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1.6 Előtérben a földgáz az Európai Unióban 
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A 2002-ben jóváhagyott második uniós gázirányelv szerint ez év jú-

liusától a tagállamok ipari és nagykereskedelmi gázfelhasználói választ-
hatnak a potenciális szállítók között, míg a lakosság számára csak 2007 
júliusában nyílik meg ez a lehetőség. Ezen kívül az irányelv előírja, hogy 
a vertikálisan integrált gázmonopóliumok megszüntetése érdekében 
júliusra mindenütt függetlenítsék a gázszállítást, 2007 júliusától pedig 
a gázelosztást is. Emellett a tagállamok kormányainak megfelelő sza-
bályozási és a vitás kérdések rendezését szolgáló mechanizmuso- 
kat is ki kell alakítaniuk, megfelelően újrarendezve a döntési hatáskörö-
ket is. 

E folyamat fő haszonélvezői a fogyasztók lesznek, akik az áttekint-
hető árak és az egységes gázpiac eredményeként számíthatnak a hosz-
szú ideje monopolhelyzetet élvező szállítók által uralt gáziparban a haté-
konyság javulására és a költségek csökkenésére. Brüsszel reményei 
szerint a villamosenergia-termelésben is kialakuló verseny ösztönözni 
fogja az innovációt, és ennek kapcsán tisztább és hatékonyabb erőmű-
vek létesülnek majd. 

Az éghajlatváltozással kapcsolatban aláírt Kyotoi Jegyzőkönyvben 
2010-re a szén-dioxid-kibocsátás 8%-os csökkentésére vállalkozott EU 
számára a földgáz különösen fontos. Az USA Energiaügyi Minisztériu-
mának (DOE) értékelése szerint Nyugat-Európa energiafelhasználásá-
nak a földgáztól való függősége a jelenlegi 49%-ról 2020-ra 73%-ra 
emelkedhet. 

Bár uniós szakértők megállapítják, hogy a csatlakozás előtt álló or-
szágok villamosenergia- és földgázpiacaik megnyitása tekintetében még 
csak a kezdeteknél tartanak, többségük esetében mégis öt éven belül 
megvalósulhat ez a piaci dereguláció (ami egyébként néhány jelenlegi 
tagállamot is felülmúló eredmény). 2003. júliusi jelentésében a Bizottság 
megállapította, hogy a gázpiac liberalizálása jóval vontatottabban halad, 
mint a villamos energiáé, fokozottan igaz mindez a csatlakozó országok-

 



ra, amelyek kaptak bizonyos haladékot a felzárkózásra. Példaként Ma-
gyarországot említi, ahol közel 170 000 feljogosított fogyasztóból 2004. 
januárjában csak kettő vásárolt a szabadpiacon. A csatlakozók többsé-
génél a gázüzletág egyes szervezeti egységeinek függetlenítése még 
csak a kezdeteknél tart – többségük harmadik fél számára csak az 
irányelv által tiltott megállapodásos hozzáférést tesz lehetővé, nem pe-
dig mindenki számára átláthatóan közzétett tarifákat alkalmazó rend-
szert. 

Egyébként az utóbbi kérdésben a „legfegyelmezetlenebbnek” a 
gázpiacát 100%-ban nyitottnak mondó Németország bizonyult, ahol 
az újonnan érkezők bonyolult szerkezetű piaccal és a hálózathoz való 
hozzáférést illetően még mindig kötelező tárgyalásos (alku) folyamattal 
találkoznak. Mindezeknek tulajdonítható, hogy a gázárak – a megfelelő 
piaci verseny hiányában – még mindig igen magasak itt. 

Bírálat éri a Bizottság részéről a jelenlegi államokat és a csatlakozó 
országokat azért is, mert nem értek el kellő előrehaladást a gázkereske-
dési központok (gas-trading hubs) létrehozásában sem. Olyan közpon-
tokról van itt szó, mint például az Eastern European hub az ausztriai 
Baumgartenben (ahonnan Magyarországra is vezet egy leágazó csőkí-
gyó), vagy a Zeebrugge hub Belgiumban. A gázpiac fontos fizikai alapjá-
nak tekintett központok ugyanis megkönnyítik a határokon átnyúló tranz-
akciókat és lehetővé teszik az újonnan piacra lépők számára, hogy elfo-
gadható feltételek mellett vásárolhassanak földgázt. A csatlakozó álla-
mok vonatkozásában ez különösen olyanoknál lényeges, mint pl. Len-
gyelország a korábban monopolhelyzetet élvező PGNiG-vel, vagy Ma-
gyarország a MOL-lal. A Bizottság egyébként a meglévő „hub”-okat 
is bírálja korlátozott likviditásuk, valamint az élénk kereskedés hiánya 
miatt. 

Összességében, a csatlakozó országokban érzékelhető bizonyos 
előrehaladás, és jogalkotásuk összhangban van a gázirányelv elvárásai-
val. Teljes dereguláció 3–5 éven belül várható – sőt Észtország, Szlové-
nia és Litvánia még a 2007. évi határidő előtt teljesen megnyitja piacát. 
Magyarország e területen tett intézkedéseit taglalva az értékelés megál-
lapítja, hogy 2005-ben a gázpiac az 500 m3/h-nál többet fogyasztók 
70%-a számára megnyílt, az utolsó, 30%-nyira tehető lakossági szeg-
mense pedig 2007. július 1-jén válik szabaddá.  

A spektrum másik végén a Cseh Köztársaság áll, ahol hosszabb 
átmeneti időszak (derogáció) alapján 2008-ra a gázpiacnak csak 33%-a 
nyílik meg. Szlovákiában az évi 25 Mrd m3-nél többet fogyasztók számá-
ra a piac már 2002. júliusában szabaddá vált, 2003. január 1-jétől az évi 

 



15 Mrd m3-t meghaladó fogyasztás esetén választhatnak szabadon, 
csak 2008-ra csökken évi 5 Mrd m3-re e küszöbérték, ami még mindig a 
belföldi felhasználás 10–15%-a.  

Osztrák szakértői vélemény szerint a csatlakozó országok reformfo-
lyamatát az öregedő szénerőműveket kiváltó gázüzemű erőművekbe 
eszközölt, a kyotoi CO2-kibocsátási vállalások teljesítése érdekében vég-
rehajtandó állami beruházások katalizálhatják. Egy modern gázüzemű 
erőmű ugyanis kWh-ként körülbelül 2,5-szer kevesebb szén-dioxidot bo-
csát ki, mint egy szénerőmű. Amerikai (DOE) becslés szerint, ha a kibő-
vült unióban az összes villamos erőmű (beleértve az atomerőműveket is) 
gázra állna át, ezzel közösségi szinten mintegy 6%-kal mérséklődne a 
CO2-kibocsátás. A csatlakozó országok közül azonban csak meglehető-
sen kevés földgázt égetnek el erőművekben – inkább a kapcsolt hőt és 
villamos energiát termelő berendezésekben. Az unió szintjén viszont a 
földgáz már 2000-ben a villamosenergia-termelés 18%-át képezte, és 
2030-ra a DOE már 41%-os arányra számít. 

A csatlakozó országok gázfogyasztása egyébként erősen eltérő – a 
legtöbbet Szlovákia és Magyarország használ fel. Szlovákiában az utób-
bi hét év során a gázhálózatra kötött ellátási körzetek száma meghá-
romszorozódott, így Európa viszonylatában ez a második, legsűrűbb 
gázellátórendszerrel rendelkező ország. Magyarországon a hálózat any-
nyira gyorsan fejlődik, hogy ma már a felhasznált energia 40%-a gáz, 
ami szintén a második legmagasabb ilyen érték Európában.  

A 20%-os gázrészaránnyal rendelkező Cseh Köztársaság viszont 
más prioritásokat követ: jelentős szénerőművi többletkapacitásai és ol-
csó szénkészletei, illetve számottevő állami atomerőművi kapacitásai 
miatt  áramtermelése közel 30%-át exportálja, és (burkoltan) e helyzet 
fenntartásában érdekelt.  

Bár Lengyelország tett bizonyos lépéseket szénüzemű erőműveitől 
való jelentős függőségének mérséklésére, a gázüzemű erőművek létesí-
tése terén a DOE még jelentős perspektívát lát: becslése szerint az el-
következő tíz év folyamán évi 12 Mrd m3-ről 22 Mrd-ra nőhet a gázfel-
használás.  

A nyugat-európai tagállamok gázigénye további nyomást fejt ki a 
közép-kelet-európai csatlakozó államok piacainak liberalizálása irányába 
– a nyugatra vezető új gázvezetékek ugyanis oldják a korábbi monopol-
helyzeteket és alternatív kínálatot hoznak létre az adott piacon. Bár a 
tagállamok mind nagyobb szerepet tulajdonítanak beszerzéseik diverzifi-
kálásának, Oroszország még mindig az EU gázfelhasználásának kb. 
30%-át szállítja. Az OMV például egy Törökországból Baumgartenig hú-

 



 

zódó távvezeték létesítésével kapcsolatban most készít megvalósítható-
sági tanulmányt – a vezetéken Azerbajdzsánból és Oroszországból ér-
kezne ide gáz. A múlt év decemberében Görögország Törökországgal írt 
alá megállapodást egy 285 km hosszú, Azerbajdzsánból Törökországon 
át más nyugati partnerekhez irányuló gázvezeték építéséről. Ezen kívül 
több nyugat-európai állam importál cseppfolyós földgázt, és tervezi be-
hozatalának bővítését.  

A csatlakozó országok privatizációs folyamatában és ellátási rend-
szerük tulajdonosi diverzifikálásában jelentős beruházásokkal részt vál-
laló nagy nyugati energetikai cégek befektetései is jelentős hajtóerőt 
képviselnek a piacnyitás felé. A legnagyobb ilyen nyugati befektetést a 
Gaz de France és a Ruhrgas eszközölte 2002-ben a Slovak Gas 
Company 49%-ának megvásárlásával. A Ruhrgas mögött álló E.On a 
Cseh Köztársaságban és Magyarországon valósított meg jelentős beru-
házásokat, míg 2001-ben a lengyelországi Medusa Oil & Gas-ban az 
RWE szerzett 59%-os részesedést. 

A liberalizáció a gázpiac esetében is a politikai akarat függvénye. A 
színfalak mögött a Bizottság számottevő nyomást fejt ki az érintett or-
szágokra piacaik mielőbbi és minél teljesebb körű megnyitása érdeké-
ben – nem kisebb ugyanis a tét, mint az egész Közösségre kiterjedő piac 
kiépítése, amihez teljes deregulációra lenne szükség. 
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