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Absztrakt. A Europian Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) 

szervezete által publikált, 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv behatóan tanulmányozta Európa 

aktuális fejlesztési projektjeit, melyek várható hatását elemezve egy átfogó kép alkotható az 

egyes tagországok, illetve az együttműködő földgázrendszer egészét nézve is a jövőben mér-

hető termelési és fogyasztási előrejelzések figyelembevételével. A dolgozat célja a fejlesztési 

terv Belgiumot érintő fejlesztéseinek, beruházásainak, illetve az ország gázellátását egyéb 

módon érintő hatásoknak részletesebb bemutatása, hiszen Belgium gázellátó rendszere rend-

kívül különleges szerepet tölt be az európai gázellátásban. Saját földgáztermelése nincs, ked-

vező földrajzi helyzetének, valamint fejlett infrastrukturális hálózatának köszönhetően azon-

ban regionális gázelosztó szerepköre kiemelkedően fontos. 

Kulcsszavak: Belgium gázellátó rendszere, tízéves hálózatfejlesztési terv 

 

1. BELGIUM GÁZELLÁTÓ RENDSZERÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

Saját fosszilis energiahordozóval nem rendelkezik, mégis Európa egyik legnagyobb 

fajlagos energiafogyasztója. Saját gáztermelés nélkül is 90 milliárd m3 fölgáz áram-

lott vezetékrendszerén 2014-ben, valamint az országban működik Nyugat-Európa 

egyik legnagyobb gáztőzsdéje. A fentiek alapján könnyen belátható, hogy Belgium 

gázipara rendkívül sajátos struktúrával rendelkezik, ezért érdemes behatóbb tanul-

mányozásra. 4100 km hosszú gázszállító rendszerén két különböző minőségű (L, 

illetve H) gázt szállítanak, az L minőségű rendszeren a csúcsnapi igények esetén 

fellépő esetleges hiányok fedezésére 4 ponton keverőkört alakítottak ki. A szállító-

rendszer nyomásveszteségeinek pótlását 4 kompresszorállomás szolgáltatja, melyek 

közül három a betáplálási határpontokon, egy pedig az egyik legnagyobb csomó-

pontban működik. Az ország LNG terminállal is rendelkezik, mely Zeebrugge kikö-

tőjében került kialakításra. 

Belgium gázellátó rendszere példaértékű lehet minden európai ország számára. 

A hazai gázellátás több forrásból biztosított, a piacra gyakorlatilag az Európában 

elérhető összes forrásból képes eljutni a gáz, az ország gázhálózata minden szom-

szédos országgal összekapcsolódott. 

Földrajzi helyzetének és szállítási kapacitásainak köszönhetően nagy szerepet ját-

szik Európa gázellátásában, annak ellenére, hogy saját termelése nincs. A rendszer 

tranzitszerepet tölt be a nagyobb európai gázforrások (Norvégia, Hollandia), illetve 

a nagyobb európai piacok (Németország, Franciaország) között.  

A hazai igények kielégítése, valamint kiemelkedő tranzitálási tevékenységének 

céljából az ország betáplálási és átadási kapacitásai kiemelkedően nagyok. A szom-

szédos országok irányából 100 milliárd m3/a betáplálási kapacitás áll rendelkezésre, 
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míg a belga szállítórendszerről közel 76 milliárd m3/a gázmennyiség átadására van 

kiépített kapacitás. Legjelentősebb import partnere Hollandia, ahonnan L és H mi-

nőségű gázt egyaránt vételeznek, és összesen 3 határponton, közel 40 milliárd m3/a 

kapacitású vezetékeken érkezhet a földgáz. Szintén jelentős szerep jut Norvég és 

LNG betáplálásnak, melyek csomópontja Zeebrugge, itt található még az Egyesült 

Királysággal összekötő Interkonnektor vezeték csatlakozási pontja is. Ezen a ponton 

található az ország betáplálási kapacitásainak majdnem fele, valamint itt működik 

Nyugat-Európa egyik legjelentősebb gázkereskedelmi tőzsdéje (ZEE) is. Belgium az 

országba szállított gáz kiemelkedő részét tranzitálja, jelentős átadási kapacitások ta-

lálhatók Németország, illetve Franciaország irányába is, de Luxemburg gázellátásá-

ban is tevékeny részt vállal. Franciaország irányába a korábban említett L minőségű 

gáz szállítására is lehetőség van. A rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően 

a német határpontokon napjainkra kétirányú szállítás valósítható meg. 
 

1. táblázat 

Országhatár be- és kiadási kapacitások 

 
Forrás: ENTSOG system development map (2013/2014) 

 

Mivel a hazai igények ellátásának forrásdiverzifikációja, illetve ellátásbiztonsága 

a jelenlegi és a jövőben feltételezett fogyasztások tekintetében is magas szintű és 

biztosított, a rendszer fejlesztésének célja az európai rendszerhez történő integráció 

további erősítése, a fizikai kapcsolatok bővítése, a flexibilitás erősítése, illetve a je-

lenleg fennálló magas szolgáltatási színvonal hosszú távú fenntarthatóságának el-

érése. 
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2. A TÍZ ÉVES HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERV  

Az Európai Unió 3. Energiacsomagjában foglaltaknak megfelelően a Europian Net-

work of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) 2013-ban immáron har-

madik alkalommal állította össze az egyes országok rendszerirányítóival egyeztetve 

a 10 Éves Hálózatfejlesztési Tervet (Ten-Year Network Development Plan), mely 

egész Európát egységesen vizsgálva mutatja be az elkövetkező évek gázellátási 

nagyprojektjeit, azok létjogosultságát a jövőbeli trendek vizsgálatával, valamint a 

várható és feltételezett gázellátási változások és kockázatok figyelembevételével. 

A publikáció a tervezett fejlesztések hatástanulmányait figyelembe véve szám-

szerű képet fest a vizsgált ciklus végén fennálló ellátás biztonsági, forrásdiverzifiká-

ciós helyzetről mind az egész kontinensre, mind az egyes tagországokra nézve. A 

tanulmány alapvetően három részre bontható. Az első szakaszban a készítők saját 

kutatás, illetve több más tanulmány alapján elkészítették a vázolt időszakban várható 

fogyasztási, illetve forrásoldali gázmennyiségek becslését. A fogyasztási adatokat 

napi mennyiségekben, különböző gázigény szituációkra (átlagos, csúcsnapi, átlagos 

kockázatú, 14 napos átlagos kockázatú fogyasztás) adták meg. A forrásoldali adato-

kat a termelési- és készletbecslések, illetve várható kapacitásviszonyok figyelembe-

vételével szintén több esetet vizsgálva (legkisebb, legnagyobb, átlagos várható ter-

melés) kerültek meghatározásra. 

A tanulmány következő szakasza részletesen leírja a vizsgált időszak tervezett 

hálózatfejlesztési projektjeit, külön említve a már finanszírozási (FID), illetve a még 

csak tervezési (Non-FID) fázisban lévő beruházásokat. Az egyes rendszerelemeket 

külön-külön részletezve bemutatja mind a vezetékrendszerre, a tárolókapacitásra, il-

letve az LNG terminálokra vonatkozó fejlesztéseket. 

A harmadik szakasz a bemutatott rendszerfejlesztési tervek hatásait, illetve ered-

ményeit vizsgálja, a korábban említett fogyasztási adatokat, illetve egyéb kockázati 

tényezőket figyelembe véve. A dokumentum kiemelt kockázati eseményeket is meg-

jelöl, ezek esetleges hatásait külön is bemutatja. 

A tanulmány 3 időpontban hajtott végre vizsgálatokat, (2013 [bázisállapot], 2017, 

2022) a tervezett fejlesztésekkel a már kialakult állapotokat vizsgálja. Ezekben rész-

letesen bemutatja a korábban említett fogyasztási szituációkat, illetve a fent említett 

kiemelt kockázati események hatására kialakuló gázellátási lehetőségeket, különös 

tekintettel az adott régió vagy ország ellátási flexibilitására.  

 

3. A GÁZIGÉNYEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA BELGIUMBAN 

A fejlesztési tervben publikált előrejelzések szerint a vizsgált időszakban Belgium 

mutatói az európai trendeknek megfelelő, folyamatosan növekvő gázfogyasztási ér-

tékeket prognosztizálnak. Az átlagos felhasználási előrejelzések 10% körüli növeke-

dési rátát vetítenek elő, mely szinkronban van az EU-s átlaggal, azonban a csúcsnapi, 

illetve az ehhez köthető 14 napos kockázati esetek ennél nagyobb, 25% körüli értékre 

adnak becslést.  
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A növekedési ütem eltérésének egyik lehetséges magyarázata lehet a hőmérsék-

lettől függő fogyasztású szektorok szerepvállalásának fokozatos növekedése az idő-

szak folyamán. A két érték közti olló nyílása az időjárási viszonyoknak inkább kitett, 

ezáltal a csúcsfogyasztási időszakban megnövekedett igényekkel jelentkező csopor-

tok fogyasztási növekedését vetíti elő. Ezek lehetnek a háztartási, illetve a szolgálta-

tói szektor fogyasztói, valamint az erőművi fogyasztás, illetve a kapcsolt hő- és 

áramtermelés. 
 

2. táblázat 

Belgium gázigényeinek várható alakulása 2013-2022 között 

 
(Forrás: ENTSOG 10 éves hálózatfejlesztési terv 2013–2022, C melléket) 

 

Mivel a belga háztartások legnagyobb hányada jelenleg is hozzáfér a szolgáltatott 

gázhoz, tehát új bekapcsolások már számottevően nem várhatóak, valamint az EU-s 

és nyugat-európai trendek mindinkább a korszerűbb és energiatakarékosabb tüzelés-

technikai megoldások felé mutatnak, a háztartási szektor gázfogyasztása inkább ne-

gatív irányban kellene, hogy elmozduljon. Ebből kifolyólag a bemutatott várható 

gázfogyasztási adatok a szolgáltatási szektor, illetve a CHP-egységek és erőművek 

fogyasztásának növekedését prognosztizálja. 

Előbbi, jelenleg kis részarányt képvisel a gázfogyasztási mérlegben, azonban a 

szektor Belgium gazdaságában rendkívül erős, további térnyerése magyarázhatja az 

elővetített számokat. Utóbbiak jelentős erősödését az atomenergia-hasznosítás fo-

lyamatos háttérbe szorítása vetítheti elő, mivel az így kiesett árammennyiséget a 

megújulók csak részben fogják tudni pótolni, a gázüzemű erőművek és CHP-üzemek 

szerepvállalása is nőhet a folyamat során. 

 

4. A TÍZ ÉVES HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERV BELGIUMRA VONATKOZÓ  

PROJEKTJEI 

Alveringem–Maldegem vezeték 

A 10 éves fejlesztési tervben szereplő, Belgiumra vonatkozó legnagyobb volumenű 

beruházás mindenképp az Alveringem és Maldegem (Zeebrugge) között megépülő 

új vezetékszakasz. A létesülő vezeték egy komplex nemzetközi fejlesztés részét ké-

pezi, melynek Belgiumra eső része a csőszakasz megépítése.  
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1. ábra 

Alveringem–Maldegem vezeték tervezett nyomvonala 

(Forrás: ENTSOG system development map 2014) 

 

A beruházás célja a belgiumi Zeebrugge-i gázkereskedelmi központ, illetve szin-

tén a 10 éves fejlesztési terv keretén belül megépülő franciaországi Dunkirk LNG 

terminál közötti fizikai kapcsolat kiépítése. A Dunkirk terminál – elkészülte után – 

éves szinten további 10 milliárd m3 betáplálási kapacitást jelent a francia, illetve eu-

rópai földgázrendszerbe, melynek nemzetközi piacra szánt részének fizikai elszállí-

tását biztosítja a távvezeték. A belga szakasz kb. 74 km vezetékhosszt jelent, és a 

címben említett nyomvonalon kerül létesítésre. A vezeték tervezett kapacitása évi 8 

milliárd m3, első ütemben csak Franciaország irányából Belgium felé. A fejlesztés-

nek köszönhetően természetesen új határkeresztező pont is kialakításra kerül az or-

szághatáron. A tervek szerint mind az LNG-terminál, mind az új vezetékszakasz 

2015 végén üzembe léphet, és a fizikai szállítás is megvalósulhat. 
 

A luxemburgi vezeték fejlesztése 

A két ország gázpiacainak további integrációjaként, illetve a célország ellátásbizton-

ságának növelése érdekében a tervezett fejlesztés a jelenleg rendelkezésre álló kapa-

citások növelését tűzi ki céljául. A terv alapján a vezeték Bras és Petagne közti 50 

kilométeres szakaszát az eredeti DN300-as átmérőről DN500-ra cserélnék, ezáltal 

további 1 millió m3/napos kapacitást adva a vezetéknek, mely közel 30%-os növe-

kedést jelent. A fejlesztés jelenleg csak tervezési fázisban van, a munkálatok kezde-

tének kitűzött célja 2016–2017-re tehető. 
 

A zeebrugge-i csomópont fejlesztései 

Zeebrugge nem csak a belga gázellátás, de a komplex európai szállítórendszer egyik 

kulcspontja. Ide fut be a norvég, illetve brit összekötő vezeték, illetve itt található az 

LNG-terminál is, a belga rendszer betáplálási kapacitásainak fele itt koncentrálódik, 

melynek nagy része további tranzitszállítás után éri el Európa további piacait. 

A fejlesztések egyik fele az LNG-terminált célozza, melynek keretén belül egy 

új LNG tároló tartály kerül kialakításra, mely további 180 000 m3 LNG (kb. 100 
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millió m3 földgáz) tárolását teszi lehetővé, 50%-os kapacitásnövekedést eredmé-

nyezve. A projekt másik részeként egy második móló is kialakításra kerül, mely to-

vábbi LNG-tankerek töltési és ürítési lehetőségét biztosítja, akár 2000–217 000 m3-

es tartományban is.  

A csomópontot érintő beruházások másik fele a vezetékek kapacitásnövelését 

tűzi ki céljául, melynek keretén belül egy kompresszorállomás kerülne kialakításra 

a Norvégiából szállító vezeték végpontjánál, melynek feladata a vezeték kapacitásá-

nak 10–15%-os növelése. 

 

Egyéb projektek, melyek Belgium gázpiaci szerepét közvetve érinthetik 
 

 
2. ábra 

A TENP-vezeték kétirányúsítása 

(Forrás: Gas Regional Investment Plan 2013–2022, South-North Corridor, main report) 

 

A 10 éves hálózatfejlesztési terv természetesen több egyéb projektet is említ, amely-

nek valamilyen szintű közvetett hatása lehet a belga szállítórendszer európai szerep-

körére, illetve Belgium gázellátására, azonban ezek közül kettő definiálhatóbb ha-

tással rendelkezik. 
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Az egyik Németországhoz köthető, melynek keretében a TENP–vezeték kétirá-

nyú szállítási lehetőségét valósítanák meg. Mivel a vezeték eddig csak Belgium irá-

nyából szállított Németország déli területeire, illetve egészen Svájcig, a vezeték szál-

lítókapacitásának kétirányúsítása jótékonyan befolyásolhatja az észak–déli európai 

tengely gázellátását. A fejlesztés megvalósítását követően, ha a piaci igények úgy 

kívánják, az Olaszországba érkező algériai gáz a TENP-vezetéken, Belgiumon ke-

resztül akár Nagy-Britanniáig is eljuthat, további forrást, illetve versenyhelyzetet te-

remtve az érintett piacokon. 

Szintén kiemelkedő jelentőséggel bírhat az Északi-Áramlat 3. és 4. vezetékének 

megépítése az északnyugati-európai régió gázellátására. A két vezeték együttesen 

további 55–60 milliárd m3-es éves kapacitást biztosít, mely képes kielégíteni a régió 

növekvő igényeit, illetve a folyamatosan csökkenő L-minőségű gázkészletek pótlá-

sát is szolgálhatja. A beruházás természetesen az orosz gáz szerepének jelentős erő-

södését vonná maga után a régió piacain, ez azonban a hosszú távú ellátásbiztonságot 

szem előtt tartva elengedhetetlennek tűnik. A vezetékek fektetése a tervek szerint 

2016–2017-ben kezdődhet, azonban a munkálatok megkezdését politikai tényezők 

is erősen befolyásolhatják. 

 

5. A BERUHÁZÁSOK HATÁSA BELGIUMRA 

A diverzifikált forrásoknak, illetve a fejlett infrastrukturális hálózatnak köszönhe-

tően az ellátás flexibilitása a bázisévben is 20%-ot meghaladó értéket mutat mind az 

átlagos fogyasztási napokon, mind a csúcsfogyasztási időszakokban. A vizsgált idő-

szak végére a fejlesztési tervben ismertetett beruházásoknak köszönhetően, illetve a 

növekvő igények ellenére is fennmarad a rendszer magas fokú flexibilitása, a már 

finanszírozási fázisban lévő projektek figyelembevételével is. A publikációban kü-

lön ismertetett esetleges kiemelt kockázati események bekövetkezése sem gyakorol-

hat számottevő hatást a belga gázellátásra, az ország szempontjából kritikusnak te-

kinthető Norvég vezetéken történő szállítás megszakadása, illetve az LNG-minima-

lizáció sem csökkenti 20% alá az ellátási flexibilitást. A tanulmány arra is rávilágít, 

hogy az összeurópai viszonylatban két legjelentősebb forrás, az orosz gáz, illetve az 

LNG sem foglal el 20%-nál nagyobb hányadot az ország ellátásában sem a fejlesz-

téseket megelőzően, sem azokat követően. Ez a gázforrások kiemelkedően magas 

diverzifikáltságának egyik legjobb indikátora, és egész Európát vizsgálva is csak ke-

vés terület büszkélkedhet vele. 

A tanulmány forrásútvonal diverzifikációs indikátora Belgiumra nézve 2323-as 

érték egy 10 000-es skálán a 2013-as bázisévben, ahol a minél kisebb érték tekinthető 

jó eredménynek. Ezzel a mutatóval az ország az 5. egész Európát figyelembe véve. 

A fejlesztési időszak végén a tervezésben lévő beruházásokat is figyelembe véve ez 

az érték 1850-re mérséklődhet, mely további javulást prognosztizál az ország gázel-

látására nézve. 
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6. A BERUHÁZÁSOK REGIONÁLIS HATÁSAI 

Mivel az ország jelentős mennyiségben tranzitál földgázt a régió több országának 

piacára, illetve azok integritása napjainkban is számottevő, a rendszeren végzett fej-

lesztések nem csak az ország ellátását, de a régiós helyzetet is befolyásolják, javítják. 

A korábbi szakaszokban bemutatott beruházási projektek is ezt támasztják alá, leg-

többjük nem lokális hatású, inkább regionális szerepük van. Ez alól talán csak a lu-

xemburgi vezeték kapacitásnövelése képez kivételt.  

A zeebrugge-i csomópont fejlesztéseinek célja egyértelműen a betáplálási kapa-

citásnövelés, a kompresszorállomás megépítése a Norvégia irányából érkező gáz 

mennyiségének növelését, míg az LNG-terminál második kikötőegysége a cseppfo-

lyós földgáz szerepének megerősítését tűzik ki célul. A terminálon tervezett új LNG-

tároló tovább javíthatja a rendszer működésének rugalmasságát. 

A dunkirki LNG-terminál, illetve a hozzá kapcsolódó vezetéképítési projekt, 

mely magába foglalja a Belgiumot is érintő Alveringem–Maldegem vezetékszakasz 

konstrukcióját, egy új betáplálási forrást teremt a regionális ellátórendszeren. E for-

rás pedig kevésbé országos, inkább regionális kihatású lehet. Ezt a belgiumi vezeték 

kapacitása, illetve csatlakozási pontja is alátámasztja. Hiszen a terminál 10 milliárd 

m3/éves kiadási kapacitásának akár 80%-át a Belgiumba szállító vezeték képes lesz 

a zeebrugge-i gázkereskedelmi központ irányába szállítani, ahol a piaci helyzetnek 

megfelelő igények kielégítését szolgálhatja. 

A fent említett fejlesztések egyik legfontosabb oka leginkább az lehet, hogy az 

elemzések az L-minőségű gáz termelésének fokozatos visszaesését várják a vizsgált 

ciklus végére, a készletek apadása miatt. 
 

 
3. ábra 

A belgiumi fejlesztések regionális szerepe, hatásai 

(Forrás: Gas Regional Investment Plan 2013–2022, North-West region, main report) 
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Az így kieső, egyébként a régió ellátásában nagy szerepet játszó gáz helyét más 

forrásokból kell megoldani. A Norvégia irányából történő szállítás erősítése, vala-

mint az LNG-források szerepének fokozatos növelése Zeebrugge-ben, illetve 

Dunkirkben a probléma egyik részmegoldása lehet, azonban a teljes gázmennyiséget 

nem képes pótolni. 

A helyzet leginkább Hollandia, Németország, illetve Belgium gázellátását érinti. 

A belga rendszer L minőségű gázt szállító rendszerének átalakítására a 10 éves fej-

lesztési terv nem tartalmaz beruházásokat, ellentétben például Németországgal, ez a 

következő fejlesztési ciklus feladata lehet. 

 

A cikk a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ kere-

tében készült. 
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