítói szerepe is.

Innen már könnyebben érthető
a projekttel kapcsolatos parázs
ellentétek és bizonytalanságok
sorozata. Az EU tagországai az
unióhoz, az USA-hoz és Oroszországhoz
fűződő eltérő kapcsolataik és
számításaik függvényében
különbözőképpen viszonyulnak a
kérdéshez, a projekt cégei között
ráadásul állami vállalatok is vannak.

A politikai dimenziók tagoltságát jelzi,
hogy a török állami tulajdonban levő
BOTAS megvétózta a Gaz de France
részvételét, mert bizonyos francia
megnyilvánulások nem vágtak egybe
a török állásponttal az örmény
genocídium ügyében. Ezen túlmenően
Európából nézve Törökország ugyan
tranzitország, ám Ankara felől
kereskedelmi csomópontot szerettek
volna teremteni. Ráadásul komplikálja
a projektet Törökország EU-
csatlakozásának kérdésköre,
illetve az ezzel kapcsolatos alkuk.
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Ami a lehetséges forrásokat illeti,
Azerbajdzsán és Türkmenisztán földgáz-
kitermelési lehetőségei nem igazolják
megnyugtatóan a tervezett vezeték
exportkapacitását, Oroszország pedig
a pozíciói védelmében mindent
megtesz Kazahsztán, Üzbegisztán,
Türkmenisztán és Azerbajdzsán
forrásainak lekötéséért. Ezenfelül
a türkmén és kazah források
bekapcsolását a gyakorlatilag orosz és
iráni ellenőrzés alatt álló Kaszpi-tenger
alatt építendő további vezeték problémái
is nehezítik. Az EU csak távlatilag tartja
lehetségesnek Irán részvételét – bár
egyedül vélhetően az sem képes
megtölteni évi 30 milliárd köbméterrel
a Nabuccót –, ez viszont nyilván nem
készteti sietségre a befektetőket,
miután az unió eddig mindössze a
megvalósíthatósági tanulmányok
egy részét fedezte.

A bizonytalan források és
partnerországok mellett a költségek
viszont jelentősek. 2008-ban jelentették
be, hogy az iparági költségek általános
emelkedése miatt a régebben kalkulált
összeg másfélszeresére, 7,9 milliárd
euróra nő a 200 ezer csőből – mintegy
kétmillió tonna acél – álló, 1.420
milliméteres átmérőjű vezeték
finanszírozási igénye. 

Ami Oroszországot illeti, nyilván az
állam geopolitikai fenyegetettségének
és a Gazprom gazdasági veszélyez -
tetett ségének egymással összefüggő
érzete sarkallta ellenlépésekre. A 2005
végére – nyolc év alatt – megépített
1.213 kilométeres Kék Áramlat révén
már évi 7-10 milliárd köbméter földgázt
szállít a Gazprom a Fekete-tengeren át
Törökországba. Korábban először a Kék
Áramlat meghosszabbítása került szóba,
2007-ben azonban már Déli Áramlat
néven jegyezték azt a projektet,
amelynek megvalósítására a Gazprom
az olasz Enivel kötött megállapodást.

A Kék Áramlathoz a Fekete-tenger
északi partjánál kiépített Beregovaja
gázátadótól a tenger alatt vezetne először
900 kilométer hosszan a földgáz útja
Törökország megkerülésével Bulgáriába.

Várnából egyrészt Görögország irányába
haladna délkeleten, ahol betáplálhatna
a már meglévő török–görög vezetékbe,
majd a kiépítendő görög–olasz
csőrendszeren – ennek tengeri szakasza
a Poseidon vezeték – át juthatna
Theszaloníkiből végül Otrantóba, vagy
akár Albánián keresztül az EGL és
a Statoil Hydro által menedzselt
Transzadriai vezetéken Olaszországba.
Másfelől északnyugati irányban Szerbián
és Magyarországon keresztül érkezhet
a földgáz Baumgartenbe, illetve
Szlovénián át Triesztbe. A tervezett
szállítókapacitás évi 31 milliárd
köbméter, a költségek 2013-as üzembe
helyezéssel számolva minimum
10 milliárd euró körül lesznek.

2008-ban jelentős erőfeszítések
történtek a Déli Áramlat projekt
előmozdítására. Először Bulgária
együttműködését sikerült elnyerni
január első napjaiban, majd – több
menetben – Szerbiával is létrejött a
megállapodás a vezetékről, illetve
paritásos vegyes vállalat létrehozásáról,
valamint gáztároló létesítéséről.

Február végén – Putyin elnöki
mandátumának utolsó napjaiban –
Magyarországgal is tető alá hozták az
egyezményt, érdekes módon a MOL
helyett az MFB részvételével, élénk
belpolitikai viták közepette.

Ez idő tájt a másik oldalon az RWE
csatlakozott a Nabucco konzorciumhoz.
Az EU által kinevezett koordinátor,
Jozias van Aartsen mellett
Magyarország külön nagykövetet
delegált a projekt előmozdítására
Bayer Mihály személyében.
A társaság előzetes igényfelmérést
tartott az Open Season eljárás, vagyis
a szállítókapacitás értékesítése előtt.
Ennek során a névleges kapacitás
kétszeresére mutatkozott – egyelőre
nem kötelező erejű – igényközlés a
potenciális szállítók részéről, 2013-as
kezdettel.

Az év folyamán a Déli Áramlat
megvalósítása érdekében kormányközi
megállapodás született Oroszország és

Görögország között is, és egyeztetés
alatt áll a megállapodás Szlovéniával,
valamint tervbe vették az osztrák
egyezményt is. A múlt év karácsonya
előtt Dmitrij Medvegyev – már nem
a Gazprom, hanem Oroszország
elnökeként – véglegesítette a Szerbiával
kötött ügyletet: a Gazprom 51%-os
részesedésével alakít vegyes vállalatot
a Srbijagasszal a vezeték és a Banatski
Dvor-i (Törzsudvarnok) tároló
létesítésére, illetve 51%-ot szerez a NIS
olajvállalatban 900 millió euró – részben
vételárként, részben további
beruházáskénttörténő – fizetési
kötelezettség mellett. Így könyvelhette
el az eredményeket a Gazprom
igazgatótanácsa december végén.

Ugyanakkor a már érlelődő orosz–ukrán
nézeteltérés a gázszállítás és tranzitálás
éves megállapodása körül nem várt
következményekkel járt ez év elején.
Az eszkalálódó vita során januárban
nemcsak az ukrán szállítás leállítása és a
tranzit csökkenése következett be, mint
2007-ben, de két héten át gyakorlatilag
megszűnt a Testvériség vezeték
ellátása. Az orosz gázszállítások több
mint három évtizedes történetében
példátlan esemény miatt korlátozásra
kényszerült Magyarország, kiesést
szenvedett Csehország, illetve Ausztria
is, és katasztrófa közeli helyzetbe
jutott Bulgária, Szerbia és Szlovákia
a 120 milliárd köbméteres orosz
szállítások 80%-át közvetítő ukrán
tranzit teljes kiesésével. 

Mindez további lökést adhat a Nabucco
projektnek. A január végén Budapesten
tartott tanácskozás eredményeképpen
az unió várhatóan 200 millió euró körüli
összeggel támogatja a beruházást,
amelynek megvalósítási határideje most
inkább 2015-re látszik reálisnak, az EIB
(Európai Beruházási Bank) és az EBRD
(Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)
társfinanszírozásával. Így már jóval
valóságosabbnak tűnik a korábban
gyakran álomnak tekintett ügy, amelyet
számos alkalommal – legutóbb az
orosz–kazah–türkmén és orosz–üzbég
energetikai megállapodások után – jó
néhányan el is temettek.
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Addig természetesen még sok minden
történhet a bonyolult játszmák során.
Egyfelől a tervbe vett összes vezeték
(Északi Áramlat, Déli Áramlat, Nabucco)
együttes kapacitása sem fedi le a
hosszabb távon várt igénynövekedést,
de még az ukrajnai tranzit – nyilván csak
elméleti – kiváltására sem lesznek
alkalmasak. Így végső soron ellátási
szempontból nem zárják ki egymás
megvalósítását. A politikai szempontok
gyakran változnak – most éppen az USA
külügyminisztériuma sem tartja
ellenségesnek a Déli Áramlatot. Az
üzleti szempontok viszont arra utalnak,
hogy mégiscsak versenytársak a
projektek a források biztosítása, illetve a
finanszírozhatóság tekintetében. A
megoldás kulcsa talán – ha már a
depolitizálás nem megy – az összes
érintett széles körű politikai
együttműködése lehet a gazdasági
racionalitás érvényesülése érdekében.

energiainfo.hu
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Termelés és import (ezer TJ)

Ország Termelés Nettó import

Ausztria 85 340

Belgium 0 660

Bulgária 18 114

Csehország 7 360

Dánia 440 -233

Észtország 0 37

EU27 8.750 12.000

Finnország 0 170

Franciaország 405 1.900

Görögország 1 109

Hollandia 2.600 -900

Írország 21 140

Lengyelország 180 400

Lettország 0 66

Litvánia 0 116

Luxemburg 0 65

Magyarország 110 460

Nagy-Britannia 3.600 280

Németország 660 3.600

Olaszország 500 2.800

Portugália 0 180

Románia 450 200

Spanyolország 7 1.400

Svédország 0 40

Szlovákia 6 270

Szlovénia 0,1 43

Orosz források Európában

Ország 
Mennyiség

(ezer TJ)
Részesedés az összes

importból (%)
Részesedés az összes

fogyasztásból (%)

Ausztria 260 70 69

Belgium 34 50 5

Bulgária 115 100 88

Csehország 270 76 75

EU27 5.000 40 25

Finnország 170 100 100

Franciaország 380 20 20

Lengyelország 260 66 46

Litvánia 115 100 100

Magyarország 460 100 80

Németország 1.425 42 38

Olaszország 900 32 27

Románia 200 100 31

Szlovákia 280 100 100

Forrás: Energiainfo-összeállítás az Eurostat, az Eurogas és a BP Statistical Review of World Energy adatai alapján
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egfelelő állami szerepvállalás,
regionális árampiac és
elsősorban elégséges

villamosenergia-kapacitás – Dr. Csom
Gyula, a BME Nukleáris Technikai
Intézet professzor emeritusa szerint
ezekre van szükség ahhoz, hogy
érvényesüljön a fogyasztói piac
hazánkban is.

A liberalizált piac előtt a bevezetés fő
indoka a fogyasztói árak minimalizálása
és az ellátásbiztonság növelése volt –
mondta Csom Gyula. Előtte ezt
elegendő termelőkapacitás
megteremtésével, megfelelő
tüzelőanyag-választással és a terhelés
erőművek közötti optimális elosztásával
érték el. Mint fogalmazott, a liberalizált
piac esetén ezek teljesülését a piacra
akarják bízni azzal, hogy az önmaga
kialakítja a minimális költséget és a
biztonságos ellátást is. Ez azonban
csak megfelelő feltételek teljesülése
esetében lehetséges, a teljesen szabad
piac ugyanakkor éppen e feltételek
megteremtését akadályozza. Ezért is
nem sikerült a cél elérése – mutatott rá
a professzor.  Véleménye szerint a piac
önmagában, szabályozás és állami
tulajdonosi szerepvállalás nélkül nem
tudja megoldani ezeket a feladatokat.
A beruházók célja pedig a profit
maximalizálása, így meglátása alapján
a fogyasztói árak minimalizálása csak
akkor következhet be, ha a két csoport
érdeke egybeesik, de ez nem szokott
bekövetkezni.

Állami beavatkozás nélkül Csom Gyula
könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy a
mostaninál még magasabbra
emelkedtek volna az árak. Egy teljesen
szabad árampiacon nincsen szabályozás,
viszont teljesen kiszámíthatatlanok
lennének a piaci hatások, különösen
kapacitáshiány esetében – fejtette ki.
Megjegyezte, a környező országokban,
azaz regionálisan is csökkentek a
termelőkapacitások, ezért csökkentek
az importlehetőségek, míg a Balkánon
hiány lépett fel, ezek így együtt növelték
az árakat. A professzor úgy véli, ha teljesen
szabad piac érvényesült volna nálunk is,
ez a hatás még erősebb lehetett volna.

Hozzáfűzte, ennek megelőzését is
szolgálja, ha Magyarországon egy
tőkeerős, regionálisan is versenyképes
Magyar Villamos Művek működik.

„Szerintem szabályozott piacra van
szükség, ahol az államnak a közjó
megtestesítőjeként, a fogyasztók
érdekképviseletében kell eljárnia.
Ezért indokolt lehet, hogy az állam
ne csak szabályozóként, hanem
tulajdonosként is befolyásolja a piacot,
mert vannak olyan dolgok, amelyeket
csak tulajdonosként tud elérni” – húzta
alá Csom Gyula. Utóbbiak közé sorolta
például az erőműépítést, ahol az állam
olyan szereplőként tud megjelenni,
amelynél nem a profitmaximalizálás,
hanem a minimális költség és az
ellátásbiztonság lesz mérvadó.

A hosszú távú áramvásárlási
megállapodásokról a professzor
véleménye kettős. Mint mondta,
a HTM-ek megkötése kezdetben a
vevők, vagyis a külföldi energiaipari
cégek érdekét szolgálta. Szerinte ez
valószínűleg éveken keresztül drágább
fogyasztói árakat eredményezett.
Később azonban már az árak
csökkentése felé hatott. „Én azt
mondom, hagyni kellett volna kifutni
a HTM-eket, mert ebben az esetben
inkább védelmet jelentettek volna az
árak elszabadulása ellen” – tette hozzá.

A következő évek legfontosabb
kérdéseivel kapcsolatban Csom Gyula
úgy látja, az erőműépítés hazánkban
kritikus pont lesz. „A liberalizált
piac beruházói azzal, hogy a profit
maximalizálására törekszenek, szinte
kizárólag gáztüzelésű erőműveket
építenek. Ez ugyanis a legrövidebb idő
alatt elkészülő típus, így ez a beruházás
térül meg leggyorsabban”
– fogalmazott.

Ugyanakkor rámutatott, ez azért
jelenthet hosszú távon ellátásbiztonsági
és költségkockázatot, mert a gázt
Magyarország szinte csak egyetlen
forrásból, egy vezetéken szerzi be.
Másrészt a gáztüzelésű erőművek
ugyan viszonylag olcsók, de a költségek
nagy részét az üzemanyag költsége
teszi ki. A gáz ára viszont hektikusan
változik, de trendszerűen folyamatos
növekedést mutat. 

Emellett a professzor szerint minél
előbb ki kellene alakítani egy regionális
piacot, amelyre, úgy látja, reális esély
van, bár több feltételt kellene hozzá
megteremteni. Az egyik ilyen
az elégséges importkapacitás
megteremtése regionálisan, ez még
több irányban fejlesztésre szorul.
A másik, hogy lehetőség szerint
kiegyenlítetten történjen a
kapacitásfejlesztés. Vagyis ne legyenek
kiemelkedő kapacitásfeleslegek vagy
-hiányok az egyes országok között,
mint most vannak. A harmadik pedig
két uniós elv összehangolása.
Alapelv ugyanis az áruk és a
munkaerő szabad áramlása.
Ugyanakkor az energetikai
ellátásbiztonság minden állam
saját felelőssége. Ez a két elv pedig
Csom Gyula szerint  ütközik egymással.
Úgy véli, ha a fentiek megvalósulnak,
akkor megfelelő állami szerepvállalás
mellett érvényesülhet a fogyasztói piac.
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„A liberalizált piac beruházói azzal, hogy a profit

maximalizálására törekszenek, szinte kizárólag

gáztüzelésű erőműveket építenek.”

M
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paksi atomerőmű bővítése és a
mátrai lignitvagyon hasznosítása
mellett szükségesnek tartja a

magyarországi vízerő-hasznosítás
bővítését, vagyis a nagymarosi
vízlépcső megépítését Kerényi A. Ödön,
a Magyar Villamos Művek nyugalmazott
vezérigazgató-helyettese, aki szerint
Brüsszel sokszor nem veszi tekintetbe,
hogy a villamosenergia-rendszerek
működését alapvetően a fizika törvényei
határozzák meg.  

Kerényi A. Ödön szerint a magyarországi
villamosenergia-rendszerben belátható
időn belül jelentős új erőművi
kapacitásra lesz szükség. Ugyanis
azzal kell számolni, hogy a nemzeti
össztermék (GDP) minden egyszázalékos
bővülése a villamos energia iránti igény
félszázalékos növekedésével jár.
Fontosnak – sőt elkerülhetetlennek –
tartja a hazai lignitvagyon kiaknázását,
és erre a bázisra – az MVM és a
Mátrai Erőmű által most tervezett,
400 megawattos blokk üzembe állítását
követően – újabb lignittüzelésű blokk
vagy blokkok építését. Emlékeztet: 
a mai korszerű technológiai megoldások
a gázerőművekkel csaknem azonos
hatásfokú lignittüzelésű létesítmények
építését teszik lehetővé, ez pedig
a szén-dioxid-kibocsátás jelentős
csökkenésével jár, vagyis az új szenes,
lignites egységek már könnyebben
megfelelnek az Európai Unió
környezetvédelmi normáinak.
A technológiai fejlődés a
gazdaságosságukat is jelentős
mértékben javította, hiszen kevesebb
CO2-kvótaköltséggel kell a befektetőnek
számolnia. Kerényi úgy véli, a
magyarországi rendszer nem
nélkülözheti a nukleáris energiát
sem. A 2.000 megawattos beépített
teljesítményű atomerőművi kapacitást
szerinte meg kellene duplázni.
Megfontolandónak véli, hogy
a két ezres blokk helyett csak egy
1.600 megawattos blokkot építenének
be a Duna-parti városban. Ugyanakkor
mindenképp szükségesnek tartja a
magyarországi vízerő-hasznosítás
fejlesztését. A rendszer szabályozásához
elengedhetetlen egy szivattyús-
tározós

erőmű megépítése. Emlékeztetett,
a rendszerváltás előtt huszonöt
lehetséges helyszínt vizsgáltak
meg a szakemberek, ezek közül a
Duna-kanyarban, a Prédikálószék
bizonyult a legígéretesebbnek, ezért
1987-ben el is készültek az előzetes
tervek egy ottani beruházás
előkészítéseként. A természet-
és környezetvédők aggályaival
kapcsolatban Kerényi megjegyzi, a
tározó erőművek a világ szinte minden
pontján védett területeken működnek.
A környezetvédelmi érdekek mellett
pedig azt is számításba kell – vagy
kellene – venni egy ilyen döntéskor,
hogy egy paksi blokk üzemzavari
kiesését  pótolhatna a prédikálószéki
tározós erőmű, és ez jelentős
biztonságot jelentene a magyarországi
villamosenergiatörvény szellemében.
Az ilyen tartalék erőművek gyakorlatilag
percek alatt képesek tároló üzemmódról
termelésire váltani, vagyis igen nagy
rugalmasságot biztosítanak a
rendszerirányító számára, és ez
lehetővé teszi a gyors reagálást.
A vízerő-hasznosítás másik – véleménye
szerint nélkülözhetetlen – ága a
nagymarosi vízerőmű megépítése
lenne. Nemcsak az energetikai de a
Duna hajózhatósága szempontjából is
szükségesnek tartja a rendszerváltáskor
leállított és sokat vitatott beruházás
megvalósítását. 

Úgy véli, nem jó, hogy az MVM-nek ma
nincs közvetlen befolyása az erőművi
kapacitások fejlesztésére, a MAVIR-on
mint rendszerirányítón keresztül
legfeljebb csak jelezheti, ha
szükségesnek tartja a beépített
kapacitás bővítését. A befektetők
ösztönzésére azonban egyik
társaságnak sincs megfelelő eszköze.
Ezért az a véleménye, a nagy
erőműveket egy kézben, egy tulajdonosi
körben kellene tartani, hogy az
ellátásbiztonság garantálható legyen.

Kiemeli, a jogászok, közgazdászok
gyakorta elfeledkeznek arról, hogy a
villamosenergiarendszerek működését
vagy épp az egyes nemzeti rendszerek
kooperációját alapvető fizikai törvények
határozzák meg – az iparág és a jogalkotók
közötti viták többnyire erre vezethetők
vissza. A szabadpiaci verseny, a
kereskedelmi szerződések sokszor nem
veszik figyelembe, hogy a tranzitszállítások
a hálózat legkisebb ellenállását képező
vezetékein, nem pedig a kereskedők
által megálmodott útvonalon folynak, és
így esetleg megterhelik más országok
alaphálózatát – érvel Kerényi A. Ödön.
A piacnyitással, a nemzetközi áramkeres-
kedelem felfutásával kapcsolatosan ez
a legfontosabb probléma, amellyel a
rendszerirányítóknak szembe kell nézniük.
Úgy véli, Brüsszelben is sokszor születnek
olyan direktívák, amelyeket később –
szakmai vagy fizikai problémák miatt –
módosítani kell. Példaként a MAVIR
többszöri átszervezését említi. Ismert, a
társaságot egy korábbi uniós irányelvnek
megfelelően 2002-ben leválasztották az
MVM-ről, majd három évvel később, a
megváltozott uniós reguláció szellemében
„visszaszervezték”, és összevonták az
országos átviteli hálózattal. Tavaly Brüsszel
arra készült, hogy kötelezően előírja
az átviteli, illetve rendszerirányítási
tevékenység vagyoni szétválasztását a
termeléstől, a kereskedelemtől, végül
azonban az Európai Bizottság elállt ettől
az elképzeléstől, és a szabályozást a
tagországokra bízta. A vitában a
legnagyobb európai villamosenergia-ipari
társaságok – mint a szintén állami kézben
lévő Electricité de France vagy az RWE,
illetve az E.ON – is a brüsszeli irányelv-
módosítás ellen lobbiztak. Kerényi A. Ödön
szerint a magyar energiaipar szempontjá-
ból mérföldkőnek tekinthető, hogy az
Európai Bizottság többéves vizsgálat után
úgy találta, az MVM és a MAVIR nem él
vissza piaci erőfölényével. Úgy véli,
ezzel új fejezet kezdődhet a társaság és a
magyar villamosenergia-ipar történetében. 
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tulajdonosi körben kellene tartani, hogy

az ellátásbiztonság garantálható legyen.”
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hazai villamosenergia-piacon
rögtön teljes piacnyitásra,
nem pedig védett kategóriák

létrehozására lett volna szükség
– véli Dr. Stróbl Alajos, a Magyar
Villamosenergia-ipari Rendszerirányító
korábbi osztályvezetője. A szakember
szerint csak sokkal kevesebb politikai
beavatkozással jöhet létre verseny.

Amikor megnyílt az árampiac, eleinte
a legnagyobb fogyasztók ki is léptek a
szabadpiacra, mert olcsóbbnak találták,
mint a közüzemi rendszert, mivel
volt kínálat – fejtette ki Stróbl Alajos.
Hozzátette: 2006 végén azonban
elfogyott a kínálat, a külföldi erőművek
közül sok leállt, és hirtelen mindenki
vissza akart jönni a védett piacra, ahol
„az árat nem a piac, hanem a miniszter
állapítja meg”.

„Mindenki azt mondja, azért nincs piac,
mert nincs kínálat, nincs áram. Szó sincs
hiányról, rengeteg erőmű van, csak a
kapacitásukat eddig egy helyen, a
Magyar Villamos Műveknél  kötötték le”
– fogalmazott a szakember. Szerinte
fizikailag van áram, csak a piac nem
működik, mivel a szereplők szeretnének
erőfölényhez jutni. Kiemelte: a kapacitás
jelentős részét meglehetősen régi
erőművek biztosítják. „Jó lenne, ha
újakat létesítenének, a régieket azonban
senki sem kötelezi leállásra. Ha
felépülnek az újak, az elöregedettek
nem tudják majd értékesíteni az áramot
és bezárnak. Jelenleg azonban még el
tudják adni, méghozzá elég drágán” –
mutatott rá. Megjegyezte: nem magával
a kínálattal, hanem az olcsó kínálattal
van baj – mivel az nincs a környéken.

Stróbl Alajos úgy véli, több ok miatt nem
alakult ki a verseny hazánkban. Egyfelől
a Magyar Energia Hivatal előírta az
MVM-nek, hogy megint rendezzen

aukciót, s megmondta, mekkora legyen
a legfelső ár. „Az nem igazi árverés, ahol
előírják a mennyiséget és az árat is” –
húzta alá. Mint fogalmazott, nagyon
félnek a versenytől az emberek, ez pedig
nem jó. Szerinte az egész liberalizációnak
nem az a lényege, hogy verseny alakul
ki, hanem, hogy a fogyasztó szabadon
megválaszthatja, kitől vásárolja az áramot.
„Ha védett kategóriákat létesítünk, az
nem a fejlődés lényege, mert ha az
egyik fél olcsón kap, akkor a másiknak
drágábban kell villamos energiához jutnia.
A problémát az jelenti, hogy a politika
beleszól, mert hatalomcentrikus, a
szavazatokat pedig a kisfogyasztók
jelentik. Tehát nem munkahelyet
teremteni, nyugdíjat adni akar, hanem
szavazatokat szerezni, ezért a kicsiket
támogatja. A nyugati országokban viszont
a nagyokat segítik. Azok teremtenek
munkahelyet, azok adnak nyugdíjat.
A nagyok versenyeznek, a kicsik nem
tudnak” – magyarázta a szakember.
Megjegyezte: nyugaton nem is hoznak
létre védett kategóriákat, ott már
egy ideje teljesen nyitott a piac.
Mint mondja, amikor Németországban
megnyílt a piac, mindenki onnan
vette az áramot, ahonnan addig is, a
fogyasztóknak azonban volt lehetőségük
elmenni másik szolgáltatóhoz.
„A fogyasztó elment ahhoz, akitől eddig
vásárolt, és azt mondta: ha nem adod
olcsóbban, mással kötök szerződést.
Végül elég kevesen mentek át máshoz,
mert az átlagos német 2%-ot költ a
bevételéből villamos energiára.
Nálunk az a baj, hogy a versenypiaci
szabályokban túl nagy a politika
befolyása” – szemléltette Stróbl.

Meglátása szerint hazánkban is az lett
volna a megfelelő megoldás, ha védett
kategóriák létrehozása nélkül, azonnal
teljesen megnyílik a villamosenergia-piac.

Mint mondta, valószínűleg továbbra is
mindenki ugyanattól vette volna az áramot,
mint addig, vagyis ez semmilyen gondot
nem okozott volna. „Csakhogy mi féltünk
a versenytől, nem mertünk ilyet tenni.
Azóta a magyar villamos energia
nagyobb mértékben drágult, mint
máshol. Így, hogy mindenki próbálja
védeni magát, nem működik a verseny,
ha pedig nincs verseny, nem esik ki a
gyengébb szereplő” – fejtette ki, s
hozzáfűzte: a piac működésének csődjére
jó példa, hogy Magyarországon azt sem
tudni, mennyi a piaci villamosenergia-ár,
mert csak kétoldalú szerződések
vannak, ezek pedig nem nyilvánosak.

A következő évek legfontosabb kérdései
között említette annak az „elhibázott
politikának” a megváltoztatását, amely
„a földgázt mindennél jobban támogatja”.
Véleménye szerint ez odáig vezetett, hogy
Európában ma Magyarország a második
legtöbb földgázt felhasználó ország.
Ugyanakkor kiemelte, az igazi problémát
az jelenti, hogy nálunk a végső
felhasználásban nincs alternatíva, hiszen
ha valaki házat épít, az rögtön a gázfűtést
vezeti be. Kitért arra is, hogy jelenleg
körülbelül 6.000 megawattnyi
gáztüzelésű erőmű terve van asztalon.
Meglátása alapján azonban sokkal több
megújuló forrás kellene, mert ebből most
mindössze 450 megawattal rendelkezik
az ország. A szakértő szerint
biogázüzemekre és hulladék -
hasznosításra lenne szükség,
s emellett hazai forráson alapuló
szénerőműveket kellene építeni.

„A valódi piac megvalósulásához a
közeljövőben mindenféleképpen
áramtőzsdét kell létrehozni, hogy
átlátható legyen a piac” – húzta alá,
s a regionális gondolkodásra biztatott.
„Az nem működik, hogy visszatérjünk
a múltba, és megint mindent felülről
irányítsanak. A mostani liberalizációs
rendszer sem fog sokáig működni, mert
ezt gyakorlatilag alulról irányítják. Teljesen
demokratikus rendszer kell, amelyben
mindenki a gazdasági érdekeltsége
szerint vesz részt. Nem szabadna azt
csinálni, hogy ha valami rossz, akkor
visszalépünk, hanem tovább kellene
fejlődni” – mutatott rá Stróbl Alajos.
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z energetikai ellátásbiztonság
garantálásához nem
nélkülözhető a távlatokban való

gondolkodás és a választási ciklusokon
túlmutató, kötelező érvényű
energiapolitika megalkotása – mondja
Dr. Tombor Antal, a MAVIR nyugalmazott
alapító vezérigazgatója, az MVM
vezérigazgatói főtanácsadója, aki
rendkívül kedvezőtlennek tartja a
befektetési környezetet, miközben az
európai országokban jelentős erőművi
beruházásokra van szükség. 

„Az elmúlt néhány év legfontosabb
változása természetesen az energiaipar
liberalizációja volt, ugyanakkor 2000
óta három villamosenergia-törvény
született, és ez – úgy gondolom –
elbizonytalanítja a befektetőket, mert
azt jelzi, kiszámíthatatlan a jogszabályi
környezet” – summázza véleményét
az iparág közelmúltjáról Tombor Antal.
Hálózati oldalon megnyugtatónak
tartja a helyzetet, mert 2010-re a teljes
magyarországi átviteli hálózatot
világszínvonalú berendezésekkel újítják
fel, vagyis 15-20 évig csak bővítésre
kell költenie a fogyasztóknak. 

Erőművi oldalon azonban jelentős
beruházásokra lenne szükség
az ellátásbiztonság hosszú távú
biztosítása érdekében. A magyarországi
villamosenergia-rendszer erőműveinek
jelenlegi, tüzelőanyag szerinti
összetételét rendkívül kedvezőtlennek
tartja Tombor Antal. A földgáz
részesedése látványosan nőtt, ez pedig
jelentős kitettséget eredményezett. 

Nem elég, hogy a befektetői környezet
a reguláció sűrű változásai miatt nem
igazán kedvező, illetve, hogy a globális
pénzügyi válság és a recesszió
megdrágította a forrásokat, ráadásul
az uniós liberalizációs folyamat
1995-ös indulása óta az európai
energetikaigép-gyártás kapacitása mára
nagymértékben beszűkült. Volt ugyanis
legalább öt-nyolc olyan év, amikor
egyáltalán nem épült erőmű a
kontinensen, a piacnyitást a
meglévő kapacitásfeleslegre alapozták,
az azonban elfogyott.

Az energetikaigép-gyártásban ez
idő alatt viszont jelentős tulajdonosi
koncentráció jött létre, miután –
egyebek mellett – kivonult a piacról
a Babkock és az ABB. Ez a folyamat
jelentősen megdrágította az energetikai
gépeket és berendezéseket, s hiányt
teremtett a piacon, vagyis a
beruházóknak mostanra sorban
kell állniuk egy-egy rendeléssel.
Ehhez képest a következő években
nyilvánvalóan erőmű-építési boom előtt
áll a kontinens. Nagy szórást mutatnak
azok a becslések, amelyek arra
vonatkoznak, hogy az Európai Unióban
a következő évtizedekben – mondjuk
2030-ig – mennyi új erőművi kapacitást
kellene létrehozni, de mindenképpen
több százezer megawattos kategóriáról
van szó – jegyzi meg Tombor Antal. 

Úgy véli, a teljesen liberalizált
környezet igen kockázatos vágyálom.
Az állam nem vonulhat ki az
energiaszolgáltatásból, a korábbi
hiedelmekkel ellentétben a piac
nem old meg mindent – mondja az
MVM főtanácsadója. Az egészséges
tüzelőanyag-összetétel kialakítása
érdekében az államnak világos
üzenetekkel kellene befolyásolni a
befektetőket. Magyarország esetében
nemcsak arról van szó, hogy az
áramtermeléshez ki kell használni
a meglévő lignitvagyont, de a
jelenleginél nagyobb szerepet
kell kapnia a melegvíz-előállításban
a geotermikus és a napenergia
hasznosításának. Ma ugyanis a földgáz
leginkább ezen a területen hasznosul.
Az országnak 25-30 évre szóló
energiapolitikára van szüksége,
amely iránymutatást ad a
befektetőknek, és ezáltal
kiszámíthatóvá teszi a környezetet.
A politikának el kell döntenie,
mire optimalizálja a rendszert,

a környezetvédelemre, a költségekre,
az ellátásbiztonságra, vagy pedig
mindhárom szempontot igyekszik
valamilyen formában szem előtt tartva
meghatározni egy világos irányt.
De nem csupán hosszú távúnak,
hanem valamilyen formában kötelező
érvényűnek is kellene lennie ennek az
energiapolitikának – mondja Tombor
Antal. Példaként Finnországot említi,
ahol a törvényhozásnak az atomenergia-
hasznosítás további fejlesztésére
vonatkozó döntése után befektetők
építenek majd nukleáris erőművet,
a parlamenti határozat ugyanis
elegendő biztosítékot jelent. Ehhez
természetesen arra is szükség van,
hogy a négyévenkénti választások
érdemben ne befolyásolhassák a
távlati energiapolitikai koncepciót,
hiszen ebben az iparágban lényegesen
hosszabb távú gondolkodásra van
szükség. Egy-egy döntés átfutási ideje
akár 10-15 év is lehet. Ez egyúttal azt
jelenti, hogy az esetlegesen kialakuló
krízishelyzetekre sincs gyors megoldás.
A távlatokban való gondolkodás nem
nélkülözhető, ha az energetikai
ellátásbiztonságról van szó. Mindezek
mellett az is fontos lenne, hogy
alapvetően megváltozzon az energiához
való hozzáállás: a fogyasztók a jövőben
gazdálkodjanak az energiával, kezdjenek
spórolni, takarékoskodni vele.
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„Az állam nem vonulhat ki az energia -

szolgáltatásból, a korábbi hiedelmekkel

ellentétben a piac nem old meg mindent.”

A
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incs ingyenebéd – ezt
az örökbecsű, mondást
idézgethettük volna lépten-

nyomon az elmúlt egy-másfél évben,
az energiaipari történések láttán.
Amúgy ez igaz az elmúlt, több mint
egy évtizedre is. A kilencvenes
évek derekán ugyan az áram- és
gázszolgáltatás privatizációjának
előkészítésével megindult az ágazat
piacosítása, ami azután az ezredforduló
első éveiben, az uniós csatlakozással
Magyarországon is kötelezővé lett
liberalizáció beindulásával újabb
lendületet kapott, egyelőre még csak
csírái látszanak a piaci működésnek.
Az egyik oldalon ugyan versenyre
készen állnak az energiakereskedők,
amelyek anyacégei már komoly
tapasztalatokat gyűjtöttek a Lajtán
túl, hogyan is kell piaci körülmények
között sikeresen manőverezni.
Az állam azonban, a mindenkori,
főként szociális megfontolásból
nem merte még kiengedni teljesen
a kéziféket. 

Elég csak arra gondolni, hogy
milyen régen hajtja a szakma az
áram és a gázpiacon is az átlátható,
hosszú távra kiszámítható,
torzításmentes viszonyok
megteremtését. Máig nem
sikerült megtisztítani az árakat az
évek során rájuk rakódó, szakmailag
nyilvánvalóan felesleges, pláne
indokolatlan mértékű terhektől.
Cseppet sem mellékes módon
ezek, a magyarországi energiaintenzív
ágazatok versenyképességét is rontják. 

Szóval, bár az uniós irányelvek,
valamint az Európai Bizottság
határozatai egyre kíjebb szorítják
az államot az ágazatból, mindig
akad egy kibúvó, ahol az aktuális
kormány beavatkozhat, hogy
„megvédje a fogyasztókat a piaci
áraktól”. Nyilvánvaló, hogy hosszú
távon óriási károkat okoz ezzel. 

Magyarország már csak méreténél fogva
sem képes szembe menni a trendekkel.
Ha az üzemanyagpiacon ma már
elfogadott, hogy a piaci viszonyok diktálják
az árakat, úgy a gáz és az árampiacon is
meg kell barátkoznunk a gondolattal, igen
a XXI. század elején új korszakot élünk,
az energia drága, és egyre drágább lesz.
Ezért is kellene takarékoskodnunk
vele. Csakhogy, amíg az energiaügyi
minisztérium irodáiban, január végén
a nyitott ablakokkal „szabályozzák” a
hőmérsékletet, aligha várható, hogy az
állam kellően markáns ösztönzést adjon
az energiahatékonyság javítására. 

Pedig nemcsak az unos-untalan
ismételgetett függőségünk csökkentése
érdekében kellene jobban sáfárkodnunk
az energiával. Azért is, hogy néhány
évtizeddel tovább tartsanak ki az ismert
energiaforrásaink, mert ezzel időt
nyerhetünk az alternatív technológiák
fejlesztésére. Egyelőre ugyanis
bármennyire fáj is ez, még várat magára
a nagy áttörés az energiatermelésben. 

©2009 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat
magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Korszakváltás
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A világ energiahordozó-fogyasztása

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Földgáz (milliárd m3) 1.980,7 2.437,3 2.455,0 2.533,5 2.590,9 2.689,2 2.765,2 2.834,4 2.921,9

Villamos energia (TWh) 11.322,7 14.619,2 14.824,8 15.376,2 15.918,0 16.650,2 17.350,6 n/a n/a

Forrás: BP Statistical Review of World Energy, EIA International Energy Annual

A világ energiahordozó termelése

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nyersolaj (ezer hordó/nap) 65.477 68.132 74.916 74.847 74.478 77.031 80.326 81.255 81.659 81.533

Földgáz (milliárd m3) 1.993 2.135 2.427 2.484 2.528 2.619 2.704 2.775 2.872 2.940

Szén (millió tonna) 4.719 4.593 4.606 4.819 4.852 5.187 5.583 5.896 6.187 6.396

Urán (tU) n/a n/a 35.186 36.366 36.027 35.622 40.251 41.702 39.655 41.279

Forrás: BP Statistical Review of World Energy, WNA Market Data

A világ villamosenergia-termelésének megoszlása (TWh)

Forrás 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nettó áramtermelés 11.322,7 14.619,2 14.824,8 15.376,2 15.918,0 16.650,2 17.350,6 n/a

Hagyományos hőerőmű 7.137,9 9.281,3 9.504,3 9.949,6 10.476,1 10.934,6 11.455,3 n/a

Vízenergia 2.148,9 2.625,0 2.570,5 2.607,6 2.616,2 2.783,0 2.897,8 2.997,1

Nukleáris 1.908,8 2.449,9 2.516,7 2.545,3 2.517,8 2.617,3 2.639,2 2.660,3

Megújuló 127,1 242,6 253,0 284,5 308,2 341,5 369,7 n/a

Forrás: EIA International Energy Annual

A világ régióinak energiahordozó-termelése és -fogyasztása 2007

Régió

Szén (Mtoe) Kőolaj (ezer hordó/nap) Földgáz (milliárd m3)

Termelés Fogyasztás Termelés Fogyasztás Termelés Fogyasztás

Észak-Amerika 629,9 613,3 13.664,9 25.024,3 775,8 801,0

Közép- és Dél-Amerika 55,3 22,4 6.632,9 5.493,2 150,8 134,5

Európa és FÁK-államok 445,4 533,7 17.835,2 20.099,6 1.075,7 1.155,7

ebből: EU 178,3 317,9 2.394,0 14.861,0 191,9 481,9

Közel-Kelet 0,5 6,1 25.175,7 6.203,2 355,8 299,4

Afrika 154,2 105,9 10.317,7 2.955,2 190,4 83,5

Ázsia és Óceánia 1.850,2 1.896,2 7.906,7 25.444,2 391,5 447,8

Világ összesen 3.135,6 3.177,5 81.532,9 85.219,7 2.940,0 2.921,9

Forrás: BP Statistical Review of World Energy

Függelék
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Közép-Kelet Európa villamosenergia-termelésének forrásszerkezete 2007 (GWh)

BA BG CZ HR HU ME MK PL RO RS SI SK UCTE UA_W

Nukleáris – 13.613 24.623 – 13.796 – – – 7.053 – 5.421 14.181 759.358 –

Hőerőművi 7.782 22.122 53.983 6.664 21.811 765 5.016 145.128 33.692 28.969 4.816 7.080 1.408.543 8.096

Vízerőművi 4.001 2.446 2.513 4.361 209 1.292 1.054 2.684 15.622 9.928 2.814 4.511 294.233 145

Más megújuló – – 288 39 1.485 4 – 622 – – – 308 136.894 –

Nettó termelés 11.783 38.181 81.407 11.064 37.301 2.061 6.070 148.434 56.367 38.897 13.051 26.080 2.607.069 8.241

Felhasználás 11.171 33.126 64.663 17.380 41.289 4.654 8.566 142.206 54.119 37.839 13.448 27.581 2.563.964 4.271

Forrás: UCTE Statistical Yearbook

Hazai energiamérleg (TJ)

Megnevezés 2000 2004 2005 2006 2007

Termelés 485.227 424.952 427.984 428.795 423.458

ebből:

Szén 121.120 91.360 73.185 73.554 74.176

Szénhidrogének 173.443 163.278 157.156 156.516 134.721

ezen belül:

kőolaj 47.485 45.012 39.607 37.050 35.056

bányászati PB-gáz 10.152 10.105 10.217 10.332 7.364

földgáz 103.629 99.090 97.580 99.734 83.926

gazolin 12.177 9.071 9.752 9.400 8.375

Atomerőművi villamos energia 154.562 129.874 150.791 146.725 159.979

Vízerőművi villamos energia 641 756 752 670 756

Szélerőművi villamos energia 0 0 0 0 396

Tűzifa 35.461 39.684 46.100 51.330 53.430

Behozatal 665.410 784.711 873.571 884.450 849.719

ebből:

Szénféleségek 53.719 51.247 61.318 65.609 72.222

Kőolaj 242.440 229.190 269.634 289.043 287.736

Kőolajtermékek 49.254 88.919 109.582 103.194 108.675

Földgáz 307.613 388.456 410.620 399.080 364.880

Villamos energia 12.384 26.899 22.417 25.949 14.353

Tűzifa és egyéb biomassza – – – 1.575 1.853

Forrás összesen 1.150.637 1.209.663 1.301.555 1.313.245 1.273.177

Kivitel 82.830 120.481 140.812 162.327 153.792

Készletváltozás (–) 12.719 1.101 7.504 2.294 -1.099

Energiafelhasználás 1.055.088 1.088.081 1.153.239 1.148.624 1.120.484

Forrás: KSH Magyar statisztikai évkönyv
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Hazai villamosenergia-mérleg (GWh)

Megnevezés 2000 2004 2005 2006 2007

Hazai termelés összesen 35.191 33.708 35.755 35.859 39.958

Behozatal 6.197 8.601 11.809 13.266 14.278

Összesen 41.388 42.309 47.564 49.125 54.236

Erőművi önfogyasztás 2.932 2.456 2.522 2.511 2.739

Hálózati és transzformátorveszteség 4.840 3.980 3.941 3.964 3.959

Belföldi felhasználás 30.859 34.744 35.519 36.307 37.247

Kivitel 2.757 1.129 5.582 6.058 10.291

Összesen 41.388 42.309 47.564 48.840 54.236

Forrás: KSH Magyar statisztikai évkönyv

A hazai villamosenergia-termelés forrásszerkezete (GWh)

Megnevezés 1990 2000 2005 2006 2007

Barnaszén 4.607 3.186 1.327 1.229 762

Lignit 2.605 4.905 5.132 5.460 6.042

Feketeszén 942 797 517 340 546

Összes szén 8.154 8.888 6.976 7.029 7.350

Fűtőolaj 914 4.267 406 534 589

Földgáz 4.486 6.907 12.337 12.978 15.116

Összes szénhidrogén 5.400 11.174 12.803 13.512 15.705

Szélenergia 0 0 10 43 110

Vízenergia 178 178 208 186 210

Biomassza 1.612 1.215 1.488

Egyéb megújuló és hulladék 300 413 340

Atomenergia 13.731 14.180 13.834 13.461 14.677

Mindösszesen 27.463 34.420 35.743 35.859 39.880

Forrás: MVM VESTÉK
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Villamosenergia-fogyasztás a főbb felhasználói csoportok szerint (GWh)

Megnevezés 1995 2000 2005 2006 2007

Bruttó fogyasztás 33.668 35.884 39.149 40.271 40.854

ebből:

Háztartás 9.787 9.792 11.115 11.251 10.493

Mezőgazdaság 1.224 956 925 896 948

Bányászat 1.011 587 376 617 421

Feldolgozóipar 8.806 10.417 13.024 12.691 12.789

Kereskedelem 877 1.839 1.926 2.258 2.293

Forrás: MVM VESTÉK

CO
2
-kibocsátás (előzetes) (kt CO2)

2005 2006 2007

USA 1.576.536 1.557.649 1.586.213

Észak-Amerika összesen 1.838.282 1.820.195 1.852.401

Brazília 88.833 90.358 96.108

Közép- és Dél-

Amerika összesen
269.359 276.969 290.836

Ausztria 20.088 19.958 20.013

Azerbajdzsán 9.997 9.909 8.999

Belgium és Luxemburg 31.089 31.842 31.403

Bulgária 12.125 12.703 13.738

Cseh Köztársaság 32.667 32.303 31.321

Dánia 12.576 14.737 13.524

Fehéroroszország 17.277 17.687 17.751

Finnország 14.509 17.863 16.764

Franciaország 103.083 100.590 98.343

Görögország 26.026 25.999 26.134

Hollandia 34.322 33.367 33.090

Irország 11.557 12.038 10.800

Izland 596 549 581

Kazahsztán 49.380 51.992 53.195

Lengyelország 82.530 86.036 85.742

Litvánia 3.814 3.923 4.281

Magyarország 15.386 153.923 14.964

Nagy-Britannia 149.132 149.763 144.726

Forrás: CDIAC

CO
2
-kibocsátás (előzetes) (kt CO2)

2005 2006 2007

Németország 213.970 216.479 209.624

Norvégia 14.441 14.578 14.689

Olaszország 123.392 122.646 121.082

Oroszország 410.290 431.349 432.486

Portugália 17.020 15.989 15.664

Románia 24.311 25.628 25.720

Spanyolország 93.805 91.867 95.356

Svájc 11.255 11.435 10.940

Svédország 13.240 14.458 14.531

Szlovákia 10.000 9.673 9.760

Törökország 67.650 73.357 79.065

Türkmenisztán 11.363 12.559 14.071

Ukrajna 89.282 89.049 87.737

Üzbegisztán 30.664 30.337 32.062

Többi európai
ország és Eurázsia

52.980 53.855 54.654

Európa és

Eurázsia összesen
1.809.817 1.849.765 1.842.357

Közel-Kelet összesen 389.109 403.066 413.386

Afrika összesen 297.283 303.890 317.245

Kína 1.514.127 1.676.298 1.801.932

India 382.739 401.690 429.601

Japán 335.707 332.221 337.364

Ázsia és Óceánia összesen 2.945.526 3.139.239 3.320.003
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Milyen szolgáltatásokat kínál a KPMG az energetikai
szektor szereplőinek?

A KPMG átfogó, iparág-specifikus könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási
szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek a világ 144 országában, több mint 137.000
magasan képzett szakember segítségével.

Ami a KPMG-t megkülönbözteti versenytársaitól, az a multidiszciplináris
megközelítésmód és az iparági tapasztalat. Testre szabott, az adott iparágra
összpontosító, és a három fő üzletágat (könyvvizsgálat, adó- és üzleti tanácsadás)
átfogó szolgáltatásokat kínálunk. A KPMG nemzetközi szervezetén keresztül
felhasználjuk az adott iparágban képzett és tapasztalt szakemberek képességeit,
a társaság konkrét igényeire összpontosítva.

KPMG energetikai és közüzemi szektor számára nyújtott
tanácsadási szolgáltatásai Közép-Kelet-Európában

A magyarországi, budapesti székhelyű KPMG energetikai és közüzemi szektorra
szakosodott tanácsadó csoportja a KPMG kiemelt iparági fókuszú globális
kompetencia-központok (Centre of Excellence) egyike, amely az energetikai ügyfelek
számára nyújtott különféle tanácsadási szolgáltatások globális kompetencia -
központjaként (Global Energy Advisory Centre of Excellence)  is működik.

A KPMG globális hálózatának erőforrásai és tudásbázisa biztosítja számunkra a
globális és regionális piaci információk mindenkori rendelkezésre állását. Nemzetközi
tapasztalatunkra, valamint a helyi gazdasági környezet pontos ismeretére alapozva
segítjük ügyfeleinket, legyen szó akár nemzetközi, akár helyi megbízásról. 

Számottevő tapasztalatunkra, kipróbált módszertanainkra és az egyes országokban lévő
helyi KPMG-irodák erőforrásaira építve szektorspecifikus, testre szabott megoldásokat
dolgozunk ki ügyfeleink számára, amelyek támogatják a közép-kelet-európai energia-
és közüzemi szektorban működő társaságok stratégiai és tranzakciós tevékenységeit.

Komplex tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk

az értéklánc minden szereplőjének:

• piacelemzés és előrejelzés a közép-kelet-európai energiaszektorban;
• európai szabályozási és működési modellek áttekintése;

• részletes iparági összehasonlító
elemzések;

• részletes hazai iparági szabályozási
és működési modellek készítése;

• a szervezett energiakereskedelem
megvalósíthatóságának vizsgálata;

• tarifarendszer tervezése és
számítások modellezése;

• közreműködés a nemzeti
energiapolitika kidolgozásában;

• ügyfélszegmentálás, versenyképes
termék és értékesítési csatorna
fejlesztése;

• tevékenységszétválasztási
megoldások kialakítása;

• pénzügyi, kontrolling- és treasury
funkciók és mutatószámrendszer
fejlesztése;

• a kereskedelmi funkció fejlesztése;
• az üzemfenntartási funkció

fejlesztése;
• összeolvadások és felvásárlások

tervezése, megvalósításuk
támogatása;

• szervezetátalakítási és költség -
csökkentési megoldások kialakítása;

• energiabeszerzés előkészítése; 
• tenderkészítés, pályázatértékelés,

a szerződéskötés támogatása;
• pénzügyi modellezés;
• költség-felülvizsgálatok támogatása.

Tőkebefektetések és infrastrukturális

beruházások támogatása:

• kezdeti megvalósíthatósági
tanulmányok készítése;

• hatástanulmányok készítése;
• engedélyek beszerzése;
• pénzügyi előrejelzések készítése;
• finanszírozásszervezés;
• tenderekkel kapcsolatos támogatás;
• együttműködés szakmai tanácsadó

cégekkel, koordinációs feladatok
ellátása;

• helyszín-kiválasztási stratégia;
• elsődleges energiaforrások

beszerzése.

Speciális iparági szolgáltatások:

• időjárás- és energiafogyasztás-
előrejelzés;

• karbantartásmenedzsment
mobilkommunikációval;

• hálózati eszközök pénzügyi
szempontú menedzsmentje.
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