
www.enacteam.hu ‹#› Bali Gábor

A földgázbeszerzés tapasztalatai, 

aktualitások, lehetőségek, 

a MEKH hirdetmény hatásai

2020/2021. gázév

2020. Szeptember 15.

Bali Gábor

ENERGIQ Kft.

www.enacteam.hu

http://www.enacteam.hu/


www.enacteam.hu ‹#› Bali Gábor

Tartalom

• Földgázpiac helyzete

• Aktualitások

• Földgáz beszerzés 2020/21-es gázévre

• MEKH Hirdetmény helyzete

http://www.enacteam.hu/


www.enacteam.hu ‹#› Bali Gábor

Aktuális piaci információk
• Tények, várakozások:

– Az állam erős szereplő lett
• MFGK-NKM-MVM

– EON-ELMŰ összeolvadás

– Az uniós szabályoknak meg akarunk felelni 
szabályozási szinten.

– Napon belüli fogyasztási adatokra vágynak a 
kereskedők.

– Az Új ÜKSZ életbe lépett.

– A tárolók 100%-os feltöltése megtörtént, és újra meg 
fog történni. (Már régen volt ilyen.)

– EKR lép életbe 2021-ben!

http://www.enacteam.hu/
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Aktuális piaci információk
• 2020-ban vannak válaszok a 2019-es kérdésekre:

– Lesz-e elegendő, elérhető forrás 2020-ban? - VAN

– Lesz-e hosszú távú szerződésünk 2020-tól? - NINCS

– Hogyan alakulnak az árak? – Alacsony szinten vannak, de növekednek

– Fenntartható-e a rezsicsökkentés? – Fenn, de …

– A kisebb kereskedők bírják-e a versenyt? - Nehezen

– Az orosz-ukrán útvonalon mennyi földgáz érkezik a jövőben? (2020-
ban és a következő években úgy tűnik, annyi mint eddig!)

– Megépül-e dél felől bármilyen vezeték, amely forrást jelent 
Magyarország számára a közeljövőben? MEG, 2 is (talán)

– A romániai kitermelhető földgáz elérkezhet-e hazánkba? Egyelőre 
nem!

– A „téli csomag” hatása a földgázszektorban mit jelent? Továbbra is 
kérdés!

http://www.enacteam.hu/
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Gázforgalom 2020 július

A napi importforgalom kis mértékben nőtt júliusban júniushoz képest. Az osztrák határpont telítettsége 

mellett a szlovák határponton nőtt leginkább a forgalom, ahol így a júniusi 81%-ról júliusra már 87%-

ra nőtt a kihasználtság. Az exportforgalmunk viszont napi 60 GWh-val csökkent, az ukrán kivitel 

nagyott esett, miután július 1-től az Eustream nagy mennyiségben elérhetővé tette a Velké Kapusany 

ponton a backhaul szállítást és a lengyel ukrán határponton is VIP pontot vezettek be. Emellett a román 

irányú kivitel is csökkent, míg a szerb kivitel nőtt.                                  FORRÁS: MEKH

http://www.enacteam.hu/
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Földgáz árak a Világon

Forrás: CEEGEX

http://www.enacteam.hu/
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Árkülönbségek ma a piacokon

Forrás: MEKH

Forrás: MEKH

A TTF-CEGH spread 1-2 €/MWh 

között mozgott a spot piacon!

A futures piacokon kisebb a különbség általában a két jegyzés között!

http://www.enacteam.hu/
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A 2020/2021. gázévre történő közös 

földgázbeszerzés tapasztalatai

• A MaTáSzSz csoport földgáz beszerzési eljárásának 1. körös ajánlati felhívása

2020.03.13-án került kiküldésre 16 kereskedő részére, a MEKH Hirdetmény

figyelembe vétel mellett.

• 7 tagvállalat vett részt a beszerzésben!

• A beszerzési eljárás 3 körös volt, a 3. körre az alábbi 2 cég adott be ajánlatot: 

• NKM 

• MET 

• A szerződések 2020. június végére megkötésre kerültek, a szerződéses szöveg 

véglegesítése kissé akadozott.

• Az elért eredmények összevethetőek más beszerzések eredményeivel, abszolút piaciak és 
versenyben alakultak ki!

• A MEKH Hirdetményben meghatározott referencia molekulaártól szinte minden tagvállalat 
elmarad, még ha X=0,524, akkor is!

http://www.enacteam.hu/
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A MEKH hirdetmény előzményei, mi is volt a cél?

• A korábbi rendszer nem volt ösztönző 

közgazdasági alapon:

– Magas földgázbeszerzési költség         Nagyobb 

támogatás

– Alacsonyabb földgáz beszerzési költség          

Kisebb támogatás

• Ráadásul ezzel a távhőkassza alapvetően nem 

csökken, inkább nő! 

http://www.enacteam.hu/
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• A MaTáSzSz már 2016-ban jelezte, hogy 

szükséges lenne az ösztönzés

• Első lépésként sikerült elérni a 

kapacitásgazdálkodásból származó ösztönzés 

lehetőségét

• Hosszú megbeszélés sorozat után alakult ki a 

MEKH ösztönzése az alacsony molekula árak 

irányába (Nem ez volt a MaTáSzSz konkrét 

javaslata, csak elvi szinten.)

A MEKH hirdetmény előzményei, mi is volt a cél?

http://www.enacteam.hu/
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A MEKH hirdetmény lényege

• Az RHD magasabb szintű mértékének 

elismerése mellett egy alacsonyabb, a piaci 

viszonyokhoz igazodó molekula árszint 

elismerése cégenként. (Az elmúlt 3 év adatai 

alapján szintem minden cégnél megtakarítás 

volt megállapítható.)

• Szint alatti valós költség: megtakarítás

• Szint feletti valós költség: veszteség

http://www.enacteam.hu/
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Speciális kérdés

• Mikor indítsunk és zárjunk egy földgáz tendert 

a versenypiacon, ha egy távhős céget 

irányítunk és a legjobb árat akarjuk elérni?

– Mit mond a szabályozás?

– Mit mond a MEKH?

– Mit mond a MEKH új Hirdetménye?

http://www.enacteam.hu/
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Várakozás a rendszerrel szemben:

– Ha egy távhőszolgáltató vagy 

távhőtermelő a MEKH 

Hirdetmény szerinti feltételek 

figyelembevételével írja ki a 

földgáz tenderét, akkor nagy 

eséllyel  magasabb lesz az 

elismert költsége, mint a valós 

költsége.

– Ha nem így tesz, akkor lehet, 

hogy nem!

A Matászsz eredményes tevékenységének köszönhetően:

http://www.enacteam.hu/
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Tapasztalatok
• Az első 2 évben a cél teljesült, idén úgy tűnik nem fog!

• Általában április-május időszakban futottak a tenderek

• Volt olyan cég, aki korábban zárta a tendert, volt aki 

május végén, nagy különbségek nem mutatkoztak.

• Nehéz volt az értékelés során, hogy S = „nem tudjuk”

http://www.enacteam.hu/
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Tapasztalatok
• A felhasználók arra törekedtek, hogy fix árakra 

szerződjenek a kockázatok kezelése érdekében.

• Ha X=0,524, akkor a 2020/21-es gázévre 

vonatkozóan a legtöbb vállalkozás nem éri el a 

referencia árszintet.

• Ha tényleg az a cél, hogy a tagvállalatok a lehető 

leginkább ösztönözve legyenek a versenyre, a lehető 

legoptimálisabb gázbeszerzésre, akkor  X értékét 

növelni lenne célszerű! 

http://www.enacteam.hu/
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Mi történik, ha az adott távhőn 

kívüli okból nem éri el a 

vállalkozás a refernciaszintet?

Elméletileg a MEKH figyelembe 

veszi a körülményeket! 
(A MaTáSzSz-nak megígérte a MEKH)

http://www.enacteam.hu/
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Szakértői javaslatok

1. X értékének felülvizsgálata a 2020/2021-es gázévre.

2. X értékének transzparenes módon történő 

meghatározása a jövőben

http://www.enacteam.hu/
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Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!

Bali Gábor

ügyvezető

ENERGIQ Kft.

gabor.bali@energiq.hu

30/9796980
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