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STRATÉGIA | Lehőcz Balázs Gábor: az energetikai csoport azon dolgozik, hogy a mostani válság nyertesei közé tartozzon

Bajban is figyeli a lehetőségeket a MET
B. HORVÁTH LILLA | A kezdeti sokk után jön a válság tovább-
gyűrűző hatása, ami főként a vállalatok fizetésképte-
lenségében mutatkozhat meg – mondta a Világgazda-
ságnak Lehőcz Balázs Gábor, a MET csoport eszköz-
divíziójának vezetője.
Hogyan érinti a járvány miatt 
megcsappant kereslet a MET cso-
port gáz- és áramértékesítését?

QQA járvány hatására az egész vi-
lágon megfigyelhető gazdasági 
lassulás természetesen az ener-
giafelhasználásban is megmutat-
kozik. Az elmúlt hónapokban na-
gyon jelentősen esett az európai 
gáz- és áramfogyasztás. Ez első-
sorban azokat az országokat érin-
tette, amelyek a teljes korlátozás 
mellett egész iparágakat is lezár-
tak, például Olaszországot vagy 
Spanyolországot. Magyarorszá-
gon egyelőre kevésbé drasztikus 
a csökkenés, de itt is nagy nyo-
más alatt vannak az energiapiaci 
szereplők. Az alacsonyabb érté-
kesítési volumenek miatt a ke-
reskedőknek likvidálniuk kell a 
megmaradó mennyiségeket; ez 
a jelenlegi, sosem látott alacsony 
energiaárak mellett súlyos vesz-
teségeket okoz az egész iparág-
nak. Ha a piaci szereplők túl van-
nak e kezdeti sokkon, akkor jön 
a válság továbbgyűrűző hatása, 
ami főként a vállalatok fizetés-
képtelenségében mutatkozhat 
meg. A következő időszakban 
ezt látjuk a nagy kintlévőségek-
kel dolgozó kereskedők legfonto-
sabb kockázatának.

Kellett-e lemondania a MET-nek 
lekötött erőművi kapacitásokat, 
vagy módosítania gázvásárlási 
szerződéseket?

QQAz ügyfelek villamosenergia-
ellátásához nem kellett erőművi 
kapacitást lemondani. A csoport 
traderei a kereslet és a kínálat el-
téréséből eredő pozíciókat folya-
matosan, akár napon belül több-
ször is optimalizálják – a jelenlegi 
piaci likviditás elegendő a pozíci-
ók menedzseléséhez. A napi szin-
tű optimalizálás bevett gyakorlat 
a MET csoportnál, hiszen a Duna-
menti Erőművet is folyamatosan 
optimalizálva működtetjük. A Du-
namenti Erőmű és a MET portfóli-
ójában lévő többi kiserőmű is szin-
te kivétel nélkül szerepet vállal a 
rendszerszintű szabályozásban.

A Dunamenti Erőmű mekkora tel-
jesítménnyel termelt áprilisban az 
egy évvel korábbihoz képest?

QQA koronavírus-járvánnyal nincs 
összefüggésben az adott havi ter-
melés: inkább arra reflektál, hogy 
az úgynevezett clean spark spread 
mutató éppen pozitív vagy nega-
tív-e. Az erőmű áprilisban az elő-
zetes tervek szerint működött, 
azaz áramot termelt, és a rend-
szerszintű szabályozásban is részt 
vett. A járvány miatt egyelőre nem 
változott a termelése, de kollégá-
ink egészségének védelmében 
számos óvintézkedést bevezet-
tünk, hogy minimalizáljuk a fer-
tőzés terjedését, és biztonságos 
munkakörnyezetet teremtsünk vé-
dőfelszerelések kötelező használa-
tával, fokozott fertőtlenítéssel. A 
helyzet helyes kezelése és – ener-
giatermelési szempontból – vi-
szonylagos kiszámíthatósága nem 
jelenti azt, hogy a koronavírus 
előtti időszak trendje nem változ-
hat meg akár már rövid vagy kö-
zéptávon. Ez hozhat a tervezettnél 
gyorsabb átalakulást a megújuló 
energiatermelés irányába, vagy a 
pénzügyi, gazdasági nehézségek 
miatt előidézheti ennek lassulását 
is egy átalakuló globális gazdasági 
modellben. A MET-ben úgy látjuk, 
hogy a koronavírus-járvány okoz-
ta közvetlen egészségügyi és gaz-
dasági hatások jól láthatók vagy 
modellezhetők, de a hosszú távú 
hatások tekintetében igen nagy 
a bizonytalanság világszinten, és 
ez befolyásolhatja a kelet-közép- 
európai régió energiapiacait is.

Átadja-e a MET a kabai naperőmű-
vét a tervezett határidőre?

QQIgen, a menetrendben nincs csú-
szás. A generálkivitelező német 
IBC Solar és a magyarországi al-
vállalkozók a járvány idején is fo-
lyamatosan dolgoznak, és profi mó-
don működnek együtt. A projekt az 
előzetes tervek szerint halad.

A MET megváltozott működési kö-
rülményei hogyan érintik a csoport 
várható éves eredményét?

QQA MET csoport is szembesült a 
koronavírus-járvány hatásaival, 
és most három dologra összpon-
tosít: a munkatársak egészségé-
nek megőrzésére, a likviditásra, 
valamint a hosszú távú gazdasági 
hatások elemzésére és kezelésé-
re. A csoportnak három erős di-
víziója van (európai végfogyasztói 
értékesítés, trading és nagykeres-
kedelem, eszközkezelés és ener-
giatermelés), és a korábban meg-
határozott üzleti stratégia a 
mostani helyzetben is helytálló-
nak bizonyult. Természetesen az 
adott üzletágak eredményei adott 
időszakban eltérők lehetnek, de a 
három lábon állás biztosítja a vál-
lalat stabil pozícióját.

Az új helyzet miatt mely fő ponto-
kon kellett módosítani az idei üzle-
ti tervet?

QQA csoportszintű üzleti tervet 
nem kellett módosítani a járvány 
miatt. Persze, figyelembe véve 
a veszélyhelyzetet, elvégeztük a 
megfelelő vizsgálatokat, ahol er-
re szükség volt. A cég igyekszik 
elkerülni minden lehetséges koc-
kázatot, és arra készül, hogy ha 
mégis bekövetkezne egy nem várt 
negatív hatás, akkor időben és a 
megfelelő lépésekkel tudjon rea-
gálni.

Elmaradnak-e tervezett fejleszté-
sek, akvizíciók?

QQA tervezett akvizíciók végre-
hajtása egyelőre nem szenvedett 
csorbát, de a MET folyamatosan 
figyeli a piac változásait, és ha 
egy akvizíciót túlzottan kockáza-
tosnak ítél, akkor a megfelelő idő-
ben a megfelelő döntést hozza. A 
csoportnak ugyanakkor nemcsak 
a kockázatok monitorozása a fel-
adata, hanem az is, hogy a hely-
zetből adódó esetleges lehetősé-
geket időben észlelje. Azt, hogy 
továbbra is tartjuk a stratégiai 
irányt, és optimistán tervezünk a 
piacon, az is bizonyítja, hogy a jár-
vány idején, áprilisban kötöttünk 
le jelentős, 1,3 milliárd köbmé-
ter földgáz szállítására vonatkozó 
kapacitást az épülő horvátorszá-
gi LNG-terminálon. Ez a beruhá-
zás mérföldkő a térség energiapi-
acának fejlődésében, hiszen – az 
újabb üzleti lehetőség mellett – 
fontos szerepe lesz a térség ellá-
tásbiztonságának és forrásdiverzi-
fikálásának növelésében is.

Az új helyzetnek van-e a MET szá-
mára bármilyen kedvező változá-
sa: például várható-e, hogy ver-
senytársai esnek ki a piacról?

QQMinden válságnak vannak vesz-
tesei és nyertesei; a MET csoport 

azon dolgozik, hogy a nyertesek 
közé tartozzon. A gazdasági ha-
tások felmérése még nem ért vé-
get, ezért túlzott optimizmus len-
ne bármilyen nyertes pozícióról 
beszélni. A 2008-as gazdasági 
válságot is azok a vállalatok tud-
ták átvészelni, amelyek a változá-
sokat megfelelően menedzselték, 
és jól alkalmazkodtak az új hely-
zethez. A MET az elmúlt években 
többször is bizonyította már kiváló 
adaptációs képességét.

A MET szerint mikorra áll vissza  
a piacon a járvány előtti helyzet?

QQA világ akkor áll majd vissza a 
normál kerékvágásba, ha sikerül 
megtalálni a koronavírus elleni ol-
tást vagy a betegség gyógymód-
ját. Addig vészhelyzetben élünk, 
amelyet persze kezelünk valami-
lyen szinten, és a lakosság is meg-
tanul együtt élni a járvánnyal. A 
világ nem lesz teljes egészében 
olyan, mint előtte. Mint minden 
válság után, ezúttal is átrende-
ződés várható, és ez hatással lesz 
az energiaszektorra is. Elég az 
olajárak változására, a rendkívü-
li volatilitásra gondolni – de hogy 
ez hosszú távon milyen hatást gya-
korol az olajcégekre vagy az egyes 
szektorokra, a fogyasztói szoká-
sokra, ma még nehéz megjósolni.

ÁPRILIS | A magyar főváros modellezett átlagháztartása a havi jövedelme 3,4 százalékát fizette ki áramért és gázért

Alacsonyak a tarifák, de a pénz is kevesebb
B. H. L. | Áprilisban is tartották azo-
kat a kedvező európai pozícióikat a 
magyarországi lakossági áram- és 
gáztarifák, amelyek a rezsicsökken-
tés legutolsó lépésében alakultak ki 
– derül ki az Eurostat diagramjaiból, 
amelyeket a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal tett köz-
zé. Az áram továbbra is Budapesten 
volt a második legolcsóbb: kilowatt-
óránként 11,08 eurócent maradt. En-
nél kevesebbért – 7,55 centért – csak 
Belg rádban jutott villamos energiá-
hoz a lakosság, legtöbbet pedig Ber-
linben és Koppenhágában fizetett, 
több mint négyszer annyit, mint a 
budapestiek.

A vásárlóerő-paritás (PPS) szerin-
ti összevetésben a kilowattóránkén-

ti budapesti tarifa már csak a kilen-
cedik legalacsonyabb (18,50 PPS) 
volt. A legmagasabb értékek Varsó-
ra (32,56) és Prágára (31,72) jöttek 
ki, a legszerényebb pedig Helsinki-
re (11,94).

A lakossági gáz ára Budapesten 
volt a legalacsonyabb Európában, 
de az itteni, kilowattóránkénti 3,03 
eurócentnél nem fizettek sokkal 
többet a bukarestiek sem (3,12). A 
gázdíj Stockholmban bő hétszer ek-
kora (22,03), Amszterdamban pedig 
pedig bő háromszor ekkora (10,59) 
volt kilowattóránként.

A magyar főváros jól állt a gáztari-
fa vásárlóerőre vetített összevetésé-
ben is: az 5,05 PPS-es érték az ötö-
dik legkedvezőbb volt. Ennél jobb 

adat csak Rigára, Londonra, Brüsz-
szelre és Luxembourgra (3,66) ju-
tott, a legrosszabb pedig Stockholm-
ra (18,11), majd Szófiára (10,15).

Budapest az európai rangsornak 
pontosan a közepén áll abból az 
egyébként legreálisabbnak számí-

tó szempontból, hogy egy modelle-
zett háztartás fizetésének hány szá-
zalékát viszi el együtt az áram- és a 
gázrezsi kifizetése. A magyar fővá-
rosra jutó áprilisi érték 3,4 százalék 

volt (a márciusi 3,3). A lista legked-
vezőbb helyére került luxembour-
giak esetében ez csak 1,1 százalék, 
míg a sor másik végén lévő Szófiáé 
6,9 százalék.

AZ ÁRAM- ÉS GÁZREZSI SÚLYA* | 
2020. április (százalék)

Forrás: MEKH, VG-grafika * egy modellezett budapesti háztartás jövedelméből
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a trend esetleges 

változása a tervezettnél 
gyorsabb átalakulást hozhat 
a megújuló energiatermelés 

irányába, de előidézheti 
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