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A földgáz logisztikája 
Hollandiában és Németországban 

A liberalizált földgázpiac kialakulása során egyre nagyobb jelentősége 
lesz a gáz logisztikájának. A kiindulási helyzettől és a piac feltételeitől 
függően ajánlják szolgáltatásaikat a piacon levő régebbi és új vállalatok. 

Tárgyszavak: földgáz; Hollandia; Németország; liberalizálás; 
földgázhálózat. 

Földgázszolgáltatás Nyugat-Európában 
Nagy-Britanniában a földgázellátással kapcsolatos logisztikai szolgáltatá-

sokat nagyrészt a hálózat üzemeltetője, a Transco nyújtja és a hatóságok is 
minden kérdésben ehhez a céghez fordulnak. Ilyen modell azonban nem al-
kalmazható Európa többi országára. Németországban pl. a gázszállítási háló-
zat három szintjén mintegy 700 vállalat működik, tehát problémák esetében 
nem lehet egy olyan céget kijelölni, amely a gázellátás minden logisztikai fel-
adatáért felelős. Ezért minden hálózat üzemeltetőjének fel kell készülnie az új 
piaci helyzetre és saját hálózata területén garantálnia kell a gázszállítást az 
érvényes előírásoknak megfelelően. 

Mivel a hálózat üzemeltetésének személyi és informatikai költségei ma-
gasak, nem valószínű, hogy Németországban minden üzemeltető saját erőfor-
rásaival fogja a gázszállítást teljes körűen irányítani. Lehetőség lesz szolgálta-
tások vásárlására, ami nemzetgazdaságilag is előnyös, mivel így elkerülhető 
lesz információs rendszereik párhuzamos fejlesztése. Ez különösen a kis há-
lózatok üzemeltetőinek lesz előnyös, mivel így energiájukat a fő tevékenység-
re összpontosíthatják. 

Liberalizálás Hollandiában 
A holland kormány 2000 végén a gáztörvény elfogadásával elkezdte az 

Európai Unió gázügyi irányelveinek saját jogrendszerébe építését. Felállították 
a felügyelő hatóságot, amely meghatározza és felügyeli a gázhálózathoz hoz-
záférés feltételeit. Emellett a Gazdasági Minisztérium fórumot hozott létre a 
liberalizálásban érdekelt vállalatok, szervezetek számára, amelyek munka-
csoportjai javaslatokat dolgoznak ki a műszaki és szervezési kérdések 
megoldására. 

 



Hollandiában a gáztörvény érvénybe lépése előtt a Gasunie volt az egész 
országra kiterjedő hálózat üzemeltetője és az ipari fogyasztók, valamint a re-
gionális gázellátó vállalatok szállítója. A regionális vállalatok voltak a helyi há-
lózat fejlesztéséért és a gázelosztásért felelősek, de nem volt lehetőségük a 
rendszer optimálására, mivel nem álltak rendelkezésükre gáztárolók; ilyenek 
csak a Gasunie és a földgáztermelők kezelésében voltak. 

A piac liberalizálása három lépésben megy végbe (1. táblázat). A 2000. 
év elején megnyílt a piac az évi 10 millió m3-t meghaladó gázmennyiséget fel-
használó vállalatok, tehát elsősorban az erőművek számára. 2002. január 1-
jével a piac évi 1 millió m3-nél nagyobb felhasználók számára is megnyílt. Az 
érintett mintegy 1500 vevő közül azóta kb. 30% más gázszolgáltatóra tért át. 
Az utolsó lépés a piac szabaddá tétele a kisfogyasztók (háztartások, kisipari 
vállalatok) számára, ennek tervezett időpontja 2004. január 1-je. 

 
1. táblázat 

A gázpiac liberalizálásának menetrendje Hollandiában 
 

Év Vevők száma Az összes gázmennyiség 
%-a 

1999   150 45 
2002 1500 10 
2003/4 6,5 millió* 45 

* kisfogyasztók 
 
A liberalizálás következtében a Gasunie-ból egy gázszállító társaságot 

(GTS – Gastransport Services) és egy kereskedelmi részleget (Gasunie Trade & 
Supply) alakítottak ki. A GTS a hatóság (DTe) felügyelete mellett férhet hozzá a 
gázhálózathoz. A hálózathoz való hozzáférés lényeges feltételei a következők: 

• a hálózat egyes elemei szállítási kapacitásának figyelembevétele; 
• a csatlakozási pontok meghatározása; 
• a költségek terhelése a tényleges kivételi helyeken mért mennyiségek 

szerint; 
• kiegyenlítés a hatóság által óránként meghatározott hozamok alapján; 
• változó díjak nyári és téli üzemre; 
• napi eltérések kiegyenlítése (tolerance service). 
Az első évet tesztévnek tekintik, amelynek során az új rendszerrel kap-

csolatos tapasztalatokat gyűjtik. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben lefoglalt 
kapacitás túllépését nem büntetik. Ez a tanulási időszak 2002 októberében 
végetért, a tapasztalatok alapján a rendszert továbbfejlesztik. 

A piac megnyitása a kisfogyasztók előtt nagy követelmények elé állítja a 
regionális hálózatok üzemeltetőit, mivel a legtöbb fogyasztó ebbe a csoportba 
tartozik (1. ábra). A követelmények közé tartoznak  

 



• a hálózatba való betáplálások elszámolása („grid”-modell vagy 
„supplier”-modell szerint), 

• a vevők nyilvántartásának automatizálása; 
• csatlakozási pontok regiszterének felállítása; 
• elektronikus hírszolgálat. 
 

 
 

1. ábra Regionális gázellátó vállalatok Hollandiában 
 
Az elszámolás során a vevőknek lehetőséget kell adni a választásra, 

hogy milyen modell szerint kívánnak a hálózatra csatlakozni. A supplier-
modellben az elosztó hálózatban felmerülő költségeket a gázszállító felé 
számlázzák, míg a grid-modellben a végfelhasználó egyúttal a szállítási szol-
gáltatásra is vevő és ezért a hálózat üzemeltetőjének kell fizetnie. 

Németországi fejlemények 
Németországban a piac megnyitása sokkal több nehézséggel jár, mint 

Hollandiában. Ennek okai a következők: 
• Háromfokozatú gázgazdaság. Németországban a gerincvezeték és az 

elosztó hálózat között egy regionális szint is van, amelyhez nagy szá-
mú vállalat csatlakozik. A rengeteg elosztó cég miatt a helyzet szinte 
áttekinthetetlen. 

• A rugalmas gázfogyasztás lehetősége. Ez a lehetőség az importháló-
zatban és a legtöbb regionális hálózatban fennáll. 

 



• Jogi keretek társulásokkal való megállapodásokra. Ez méltányos lehe-

szükséges. Gyakran okoz azonban nehézséget, hogy a megállapodá-
tőség, de ennek jó működéséhez a társulások megfelelő szakismerete 

sok megfogalmazása pontatlan. 
• A gázszolgáltató vállalatok egyesüléseit nem kötelező feloldani. Vitat-

ják, hogy versenypiac kialakulásához erre feltétlenül szükség van-e. 
• A piac azonnali 100%-os megnyitása. Ennek nemcsak kedvező hatása 

as megoldásokat eredményezhetett volna a gázszállítás harmadik fél 
általi megoldására. 

volt, fokozatos piacnyitás kisebb számú fogyasztó számára gyakorlati-

A német helyzettel összehasonlítva megállapítható, hogy Hollandiában 
a liberalizált gázpiac megteremtésének folyamata dinamikusabban megy vég-
be. Egy szolgáltató vállalat számára könnyebb a holland piac követelményei-
hez alkalmazkodni és az ott adódó problémákra megfelelő megoldásokat ke-
resni. 

Kihívások és lehetséges megoldások 
A holland energialiberalizálási folyamatban gyakran felmerülnek új kérdé-

sek, amelyek az érdekelt szervezetek figyelmét igénylik. Két jelenlegi kihívás, 
amely a piac szereplőit, kereskedőket és hálózatüzemeltetőket egyaránt érinti 
a következő: 

A gázeladók helyzete 

Az első tapasztalatok a gázeladókra vonatkozó hálózati hozzáférési sza-
bályokkal kapcsolatban nem mindenben kedvezők. Gyenge pont a szállítási 
ügyfelek időbeli tájékoztatása az egyes vezetékszektorokba irányítandó gáz-
mennyiségekről és a mért mennyiségi adatoknak eljuttatása az érintett gázel-
adókhoz. Ez pedig nagyon fontos volna, mivel a fogyasztók tényleges fel-
használásáról szóló gyors információ teszi lehetővé, hogy az eladók adott ha-
tárok közötti optimális gazdálkodást végezzenek. 

A helyzet javítása érdekében a hatóság egy on-line szállítási információs 
szolgálatot hozott létre, amelynek elemei részben az elosztási adatokra, ill. a 
mérési adatokra támaszkodnak. Nem világos azonban, hogy ennek a szolgál-
tatásnak a költségeit melyik szerv fogja viselni. Nehézséget okoz az adatok 
átvétele a regionális hálózatok kezelésében levő mérési pontokról. Problémát 
okoz a nominális értékek és a mérési adatok közötti eltérések rendezése, ami 
a jelenlegi rendszerben csak háromórás késéssel lehetséges. Így a szállítási 
menetrendet csak késedelmesen lehet megváltoztatni. 

A gázeladók feladata a vevők fogyasztásának prognosztizálása, hogy a 
szükséges betárolást meghatározzák. A prognózisokat a szerződésekkel és a 
vezetékszekciók szerződéses kapacitásával is össze kell vetni. Bár sok szoft-

 



ver létezik a gázfogyasztás prognosztizálására, a nehézség abban van, hogy 
nem teljes körű és időbeli fogyasztási adatok alapján kell lehetőleg pontos elő-
rejelzéseket készíteni. Ez a folyamat (2. ábra) a következő példával szemlél-
tethető. 
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2. ábra A gázigény prognosztizálásának és a normális mennyiségek 

meghatározásának folyamata 
 

 



Egy gázeladó kereken 100 fogyasztót lát el, amelyek részben közvetlenül 
a hálózathoz, részben több regionális társasághoz tartoznak. 20 vevő naponta 
leolvassa és közli az eladóval az átvett gázmennyiségeket, a többi vevő azon-
ban csak havonta közli adatait a hálózat üzemeltetőjével. Portfólióelemzés 
keretében az egyes vevők gázfelhasználását iparág és hőmérsékletfüggés 
szerint csoportosítják, ennek alapján kulcsvevőket azonosítanak, akik a mo-
dellben a többi vevőt képviselik. A modellben a múltbeli fogyasztási értékeket 
és a hozzájuk tartozó hatástényezőket felhasználva a kulcsfogyasztókra fo-
gyasztási prognózis képeznek, majd ezeket az egész portfolióra általánosítják. 
A szerződéssel való konformitás vizsgálatával ellenőrzik, hogy azok megfelel-
nek-e a szállítási szerződéseknek. A prognosztizált mennyiségeket ezután 
elosztják a csatlakozási pontokra, ennek alapján meghatározzák a nominális 
mennyiségeket, amelyeket a hatóságnak is továbbítanak. A szolgáltatáshoz 
hozzátartozik a rendszeres visszajelzés a vevőknek és a prognosztikai modell 
folyamatos tökéletesítése is. 
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3. ábra Szervizvállalatok szolgáltatásai a hálózatok üzemeltetőinek 

 



 

A regionális hálózatok üzemeltetőinek helyzete 

A piac teljes megnyitásának utolsó szakasza nagy feladatokat ró a regio-
nális hálózatok üzemeltetőjére. Meg kell valósítani az informatikai rendszert, 
amellyel a vevőváltozások adminisztrációját is megoldhatják. Fontos az elekt-
ronikus adatátvitel megvalósítása is. Ennek igen szoros határideje van azért, 
hogy az információk fogadását és küldését biztosító elektronikus rendszer 
működését a nyitott rendszer kialakulása előtt tesztelni lehessen. Több vállalat 
vizsgálja, hogy az egyszerű üzenetközvetítéstől a komplett menedzsmentig 
terjedő feladatok megoldásába be lehet-e vonni szolgáltató cégeket (3. ábra). 
Fontos kérdés, hogy a hálózati üzemek rendszerét hogyan lehet a szolgálta-
tók rendszerével összehangolni. 

A gázpiac résztvevőit a liberalizálás arra készteti, hogy figyelmüket az 
alaptevékenységre koncentrálják, míg az ehhez nem szorosan tartozó felada-
tokat alvállalkozóknak adják ki. Ez a gyakorlat gazdaságosnak is bizonyult, 
mert így biztonságosan, nagyobb kockázat nélkül, az informatikai rendszer 
költséges beruházásának és emberi problémáinak elkerülésével tudnak a piac 
követelményeinek eleget tenni. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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