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 A földgázszállító rendszer 

jelenlegi és jövőbeni helyzete 
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Tartalom 

1. Kitekintés a világra  

2. Mi változott az elmúlt 10-15 évben? 

3. Milyen következményei vannak a 

változásoknak és mi várható? 
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RUS (22%) 

USA (18%) 

CAN 

(6%) 

IRN (4%) ALG 

(3%) 

NOR 

(3%) 

A főbb gáztermelő országok 

A gáz túlnyomó részét állami kézben levő hazai 

vállalatok termelik ki (például: Gazprom, Sonatrach Algeria ) 

SAU 

(3%) 

EU (7%) 

Globális készletek 

A legközelebbi források is több ezer km-re 

vannak 

► Az olajjal ellentétben nincs „gázcsúcs” 

 a globális földgázkészletek nem 

apadnak hosszú távon 

► A gázkészletek várhatóan növekedni 

fognak a gázpalamezőknek és az új 

technológiáknak köszönhetően 

► Európa nagyban függ a külső forrásoktól 

A források egyenetlenül helyezkednek el és a 
felhasználás helyétől általában távol vannak  
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A földgázszállítás kontinensek között is 
megoldott 

 Földgáz csővezetéken keresztül LNG: cseppfolyósított gáz 

−162 °C-on, hajókban  

Árelőny 

Rugalmasság 

Pénzügyi jellemzők 

Főbb szállítók 

► (Viszonylag) rövidebb útvonalon 

► Szárazföldön 

► Egyenletes áramlás 

► Fix forrás és útvonal 

► Jelentős CAPEX  + változó OPEX a 

távolságok (kompresszorok) miatt 

► Russia 

► Norway 

► Canada 

► Algeria 

► Hosszú útvonalon 

► Tengeren 

► Rugalmas áramlás, forrás és 

útvonal 

► Jelentős fix (nem távolságfüggő) 

OPEX (cseppfolyósítás miatt) 

► Qatar          

► Indonesia   

► Malaysia  

► Algeria 

► Australia 

► (USA) 

72 

 

155 

46 

Főbb régiók közötti  

kereskedelmi 

áramok [bcma] 

26 

LNG 

Csővezeték 

Főbb gázáramok  

114 26 
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Az LNG és a csővezetékes szállítás költségei 
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Fedezeti pont  számos tényezőtől 

(földrajzi, pénzügyi stb.) függ  

2000-4000 km 

4 



5 

► Észak-Amerika egy 

„gázsziget” 

► Az árképzés újra 

regionálissá válik 
► Az ázsiai kereslet 

vártnál gyorsabb ütemű 

fellendülése 

► Az újratárgyalások során 

valamelyest csökkent a 

szerződéses túlkínálat 

► Bőséges 

palagázkínálat 
► Nagy növekedés az európai 

kereskedelmi központokba 

szállított  spot gázban 

► Hullámzó LNG kínálat 

Áremelkedésre utaló tényezők 

Árcsökkenésre utaló tényezők 

► Rövid távon lassú 

fellendülés várható 

A kereslet-kínálat és a szállíthatóság nagy 
hatással van az árazásra 

► Ausztrál LNG 

megjelenése 



A kisméretű és elszigetelt nemzeti piacokon 

drága a gáz 
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A versenypiac hiánya jóléti veszteséget 

eredményez  

US (HH spot) UK (NBP spot) Német határ Japán LNG Átlagos német határ ár 

Norvég gáz Belgiumba 

Orosz gáz Litvániába 

Orosz gáz Bulgáriába 

Algériai gáz IT-ba Platts NWE 

UK NBP hub Spanyol LNG 

10 €/MWh 

20 €/MWh 

30 €/MWh 
8 $/MMBtu 

4 $/MMBtu 

12 $/MMBtu 

16 $/MMBtu 

Nagykereskedelmi gázárak 2007-2013. 
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A hálózati sűrűségben és összekapcsoltságban 

nagy különbség van az egyes régiók között  
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A közúthálózat sűrűségében is van különbség 
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A vasúthálózat is ritkább a CCE régióban 
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2002 óta a gázipar több mint 420.000 km 

vezetéket fektetett le az EU-ban 
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A határkeresztező és import pontok száma 
megduplázódott az elmúlt tíz évben 
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A tárolók az ellátásbiztonságot, a kereskedelmi 

lehetőségeket és a rugalmasságot szolgálják 
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A tárolókapacitások a szezonalitáshoz és a 

rövid távú rugalmas kereslethez igazodnak 
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Az LNG terminálok száma számottevően 

bővült az elmúlt tíz évben 
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Az LNG terminálok kapacitása több mint 

háromszorosára növekedett 
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22 LNG terminál - közel 200 Mrd m3 kapacitás 
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A szállítási útvonalak EU szinten diverzifikáltak 

Főbb LNG 

fejlesztési 

területek 

Főbb 

csővezeték- 

fejlesztési 

területek 

► Gyorsan bővül az LNG terminál park az atlanti 

és a mediterrán régióban, valamint az északi-

tengernél 

► Mivel az LNG képes összekötni földrészeket, 

képes globalizálni a regionális piacokat 

► A szállítási útvonalak diverzifikációja lehetővé 

teszi a különböző források elérését is 

► Az Északi Áramlat megépítése diverzifikálta 

az orosz gáz szállítását (Ukrajna, Belarusz, 

Lengyelország, Szlovákia  nemzetközi 

vizek) 

► A Déli Áramlat tovább diverzifikálná a 

szállítási útvonalat és esetleg  a 

gázforrásokat  is 

► Az Európai Unió megköveteli a szétválasztást 

– jogilag elkülöníteni az értéklánc minden 

egyes elemét, hogy elősegítsék a versenyt 

► A szállítási hálózatokra vonatkozó tulajdonosi 

szétválasztás alól csak meghatározott 

feltételekkel és átmeneti időre lehet 

felmentést kapni 

► A szállításra vonatkozó minden fontos 

szabály EU hatáskörbe került 

Főbb csővezetékek 

LNG újragázosítási 

terminálok 
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A nyugat-európai szállítóhálózati sűrűség 

kétszerese a CEE régióénak 
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Az Ukrajnán keresztüli orosz szállítás kiesése 

elsősorban a CEE régiót sújtotta  

Forrás: REKK tanulmány 20 



A régió országai különböznek a nyugati 

piactól, de a jelenlegi helyzet változhat 
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Források 
Gázpiaci kilátások 

Árazás 

► Integrált, likvid gázpiac 

► Diverzifikált gázkínálat az Egyesült 

Királyságból, az északi országokból, 

Észak-Afrikából, Oroszországból és a 

Közel-Keletről 

► Az LNG és a helyi gáztermelés jelentős  

hányadot képvisel a gázkínálatban 

► Elegendő LNG ahhoz, hogy számottevő 

piaci részesedést szerezzen a 

csővezetékes gázból középtávon 

► Az orosz gáz határozza meg a kínálatot 

► Néhány országnak nagy a hazai termelése, 

de továbbra is elszigeteltek a 

piacösszekapcsolás hiánya miatt 

► Új közeli források lehetnek hozzáférhetők 

► Új infrastrukturális tervek az LNG-re, 

a gázterminálokra és az UGS 

létesítményekre összpontosulva 

► Megfelelő infrastruktúra 

visszaáramlási lehetőséggel 

► Megfelelő piacok „azonnali ár” 

kereskedéssel 

► A piacok közelednek egymáshoz és jó 

a likviditás 

Infrastruktúra ► A csővezeték fő irányai kelet-nyugat, 

kevés visszaáramlási lehetőség, nincs 

észak-déli kapcsolat 

► A hálózatsűrűség nem elegendő mértékű 

► Jelentős torlódások/akadályok 

► Az azonnali gáz ára emelkedik 

► A Gazpromnak még mindig nagy a 

piaci részesedése és reagál a 

változásokra hogy megvédje piaci 

részesedését  

► Fontos gázközpontok (BE, NL, DE, IT, 

AT) az NBP árhoz vannak kötve 

► Olajindexált gázár a domináns 

► Nincs gázközpont a régióban (Baumgarten a 

legközelebbi a régióban,  de korlátozott 

likviditással és összeköttetéssel DK-

Európához 

► Az új infrastrukturális fejlesztésekkel több 

forrás válhat elérhetővé középtávon 

(rendszerösszekötők, lengyelországi és 

adriai LNG) 

► Az új és tervezett É-D összekapcsolódások 

támogatni fogják a piaci integrációt 

► Az LNG terminálok több rugalmasságot 

teremtenének 

► A nemzetközi projektek politikai támogatást 

élveznek ( Polish & Adria LNG, Észak-Déli 

Folyosó) 

Nyugat-Európa Közép- és Kelet-Európa 

► Az azonnali ár alkotóelemei megjelentek a 

hosszú távú szerződésekben, de a „vidd el 

vagy fizess” kötelezettség megmaradt 

► Az azonnali árak áttörhetik a régiót, ha  új 

összeköttetéseket létesítenek 

azonnali árú piac 

olajindexált zóna 

mix áras zóna 

Russian gas 

LNG supply 

Planned LNG 

supply 

North Africa supply 

North See supply 



A PCI projektek nagy része az É-D korridor 

megerősítését célozza  
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http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/


Az É-D folyosó zárásához, a lengyel LNG 
eléréséhez csak 80 km vezeték kell  

20 BCM 

10 BCM 
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A Déli Áramlat csak az EU szabályainak 
betartása esetén javítja a régió helyzetét 
 
 ► 2011-ig az orosz export 80%-a 

Ukrajnán és a CEE-n keresztül 

jutott Európába 

► 2011 vége óta a Gazprom 100% 

tulajdonosa a Yamal vezeték 

belaruszi részének  

► A North Stream vezetéken 

keresztül a Gazprom exportjának 

közel felét képes Ukrajna 

megkerülésével az EU-ba juttatni. 

► Ha a South Stream (tervezett 

kapacitás: 63 Mrd m3) elkészül, a 

Gazprom képes lesz 118 Mrdm3 

gázt az EU-ba szállítani Ukrajna 

megkerülésével 

► A Déli Áramlat szerződések EU 

szabályokba ütköznek 

► A Déli Áramlatnak az egységes EU 

szállítóhálózatba kell illeszkedni 

► Található kompromisszumos 

megoldás  

 

 
Kapacitás Mrdm3 / reverse kapacitás x/y 

DÉLI ÁRAMLAT 
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A jelenlegi magyar gázinfrastruktúra megfelel 

a hatékony versenypiac követelményeinek  

Forrás: MMBF, FGSZ,  
 

Szállítási hálózat 
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nagynyomású gázvezeték 

UGS (Méret: mozgó kapacitás)  határkeresztező 

kapacitáspontok 
x bcma 

1 

3 

2 

5 4 

5.7 bcma 

20,5 bcma 

4.4 bcma 

1.7 bcma 

6.5 

bcma 4.8 bcma 

HAG 

HUN-SK 

CRO-HUN 

HUN-ROM 

Beregdaróc 

Kiskundorozsma 

1.8 bcma 

Indigenous 

production 

+4.3 

bcma 

x bcma 

x bcma 

működő 

kivitelezett 
tervezett 

Magyar gázkínálati infrastruktúra  

Természetes monopólium – Magyarországon az 

FGSZ Zrt. üzemelteti (100% MOL leányvállalat) 

► 5874 km hosszú magasnyomású szállítóhálózat, 

kiváló műszaki színvonal, nyomás: 43-75 bar 

► Fejlesztési igény gyengülő megtérüléssel 

► Éves mennyiség: kb. 15 bcm (a szerbiai és 

boszniai tranzittal és a tárolókba injektált gázzal 

együtt) 

Az energia, a hálózati költségek és az adók  

Forrás:Energy prices and costs report (COM(2014) 21 final) 
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Fejlesztések a földgázszállító rendszeren – 

I. ütem 

I. ütem II. ütem 

 600 em3/h nem megszakítható kapacitás 

folyamatos biztosítása az AT/HU határon 

(jelenleg 505 E m3/h). 

 Dunántúl ellátásbiztonságának 

növelése egy kieső HAG esetére. 

Dunántúli szagosítás átalakítása (az 

ország középső régiójába 450 E m3/h 

mennyiségű földgáz). 

Dunántúli szagosítás átalakítása a teljes  

600 E m3/h mennyiségig. 

 

A földgáztárolók szagosítatlan 

földgázzal történő ellátásának 

garantálása. 

Dél-keleti – észak-nyugati földgáz 

átszállítási folyosó. 

 

Előszerződést vállaló felhasználók 

igényeinek biztosítása. 

Hazai termelés gázminőségi 

problémáinak kezelése 

 

Dunántúl ellátásbiztonságának növelése 

egy kieső HAG esetére. 

HAG reverse flow megvalósítása 

 

A magyar-szlovák összekötő vezeték 

kétirányú kapacitásainak szinkronba 

hozatala 
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 I. ütem  2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dunántúli szagosítás  

átalakítása               

Kompresszorállomás  

Dorogon               

Kompresszorállomás 

bővítés Mosonmagyaróváron               

 II. ütem               

 Ercsi - Győr 
              

 Városföld-Adony-Ercsi 
              

 Ercsi-Százhalombatta 
              

Kompresszorállomás 

bővítés Városföldön               

Hajdúszoboszló 

gépvisszapótlás 
              

  OPCIONÁLIS 
              

 Román/magyar reverse flow 

              

                

                

A MEKH 2309/2014. számú határozata 

Jelenlegi állapot Fejlesztés folyamatban Fejlesztés befejezése 



A földgázszállító rendszer fejlesztése 

Déli Áramlat 



Nem megoldott  az Észak-Déli Folyosó 

problémája 
 
 

• A publikus információk szerint  a Déli Áramlat csak hazai 

felhasználásra nyújt fedezetet 

• Hiányzik az Adria felőli betáplálás 

• Aszimmetrikus a SK/HU összekötő 

 

 

 

Ki kell használni a meglévő rendszerek  adottságait! 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Városföld  - Ercsi - Győr - 

országhatár vonalon  az északkeleti 

régióban  a jelenlegi eszközök 

bővítésével optimalizálni lehet a 

szükséges beruházások  

ütemezését és tőkeköltségét. 



A hazai szükséglet marginális jelentőségű a 

nagy európai kereskedők portfóliójában 

Forrás: REKK tanulmány  
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KONKLÚZIÓK 

● A fő cél a fogyasztók jóléte és a versenyképesség 

● Alapvetően más a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt 
– a jogrendszerben 

– az intézményi feltételekben 

– a fizikai infrastruktúrában  

– a finanszírozási lehetőségekben 

● A versenypiacon az energia is közönséges áru 

● A kínálati piac és a jó hálózatos infrastruktúra 

megoldja az ellátásbiztonságot 

● Nincs jó megoldás nemzeti keretek között, de a 

regionális együttműködés új helyzetet teremthet 

● A centrum - periféria viszonyrendszer helyett 

hálózatban és együttműködésben kell gondolkodni 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
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