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Tartalom
Kedves Olvasó!
Aktuális számunk a
szokásostól eltérően
dupla kiadásként jelenik meg, mind a cikkek
száma, mind azok
hossza meghaladja a
megszokottat. 201 6 első félévének energiapiaci trendjeinek bemutatása után szólunk
a földgáztüzelésű erőművek jövedelmezőségében beállt változásokról, a szén-dioxid
kvótaárakra több országban tervezett árküszöb lehetséges hatásairól. Olvashatnak a megújuló villamosenergia-termelés ösztönzésének aktuális kérdéseiről és dilemmáiról, a Gazprom árazási stratégiájáról és a villamosenergia-tárolás jövőbeni kilátásairól.
Az európai földgázárak folyamatos csökkenésének
hatására látványos javulás következett be a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségében. A villamosenergia-import lendületes növekedése az utóbbi
másfél évben megtorpanni látszik, miközben több
hazai gázüzemű erőmű kihasználtsága biztató
növekedésnek indult. A szenes és földgáztüzelésű
erőművek közti jövedelmezőségi olló a kedvező
folyamatoknak köszönhetően még nem zárult be, de
jelentősen szűkült. Írásunk részletesen bemutatja az
utóbbi másfél évben lejátszódó folyamatokat.
Az európai erőművek relatív versenyképességét a
tüzelőanyagár-viszonyok mellett a szén-dioxid kvótaárak mindenkori mértéke is erősen befolyásolja. A
kvótaárak évek óta rendkívül nyomott szintje az unió
klímavédelmi vállalásait is veszélyeztetni látszik,
ezért számos kritika fogalmazódott meg az európai
kvótakereskedelemi rendszerrel szemben. Egyes
tagállamok a kvótaárak legalacsonyabb szintjének
adminisztratív szabályozását, egy ún. karbon-árküszöb bevezetését javasolták. Cikkünkben ezen javaslatok hátterét, megvalósulásuk esélyeit és lehetséges
hatásait mutatjuk be.

Harmadik írásunk a megújuló villamosenergia-termelés támogatásának aktuális kérdéseit tárgyalja.
Június 7. és 9. között a megújuló alapú villamosenergia-termelés szabályozásának négy aktuális területére fókuszáló rendezvénysorozatot szervezett a
REKK: a konferencián áttekintettük régiónk országainak 2020-as megújulós céljai terén elért előrehaladását, az EU 2030-as célkitűzésének végrehajtása körüli kérdőjeleket, az újonnan alkalmazandó
tendereztetési eljárásokra vonatkozó terveket és dilemmákat, illetve a most bevezetendő új METÁR
keretszabályait.
A kiadvány negyedik cikke a Gazprom földgázárazási
stratégiája előtt álló kihívásokkal foglalkozik.
Európában a földgáz ára 201 6-ban történelmi mélypontra esett, miközben a kontinens földgázkereslete
lényegében stagnált. Az Európába irányuló orosz
gázexport azonban még ebben a nyomott piaci környezetben is tovább nőtt. Írásunk Oroszország
európai gázárazási stratégiáját vizsgálja, és felvázolja
a Gazprom lehetséges jövőbeli lépéseit.
Az utolsó írás a megújuló alapú, elsősorban időjárásfüggő villamosenergia-termelés piaci integrációjához és a szektor dekarbonizációjához nélkülözhetetlen villamosenergia-tárolás jelenlegi helyzetével, jövőbeni fejlődési lehetőségeivel és a tárolási
technológiák térnyerése előtt álló szabályozási kérdésekkel foglalkozik. A tárolás jövőjét tárgyaló írásunkat későbbi számainkban több, az Európai
Bizottság által elképzelt villamosenergia-piaci modell
szempontjából kiemelt fontosságú kérdés vizsgálata
követi.
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016 első felének energiapiaci folyamatait elsősorban az olaj- és szénárak emelkedése, illetve a széndioxid-kibocsátási kvótaár csökkenése határozta meg. Mivel az olajindexált szerződésekben a
nyersanyag árának emelkedését a gázár csak késve követi, az idei első félévben jelentősen, éves alapon
22%-kal nőtt az Európába irányuló orosz gázexport. Az év első három hónapjában meredeken esett a német
EEX-en kereskedett jövő évi határidős zsinór- és csúcs-áramár, a gáz- és a kvótaárak csökkenésével azonban némileg ennek ellenére is javult a gáztüzelésű erőművek jövedelmezősége. A régió többi országához
hasonlóan az év elején Magyarországon is jelentősen csökkent a villamos energia ára, a második negyedév
áremelkedését követően azonban a félév átlagában a HUPX felára 12,2 EUR/MWh volt az EEX-hez képest, 3
euróval több, mint egy évvel korábban. A gázpiacon az olajindexált import olcsóbbá válásának köszönhetően jelentősen, 1,9-ről 2,7 milliárd m 3-re nőtt az Ukrajna felőli behozatal, de számottevően nőtt az osztrákmagyar interkonnektor forgalma is. A REKK becslése szerint az idei második negyedévben nem volt lényeges különbség az egyetemes szolgáltatók elismert beszerzési költsége és az Oroszországból származó import tényleges, az Eurostat adatai alapján számított ára között.

A tavalyi második félév általános energiapiaci áresését követően az idei év első felében emelkedtek a
nyersanyagárak, ami – némi késéssel - az európai villamosenergia-piacon is éreztette a hatását. A Brenttípusú nyersolaj januárban 26 dolláros mélypontra
süllyedt, a júniust viszont – 85%-os drágulást követően – 48 dolláron zárta. Ezzel párhuzamosan a szén is
magára talált: az ARA-jegyzésű nyersanyag havi átlagára január és június között 1 5%-kal emelkedett (1 .
ábra).
Márciusban – az alacsony téli keresletnek köszönhető magas tárolói készletek és a februárban rekordszintre szökő amerikai kitermelésnek köszönhetően
- több éves mélypontra, 1 ,7 USD/MMBtu-ra csökkent
a Henry Hub gázár. Áprilisban jelentősen visszaesett
a Japánba szállított spot LNG ára is (2. ábra). Ennek
hátterében részben az olajár emelkedését csak késve éreztető olajindexált szerződések árleszorító hatása, részben a csökkenő kereslet állt. Az Eclipse
Energy becslése szerint a tavaly 4%-kal 85 millió ton-

nára csökkent japán kereslet idén 80 millió tonnára
mérséklődhet, miközben az ország hosszú távú
szerződéses kötelezettsége 71 millió tonna, vagyis a
spot piacon csak 9 millió tonnát kell beszereznie.
Az ázsiai-csendes-óceániai térség LNG-kínálata viszont gyors ütemben bővül: Ausztrália valaha volt
legnagyobb, 54 milliárd dolláros erőforrás-fejlesztési, Gorgon névre keresztelt projektjének keretében
márciusban indult útjára Japánba az első LNG-szállítmány. A több fázisban megvalósuló projekt teljes
kapacitása évi 1 5,6 millió tonna lesz. Májusban megkezdte a termelést az Australia Pacific LNG Train 2 és
a Gladstone LNG Train 2 is (3,9-3,9 millió tonna éves
kapacitás), jövőre pedig további három létesítmény
állhat üzembe (Wheatstone, Prelude és Ichthys;
összesen 21 ,4 millió tonna kapacitás).

Szén és olaj ár ($)

Az olajárak év elejéig tartó csökkenésének köszönhetően a félév során még folyamatosan csökkent a
hosszú távú importszerződés keretében Oroszországból érkező gáz német határon regisztrált ára.
Március végén az E.ON-csoporthoz tartozó, a cég
fosszilis erőműveit üzemeltető Uniper
1 . ábra A Brent nyersolaj azonnali, és az ARA-jegyzésű szén legrövidebb határidős havi
megállapodott a Gazprommal a hosszú
árának alakulása 201 5. januártól 201 6. júniusig
távú szerződéses árának kiigazításáról,
70
májusban pedig a Gazprom Export veARA
szén,
tonna
zetője úgy nyilatkozott, hogy a cég eu60
rópai piaci részesedésének megőrzése
50
érdekében hajlandó némi rugalmasságra az árait illetően. Júniusban a Gaz40
Brent olaj, hordó
prom pénzügyi vezetője lefelé, 1 99-ről
30
1 70 USD/ezer m 3 -re módosította az idei
évre becsült átlagos exportárat, ami a
20
német NCG hub-on az idei harmadik
negyedévre szóló határidős árat közelí10
ti. Tavaly a Gazprom még átlagosan 234
0
USD/ezer m 3 -ért értékesített Európában. A cég azt is bejelentette, hogy augusztus 31 . és szeptember 2. között
Forrás: CME, IEA
újabb gázaukciót tart a tavaly szeptem-
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Az év első három hónapjában meredeken esett a német EEX-en kereskedett
jövő évi határidős zsinór- és csúcsáramár (3. ábra). Ez elsősorban a széndioxid-kibocsátási kvóta árának a zuhanásával függött össze: az EUA-ár a január eleji, 8 EUR/t feletti szintről februárban 5 EUR/t alá csökkent, vagyis
másfél hónap alatt több mint 40%-ot
veszített értékéből, majd átmeneti
emelkedést követően a júniust is 5
EUR/t alatt zárta. Az esésben több tényező is közrejátszott: a kivételesen
enyhe és szeles december nyomán minimálisra süllyedt a karbonintenzív németországi áramtermelés, ami visszavetette a kvóták iránti keresletet. Az év
elején Lengyelország azzal okozott bizonytalanságot a kvótapiacon, hogy az
Európai Bíróságon támadta meg a kínálat szűkítését célzó, stabilitási tartalékot
létrehozó tavalyi megállapodást.
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Forrás: Japán Statisztikai Hivatal, EIA, Gaspool, IMF

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős CO 2kvóta árának (EUA) alakulása 201 5. januártól 201 6. júniusig
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Az olajárindexált szerződések 201 5
márciusa óta tartó folyamatos, több
mint 50%-os csökkenését a TTF árak
párhuzamos mérséklődése kísérte. A
TTF-árak csökkenése áprilisig folytatódott, azóta azonban az emelkedő olajárak és a norvég kiesések támaszt
nyújtottak a jegyzéseknek, és júniusban
a 1 4 EUR/MWh fölötti tőzsdei ár több
mint 2 euróval meghaladta a német határárat. A drágulás irányába hatott a
groningeni kitermelés jövőjét érintő, június végére várt holland kormányzati
bejelentést övező bizonytalanság is. A
piacok utóbb megkönnyebbüléssel – és
némi árcsökkenéssel – vették tudomásul, hogy a kitermelési korlátot a várakozásoknak megfelelően az elkövetkező
öt évre évi 24 milliárd m 3 -ben állapították meg, ami hideg tél esetén 30 milliárd m 3 -re emelhető. Az idei, 201 5/1 6-os
gázévre 27 milliárd m 3 -es korlát van érvényben.

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 5. januártól 201 6. júniusig
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Forrás: EEX, ICE

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű

erőművek) alakulása a német piacon 201 5. január –201 6. június között
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beri aukció átvételi pontjain (Greifswald,
GASPOOL, Olbernhau), valamint Baumgartenben és az osztrák-olasz határon
(Arnoldstein). A kedvezőbb orosz gázárak, illetve a norvég kitermelést visszavető karbantartási munkák nyomán az
idei első félévben jelentősen, éves alapon 22%-kal nőtt az Európába irányuló
orosz gázexport.
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Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján
Megjegyzés: Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek
különbözetét mutatja meg, ahol a termelés költsége az egy MWh villamos energia előállításához
szükséges tüzelőanyag (földgáz, illetve szén) árából, továbbá a CO 2-kibocsátást fedező szennyezési
jogok költségeiből adódik össze. A számításhoz a német EEX tőzsde spot zsinór áramárat, valamint a
hollandiai TTF hub spot gázárat és az ARA szénárat vettük alapul. A napi jegyzésárakkal és a
gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésűeknél pedig 38%-os hatásfok feltételezésével
számított mutatókat havi átlagban tüntettük fel az ábrán.
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5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 6. II. negyedévben
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Forrás: MAVIR

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 5.
április és 201 6. június között
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6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó
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Az áramárak csökkenését a német acélés autóipar mérséklődő villamosenergiakeresletéről szóló előrejelzések segítették; az európai acélipar romló, gyárbezárásokat is eredményező helyzete,
valamint a szénalapú brit áramtermelés
fokozatos megszüntetése a kvótaárak
esésében is szerepet játszott. A 201 7-es
német zsinór áramár februárban közel
1 5 éves mélypontra, 21 EUR/MWh alá
süllyedt.
A szén- és olajárak emelkedése, a francia
karbonadó-tervek (lásd 1 6. oldal), valamint a karbantartási munkák miatt lecsökkent német nukleáris kapacitás
nyomán a jegyzések a második negyedévben már erősödtek; a negyedéves alapon több mint 1 0%-os drágulás 201 1 óta
a legnagyobb mértékű, ám a 27 EUR/MWh-át közelítő éves német zsinór átlagár még mindig 1 5%-kal alacsonyabb
volt a 201 5. júniusi átlagnál. Az atomenergia kivezetése – amelynek újabb lépéseként június végén végleg bezárt a
bajorországi, 1 345 MW kapacitású grafenrheinfeldi erőmű - hosszabb távon
azonban áremelési nyomást okozhat a
német árampiacon. A német nukleáris
termelés áprilisban 29%-kal maradt el az
egy évvel korábbi szinttől, júniusban pedig rekord alacsony szintre, 4,85 TWh-ra
süllyedt. A nukleáris kapacitások csökkenésével párhuzamosan az első félévben a német szén- és gázerőművek 6
TWh-val közel 1 50 TWh-ra növelték kibocsátásukat, szemben a mindössze 20
TWh alatti francia fosszilis alapú kibocsátással.
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Az idei második negyedévben Ausztria
felől, májusban került a legtöbbe, több
mint 7 euróba az 1 MWh villamos energia behozatalához szükséges határkeresztező kapacitás. Miután a rendszerirányítók júniusban egyáltalán nem
ajánlottak fel kapacitást ezen a metszéken, a májusi árhoz képest több mint a
duplájára, közel 5 euróra drágult a Szlovákia felőli importhoz szükséges egységnyi kapacitás. A többi határkeresztező
metszéken a legutóbbi negyedévben is 1
EUR/MWh alatt maradt az import-kapacitás díja (5. ábra).
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Forrás: EEX, OPCOM, OTE, HUPX

9. ábra A magyar és cseh áramtőzsde különböző mértékű árkülönbözeteinek
gyakorisága 201 6. április–június között
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A szenes erőművek helyzetét a szén
drágulása rontotta ugyan, de a jövedelmezőségükre számított clean dark
spread változatlanul pozitív tartományban mozgott. Fontos fejlemény azonban,
hogy míg 201 5 első félévében a két
spread közötti különbség még meghaladta a 21 EUR/MWh-t, addig az idei január-június átlagában az már csak 9
EUR/MWh fölött volt.

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
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Forrás: REKK számítás OTE adatok alapján

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 6 II.
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A gáz- és a kvótaárak csökkenésével némileg javult a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét számszerűsítő clean
spark spread mutató, de mivel ezen árak
csökkenésével párhuzamosan a villamos
energia ára is mérséklődött, az erőművek szempontjából az időszak során legkedvezőbbnek bizonyult januárban is
csak éppen hogy nem volt veszteséges a
termelésük (4. ábra). Az Uniper szóvivője
szerint a hosszú távú orosz gázimportszerződés említett újratárgyalása sem
változtatja meg alapvetően a németországi gázos erőművek helyzetét; a cég
kombinált ciklusú gázturbinás erőműveinek többsége továbbra is tartalékban
van, és alig üzemel. Az EWI Energy
Research & Scenarios szerint ha a német
gázos erőművek a spot piaci ár környékén képesek gázt vásárolni, akkor is csak
a régi, 33-35%-os hatékonyságú szenes
erőművekkel tudnak versenyezni a modern, 55%-os hatékonyságú CCGT-erőművek. A REKK becslése magasabb hatékonyságú szenes és alacsonyabb hatékonyságú gázos erőművi feltételezéseken alapul (lásd a 4. ábra alatti megjegyzést). A német gáztüzelésű erőművek
szerint 25-30 EUR/t szén-dioxid-kvótaárra lenne szükségük ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a szénnel szemben.
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Forrás: MAVIR, HUPX
Megjegyzés: Az ábrán a szürke sáv felső szélét a HUPX másnapi ára, az alsó szélét pedig a HUPX
másnapi árának –1 -szerese határozza meg. A MAVIR Kereskedelmi Szabályzata értelmében a HUPX
másnapi ára a pozitív kiegyenlítő energia árának, míg a HUPX másnapi árának –1 -szerese a negatív
kiegyenlítő energia árának szab alsó korlátot.
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11. ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
201 5. április és 201 6. június között az előző év megfelelő havi fogyasztási adataival
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Forrás: FGSZ, European Climate Assessment & Dataset, ill. REKK számítás

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 5. január – 201 6. június

között

2000
853

millió m3 (15°C)

1500
866 847

362
540

1000
236

500
0

167 231 316
376 288
246
339 308
317
341 326 333
869 627 665
137 313
492 406 414 387 522 502
578 692
334 272 513
202
198
188
187 206 190 171 165
169
160
152
148
145 147
-161
-96 -128 -83
-57 -131 -114 -110 -123 -213
-254
-191 -235 -284 -288 -187 -182 -165
-374
-370 -464
-275
-557
272

203 351 230
86
380 301 262 347
218 212 218 166
-139
-332 -331 -328

-500

146 157

-1000

Míg Németországban a rekordszintű
februári szélerőművi termelés 22 EUR/MWh-ra, téli hónapban még soha nem
látott mélységbe, éves alapon 37%-kal
szorította le az átlagos spot árat, a HUPX
átlagára ebben a hónapban 26 euró fölött volt. Március első két hetében viszont – a bőséges kínálatnak és az enyhe
időnek köszönhetően – jellemzően a
magyar tőzsde volt olcsóbb a németnél,
és a felár a hónap egészét tekintve is
mindössze 1 eurót tett ki. A nap- és szélerőművi rekordról szóló előrejelzések
nyomán a német piacon május 8-án a
másnapi zsinórtermék ára mínusz 1 2,9,
a csúcsterméké pedig mínusz 36,5
EUR/MWh-ra esett, és voltak mínusz 1 00
EUR/MWh alatti órás árak is. Ezen a napon a magyar zsinórtermék 32 euróval
volt drágább (1 9,3 EUR/MWh). A HUPX
másnapi árainak és a német piaccal
szembeni prémium júniusi növekedéséhez a paksi atomerőmű 1 . blokkjának
tervezett karbantartása, illetve a 4. blokkot érintő, 1 00 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés járult hozzá. Júniusban a havi átlagár az azonnali piacon
megközelítette a 33 EUR/MWh-t, miután
márciusban alig haladta meg a 25 eurót.
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Miközben az éves zsinórtermékek piacán
a magyar árak 1 0-1 2 EUR/MWh-val haladták meg a német és cseh tőzsdei árHazai termelés
Ukrán import
Osztrák import
szintet, a másnapi piacon bizonyos
Export
Nettó kitárolás
Fogyasztás
Forrás: FGSZ
hónapokban szinte teljesen elolvadt ez a
különbség. A magyar és a cseh piac a
Az idei első félév hazai villamosenergia-fogyasztása
második negyedév során júniusban mozgott a legin20,31 TWh volt, 1 %-kal több, mint egy évvel korábkább együtt: a másnapi piacon az órák számának
ban. A termelés viszont – köszönhetően a gázos erő83%-ában azonosak voltak az árak, szemben a máművek jobb kihasználtságának (lásd 1 2. oldal) –
jusi 59, és az áprilisi 27%-kal (9. ábra). Áprilisban a
7%-kal bővült, így a nettó import január-június átlamagyar és a szlovák árak közötti különbség az órák
gában az előző évi 36-ról 32%-ra csökkent (6. ábra).
számának kevesebb mint a felében volt 1 EUR/MWhnál kisebb, és több mint 1 0%-ában a 1 0 eurót is
A régió többi országához hasonlóan az év elején Mameghaladta. Júniusban már az órák 88%-ában volt
gyarországon is jelentősen csökkent a villamos enerkisebb a különbség 1 eurónál. Román viszonylatban
gia ára: a HUPX-en kereskedett határidős éves
ugyanakkor fordított volt a helyzet: ahogyan az éves
zsinórtermék ára a tavalyi év végi, 40 EUR/MWh fezsinórtermékek esetében is megfigyelhető volt (lásd
letti szintről márciusra 34 EUR/MWh-ra mérséklődött
a 7. ábrát), az azonnali piacon is júniusban váltak el
(7. ábra). Ebben az enyhe időjárás és a megfelelő
leginkább az árak a HUPX jegyzéseitől. Míg áprilisban
balkáni vízszint is közrejátszott. A második negyedaz órák 91 %-ában nem volt különbség a magyar és a
évben a magyar piacon is áremelkedést – és június
román árak között, addig júniusban ez az arány már
átlagában ismét közel 38 EUR/MWh-ás árszintet csak 69% volt.
hozó fordulat nyomán azonban a félév átlagában a
HUPX felára 1 2,2 EUR/MWh volt az EEX-hez képest, 3
A nagykereskedelmi árat befolyásolja a menetrendeuróval több, mint egy évvel korábban. A másnapi
től való eltérés költsége és a kiegyenlítőenergia-ár is.
piacokon ezzel szemben – 5,7 EUR/MWh-val - gyaA fel- és leszabályozás elszámolt egységárát a rendkorlatilag megegyezett a HUPX felára a 201 5. januárszerirányító a kiegyenlítéshez igénybe vett kapacitájúniusival (8. ábra).
sok energiadíjai alapján határozza meg. Az igény-
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13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 5. április és 201 6.
június között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
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Forrás: FGSZ

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 4. október és 201 5. decem-
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bevétel sorrendje a másnapi szabályozási piacon felajánlott energiadíjak figyelembevételével alakul ki. A kiegyenlítő
energia elszámolásának rendszerét a
MAVIR úgy alakította ki, hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy az előre
látható hiányt vagy többletet elsősorban
tőzsdei adásvétellel kezeljék – vagyis a
várható hiányt ne érje meg a kiegyenlítőenergia-piacról beszerezni, illetve a
várható többletet ne legyen érdemes ott
értékesíteni. Ennek érdekében a fel irányú kiegyenlítő energia ára nem lehet
alacsonyabb, mint az adott időszakra
vonatkozó HUPX-ár, a le irányú kiegyenlítő energiáért pedig a rendszerirányító
nem fizet többet, mint a tőzsdei ár. Az
idei második negyedévben a pozitív kiegyenlítő energia átlagára meghaladta a
23 Ft/kWh-át, ami alig magasabb, mint a
201 5. április-júniusi átlag. A június 25-i,
kiugró, közel 54 Ft-os árat az magyarázhatja, hogy aznap délután a paksi atomerőmű 4. blokkján automatikus védelmi
működés következtében 1 00 MW-ot
meghaladó teljesítménycsökkenés történt (1 0. ábra).
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Az idei első félév közel 5,4 millió m 3 -es
0
gázfogyasztása mintegy 300 millióval
haladta meg az egy évvel korábbit. A hőmérséklettel korrigált adatok ennél is
Az
nagyobb, több mint 400 millió m 3 -es fo- Megjegyzés:
tartalmazzák.
gyasztásbővülésről tanúskodnak (1 1 . ábra). Idén főleg a február volt jóval enyhébb az
átlagosnál, ami a tényleges számokban több mint
1 00 millió m 3 -rel alacsonyabb fogyasztást eredményezett a tavalyinál. Az akkorinál hidegebb idei januárban viszont a gázfogyasztás több mint 200 millió
m 3 -rel meghaladta az egy évvel korábbit.
Az első félév 1 ,1 milliárd m 3 -es hazai kitermelése
nagyjából megegyezik a tavalyi szinttel (1 2. ábra). Az
olajindexált import olcsóbbá válásának köszönhetően jelentősen, 1 ,9-ről 2,7 milliárd m 3 -re nőtt az Ukrajna felőli behozatal, de számottevően nőtt az
osztrák-magyar interkonnektor forgalma is (1 3. ábra). Ennek vélhetően az az oka, hogy Ausztria felől is
nő az olajindexált szerződések keretében behozott
gáz mennyisége. Erre utal, hogy májusban megugrott az ukrán-szlovák interkonnektor forgalma, és
Baumgarten felé az áprilisi 2,8 után 3,6 milliárd m 3
hagyta el Szlovákiát.

Lekötött nem-megszakítható kapacitás

Forrás: FGSZ
adatok az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is

Az első és a második negyedév között közel 80%-kal
nőtt cseh-szlovák határkeresztezőn szállított gáz
mennyisége is, vagyis vélhetően az Északi Áramlaton
szállított orosz gáz egy része is megjelent Baumgartenben. A feltételezést megerősíti, hogy az Eustream
szlovák TSO szerint a Gazprom ígéretet tett arra,
hogy a Nord Stream kibővítése után is használni
fogja mind a szlovák, mind a cseh szállító hálózatot.
A cseh-szlovák útvonalon az orosz gáz a jövőben
akár Lengyelországot is elérheti: az Eustream és a
lengyel GAZ-SYSTEM a nyáron open season eljárást
hirdetett a két országot várhatóan 2021 -től összekötő gázvezeték megépítésére. Az interkonnektor a
tervek szerint Lengyelország felé évi 5,7, Szlovákia
felé pedig 4,7 milliárd m 3 gázt tud majd szállítani.
Míg a tavalyi második negyedévben mindössze 330,
addig idén április-júniusban 930 millió m 3 -t tett ki a
nettó betárolás nagysága. Ezt csak részben magyarázza, hogy a tavalyinál melegebb áprilisnak köszönhetően idén már akkor megkezdődött a betárolás; a
tárolói aktivitás növekedésében valószínűleg jogsza-
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15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 4. október és 201 5. december között
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Forrás: FGSZ

16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek
alakulása 201 4. október–201 5. december között
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az osztrák irányú import jelentős mérséklődése: 201 5 második negyedévében
az interkonnektor kihasználtsága csak
62% volt, ám az idei április-június átlagában ismét megközelítette a 90%-ot. A
beregdaróci ukrán betáplálási pont kihasználtsága a január-márciusi 25-ről a
második negyedévben is csak 28%-ra
nőtt, így a félév egészének 26%-os adata némileg elmarad a 201 4-es 29%-tól (a
tavalyi első félévben az orosz-ukrán
konfliktus miatt az interkonnektor kirívóan alacsony, 1 9%-os kihasználtsággal
működött). A kereskedők tavaly január
óta nem vásároltak megszakítható kapacitást a magyar-ukrán határon (1 4.
ábra). Ennek oka a GET 201 5 áprilisában
életbe lépett módosítása, amely szerint
a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást csak abban az esetben ajánlhat fel, amennyiben az adott
betáplálási-kiadási ponton kapacitástermékenként lekötötték a nem megszakítható kapacitást.
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A magyar gázexport az év első felében 1
milliárd m 3 -t tett ki, így 300 millió m 3 -rel
maradt el az egy évvel korábbi szinttől.
40
Továbbra is a Szerbiába irányuló kivitel
Elismert földgázár
a meghatározó, amely tavaly január-jú30
niusban 65, idén 78%-os súlyt képviselt.
A szerbiai export előretörését az ukraj20
nai visszaszorulása kísérte: ennek aránya 29-ről 20%-ra, mennyiségét tekintve
41 0-ről 1 90 millió m 3 -re mérséklődött
Forrás: REKK számítás EIA és ENDEX adatok alapján
(1 5. ábra). Május végén azonban UkrajMegjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott
na tendert írt ki európai gázbeszerzésre,
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK általi becslése a rendeletileg
így az év második felében a Magyarorszabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus
szágról érkező mennyiség is növekedinformációk felhasználásával. A becslés nem veszi figyelembe a gázárképletben szereplő tárolói gáz
hatását az elismert árra. A „kevert importot” hasonló becslés alapján számítjuk, de ebben az esetben
het. Az FGSZ májusban arra kérte a piaci
a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.
szereplőket, hogy – nem kötelező jelbályi változások is szerepet játszottak. Míg ugyanis
leggel – jelezzék hosszú távú igényeiket a határkeeddig az egyetemes szolgáltatóknak a téli időszakra
resztező kapacitások, köztük a beregdaróci
várt lakossági igény 60%-át kielégítő gázmennyiséget
interkonnektor bővítésére. Jelenleg Magyarországról
kellett október 1 5-ig földalatti tárolókban elhelyezniUkrajnába csak megszakítható jelleggel érhető el
ük, addig mostantól a 60%-os arány az elmúlt tíz év
(napi 1 6,8 millió m 3 ) kapacitás.
legmagasabb téli fogyasztására vonatkozik. Ennek
ellenére a hazai tárolók töltöttsége a GIE adatai szeA REKK becslése szerint az idei második negyedévrint június végén csak 24%-on állt, szemben az egy
ben nem volt lényeges különbség az egyetemes
évvel korábbi 27%-kal. Ennek oka az induló készletek
szolgáltatók (rendeletben szereplő képlet alapján
közötti eltérésben keresendő: tavaly a betárolás 21 ,
meghatározott) elismert beszerzési költsége és az
idén viszont 1 7% alatti töltöttségi szintről indult.
Oroszországból származó import tényleges, az Eurostat adatai alapján számított ára között (1 6. ábra).
A 1 3. ábra tanúsága szerint a félév egészében maEz elsősorban annak köszönhető, hogy áprilistól válgas, általában 80% feletti, de nem ritkán 1 00%-os kitoztak a rendeleti árfolyamok (HUF/USD: 280;
használtsággal működött a mosonmagyaróvári
HUF/EUR: 31 0), így azok a korábbinál jobban tükröosztrák betáplálási pont. Az olajindexált gázár csökzik a piaci szintet, és nem becsülik alá a valós költsékenése nyomán tavaly áprilistól volt megfigyelhető
geket. Az orosz import és a TTF-ár között – amelyet a
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rendeleti képletnek megfelelően, vagyis minden negyedévre a megelőző negyedév második hónapja 1 .
napjától a 1 5. napjáig terjedő időszak árainak átlagaként, piaci árfolyamon forintra váltva tüntettünk fel
– tavaly július óta nem volt 3 HUF/m 3 -nél nagyobb
különbség. Az orosz importár júniusra – éves alapon,
forintban – több mint 40%-kal csökkent: 1 2,27
EUR/MWh-ás értéke nem csak a TTF havi átlagárától
(1 4,42 EUR/MWh), de némileg a német határártól
(1 2,36 EUR/MWh) is elmaradt.

Az energiarendszerek napjainkban zajló globális
átalakulása minden korábbinál nagyobb kihívás elé
állította a döntéshozókat. Az új kihívásokra stratégiai válaszokat kell adni. Az oktatásban, illetve a
kutatásban elért eredményekre építve ezért jött
létre 201 6-ban a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány.
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy
Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból
fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek
jöhessenek létre. Az Alapítvány tevékenységének
eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok,
javaslatok jönnek létre, amely az energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a regionális és magyar fórumain a
résztvevőknek lehetőségük nyílik az iparág technológiai és szabályozási fejleményeinek megismerésére.
A REKK Alapítvány a fenti célokat elsősorban a
következő tevékenységeken keresztül kívánja elérni:




Nyilvános szakmai fórum megteremtése a
hazai, európai, regionális és nemzetközi
energiapolitikai törekvések megismertetéséhez és megvitatásához.
Az energiapiacok és más hálózatos közműszolgáltatások működésére, környezetére,
szabályozására és az érintett szektorokban
megvalósuló piaci működésre vonatkozó
ismeretek bővítése, az alkalmazott gyakorlat megismertetése, oktatása és kutatása.

A 201 6-os év során már több fontos kérdést
megvitattunk az alapítvány fórumain. Az első Central
and South-East Europe Energy Policy Forum során
vendégünk volt Jos Delbeke, az Európai Bizottság
Éghajlat-politikai Főigazgatója és hét európai ország
minisztériumi képviselőivel egyeztettük az Európai
Unió 2030-ra vonatkozó megújulóenergia-céljainak
megosztását a tagállamok között.
A REKK PiacMonitoring Klub sorozatban ezeket a témákat
tárgyaltuk:






A villamosenergia és gáz egyetemes szolgáltatás árazási alternatívái Magyarországon
A szlovák-magyar gázvezeték jövője
A megújulók integrálhatósága a hazai villamosenergia-rendszerbe
A felszín alatti vízkészletekhez való hozzáférés keretszabályzata

Az alapítvány aktuális és jövőbeni eseményei
elérhetők a

honlapon.
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A

földgáz alapú áramtermelés bizonyos területeken az Európa-szerte stagnáló villamosenergia-kereslettel szemben növekvő tendenciát mutat. Elméletben az alacsony gázárak, az elavult széntüzelésű
erőművek és a nukleáris erőművek bezárása, valamint a klímapolitikai célok elérése elősegíthetné a földgáz alapú termelés visszazárkózását. A nagy tüzelőberendezésekről szóló EU-s direktíva és néhány nyugateurópai energiapolitikai törekvés (a fent említett szén- és nukleáris erőművek leállítása) enyhíti a CCGT
erőművekre nehezedő nyomást. Ugyanakkor a közép- és dél-európai régió (Central and South Eastern
Europe - CSEE) számára megfelelő a szén- illetve nukleáris alapú termelés nagy aránya a villamosenergiamixben, a szénerőművek legnagyobb része Lengyelországban épül. Nagy-Britannia CO2-re vonatkozó küszöbára és a rendkívül alacsony tőzsdei (NBP) gázárak egyre lejjebb szorítják a szén alapú termelést a merit order görbén. A kontinensen szintén növekszik a gáz szénnel szembeni versenyképessége, az alacsony
ETS árak azonban nem segítették elő a széleskörű tüzelőanyag-váltásra ösztönző környezet megteremtését.
Az alacsony gázárak szerény profitlehetőségeket biztosítanak ugyan, azonban a belga, a holland és legfőképp a német piacon a brit és francia küszöbárhoz hasonló eszközökre lenne szükség ahhoz, hogy a gáz
alapú termelés ismét erőre kapjon.

Az elmúlt néhány év nagyarányú gázfogyasztás-csökkenése – 23%-kal kevesebb gáz fogyott 201 4-ben,
mint 201 0-ben, vagyis nem több mint 1 995-ben – a
keresleti és a kínálati oldal együttes hatásainak következménye: a lassú gazdasági növekedéssel együtt járó csökkenő áramfogyasztás, a nulla határköltségű
megújulók gyors terjedése és az alacsony kvótaárakkal párosuló olcsó szén. Mindeközben a magas olajárakhoz indexált hosszú távú gázszerződések mellett a
fukusimai katasztrófa által szorongatott globális LNG
piac is nehéz helyzetbe hozta a legmagasabb hatékonysággal működő európai CCGT erőműveket is.

portőrének (Dél-Koreának és Japánnak) először
csökken a gázkereslete, ami vonzóvá teheti az európai piacokat. A gázárak növekedése középtávon sem
várható, a rugalmatlan LNG kínálat, az európai keresletoldali alkalmazkodás, az áramtermelés lassú
növekedése, a megújulók további térnyerése és az
alacsony szénárak nyomán. Az IEA 201 6-os középtávú előrejelzése szerint az évtized végére nem várható a gázpiacok kereslet-kínálati viszonyainak kiegyenlítődése.
Az alacsony gázárak növelték az európai clean spark
spread értékeket, Németországban a 201 5. júniusi
-1 5 euro/MWh-ról 201 6 elejére -5 és 0 euro/MWh
közé emelkedett a mutató értéke, ahogy ez az 1 . ábrán is látható.

Spread (€/MWh)

Az elmúlt év során azonban a clean spark spread
(ami a földgáz alapú áramtermelés profitabilitásáról
ad képet) növekedésnek indult, lehetőséget biztosítva a szélesebb körű európai tüzelőanyag-váltásnak
201 7 után. Ennek a trendnek a legfontosabb oka az
201 1 óta először ez év augusztusában haladta meg a
alacsony tőzsdei gázárakban keresendő, melyek várclean spark spread a clean dark spread értékét, de a
hatóan stagnálnak 201 6-tól. A nagykereskedelmi
határidős piacok alapján még mindig a szén alapú
gázárak azóta csökkennek, amióta a Gazprom által
termelés tűnik jobb üzletnek, tehát a tüzelőanyagellátott legnagyobb fogyasztók kiharcolAz átlagos európai clean dark spread és clean spark spread alakulása 201 2 és 201 6
ták a szerződéseik árazási és mennyisé- 1.ábra
között
gi szabályaival kapcsolatos kedvezőbb
25
konstrukciókat – ezek életbe lépése
Clean dark spread
20
201 3-tól indult el. A csökkenő kereslet a
15
spot és a hosszú távú szerződések árait
10
is lejjebb vitte, mivel utóbbiakra már
nagyobb befolyást gyakoroltak a tőzsdei
5
árak. Majd 201 5 végétől a korábbi olaj0
áresés hatása is fokozatosan begyűrű-5
zött a hosszú távú szerződéses árakba,
-10
mely a német határárat még közelebb
-15
vitte a tőzsdei árakhoz. 201 6-ban az
-20
LNG piacokon történő változások toClean spark spread
-25
vább segítették az európai gázárak leszorítását. Mintegy 1 00 bcm LNG
exportja várható Ausztráliából és az
Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján
USA-ból, míg a világ két vezető LNG-im-
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2. ábra Az átlagos európai clean dark spread és clean spark spread különbségének

alakulása 201 2 és 201 6 között
40
35
30
Árkülönbség (€/MWh)

váltás nem tűnik indokoltnak. Hasonló
folyamatok láthatóak Hollandiában,
ahol a havi határidős piacon 201 1 óta a
legmagasabb clean spark spread érték
alakult ki augusztusban, köszönhetően a
2009 óta nem látott alacsony TTF áraknak. Ehhez képest Olaszországban a
201 5-ös átlagos clean dark spread értéke 0, szemben a 201 4-es -1 0 euro/MWhs átlaggal.
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Bár 201 5 végétől kezdődően az alacsony
5
gázáraknak köszönhetően nagyarányú
0
csökkenés figyelhető meg a clean spark
és dark spread közötti különbség tekintetében (lásd 2. ábra), állami szabályozási beavatkozás nélkül a széntüzelésű
erőművek még mindig pénzüknél vannak, miközben
a gáztüzelésűek a veszteség és nyereség határán
egyensúlyoznak. Azokban az országokban, ahol az
ármeghatározók többnyire a széntüzelésű erőművek, a tüzelőanyagváltási lehetőségek meglehetősen
korlátozottak a jelenlegi 5 euro/t körüli CO 2 árak
esetén.
A képlet azonban egészen más Nagy-Britannia esetén, mely 201 3-ban elsőként vezette be a CO 2 küszöbárat. 201 4 eleje óta a széntüzelésű erőművek
profitlehetőségei csökkennek, míg a gáz egyre fontosabb szerepet kap a termelésben. 201 6 első negyedévében 7,6 bcm gázt tüzeltek el áramtermelési céllal,
ami éves összehasonlításban 50%-os növekedést jelent. A második negyedévben a gáztüzelésű erőművek termelése már az áramtermelés 50,9%-át tette
ki, a szén valaha volt legalacsonyabb részesedésével
(6,8%) párosítva.
201 5 áprilisában megduplázták az adót, ami így 1 8
font/t-ra növekedett, és 201 5 decemberében az első
negatív havi átlagos clean dark spread értéket produkálta Nagy-Britannia történetében (-1 ,7 font/MWh), mely 201 6-ban sem fordult pozitívba. Áprilisban a széntüzelésű erőművek több mint harmada
bezárt, a termelés pedig felére csökkent. Összességében a 1 1 szénerőműből 5 bezárt, és a fennmaradó 1 8 GW kapacitás várhatóan 1 0-re csökken
201 6-ban, ha a szabályozó nem avatkozik közbe.
Franciaország hasonló küszöbár bevezetésén dolgozik, 20-30 euro/t körüli értéket megcélozva. Itt azonban sokkal limitáltabb hatás várható, hiszen a termelés csupán 1 0%-a származik fosszilis tüzelőanyagokból.
Európa többi részén a 201 7-től várhatóan tovább
csökkenő gázárak felfelé nyomhatják a clean spark
spreadet. Az LNG, főként az USA-ból érkező LNG a 34 $/mmbtu (9-1 2 euro/MWh) körüli Henry Hub árak-

kal további csökkentő nyomást gyakorolhat a gázárakra. A szén ára a korábbi 40-45 euro/t-s mélypont
után 201 6-ban némileg növekedett a kínai piaci
helyzet alakulása nyomán.
Összességében elmondható, hogy a kedvező piaci
folyamatokból fakadó clean spark spread növekedés
ellenére nem mutatkozik komoly hajlandóság gáztüzelésű erőművek építésére, még Nagy-Britanniában
sem. A nyugat-európai megújuló energiát favorizáló
energiapolitika alacsony nagykereskedelmi áramárakhoz vezetett, tovább csökkentve a fosszilis termelők profitját, és alacsony megtérülési lehetőséggel kecsegtetve az újonnan épülő erőműveket. A 1 0
legnagyobb európai szolgáltató 21 ,3 GW gáztüzelésű
kapacitást vont ki a piacról a kedvezőtlen piaci környezet miatt. A 1 5. Európai Energiapiaci Riport (1 5 th
European Energy Market Observatory report) szerint
az európai gáztüzelésű erőművek 60%-a - mintegy
1 30 GW-nyi kapacitással rendelkező erőmű - nem
termeli ki a fix költségeit, ami már 201 6-ban a bezárásukkal fenyeget. A PLATTS adatai szerint 201 4-ben
Nyugat-Európában a fosszilis alapú erőműépítés elérte az utóbbi évek legalacsonyabb szintjét, kevesebb, mint 4 GW CCGT és 7 GW széntüzelésű
kapacitás megépítésével. Mi több, 201 5-ben e két
erőműtípus újonnan telepített kapacitásainak összege 7 GW-ra zsugorodott. A brit fosszilis bővülés szinte kizárólag a 201 8/201 9-es szállítás és 1 5 éves
garantált támogatás mellett megtartott kapacitásmechanizmushoz kapcsolódó aukcióknak köszönhető. Támogatás nélkül a beruházások várhatóan nem
térülnének meg. Mindeközben a közép- és dél-európai régióban háromszor annyi szenes kapacitás épül,
mint Nyugat-Európában, ami jól mutatja az energiapolitika divergenciáját és az erőművek átlagéletkorából fakadó különböző igényeket a két régió esetén.
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3. ábra Havi átlagos magyar áramárak, TTF földgázárak és az átlagos magyar clean spark
spread
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gáz alapú termelés a 201 2-es 21 %-ról
201 4-201 5-re 7-8%-ra csökkent, a villamosenergia-import arányának 20-ról
34%-re történő növekedésével együtt. A
201 6-os évben a trend megfordulni látszik, az első félév adatai alapján az import aránya 30%-ra csökkent, míg a
földgáz alapú termelésé 1 0%-ra nőtt a
villamos energia mixben. Ahogy azt később bemutatjuk, a 201 5 azonos időszaki termeléshez képest komoly növekedés látható a földgáz alapú áramtermelésben.

GWh/év

A magyarországi gáz alapú áramtermelés szereplői között érdemes már az
Forrás: HUPX, Gaspool, EEX
elemzés elején különbséget tenni a viselkedési minták alapján. Bizonyos szereplők „megtehetik”, hogy csak a piaci áram- és gázárak alakulásának megfelelően igazítják a termelésüket, míg
másokat egyéb tényezők is befolyásolnak (tartalékAz elmúlt évek során hazánkban is jelentős változáés kiegyenlítőpiaci-árak, hőár, hosszú távú szerződésokat figyelhettünk meg a gáz alapú villamosenergiasek, stb.). A hazai gáz alapon termelő erőművek
nagyjából három kategóriába sorolhatóak. A kaptermelés területén. A csökkenő termelés és az alacsony kihasználtság után az elmúlt néhány évben
csolt erőművek termelését a fűtési időszakban elsőismét megindult a termelés. Míg 201 2-ben éves szinsorban a hőigény határozza meg, míg azon kívül
ten földgáz elégetésével több mint 9 TWh áramot
többnyire a tartalékpiaci-árak (pl.: Budapesti Erőmű).
termeltek Magyarországon, addig két évvel később
Bizonyos, alapvetően a tercier tartalékpiacra termeez már a 3 TWh-t sem érte el. Az elmúlt két évben
lő erőművek csak a rendszerirányító utasítására
azonban ismét kedvező folyamatok indultak el világkapcsolnak be (pl.: Litér, Lőrinci, Sajószöged), míg a
szerte (csökkenő földgáz- és olajárak, bővülő LNG kímenetrendtartó erőművek gyakorlatilag szabadon
nálat), amelyek hatása Magyarországon is érezhető
döntenek a termelésükről, a tartalék- és kiegyenlítővolt: az átlagos clean spark spread többször is pozipiaci lehetőségeiket is figyelembe véve (pl.: Dunatívba fordult.
menti Erőmű, Gönyű, szabályozási központok). Ezen
a képen módosíthatnak még a hosszú távú szerzőEnnek a kedvező folyamatnak a hatását a magyar
dések (pl.: Csepeli Erőmű), amelyek a kedvezőtlen
áramtermelési mixben is érzékelhetjük. 201 2 és
piaci lehetőségek ellenére is termelésre késztetik az
201 5 között mind a nukleáris, mind a szén/lignit alaadott erőművet, sokszor azonban az egyedi megálpú termelés aránya nagyjából változatlan szinten
lapodásoknak köszönhetően a nagykereskedelmi
mozgott (36-38%, illetve 1 5-1 6%), miközben a földárampiaci árak alakulása ezekben az esetekben irreleváns az adott szereplő számára. A
4. ábra Földgáz alapú és szén/lignit alapú villamosenergia-termelés Magyarországon,
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5. ábra A havi földgáz és szén alapú áramtermelés valamint az import alakulása
Magyarországon, 201 5. január – 201 6. június

GWh

Mindezek tükrében érdekesnek tartottuk megvizsgálni azt is, hogy a felfutó
gáz alapú termelés mit szorít ki a hazai
piacról. A részletesebb elemzés érdekében havi termelési adatokat vizsgáltunk
201 5 elejétől. A kereslet fokozatos, kismértékű növekedése mellett – 201 2-ről
201 5-re összesen nagyjából 5%-os növekedést figyelhettünk meg – a földgáz
alapú termelés más forrásokat szorított
ki. A KÁT miatt folyamatosan termelő
megújuló erőművek, valamint az atomerőmű termelését nyilvánvalóan nem
befolyásolja a gáz alapú termelés változása, ezért a következő ábrán ez utóbbi
mellett a szén/lignit alapú termelést és
az importot szerepeltettük.

0
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július

földgáz - 2015
szén - 2016

201 6 első felében az előző év azonos időszakával
összehasonlítva mind a szén alapú termelés, mind
az import csökkent, utóbbi azonban jóval nagyobb
mértékben. Míg a szén alapú termelés havi szinten
nagyjából 30-90 GWh-val volt kevesebb (júniusban
pedig növekedett is), addig az import a félév végére
több mint 250 GWh/hóval csökkent az előző év júniusához képest. Ez alatt az időszak alatt a gáz alapú
termelés ugrásszerűen növekedett, 201 6 első félévében összesen több mint 800 GWh-val több áramot
termeltek meg földgázból, mint 201 5 első felében. A
havi adatok vizsgálata alapján tehát úgy tűnik, az
élénkülő gázos termelés főként az importot szorítja
ki, a szén/lignit alapú termelés továbbra sem csökkent jelentősen. Ez nem meglepő, hiszen a legnagyobb lignittüzelő erőmű, a Mátra, saját tüzelőanyag-forrással rendelkezik, így a gáz alapú termelők
nehezen kelnek vele versenyre.
Végül megnéztük, kik azok a szereplők, akik beindították a fent bemutatott folyamatokat. A legfontosabb árampiaci szereplőket a következő táblázatban
szerepeltettük, szürke háttérrel jelöltük a földgázt
használó termelőket.
A paksi és a mátrai erőmű kihasználtsága gyakorlatilag változatlan a vizsgált időszakban, míg a fent bemutatott enyhe csökkenés a szén/lignit alapú
termelésben látható az Vértesi Erőmű esetén (a kapcsoltan hőt is termelő erőműben biomassza vegyes
tüzelés is megvalósul). A Budapesti Erőmű három

október

földgáz - 2016
import - 2015

szén - 2015
import - 2016

blokkjának (Kelenföld, Kispest, Újpest) termelése
nagyjából változatlan, míg Csepel termelése jelentősen lecsökkent . Az utóbbi években tulajdonosváltáson áteső Dunamenti Erőmű egy komoly visszaesés
után tavaly ismét termelni kezdett, a trend az idei
évben folytatódott. A legdinamikusabb kihasználtságnövekedés Gönyű esetén látható. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozó központok kihasználtsága
önmagában nem tekinthető beszédes mutatónak,
ugyanis a nagy erőművekkel ellentétben az elmúlt
két évben rohamosan nőtt a beépített kapacitásuk.
Így az össztermelést tekintve 201 5-ben érték el a
legmagasabb értéket, 201 6 első félévében pedig hasonlóan magas szinten maradt a termelésük.
Összességében elmondható, hogy a hazai gázalapú
villamosenergia-termelés komoly növekedést tudhat
maga mögött az elmúlt egy-másfél évben. A termelők ezzel elsősorban az importot szorították ki a magyar piacról, kis mértékben azonban a szén/lignit
alapú termelés is csökkent. A kedvező változások a
nemzetközi piacokon is hasonló folyamatokat indítottak be, ahogy azt a cikk elején ismertettük. A földgáz és a szén közötti egyre élénkülő versenybe a
piaci árak alakulásán túl komolyan beleszólhat a
kvótapiac, és a nemzeti szintű szabályozási változások is (erről részletesebben lásd számunk A karbon
árküszöb hatásai: Nem lépik át a szenesek. . . cikkét a
1 6. oldalon).

1. táblázat Az egyes erőművek éves kihasználtsága 201 3 és 201 6 között
Paks

Mátra

Budapesti
Erőmű

Vértes

Gönyű

Csepel

Dunamenti

2013

88%

74%

27%

42%

6%

25%

10%

30%

390 MW

2014

89%

74%

26%

34%

18%

12%

1%

21%

430 MW

2015

90%

72%

29%

27%

26%

13%

8%

22%

560 MW

2016*

97%

66%

33%

15%

29%

15%

15%

21%

563 MW
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S

égolène Royal francia energiaügyi és környezetvédelmi miniszter májusban bejelentette, hogy országa
jövő év elejétől minimum szén-dioxid árat (árküszöböt) vezet be az erőművi szektorban. Az árküszöb
fenntartását biztosító adó a brit mintához hasonlóan az EU Emissziókereskedelmi Rendszerében (EU ETS)
érvényes kibocsátási kvóta (EUA) árát egészíti ki egy előre meghatározott értékre, ami a jelenleg elérhető
információk szerint várhatóan 30 euró lesz tonnánként.

Az európai kvótapiac megreformálására kialakított
mechanizmusok – a 900 millió EUA késleltetett aukcionálása (backloading), illetve a 201 9-ben bevezetendő Piaci Stabilitási Tartalék (MSR) – úgy tűnik,
hogy nem képesek beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Az átmeneti kínálatcsökkentő intézkedésektől az EU szabályalkotói a kvótaár emelkedését
remélték, arra számítva, hogy a piaci szereplők döntéseik meghozatalakor csupán 3-5 évre tekintenek
előre. Szakértők szerint azonban a piacon felhalmozódott, jelenleg 2 milliárd tonna körüli többlet következtében a 2020-as évek végéig túlkínálat jellemzi a
piacot, és a piaci szereplők a jelenlegi, 5 euró alatti
EUA árba a reformlépések hatásait is beárazták
már. 1 Annak pedig, hogy nem nulla a kvóták ára, az
az oka, hogy nem „rövid-” hanem inkább „távollátók”
a piaci szereplők: azt árazzák be, hogy a gyakorlatilag korlátlan ideig bankolható – vagyis további kereskedési időszakokra átvihető – kibocsátási
egységeknek a jövőben szűkül a kínálata.

25 eurós küszöb- és 30-50 eurós plafonértékkel indulna. 2 A koncepciót módosítási javaslatként nyújtották be az EU ETS irányelv felülvizsgálati
folyamatában.
Emellett a francia kormány máris példát kíván statuálni azzal, hogy bejelentette, egyoldalúan bevezeti az
árküszöböt 201 7 elejétől. Royal szakértői gárdája
időközben nem egységes karbon árküszöböt alkalmazását, hanem olyan szabályozást javasol, amely
műszaki standardok alapján csupán a legszennyezőbb erőművekre vonatkozna, vagy a szénadó emelésével járna. 3 Ez a megoldás az ellátásbiztonság
fenntartása érdekében célzottan a szénerőművekre
összpontosítva, diszkriminatív módon kezelné a karbon kibocsátást, a rugalmas gáztüzelésű erőművek
megkímélésével.
Az Egyesült Királyságban 201 3 április elseje óta van
érvényben a karbon küszöbár (CPF – Carbon Price
Floor), melynek keretén belül a villamosenergia-termelők az éves kibocsátásuknak megfelelő kibocsátási egység (EUA) árának megfizetése felett egy
kiegészítő adót, ún. „karbon ár támogatást” (CPS –
carbon price support) fizetnek. Az adó mértékét 3
évre előre határozzák meg, az éppen aktuális kvótaárat alapul véve, hogy a termelők és a beruházni

TWh

Ez év februárjában kapták meg a tagállamok azt a
nem hivatalos francia javaslatot, amely egy karbon
árfolyosó bevezetését szorgalmazza azzal a céllal,
hogy kimozduljon az ár a jelenlegi 5 euró/tonna alatti szintről, illetve kiszámíthatóságot biztosítson a
tisztább technológiákba beruházni kívánók számára.
A felvetés szerint az árfolyosó (price
corridor) rendszerét a piaci stabilitási 1. ábra A villamosenergia-felhasználás forrás szerinti összetételének alakulása az
tartalékhoz kapcsolva lehetne megvaló- Egyesült Királyságban, 201 1 -201 5
sítani oly módon, hogy a jelenlegi, több400
letmennyiség alapú tartalékolási mec350
hanizmust áralapúra cserélnék. Amenynyiben egy aukción a minimum árnál
300
Nettó import
alacsonyabb ár alakul ki, a további aukciókon felajánlott mennyiséget korlá250
Egyéb
toznák, vagy késleltetnék az aukciókat
Megújuló
200
egészen addíg, amíg az ár a küszöbérték
Atomenergia
fölé nem emelkedik, a többletkvóta pe150
Földgáz
dig a tartalékba kerülne. Amennyiben
100
túl magasra – az árplafon fölé - szökne
Szén
az ár, akkor pedig megemelnék az auk50
ción felajánlott mennyiséget. A rend0
szerben előre meghatározott módon
2011
2012
2013
2014
2015
növekedő minimum és maximum árak
határoznák meg az ársávot, mely kb. 1 0-
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1 SWD(201 4) 1 7 final
2 Non Paper – A soft price collar for the European carbon market, http://carbon-pulse. com/1 6939/
3 Platts, Power in Europe, Issue 730, July 1 8, 201 6, p. 3.
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szándékozók számára biztosítsák a kiszámíthatóságot. A bevezetéskor 4,94 GBP/tCO 2 nagyságú adó
201 4 áprilisától 9,55, majd 201 5-től 1 8,08 GBP/tCO 2
értékre emelkedett. Ezt követően, az eredetileg igen
ambiciózus növekedési pálya helyett (2020-ra 30,
2030-ra 70 GBP/t szintre emelkedett volna a tervek
szerint) a 201 6-2020-as időszakban 1 8 GBP/tCO 2 értékben fixálták az adó mértékét. Ez jelenleg (4,7
EUR/t EUA ár és 1 ,1 7 EUR/GBP mellett) kb. 28 EUR
költséget jelent 1 tonna szén-dioxid kibocsátása esetén. Az 1 . ábra a brit villamosenergia-fogyasztás
energiaforrások szerinti alakulását mutatja 201 1 óta.
Az ábrából kitűnik, hogy a minimum karbon ár bevezetése óta a szén alapú áram felhasználásának aránya fokozatosan csökkent: 201 2-es 38,4 százalékos
részesedése 201 5-ben 21 ,1 százalékra mérséklődött.
A szenes termelés 201 3 óta tapasztalható fokozatos
visszaesésében döntő szerepe van a karbon küszöbár bevezetésének és folyamatos emelésének, de a
tendenciát tovább erősítette az elmúlt időszakban
tapasztalt gázár-csökkenés is, valamint a szigorodó
szennyezés-kibocsátási határértékek. 4 A villamosenergia-termelés szerkezetének látványos átalakulását jelzi számos régi szenes erőmű időleges vagy
végleges leállítása. 201 6 március-április folyamán
például 5 GW kapacitás került ki a rendszerből. 5
Köztük volt a West-Yorkshire-ban működő, a közelmúltban élettartamát 7 évvel meghosszabbító felújításon átesett Ferrybridge C, és az utolsó skót szénerőmű, a Longannet, mely még az évtized elején
állami támogatással kívánt CCS beruházást megvalósítani, a leválasztott szén-dioxid Északi-tengerbe
pumpálásával. 6 A brit kormány arra számít, hogy a
karbon küszöbár segítségével 2025-re teljesen megszűnik a szén alapú villamosenergia-termelés az országban.
A kvóta árküszöb franciaországi bevezetésének legfontosabb hatása elemzők szerint a szenes termelés
kiszorítása lenne. Ez azonban nem jelentene túl nagy
csapást a francia villamosenergia-rendszerre, ahol az
áramtermelés 1 ,6% -a származott szenes erőművekből, 0,5% -a olaj, és 4% -a gáztüzelésűekből, miközben az atomerőművek 76%-ot, a megújulók pedig
1 8%-ot szolgáltattak 201 5-ben. A Thomson Reuters
elemzői szerint a francia árszint 3 euróval emelkedne, a szén-dioxid-kibocsátás pedig 6 millió tonnával
csökkenne az intézkedés hatására. 7 Ez a mennyiség
kb. a Mátrai Erőmű éves kibocsátásának felel meg.
Rossz nyelvek szerint a küszöbár bevezetésének
egyik oka kifejezetten a nagyrészt atomerőműveket
működtető EDF - a francia villamosipari óriás - megmentésére irányul, ami nehéz gazdasági helyzetben

vergődik, és a francia kormány az adófizetők pénzéből kénytelen a segítségére sietni. 8
Ami az európai bevezetésre javasolt karbon árfolyosót illeti, a tagországi képviselők témával kapcsolatos
megnyilvánulásai alapján nem tűnik valószínűnek,
hogy a javaslat minősített többséget élvez majd a
törvénykezés folyamán. Egy májusban kiszivárgott
német kormánytervezet szerint azonban elképzelhető, hogy Németország a tervezet mögé áll, ami viszont növelheti elfogadásának esélyeit. A megvalósítás a 2020 utáni időszakra vonatkozó reformokba
épülhetne be, melyeket legkorábban 201 7 első negyedévében véglegesíthetnek. 9

Az REKK által kifejlesztett Európai Árampiaci Modell
lehetőséget ad annak részletes elemzésére, hogy a
különböző országokban bevezetett karbon árküszöb
milyen hatással bír a nagykereskedelmi villamosenergia-piacokra. Három esetet vizsgálunk, mindegyiket egy olyan állapothoz viszonyítjuk, amely
során egyik országban sem alkalmaznak minimális
CO 2 árat:





Csak az Egyesült Királyságban vezetik be a
karbon árküszöböt, aminek mértéke 30 EUR/t
Az Egyesült Királyságban és Franciaországban vezetik be a 30 EUR/t-ás minimum
szén-dioxid árat
Minden, jelenleg az Emisszió-kereskedelmi
Rendszer hatálya alá tartozó országban
bevezetnek egy 30 EUR/t-ás minimum kvótaárat.

A 2. ábra mutatja, hogy 201 7-ben mekkora nagykereskedelmi villamosenergia-árnövekedéssel lehetne
számolni az egyes forgatókönyvekben.
Ha csak az Egyesült Királyságban vezetik be a széndioxid minimum árat, akkor a hatás döntően az
Egyesült Királyságra és Írországra korlátozódik, kisebb mértékben azonban a kontinentális Európában
– Franciaországban, Belgiumban, Svájcban és Spanyolországban – is jelentkezik, az összekapcsolt villamosenergia-piacok révén. Az áremelkedés mértéke
Nagy Britanniában igen jelentős, meghaladja a 1 0
EUR/MWh-át, amely 30%-os nagykereskedelmi áremelkedést jelent. A kontinensen a szigetországi áremelkedés alig érezteti hatását: egyetlen országban
sem okoz 1 EUR/MWh-t meghaladó áremelkedést.

4 A nagy tüzelőberendezések szennyezőanyag-kibocsátási határértékeit a 2001 /80/EK (LPC) és az azt felváltó 201 0/75/EU (IED) irányelv szabályozza.
5 Platts, power in Europe, Issue 725/May 9, 201 6: UK coal-fired output halves, pp 1 ,2.
6 A projektet magas költségei miatt 201 1 -ben állították le. Forrás: PIE, issue 61 2, Oct 31 , 201 1
7 http://www. energypost. eu/leading-example-impacts-domestic-french-carbon-price-floor/
8 https://www. euractiv. com/section/energy/news/the-game-behind-frances-carbon-price-floor/
9 https://www. argusmedia. com/pages/NewsBody. aspx?id=1 273248&menu=yes
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2. ábra 30 €/t-s minimális szén-dioxid ár bevezetésének áremelő

hatása a nagykereskedelmi villamosenergia-árakra; €/MWh
Felső ábra: Csak az Egyesült Királyságban vezetik be;
Középső ábra: Egyesült Királyságban és Franciaországban vezetik be;
Alsó ábra: minden országban bevezetik
> 20 €/MWh
15-20 €/MWh
10-15 €/MWh
0,0

0,0

0-10 €/MWh
0,0

0,0

+10,7

0,0

0,0
+10,5

0,0

0,0

+10,9
0,0
0,0

0,0

+0,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

+0,9

0,0

0,0

+0,5
0,0
0,0

0,0
0,0
+0,1

0,0

+0,1

0,0

+0,1

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

> 20 €/MWh
15-20 €/MWh
10-15 €/MWh
0,0

0,0

0-10 €/MWh
0,0

0,0

+10,7

0,0

0,0
+10,5

0,0

0,0

+10,9
0,0
0,0

0,0

+1,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

+2,9

0,0

0,0

+1,5
0,0
0,0

0,0
0,0
+0,3

0,0

+0,3

0,0

+0,3
0,0
0,0

0,0

0,0

> 20 €/MWh

d

15-20 €/MWh
10-15 €/MWh
+20,5

+9,5

0-10 €/MWh
+9,6

+20,3

+12,2

+20,3

+12,0
+12,1

+12,0

+16,5
+25,1

+19,7

0,0
+19,7

+21,5
+20,7

+21,4

+2,9

+19,7

+18,8

+15,0
+17,6
+18,8

+17,6
+17,6
+12,8

+10,9

+17,4

+17,5

+12,3
+17,5

+17,5

+16,5

+17,5
+17,5
+15,2
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A nagykereskedelmi villamosenergia-árak változása
mellett megvizsgáltuk a kvóta küszöbár bevezetésének az erőművi szektor szén-dioxid kibocsátására, illetve az ebből adódó kvótabevételekre gyakorolt
hatását is, amelynek eredményeit az alábbi táblázatban tüntettük fel. A kvótabevételek a kvóták árverezéséből származnak, amelyet az adott tagállamok
bizonyos korlátok között maguk használhatnak fel.
Az egyesült királyságbeli kvóta küszöbár bevezetésnek jelentős hatása van a szén-dioxid-kibocsátásra,
közel 1 00 millió tonnával csökkentve a szigetország
CO 2 emisszióját. Ez a teljes európai ETS kibocsátás
5%-ának felel meg. Ugyanakkor a többi modellezett
országban növekedés tapasztalható, mely különösen
magas Írországban. A csökkenő szén-dioxid-kibocsátás ellenére a magasabb kvótaár miatt a szigetország
kvótaértékesítésből származó bevételei jelentős
mértékben, közel 1 milliárd euróval növekednének.

+20,3

+12,2

+13,4

Drámai árnövekedéssel szembesülnének az európai
fogyasztók, ha minden országban bevezetnének egy
30 EUR/t-s minimum karbonárat. A legnagyobb hatás döntően a szenes kapacitásra épülő Lengyelországban és Csehországban jelentkezne (25,1 illetve
21 ,5 EUR/MWh áremelkedéssel), illetve ezek szomszédjainál. Az áremelkedés mértéke azonban Magyarországon is meghaladná a 1 7 EUR/MWh-át, ami
a jelenlegi 30-36 EUR/MWh-ás határidős árak mellett
50%-os növekedést jelentene. A legkisebb hatás a
vízerőművekben gazdag északi országokban, illetve
a nagy gáztüzelésű portfólióval rendelkező Spanyolországban és Olaszországban lenne megfigyelhető.

0,0

0,0

0,0

Ha az Egyesült Királyság mellett Franciaország is bevezeti a 30 EUR/t-s minimum karbon árat, a kontinentális villamosenergia-piacokra ez sem gyakorol
különösebben erős hatást Franciaországban is csupán további 2 EUR/MWh-val (6%-kal) növelné a
nagykereskedelmi árat, köszönhetően annak, hogy
Franciaországban a szenes kapacitások beépített
aránya 5% alatti. A karbon küszöbár franciaországi
bevezetésével a svájciak, a belga, az olasz és a spanyol fogyasztók is rosszul járnának, de a nagykereskedelmi árak ezekben az országokban is csak 0,3-1 ,5
EUR/MWh mértékben emelkednének.

+0,2

A minimum kvótaár franciaországi bevezetése már
sokkal kisebb hatással bírna, ahogy azt a nagykereskedelmi árak esetén is tapasztaltunk. Habár a széndioxid-kibocsátás Franciaországban jelentősen csökkenne, ugyanakkor az európai szintű csökkenés nem
érné el a 4 millió tonnát, amely kevesebb, mint a teljes ETS szektor kibocsátásának 0,5%-a. A jelentősen
csökkenő szén-dioxid-kibocsátás ellenére a kvótabevételek Franciaországban is emelkednének, de kevesebb, mint évi 60 millió euróval.
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1. táblázat A kvóta küszöbár bevezetésének hatása a szén-dioxid-kibocsátásra (mt), illetve a kvótabevételekre (m€)

Szén-dioxid kibocsátás-változás, mt

Egyesült Királyság
Franciaország
Összes modellezett ország

Szén-dioxid kvótabevétel-változás, m€

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság
és Franciaország

Minden
országban

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság
és Franciaország

Minden
országban

-91,5

-91,1

-73,8

926,6

936,1

1 455,5

1,4

-10,0

2,8

7,4

64,8

448,5

-76,1

-80,0

-369,0

1 010,6

1 116,3

12 818,2

Ha minden országban bevezetnének egy 30 EUR/t-s
karbon küszöbárat, akkor az jelentősen, közel 1 520%-kal lenne képes csökkenteni az európai ETS
szektor kibocsátását, miközben a kvóták értékesítéséből származó bevétel éves szinten Európában 1 2,8
milliárd euróval növekedne.

Az elemzésből egyértelműen kitűnik, hogy az egyesült királyságbeli minimum karbon-ár bevezetése
nagyon jelentős következményekkel bír, különösen
Angliára és Írországra vonatkozóan, de - ha sokkal
korlátozottabb mértékben is - érezteti a hatását a
kontinentális Európában is. Ezzel szemben a francia
javaslat már nem okozna drámai változást sem az
európai, sem a francia árampiacon.

Az ERRA (Energy Regulators Regional Association) és
a REKK 201 7 márciusában indít kétnapos intenzív
kurzust az aktuális enegiahatékonysági és szabályozási kérdésekről. Az energiahatékonyság elősegítése
hagyományosan nem volt az energiaszabályozók feladata. Mivel az energiahatékonysági politikák szerteágazó, horizontális programok, ezek implementációja leginkább az energiaügyi minisztériumokra
vagy specializált állami szervekre hárult. Ez a felállás
azonban változóban van. Egyre inkább uralkodó
nézet, hogy az energiahatóságok döntései, pl. a végfelhasználói árak vagy az elosztótársaságok kompenzációja nagy hatással van az energiacégek és a
fogyasztók energiahatékonysági döntéseire. Az
energiaszabályozók emellett egyre nagyobb mértékben bevonódnak az állami energiahatékonysági
programok implementációjába.
A kétnapos képzés célja, hogy tömör bevezetést adjon a szabályozó azon feladatköreibe, melyek az energiahatékonysági célok teljesítésére hatással
bírnak.

További információ: www.erranet.org
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únius 7-9 között a megújuló alapú villamosenergia-termelés szabályozásának négy aktuális területére
fókuszáló rendezvénysorozatot szervezett a REKK: a konferencán áttekintettük az EU 2030-as célkitűzés
végrehajtása körüli kérdőjeleket, régiónk 2020-as megújulós célkitűzésekre vonatkozó előrehaladását, az
újonnan alkalmazandó tendereztetési eljárásokra vonatkozó terveket, illetve a most bevezetésre kerülő új
METÁR rendszer keretszabályait.

A Towards2030-Dialogue projekt részeként a konferencia első napja az EU 2030-as 27%-os megújulós
célkitűzés kritikus elemeit tekintette át. 1 Azt a kérdést jártuk körül, hogy kötelező nemzeti célok megalkotása nélkül hogyan ösztönözhető a közös EU-s
megújulós célkitűzés elérése. A közös célkitűzés teljes szakítást jelent a jelenleg alkalmazott módszerrel
(mint amilyen az Európai Bizottság által meghatározott nemzeti célszámok), így az alkalmazandó eszközrendszer létrehozása jelentős kihívást jelent
mind az EU-s, mind a nemzetállami szabályozás számára. Mivel a 2030-ra vonatkozó keretrendszer még
az elköteleződés szintjén sem garantálja a cél teljesítését, az EU-nak előre fel kell készülnie arra is, mi
történjék akkor, ha a nemzetállami ’tehervállalások’
nem elég ambiciózusak a 27%-os célhoz.
A második napon a régió eddigi teljesítményét tekintettük át a 2020-as megújulós célkitűzések elérésében. Bár még négy év van a 2020-as céldátumig, a
jelenlegi trendekből érdekes következtetéseket vonhatunk le mind a régió, mind a teljes EU-s-célteljesítésre vonatkozóan. A résztvevő országok minisztériumaival folytatott eszmecsere rámutatott néhány, a
régióban fellelhető ’jó’ és ’rossz’ gyakorlatra a megújulós szabályozási és támogatási rendszerek működéséből. A második nap délutánján azt a kérdéskört
tekintettük át, hogy a 201 7-től induló, (kisebb kivételekkel) kötelező megújuló tendereztetési eljárást milyen formában és mélységben kívánják alkalmazni az
egyes tagállamok. E folyamat bemutatásában segítségünkre volt az esemény társszervezője, az AURES
projekt.
A harmadik nap célja az NFM által kidolgozott új
megújuló támogatási rendszer (METÁR) koncepciójának bemutatása és megvitatása volt a szabályozó
hatóság és az iparág képviselőinek részvételével. Az
új rendszer főbb jellemzőinek elemzésén túl a konferencia kiemelten foglalkozott az időjárásfüggő
megújuló energiatermelők hálózati integrációjával,
illetve a nagyvállalati szerepvállalás lehetőségeivel.

A konferencia 3 napja tehát térben (EU, CEE régió,
Magyarország) és időben (2030, 2020 és 201 6) tág
perspektívában tekintette át a legégetőbb megújulós
szabályozási kérdéseket; ennek összefoglalóját, rövid értékelését kívánja nyújtani ez az írás, a forrásanyagok elérhetőségének megadásával.

Négy kérdésre szerettünk volna választ kapni az első
nap folyamán, amikor az Európai Unió 2030-as megújulós célkitűzésének elérését szolgáló eszközrendszert tekintettük át:







Hogyan motiválhatja a Bizottság a tagállamokat ambiciózus, összességében a 27%os közös európai célkitűzés elérését segítő,
nemzeti megújulós célok kitűzésére?
Milyen lépéseket kell a Bizottságnak tennie,
ha az önkéntes nemzeti célkitűzések öszszege elmarad a közös európai célszámtól?
Szükséges-e országspecifikus benchmarkok
meghatározása a nemzeti célok meghatározásához? Amennyiben igen, milyen módszerrel kell kialakítani a benchmarkokat:
azonos százalékos növekedést írva elő az
országokra, egy főre jutó GDP alapján, a
megújulós potenciál meghatározása alapján vagy ezek valamilyen kombinációjával?
Ha a vállalt nemzeti célkitűzések összege
kisebb, mint a közös európai célkitűzés,
milyen módszerrel ’tölthető fel’ a különbség (gap filling)?

A Towards2030-Dialogue projekt elemzésében vizsgálta a fenti kérdésekre adható válaszokat; a REKK
rendezvény célja annak feltérképezése volt, hogy mit
gondolnak régiónk tagállamai az alkalmazható eszközrendszerről 2. A vitafórum kereteit Jos Delbeke bizottsági igazgató nyitó előadása adta meg az EU ETS
reformjáról és a megújulók szerepéről.

1 A 201 4 októberi Európa Tanács döntése (EUCO 1 69/1 4) léptette életbe a 2030-as Klíma- és Energiapolitikai Keretrendszert, mely tartalmazza a 27%-os megújulós
célkitűzést.
2 A rendezvényen résztvevő tagállamok a következők voltak: Csehország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A második naptól lengyel szakértő
is képviseltette magát.
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A fentebb felsorolt kérdésekben a résztvevő kormányzati képviselők meglehetősen karakteres véleményeket fogalmaztak meg, melyek gyakran igen
eltérő irányokat vázoltak fel, azonban az eszmecsere
végeredményeképp számos konklúzió is megfogalmazható:









A nemzeti célok meghatározása követhet
egy felülről építkező (angolul ’top-down’)
módszertant, amelyben a tagállamok célmeghatározása szorosan követné egy, a Bizottság által meghatározott benchmark
’teherelosztást’. Az elosztás módja sokféle
lehet, GDP, megújulóerőforrás-ellátottság
vagy energiafogyasztás-alapú (lásd a Towards2030 elemzését; esetleg ezek kombinációja is elképzelhető). A másik, alulról
(angolul ’bottom-up’) módszer teljesen a
tagállamokra bízná a célok meghatározását, s lényegében ezt a módszert tükrözi a
jelenlegi közös 2030-as célmeghatározás is.
E kérdésben az a konszenzus fogalmazódott meg a résztvevő közép-kelet európai
tagállami képviselők részéről, hogy a célmeghatározás maradjon tagállami döntési
kompetenciában, a jelenlegi közös célkitűzés elveinek megfelelően, mindenféle bizottsági beavatkozás nélkül. Amennyiben
meghatároznak tagállami célkitűzések öszszehasonlítását és értékelését segítő
benchmarkokat, azoknak csak információszolgáltatási szerepük legyen, segítve a
tagállamok célkitűzéseinek meghatározását, kötelezettségek meghatározása nélkül.
A lehetséges benchmarkok közül (GDP,
erőforrás ellátottság, energiafogyasztás) a
régióbeli résztvevők leginkább egy vegyes
rendszert látnának szívesen, amiben a felsorolt mutatók súlyozott keveréke határozhatná meg a lehetséges benchmarkokat,
fogódzót adva a tagállamoknak abban,
hogy hová ’lőjék be’ saját megújulós célszámukat 2030-ra.
Fontos vitapont volt annak eldöntése is,
mennyire kell a célokat szektorspecifikusan
lebontani. A formálódó konszenzus azt
mutatta, hogy ezeken a területeken is nagyobb önállóságot / mozgásteret kell biztosítani a tagállamoknak, így a rendszernek
rugalmasságot kell biztosítani a tagállami
döntéshozók számára a szektorspecifikus
célszámok megállapításában. Figyelembe
véve a közlekedési szektor sajátosságait, a
résztvevők elképzelhetőnek tartják annak
külön eszközökkel történő kezelését.
Az esetleges időközi célszámok meghatározására vonatkozóan egyértelmű konszenzus alakult ki: a résztvevők ragaszkodnak a





201 5-ös tanácsi döntéshez, miszerint a periódus közepén, 2025-ben kell elemezni
majd az elért eredményeket, s addig nem
célszerű és nem is kívánatos időközi célszámok meghatározása. Egy ilyen megoldás jelentősen megnehezítheti a Bizottság
feladatát, hiszen ez azt is jelentené, hogy
2025-ig nem lenne eszköze arra, hogy ellenőrizze és ösztönözze a tagállami előrehaladást.
A 2030-as célkitűzés elérésének egyik sarkalatos pontja lehet azon eszközrendszer
kiépítése, amely biztosítaná, hogy alulvállalás esetén – amikor a tagállami célok
összegeként nem jön ki az EU 27% megújulós részarány – hogyan lehet ösztönözni
a tagállamokat további megújulós kapacitások kiépítésére (angolul: gap-filling
options). A régiós résztvevők nagyrészt
egyetértettek abban, hogy egy minden tagállamot lefedő aukciós rendszer lenne erre
a legmegfelelőbb eszköz, ahol megújulós
beruházók vállalhatnának plusz fejlesztéseket annak érdekében, hogy a hiányzó
megújulós termelést bepótolják, s ahol ezt
a termelést egy EU-szintű aukción meghatározott prémiummal támogatnák. Ez a
rendszer biztosítaná a közös cél költséghatékony elérését. Az is felmerült, hogy egyes
tagországok számára meg kell hagyni a
rendszerből való kilépés lehetőségét, főképp amiatt, hogy egyes tagállamok hálózati rendszere jelentős hiányosságokat
mutat, ami miatt nem látnak lehetőséget a
további megújulós térnyerésre.
Fontos kérdés az előzőekben vázolt európai
aukciós rendszerben, hogy milyen forrásból finanszíroznák a támogatások kifizetését. A leginkább támogatott alternatíva az
európai ETS rendszerből történő finanszírozás, de felmerült a közvetlen EU-költségvetési támogatás és egy előre leegyeztetett
benchmark alapján történő költségmegosztás is.

Összefoglalva elmondható, hogy a konferencián
résztvevő régiós tagállamok stratégiája a 2030-as
megújulós célkitűzéssel kapcsolatban az, hogy a
nemzeti célszámok kialakítása során a lehető nagyobb mozgásteret kívánják maguknak megteremteni. Ez tükröződik abban, hogy mind a benchmarking-on alapuló tagállami célmeghatározás módszerét, mind az időközi célok meghatározását elutasítják, s a Bizottság beavatkozását semmilyen területen
nem kívánják elfogadni. Ezt tükrözi a finanszírozás
azon módszerének preferálása is, amely a már meglévő ETS bevételeket helyezi előtérbe, illetve hogy a
benchmarkok szerepét is csak információs eszközre
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szűkítve értelmezik, a nemzeti célszámok konkrét
meghatározásában nem szánnának neki szerepet.
Érthető ez a kissé időhúzásnak tűnő stratégia, hiszen
valószínűleg mérföldkő lesz 2020, s annak tükrében,
hogy milyen teljesítményt tud régiónk felmutatni a
célok elérésében, jelentős változások is beépülhetnek az amúgy is képlékeny 2030-as rendszerbe.

A második nap eszmecseréje során képet kaptunk
arról, hogy 4 régiós országban: Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Magyarországon időarányosan hogyan állunk a nemzeti megújulós célkitűzések végrehajtásával. Összefoglalva elmondható,
hogy a négy tagállam eddig jól teljesített, mindegyikük a célkitűzésük időszaki részének megfelelő, vagy
azon felüli megújulós részarányt ért már el.
Elsőre tehát úgy tűnhet, hogy a kelet-közép-európai
(KKE) országok jó úton haladnak a célok teljesítésével. Ugyanakkor a megújuló energia felhasználásának növekedését a Nemzeti Cselekvési Tervekben
jellemzően nem lineáris pályán, hanem exponenciális pálya mentén jelölték ki, nagyobb növekedési célt
hárítva az évtized második felére. Egy kutatás vizsgálta, hogy a jelenleg hatályos szakpolitikai intézkedésekkel elérhetőek-e a 2020-as megújuló célok. Az
alábbi ábrán is látható, hogy a KKE tagállamok egy
része ebben a tekintetben is jó irányba halad (Románia, Bulgária, Litvánia, Észtország, Horvátország),
ugyanakkor a visegrádi országokban erősen kérdéses a célok elérése, ezekben az országokban további
intézkedésekre van szükség.

ben meghaladta a 26%-ot, és az utóbbi évek tendenciáit figyelembe véve az elkövetkező években tovább növekszik a megújuló felhasználás. A növekedés fő motorja a villamosenergia-szektor, így azon
kevés országok közé tartozik Románia, amely továbbra is zöldbizonyítvány-rendszerrel támogatja a
zöld áramtermelést. Ennek köszönhetően az utóbbi
néhány évben több ezer MW szél és naperőművi kapacitás épült ki.
Csehország igen jól teljesít az időszaki célok tekintetében, ennek azonban igen nagy ára volt: 2009-201 1
között jelentős mértékű PV kapacitás épült ki köszönhetően a kiemelkedő magas átvételi áraknak.
Kezdetben ezt teljes mértékben a villamosenergiafogyasztók fizették meg, idővel azonban ez akkora
terheket jelentetett, hogy újabb intézkedéseket vezettek be. A megújuló támogatás maximális mértékét 1 7 EUR/MWh-ban határozták meg, míg a hiányzó
forrást – ami a korábban rögzített támogatási szint
és a 1 7 EUR/MWh közötti részt fedezte - állami költségvetésből, elsősorban a szén-dioxid kvótaértékesítésből származó bevételekből fedezték. 201 4 óta az
áramszektorban gyakorlatilag megszűnt az új erőművek támogatása, a megújuló energiaforrások
ösztönzése során a kormányzat a hőszektorra koncentrál.

Szlovákia szintén ígéretesen áll az időszaki célok tekintetében, de a Direktívában lefektetett 1 4%-tól, illetve a saját Nemzeti Cselekvési Tervükben rögzített
1 5,3%-os 2020-as céloktól, még néhány százalékponttal elmarad: 201 4-ben 1 2,7%-os volt a megújuló
felhasználás aránya. Hasonlóan Csehországhoz,
Szlovákiában is igen jelentős növekedés következett
be a fotovoltaikus kapacitásokban, néhány év alatt
Romániának a megújuló irányelv alapján 2020-ra
közel 600 MW kapacitás épült ki. Habár olyan drasz24%-os megújuló arányt kell elérni, amely 6,2 százatikus beavatkozásokra nem került sor, mint a szomlékponttal magasabb, mint a 2005-ös felhasználási
szédos országban, ez a gyors felfutás azt eredméarány. Ugyanakkor a felhasználási arány már 201 4nyezte, hogy a megújuló fókusz eltolódott a hőszektor, azon belül is a biomassza irányába.
1. ábra A 201 3-as időszaki célok teljesítése, illetve a jelenlegi intézkedésekkel a 2020-as
Szlovákiában jelentős probléma lehet a
célok várható teljesítése
1 0%-os megújuló arány elérése a közlekedési szektorban.
2020-as várakozások

A tagállam eléri
2020-as célját
A tagállam nem éri el
2020-as célját
Kétséges, hogy a tagállam eléri
2020-as célját

Jelenlegi helyzet (2013)
A tagállam elérte a 2013-as cselekvési
terv célját és a Megújuló irányelv
2013/2014-es köztes célját
A tagállam nem érte el a 2013-as cselekvési
terv célját, de elérte a Megújuló irányelv
2013/2014-es köztes célját
A tagállam nem érte el a 2013-as cselekvési
terv célját, és a Megújuló irányelv
2013/2014-es köztes célját sem
Nincs adat
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A második nap délutánja egy új területtel, a megújulós kapacitások támogatásának aukciós eljáráson történő kiosztásával foglalkozott. Az EU 201 4-es
versenyjogi szabályozása 201 7-től előírja a tagállamok számára, hogy új megújulós támogatást már csak versenyeztetési eljárás keretén belül oszthatnak ki,
ami lényegében vagy tendereztetett
prémium, vagy zöldbizonyítvány-rendszer lehet. Egyes tagállamok már ko-
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1. táblázat Aukciós tapasztalatok és javasolt módszerek néhány európai országban

Tervezett első aukciók
Értékelési szempont
Körök száma
Ajánlati áras/egyenáras
Technológiasemlegesség
Támogatás időtartama
Éves költségvetési
korlát
Energia vagy
kapacitáalapú
Maximált ár

Indulás feltételei

Lengyelország

Horvátország

Németország

Hollandia

2016 második fele

n.a.

2015 eleje óta

2011 óta

Csak ár

Csak ár

Egykörös, zárt borítékos Egykörös, zárt borítékos

Csak ár

Csak ár

Évente több aukció, de
adott aukció esetében
egykörös, zárt borítékos

Évente többszöri aukció,
de adott aukción belül
egykörös

Ajánlati áras

Ajánlati áras

Aukciónként változó

Ajánlati áras

Öt külön aukció
különböző csoportokra

Technológia
diverzifikáció

Technológiailag
differenciált aukciók

Technológia semleges

Max. 15 év

12 év

n.a.

n.a.

Igen

n.a.

n.a.

Igen

Energia

n.a.

Energia

n.a.

Igen

Igen, technológia
specifikus

Széltenderek esetén igen

Minden egyes

Előzetes engedély;
pénzügyi biztosíték;
hálózat csatlakozási
engedély; nem
teljesítési letét:

Építési engedély;
pénzügyi biztosíték

Széltenderek esetén 30
€/kW-os nem teljesítési
letét és szinte minden
engedély szükséges

n.a.

rábban is alkalmaztak valamilyen aukciós rendszert
megújulós támogatásaik meghatározására (pl. Hollandia vagy Franciaország), míg Németország egy fél
éve kezdte el a fotovoltaikus kapacitások aukcióját,
egyelőre kísérleti jelleggel. Az eddigi német aukcióik
nagyon kedvező eredményeket mutatnak, a legutóbbi, ötödik aukción az átlag támogatási igény 7,23 eurócent/kWh volt, s majd háromszoros túljelentkezés
volt a meghirdetett 1 25 MW kapacitásra. Érdekesség, hogy ez a támogatási igény jóval a jelenlegi hazai támogatási szint alatt van, hiszen a magyar KÁT
rendszerben jelenleg 40%-kal magasabb, 31 ,77
Ft/KWh támogatás jár egy 20 MW alatti naperőműre.
Régiónkra jellemző, hogy minden résztvevő tagállam
(Lengyelországot is beleértve) még csak a tervezési
fázisban van a 201 7-es versenyeztetési eljárás kidolgozásában. Ez nem véletlen, hiszen az aukciós rendszer kialakítása során nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy valóban versenyző
aukciót dolgozzanak ki, ahol egyúttal a projektek
megvalósításának esélye is magas. A 2. táblázat csak
a legfontosabb kérdésekből ad ízelítőt az aukciós
rendszerek kérdéskörében.
Mivel ezen kérdések esetében megbízható, kipróbált
európai gyakorlatról még nem beszélhetünk, illetve
az országok eleve más és más adottságokkal indíthatnak aukciókat – itt elégséges csak az országok eltérő piacméretére, illetve finanszírozási lehetőségeire (pl. jelentősen eltérő tőkeköltség) gondolnunk
– érthető régiónk tagállamainak óvatossága. Másik
oldalról azonban jelentős nyomás nehezedik megújulós támogatási rendszereinkre, hiszen jelentős

mennyiségű új kapacitás megépítésére van még
szükség a céljaink eléréséhez, amire már csak négy
év áll rendelkezésre.
Közép-európai régiónkra az AURES projekt számos
közös problémát azonosított a jelenleg rendelkezésre álló tervek alapján. Ezek közül a legfontosabbak a
következők:






A kialakítandó aukciós rendszereknek egyszerre kell biztosítaniuk a támogatási rendszer költséghatékony működését és nem
veszélyeztethetik az ellátásbiztonságot.
Biztosítani tudja-e az aukciós rendszer a
megbízható befektetői környezet kialakítását/fenntartását, s a megkívánt technológiai diverzifikációt? Az aukció bevezetése
önmagában nem csökkenti jelentősen az
országok befektetési kockázatait, így várhatóan a jövőben kialakuló árak is magasabb szinten mozognak majd, mint pl.
Németországban.
A kiírandó mennyiségek meghatározása és
a tenderek időzítése jelenti a legnagyobb
bizonytalanságot a régiónk tagországaiban:
kisebb méretüknél fogva jelentős problémát jelent valódi verseny létrehozása: nagyobb számú szereplő bevonása valószínűleg csak nagyobb mennyiségek kiírásával
érhető el, ami azonban kis piacméretünknél fogva nehezebb. Hogyan kezelhető ez a
nagyfokú bizonytalanság?
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2. táblázat Aukciós rendszer kérdések
- technológia specifikus/általános versenyeztetés
Mit árvereztessünk?

- termelt mennyiséget/ beruházási támogatást
- fix vagy változó prémiumot
- a támogatási időtartam hossza, indexálás
- egyszeri vagy több alkalommal

Mekkora mennyiséget aukcionáljunk?
- mennyiség meghatározása (kapacitásban vagy költségvetésben limitált)
Hogyan válasszuk ki a győzteseket?

- csak ár alapján
- egyéb kritériumokat is figyelembe véve

Hogyan határozzuk meg az árat?

- egyenáras (uniform/pay-as-cleared)
- ajánlati áras (pay-as-bid) módszerrel

Alkalmazzunk-e speciális ajánlati szabályokat?

- árplafon/limit alkalmazása
- kvóták meghatározása egyes technológiákra

Milyen előminősítési/biztosíték rendszert
alkalmazzunk?



- előminősítési kritériumok
- letétek, késedelmi büntetések megszabása

Egyéb akadályok is léteznek régiónkban, főként a hálózatfejlesztések és hálózati csatlakozás témakörében, mely problémák
kezelésére még az aukciók beindítása előtt
szükség lenne.

Összefoglalóan elmondható, hogy régiónk a tervezetek szintjén követi az európai trendet: (Románia kivételével, ahol egyelőre nincs tervben a zöld bizonyítvány rendszer megváltoztatása) majd minden
ország jelentős lépéseket tett versenyeztetési rendszerének kidolgozására. Azonban egyik ország sem
indított még el aukciót - még tesztjelleggel sem - így
a kialakított megoldások még nem értékelhetőek.

A konferencia harmadik, záró napjának célja az NFM
által kidolgozott új megújuló energia támogatási
rendszer (METÁR) koncepciójának bemutatása és
megvitatása volt a szabályozó hatóság és az iparág
képviselőinek részvételével. Az új rendszer főbb jellemzőinek elemzésén túl a konferencia kiemelten
foglalkozott az időjárásfüggő megújuló energiatermelők hálózati integrációjával, illetve egy nagyvállalati panelbeszélgetés előadói körbejárták, hogy a
vállalati stratégián alapuló megújulóenergia-felhasználás milyen szerepet játszhat a hazai megújuló célok elérésében. A MAVIR előadása járta körül a
megújulók hálózati integrációjának kérdését, mely a
megújulóenergia-felhasználás további növekedésével még kritikusabbá válik majd a hazai rendszerben.
Az előadó értékelése szerint az új METÁR rendszer jó
irányba indult el ebben a tekintetben és hozzájárul
majd majd az európai energiauniós célkitűzések eléréséhez is.
A REKK részéről Kaderják Péter kutatóközpont-vezető ismertette a REKK hazai célok elérését vizsgáló
kutatásának legfontosabb eredményeit. A 3. táblázat
összefoglalóan mutatja, hogy a 2020-as 1 3, illetve

1 4,65%-os cél teljesítésében milyen szerepet kaphatnak az egyes szabályozóeszközök. Ez alapján látható, hogy az új
METÁR-on keresztül minimálisan 9,4 PJ
megújuló villamosenergia-felhasználást
kell beszerezni a jelenlegi termelésen felül, amit megközelítőleg 1 200 MW szélerőművi, vagy 400 MW biomasszakapacitással lehetne megtermelni.

A REKK több forgatókönyv mellett, több
tényező mentén vizsgálta a célok elérését. A legnagyobb hatás egyértelműen a
végfelhasználói áram árra gyakorolt hatásában figyelhető meg: költséghatékony
esetben a teljes támogatási kassza 2020-ban 71 ,2
milliárd forintot tesz ki. Ez 45%-kal magasabb, mint a
mai megújuló ártámogatás. A többi forgatókönyv
esetében még magasabb éves támogatás-igényekkel
találkozhatunk, amelyek egyes esetekben elérik az
évi 1 1 0 milliárd forintot is.
Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára ismertette az új
METÁR rendszert. A 201 4-es EU Iránymutatásnak3
megfelelő új támogatási rendszer törvényi kereteit
az Országgyűlés 201 6. június 1 3-án fogadta el. Az
Európai Bizottság notifikációs szakasza ezt követően
indul el, amely várhatóan a nyár végére/ősz elejére
zárul le. Az új METÁR hatálybalépésére a Bizottsági
jóváhagyást követően kerülhet sor. Eközben az NFM
és a Kormány az alsóbb szintű jogszabálytervezetek
kialakításán dolgozik
A METÁR keretében megszűnik a 0,5 MW feletti beépített kapacitással rendelkező megújuló erőművek
termelésének kötelező átvétele. Az új megújuló kapacitások a megtermelt villamos energiát a szabadpiacon értékesítik. A 0,5 – 1 MW közötti megújuló
termelők a piaci villamosenergia-áron felül adminisztratív módon meghatározott támogatásban
(prémiumban) részesülhetnek, míg az 1 MW beépített kapacitás feletti termelők prémiuma versenyző
tenderen alakul ki. Az új METÁR bevezetése nem
érinti a jelenleg a KÁT hatálya alá tartozó erőműveket, a 0,5 MW alatti beépített kapacitással rendelkező erőműveket, illetve a demonstrációs projekteket,
melyek továbbra is kötelező átvétel keretében, hatósági áron értékesíthetik a megtermelt villamos energiát. Az átvételi árat kormányrendelet fogja szabályozni.

3 Iránymutatás a 2014 –2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 200/01)
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Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnök-helyettese ismertette a tenderekkel kapcsolatos információkat:

 A pályázaton kiírandó éves villamosenergiamennyiségeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állapítja meg rendeletben a következő 5 évre, éves bontásban, évente aktualizálva, azzal a kiegészítéssel, hogy a
tárgyévi és azt követő évi mennyiségek nem
csökkenthetőek. Ez jelentős stabilitást visz a
rendszerbe, amely csökkentheti a megújuló
termelők által igényelt prémiumot.
 Egy adott aukció főbb paramétereit, azaz a
támogatás időtartamát és a támogatott
mennyiséget a MEKH állapítja meg, figyelembe véve az NFM által meghatározott
éves mennyiségeket és felel továbbá a tenderek lebonyolításáért. Az első tenderek
legkorábban 201 7 első felében várhatóak.
 Az elfogadott törvény számos korlát alkalmazását teszi lehetővé:
Technológia-specifikus tenderek kiírása;
Elosztói területenként éves maximális
kapacitáskorlát megállapítása;
Maximális éves kifizetés meghatározása;
Adott technológiára maximális és minimális korlát beépítése;
Maximális ajánlati ár megállapítása;
 A korlátok alkalmazásáról még nincs információ, ezt a későbbiekben kidolgozandó
rendeletek határozzák majd meg. Több
kérdés is felmerül a tenderek kiírásával
kapcsolatban, pl. hogy a korlátok tenderről
tenderre változtathatóak-e, és hogy ezek
meghatározásában milyen szerepe lesz az
NFM-nek. Ezek a részletek nem ismertek
még, a másodlagos jogszabályok fogják
tisztázni várhatóan az ősz folyamán.
Az új METÁR támogatási rendszernek fontos eleme a
korábban megépült megújuló kapacitások rendszerben tartását biztosító barna prémium bevezetése. A
barna prémium mértékét évente aktualizálni kell, de
a jogosultság öt évre szól, amely meg is meghosszabbítható.

3. táblázat Az elérendő megújulóenergia-felhasználás és az új

áramtámogatási rendszer révén beszerzendő mennyiség, TJ
13 %-os cél

14,65 %-os cél

Bruttó végső energiafelhasználás

627 817

627 817

Szükséges megújuló renergia
felhasználás

81 616

91 975

Közlekedési szektor megújuló
energia-felhasználás

12 543

12 543

Villamosenergia-szektor megújuló
energia felhasználása támogatások
nélkül

9 351

9 351

Hőszektor megújuló energia
felhasználása támogatások nélkül

48 115

48 115

Beruházási támogatás

8 206

8 206

Távhő szabályozási reform

1 890

1 890

Barna prémium

2 462

2 462

Új áramtámogatási rendszeren
keresztül szükséges beszerzési
mennyiség

-953

9 406

Megjegyzés
2015-ben felülvizsgált
energiastratégiában
előrejelzett mennyiség
10%-os megújuló
felhasználást figyelembe
véve a közlekedési
szektorban
Mostani termelés várhatóan bezáró
erőművek + támogatás
nélkül megvalósuló PV
termelés
2013-as felhasználási
érték szinten tartását
feltételezve
EU támogatások optimális
felhasználását
feltételezve
Beruházásbarát
szabályozási környezet
megteremtésével,
támogatások nélkül
elérhető mennyiség
Mostani megújuló
termelők támogatását
feltételezve
METÁR

A barna prémium megállapításakor figyelembe kell
venni az NFM által meghatározott éves költségkeretet is (ha élnek ezzel a lehetőséggel). A barna prémium meghatározásának két, a termelő által választható módja van:

 Normál barna prémium: Támogatott ár és a
piaci referencia ár (melyet hasonló módon
állapítanak meg, mint a tender esetében) különbsége. Ebben az esetben is éves költségfelülvizsgálat van, amelyet a MEKH végez el.
 Alternatív barna prémium: A fosszilis és a
biomassza égetés költségeinek különbsége
alapján határozzák meg a barna prémium
mértékét. A számítás figyelembe veszi a járulékos költségeket is (pl. CO 2 kvóta ára).
Összefoglalóan elmondható, hogy a piaci alapú új
támogatási rendszer keretét a törvény kialakította,
ugyanakkor a részletszabályok még tisztázatlanok: a
kiírni kívánt mennyiségeket, az éves költségkeretet
és a tenderek lebonyolítása során alkalmazott részletszabályokat a majdani rendeletek fogják meghatározni.
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E

urópában a földgáz ára drasztikusan csökkent 2015-ben és történelmi mélypontra esett 2016-ban.
Ugyanakkor az európai földgázkereslet lényegében stagnált. Az Európába irányuló orosz gázexport
még ebben a nyomott piaci környezetben is tovább nőtt. Írásunk Oroszország európai gázárazási stratégiáját vizsgálja, és felvázolja Oroszország (a Gazprom) lehetséges jövőbeli lépéseit.

A földgáz nagykereskedelme Európában hagyományosan hosszú távú szerződéseken alapul, melyeket
az exportáló vállalat (a Gazprom vagy egy leányvállalata) és egy vertikálisan integrált cég, az importáló
ország monopolhelyzetben lévő gáz-nagykereskedelmi szereplője közt kötöttek. A kelet-európai államokban a szerződéseket kormányközi megállapodások is biztosították. A hosszú távú szerződés kétoldali garanciát jelentett: az exportőr számára a
kitermeléssel kapcsolatos költségek megtérülését, az
importőr ország számára pedig az ellátásbiztonsággal kapcsolatos mennyiségi és árkockázatot kezelte.
A gázárképlet a szerződés féltve őrzött titka volt, azt
a szerződő felek kétoldalú tárgyalása alakította. Az
árképlet titkossága és a kétoldalú tárgyalás lehetővé
tette a Gazprom számára, hogy árdiszkriminációt alkalmazzon az európai partnerei közt. A vevők alkupozíciójának sokszínűsége miatt ez eltérő gázárakhoz vezetett az egyes európai országokban. A
Gazprom több piacon - különösen a Baltikumban és
Közép-Kelet-Európában –monopol pozícióban volt,
így a gázárakat ezen országokban a versenyzői piaci
árhoz képest a piacon „indokoltnak tekinthetőnél”
magasabb árréssel határozhatta meg. A versenyjogban ezt diszkriminatív árképzésnek tekintjük.

A hosszú távú szerződésekben a földgáz árát sokáig
a kőolaj árának alakulásához kötötték. Ezt az árazási
mechanizmust a groningeni gázmező feltárásakor
vezették be a holland hatóságok, mivel az új energiahordozó árát a helyettesítő termékek (többnyire
kőolajtermékek) árához igazították. A képlet lényeges eleme a szerződő felek által közösen megállapított kiinduló gázár (P0), amit a képlet a helyettesítő
termékek relatív árváltozásával módosít a szerződés
teljes időtartama alatt. A hosszú távú szerződésekre
jellemző volt az átvételi kötelezettség előírása (TOP,
take-or-pay) és az európai országok közti továbbértékesítés tilalma. Ezek a szerződéses eszközök a
nagynyomású gázszállító vezetékek és a gázkitermelés beruházási és működtetési költségeit biztosították. A modell gyorsan elterjedt, s 2005-ig ez maradt
a domináns szerződéses gyakorlat: az Európában
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kereskedett földgázmennyiség 80%-ának árát olajindexálással határozták meg. 201 5-re ez az arány 30%ra zsugorodott, annak ellenére, hogy továbbra is a
hosszú távú szerződések dominálnak, rendkívüli
mértékben megélénkült a spotpiaci kereskedelem,
ahol a földgáz árát a mindenkori kereslet és kínálat
határozta meg. A hosszú távú szerződések árazásában ezzel párhuzamosan teret nyert a spotpiaci
árakhoz történő indexálás. A piac fejlődése leginkább Nyugat-Európában volt látványos, de jelentős
átrendeződés történt Kelet-Közép-Európában is. A
balti országokban és a mediterrán régióban ezzel
szemben továbbra is az olajindexált gázárazás a
meghatározó.

Az európai piacliberalizáció és -szabályozás alapjaiban rázta meg a Gazprom üzleti modelljét azzal,
hogy megnyitotta a kiskereskedelmi piacokat a verseny számára. Az Európai Bizottság a verseny kikényszerítése érdekében 2007 és 201 0 között
eljárást indított az európai inkumbens gázpiaci vállalatok ellen (E.ON, RWE, ENI, GDF Suez és a belga
Distrigas), majd 201 1 -ben az értéklánc magasabb
szintjén lévő Gazprom ellen is. A Gazprommal szemben felhozott vád az önkényes és diszkriminatív árazási gyakorlat volt azokon a piacokon, ahol monopolszereplő volt. A Bizottság különösen a középkelet-európai gázárazás kérdését vizsgálta, ahol véleménye szerint a Gazprom visszaélt erőfölényével.
Több éves eljárás után a Bizottság 201 5 áprilisában
küldte el megállapításait a Gazpromnak.
A Bizottság szerint a Gazprom három fő ponton
szegte meg az európai versenyjogi és energiapiaci
szabályokat: (i) hátráltatta az országhatárokon átnyúló kereskedelmet a továbbértékesítés tilalmával
és olyan kitételekkel, amelyek előírják az átvett földgáz országhatárokon belüli elfogyasztását; (ii) tisztességtelen árazási gyakorlatot folytatott öt középkelet-európai országban (Bulgária, Észtország,
Lettország, Litvánia és Lengyelország), mivel a nemzetközi benchmark áraknál és a Gazprom költségeinél jóval magasabb árakat adott a régióban
alkalmazott olajindexált árképlet; továbbá (iii) Lengyelországban és Bulgáriában a piaci erőfölényével
visszaélve befolyásolta a hálózati infrastruktúra fejlesztését. Bulgáriában a gázszállításokat ahhoz a fel-

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2016/2-3

Műhelytanulmányok
tételhez kötötte, hogy a bolgár kormány támogassa
a Déli Áramlatot; Lengyelországban hasonló módon
csak annak fejében biztosította a gázszállításokat,
hogy a Yamal vezetékhez köthető minden beruházási döntésbe bevonták. A Bizottság vizsgálata még
nem zárult le, de kilátásba helyezték a Gazprom éves
árbevételének 1 0%-át kitevő bírság kiszabását.
Hivatalos válaszában a Gazprom alaptalannak nyilvánította a Bizottság megállapításait, és aggályait fejezte ki, hogy politikai indíttatásból indultak a
versenyjogi vizsgálatok. A 201 5-ös olajáreséssel az
olajindexált szerződések újra vonzóvá váltak, és a
Gazprom érvelése szerint ha néhány évben többet is
fizettek a régió országai, most a vevők számára kedvezőbb olajárak miatt visszanyerik az előző évek
esetleges túlfizetéseit. Az ukrán válság tovább bonyolította a helyzetet, a mindkét fél számára elfogadható megoldás még távolabb került.

Az olajindexált szerződések egészen a likvid gázpiacok megjelenéséig és a gáz-gáz verseny elterjedéséig nem okoztak problémát a piaci szereplőknek.
2005 után az európai gázpiac kínálati és keresleti tényezőire ható változások fundamentálisan változtatták meg a piaci környezetet. Az amerikai palagázforradalom következtében az Egyesült Államokba
szánt LNG szállítmányok más piacokra, köztük Európába érkeztek. Illusztrációként: 2007-ben az Egyesült
Államok még 770 000 MMcf LNG-t (~21 -23 milliárd
m 3 földgázt) importált, ami 201 5-re 90 000 MMcf-re
csökkent (~2,4-2,4 milliárd m 3 ), ezzel az amerikai piac tizedére zsugorodott. Ezzel egy időben a 2008-as
válság Európában keresletszűkülést hozott, erősebb
versenyre kényszerítve a piacon aktív szereplőket. A
Gazprom számára fontos volt piaci részesedésének
fenntartása, ezért hajlandó volt a szerződései újratárgyalására. Az újratárgyalások során egyszeri kedvezményeket adott, a klasszikus olajindexált képletbe tőzsdei indexeket épített, újratárgyalta a P0
kezdőárat és a vevőt és eladót védő árfolyosókat hozott létre. Az árfolyosók a tőzsdei ár alapján határozzák meg az olajindexált szerződés legmagasabb és
legalacsonyabb árát. Amennyiben az olajindexált ár
magasabb, mint a tőzsdei ár + x (szerződésben előre
meghatározott konstans), a tőzsdei ár + x értéket alkalmazzák. Ha az olajár bizonyul túlságosan alacsonynak, akkor a tőzsdei ár – y árat alkalmazzák.
201 0-től kezdve a Gazprom átlagosan évente 1 0
hosszú távú szerződést tárgyalt újra. Szembetűnő,
hogy azon piacokon, ahol versenytársakkal szembesült, lényegi újratárgyalás történt, ami a szerződést
alapjaiban változtatta meg (pl. Németország, Olaszország, Hollandia). Más piacokon, ahol a Gazprom

de facto monopolhelyzetben volt, legjobb esetben is
egyszeri árengedményt adott (pl. Észtország, Lettország, Litvánia, Bulgária, Szerbia). Azaz ha a piaci környezet megkívánta, a fenti stratégiák alkalmazásával
a Gazprom sikeresen megtartotta piaci részesedését
az európai piacokon.

A gázpiacok múltbeli alakulásából láthattuk, hogy a
Gazprom alkalmazkodik a változó piaci (keresletcsökkenés és palagáz-forradalom okozta túlkínálat)
és szabályozási környezet (harmadik feles hozzáférés, határkeresztező kereskedelem és a továbbértékesítési tilalom hatályon kívül helyezése) változásához értékesítési stratégiája módosításával és a
hosszú távú szerződések újratárgyalásával. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy a gáz-gáz versenyt jelképező tőzsdei árelem megjelenése a szerződésekben erősen korrelált a Gazprom versenyzői helyzetével az adott piacokon.
A nemzeti földgázpiacokon kibontakozó verseny és
az inkumbensek piaci dominanciájának mérséklődése, illetve az európai gázkereslet közel 25%-át adó
földgázbázisú villamosenergia-termelés erősödő
versenynek való kitettsége (elsősorban a megújuló
áramtermelés felfutásának köszönhetően) a rövid
távú és minél rugalmasabb szerződéses struktúrák
elterjedését támogatta. Az európai versenyhatóságok is egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a Gazpromra, hogy üzleti modelljét jobban alakítsa piaci
környezetéhez. Ezen okok miatt 201 5-től kezdődően
a Gazprom kis mennyiségben rövid távú, éven belüli gázmennyiségeket kezdett értékesíteni aukciókon.
Az aukción értékesített éves gázmennyiségek (~2
milliárd m 3 /év) az összes Európába szállított orosz
gáz 5%-át sem teszik ki, de jelzik a Gazprom stratégiájának hozzáidomulását az új piaci és szabályozási
fejleményekhez.

Az Európai Bizottság negyedéves gázpiaci jelentése
szerint 201 2-ben a legolcsóbb és legdrágább hosszú
távú szerződés keretein belül szállított orosz földgáz
ára közt 1 2 EUR/MWh volt a különbség. 201 5-ben ez
a különbözet már csak 8 EUR/MWh volt, 201 6 első
negyedévében pedig 7 EUR/MWh. Ez az árkonvergencia elsősorban az olajáresésnek volt köszönhető,
ami a hagyományos, tisztán olajárindexált szerződésekben is árcsökkenést eredményezett.
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1. ábra A Gazprom piaci részesedése és gázszállításai Európába
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3. ábra A Gazprom éves bevételei és piaci részesedése
Árbevétel, millió USD
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Nem létezik egységes európai gázpiac, sokkal inkább több regionálisan széttagolt
nemzeti piac összességéről beszélhetünk.
A nemzeti piacok szorosabb összekapcsoltsága és a harmonizálódó kereskedelmi
szabályok segíthetik a piacintegrációt, de
az európai gázpiacok jelenlegi „hardvere és
szoftvere” nem alkot egységes egészet.
 A piac töredezettsége miatt egyes vállalatok
kihasználhatják erőfölényüket a nemzeti
piacokon.
 A Gazprom akkor maximalizálja a profitját,
ha nincs versenytársa a piacon; ha más jelentős piaci szereplő jelen van vagy belépésre készül az adott részpiacra, akkor a
piaci részesedését fenntartó stratégiát követ.
A Gazprom piaci részesedése jelenleg töretlen, mert
szállításaival a kieső európai termelést váltja fel. A
jelentősebb, fejlett és likvid nyugat-európai piacokon
a vállalat képes alacsonyabban árazni a termékeit,
hogy a nagyobb versenyben megtartsa piaci részesedését.

Az amerikai LNG-cseppfolyósító terminálok üzembe
helyezése és az első szállítmányok megindulása
201 6-ban nagy változást jelent az európai piacokon
is. Az amerikai LNG eredetileg a legdrágább ázsiai piacokat célozta volna meg, de az ausztrál LNG-termelés felfutásával és a japán reaktorok újraindulásával
együtt az ázsiai kereslet mérséklődött és az ázsiai
gázárak prémiuma elpárolgott. 201 6 első felében így
az LNG-szállítmányok legnagyobb része Dél-Amerikába érkezett, Európába csak két szállítmány jutott.
Ezek célállomása Spanyolország és Portugália volt: a
két országba összesen 200 millió m 3 földgáz érkezett. Ez értelemszerűen nem veszélyezteti Oroszor-
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Az orosz stratégia ezért nem minden
esetben követi a rövid távú profitmaximalizálást. Egyes stratégiailag fontos piacokon elsődleges cél lehet piaci részesedésének fenntartása az új belépőkkel
szemben, amit rövid távú árengedményekkel vagy nem hosszú távú szerződés keretein belül értékesített gáz aukcionálásával érhet el, még ha ezzel rövid
távon saját bevételeit csökkenti is a tisztán hosszú távú szerződéses értékesítéshez képest. Ez a stratégiai válasz kifizetődő lehet, ha sikeresen korlátozza az
új belépők lehetőségeit és fenntartja az
oligopolisztikus piacszerkezetet.
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szág piaci részesedését Európában, mivel a beérkező
gázmennyiségek marginálisak a piac egészéhez képest, emellett fizikailag sem érik el az Oroszország
számára releváns piacokat. 2020-ig azonban öt további cseppfolyósító terminál áll üzembe, amivel
együtt az amerikai LNG nagyobb mértékben jelenhet
meg az európai piacokon.
A Gazprom számára a másik nagy kihívás az Európai
Bizottság trösztellenes vizsgálata. A vizsgálat több
piaci erőfölénnyel való visszaélést bizonyított a Gazpromra, és kötelezte ezek tisztázására, valamint a
piackorlátozó gyakorlat megszüntetésére. A Gazprom a vádakat tagadta, de jelezte, hogy nyitott az
együttműködésre. Véleményünk szerint a Bizottság
vizsgálatai veszélyeztetik a Gazprom hagyományos
üzleti modelljét, és korlátozzák a vállalatot az európai gázpiac szegmentálásában.

Az európai földgázkitermelés rohamosan csökken –
2020-ra a várakozások szerint a mostani termeléshez képest 1 5%-kal (~20 milliárd m3/év) kevesebb
gázra számíthatunk, elsősorban a groningeni gázkitermelésre alkalmazott mennyiségi korlátok miatt. A
kieső kitermelés keresletcsökkenéssel vagy új források bevonásával ellensúlyozható. A szükséges gázmennyiségeket a jelenlegi gázpiaci szereplők
(Algéria, Katar, Oroszország és Norvégia) vagy az új
belépő USA –LNG szállítók- képes szállítani. A szabályozási környezet és az európai hubok által biztosított transzparencia a korábbihoz képest lényegesen
megkönnyíti a piacra lépést az új szereplők számára.
Katar és Algéria rendkívül rugalmatlanul kezeli
hosszú távú szerződéseit, és nem mutat a Gazpromhoz hasonló, piaci részesedést védő stratégiát. A
norvég gáz értékesítése lényegében TTF áron történik, árelfogadó módon. Az amerikai LNG árazásának
alapja a Henry Hub plusz a szállítási költség összege.
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Habár az európai gázpiac megtámadható, a rövid távú határköltség a Gazprom számára kedvező, és korántsem biztos, hogy más szereplők részt vennének
piaci részesedés megőrzését vagy növelését célzó
árversenyben. 201 5-ben a Gazprom átlagos kitermelési költsége 0,8 USD/MMBtu volt, erre rakódott rá a
szállítás és egyéb tételek, ami végül 3-4 USD/MMBTu
gázárat jelentett a német határon. Az amerikai LNG
komoly versenytárs, de költségeit számos tényező
befolyásolja: a Henry Hub gázár, a cseppfolyósítás,
szállítás és újragázosítás változó költsége. 201 5-ben
a Henry Hub gázár 2,6 USD/MMBtu volt, a cseppfolyósítás 1 ,5 USD/MMBtu, a szállítás Rotterdamba 0,5
USD/MMBTu, az újragázosítás további 0,5 USD/MMBTu, összesen 5,1 USD/MMBtu. Az amerikai gázpiac és a világ LNG-piacának alakulása egyaránt
befolyásolja az amerikai LNG versenyképességét,
ami ezen túl nem követ stratégiai célokat. A norvég
termelés költsége 1 ,04 USD/MMBtu, de Norvégia
nyíltan árelfogadó, piaci részesedési célt nem tart
szem előtt.
Nézőpontunk szerint:
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A Gazprom képes megakadályozni az új belépők megjelenését a számára fontos piacokon, de ennek jelentős költségei vannak.
Az árverseny rövid távon alacsonyabb éves
bevételszintet eredményez, ami veszélyeztetheti a Gazprom infrastruktúra-beruházásait, melyek szükségesek Európa hosszú
távú gázellátásához.
A Gazprom olyan mértékben használja ki
piaci erőfölényét, amennyire azt az európai
verseny- és szabályozó hatóságok szigorú
ellenőrzése lehetővé teszi. A hosszú távú
szerződések a nagykereskedelmi piacok
meghatározó elemei maradnak azon országokban, ahol a piacok fejletlenek és a
forrásdiverzifikáció korlátozott. Az árazás
minden esetben tükrözni fogja a vevők alkupozícióját. Versengőbb környezetben a
Gazprom alkalmazkodik a feltételekhez, és
csökkenti árait piaci részesedésének fenntartása érdekében.

A határkeresztező infrastruktúra hálózati hozzáférési
tarifái a földgázpiaci integráció „szoftverének” fontos
elemei. A torz, túlzó hozzáférési tarifák az infrastruktúra alacsony kihasználtságához vezethetnek
mind a létező, mind az újonnan létesített hálózati
elemeken.
Tanulmányunk a földgáz határkeresztező tarifák
(entry-exit tarifák) és a határkeresztező kereskedelem kapcsolatát vizsgálja a CESEC régióban. Elsőként
bemutatjuk a jelenlegi outlier (átlag feletti) tarifákat
a régióban, melyek vélhetően torzítják a határkeresztező kereskedelmet. Ezt követően azonosítjuk
a lehetséges okokat, hogy miért is kiugróan magasak
ezek a tarifák. Piacszimulációs eszközökkel (a REKK
EGMM modelljével) elemezzük egyes tarifareform
szcenáriók hatását a piacintegrációra, a létező és a
CESEC prioritás új interkonnektorok kihasználtságára, illetve a regionális társadalmi jólétre.
A tanulmány letölthető a rekk.hu honlapról.
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z elektromos áram tárolásának lehetőségei egyre nagyobb figyelmet kapnak Európában az uniós klímavédelmi erőfeszítésekkel összefüggésben. A tárolás fontos szerephez juthat a villamosenergiaszektor dekarbonizációjában, hiszen elősegítheti a megújuló források integrációját. Azok egy részénél
ugyanis az időjárástól függ, hogy éppen mennyi energia termelődik (süt-e a nap, vagy fúj-e a szél). A fogyasztás ugyanakkor teljesen eltérő mintát is követhet, és a tárolás révén megoldható, hogy a termelésnek
ne kelljen folyamatosan a fogyasztáshoz alkalmazkodnia. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem kell túlépíteni, vagyis a csúcsfogyasztáshoz, illetve a megújulók csúcstermeléséhez igazítani a teljes villamosenergiarendszert: megspórolhatunk beruházásokat a termelési kapacitások bővítésében éppúgy, mint a szállítási
és elosztási infrastruktúra fejlesztésében. A tárolás kereskedelmi szempontból is fontos szerepet kaphat,
hiszen lehetővé teheti, hogy az áramot azokban az időszakokban értékesítsük, amikor nagy a kereslet, és
ezért magasabb az ára.

Az Európai Bizottság által felvázolt dekarbonizációs
forgatókönyvekben a megújuló források villamosenergia-termelésen belüli aránya 2050-re 59 és 85%
között alakul 1 . Az időjárásfüggő megújulók térnyerésével az elektromos hálózatoknak számos változásra kell felkészülniük. Egyre nagyobb szórást mutathat az áramkereslet és a megújulók termelésének
különbségeként értelmezett ún. reziduális terhelés,
amelyet hagyományos erőművek termeléséből vagy
tárolókból származó villamos energiával kell kielégíteni. A termelés rövid távon egyre inkább eltérhet az
előrejelzésektől, miközben a rendszernek a frekvenciaváltozásokat mérséklő tehetetlensége (system
inertia) csökken. Gyakrabban válhat szűkössé az átviteli- és az elosztóhálózatok kapacitása, mert azok
nem birkóznak meg a megújulók csúcstermelésével.
A villamosenergia-rendszerek - hagyományosan a
kereslet ingadozásaihoz tervezett - rugalmassága
egyre inkább a termelés ingadozásait kell kiszolgálnia.

megújuló forrásból is kielégíthető. Mindez egyértelműen jelzi, hogy mennyire nem hatékony a jelenlegi
rendszer, és milyen nagy szükség lenne rugalmasabb tárolási rendszerekre.

A jelenleg leginkább elterjedt tárolási rendszer nem
azt a fajta rugalmasságot helyezi előtérbe, amely a
megújuló energiaforrások integrálásához szükséges.
Ezeket az ún. szivattyús-tározós erőműveket még az
1 960-as és 80-as évek között az integrált (vagyis termelést, szállítást, elosztást és energiaellátást is végző) vállalatok építették csúcsidei termelésük részbeni
kiváltására. Az 1 970-es években a szivattyús-tározós
erőműveknek és a manapság a csúcsigények kielégítésére leginkább alkalmasnak tekintett ún. kombinált ciklusú gáztüzelésű erőműveknek (CCGT) a
beruházási költsége nagyjából megegyezett, így
előbbiek az alacsonyabb működési költségek miatt
vonzóbb alternatívát kínáltak.

Németországban már ma is egyre gyakrabban előfordul, hogy egy szeles hétvégén vagy ünnepnapon,
amikor a fogyasztás alacsony, de a termelés magas,
az árampiaci tőzsdén negatív árak alakulnak ki, vagyis a termelőnek kell fizet- 1. táblázat A villamosenergia-tárolói létesítmények hasznosítási lehetőségei
A tárolási szolgáltatás típusa
Jellemzői
nie azért, hogy az áramot a hálózatba
Nagy méret (>>MW-tól >GW)
táplálhassa. Ez nem csak a termelőket Mennyiségi tárolás
Energialeadás akár több tíz órán keresztül
érintő probléma: az egyik német háló- Megújuló energiaforrások integrálása
Közepestől nagy méretig (100 kW-tól 100 MW-ig)
Energialeadás percektől több órán keresztül
zatüzemeltető pl. jelezte, hogy nincsenek meg a pénzügyi forrásai ahhoz, Kiegészítő szolgáltatások (pl. frekvencia- és feszültség- Kicsitől nagy méretig (>10 kW-tól 100 MW-ig)
szabályozás, rendszertartalék, erőművi újraindítás
hogy az infrastruktúrát alkalmassá tegye támogatása)
Energialeadás másodpercektől órákig
újabb tengeri szélfarmok hálózatba
kapcsolására. A szintén jelentős szélkaés elosztás (pl. hálózati torlódások enyhítése,
Közepestől nagy méretig (MW-tól 100 MW-ig)
pacitással rendelkező Dániában pedig Szállítás
megszakítások elkerülése, támogató infrastruktúra az
előfordult, hogy korlátozni kellett a áramszedővel működő közlekedési eszközöknek)
Energialeadás percektől órákig
szélerőművi termelést, ugyanis a távfűtés biztosítása érdekében a kapcsoltan
energiamenedzsment (pl. saját termelésből
Kicsi vagy közepes méret, nem feltétlenül hálózatra kapcsolt (kW-tól MW-ig)
hőt és áramot termelő erőművek akkor Fogyasztói
származó fogyasztás maximalizálása, csúcsidei kereslet
csökkentése, elektromos járművek integrálása)
sem állíthatók le, ha az áramszükséglet
Energialeadás percektől órákig

1 Energy Roadmap 2050: Impact assessment and scenario analysis
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2. táblázat A hálózatra telepített energiatárolási technológiák

Európában

Technológia
Szivattyús-tározós erőmű
Sűrített levegős tárolás
NaS akkumulátor

Kapacitás (MW)
43700
290
néhány MW

Ólomsavas akkumulátor

20-30

Lítiumion-akkumulátor

kb. 20

Folyadékáramos (redox) akkumulátor

kb. 1

A CCGT növekvő hatékonyságának és csökkenő beruházási költségeinek köszönhetően azonban a
2000-es évek elejére az ilyen beruházások már csak
feleannyiba kerültek, ráadásul gyorsabban és kevesebb adminisztratív (engedélyezési, környezetvédelmi, stb.) komplikációval jártak, miközben a szivatytyús-tározós erőművekre jellemző geológiai korlátokkal sem szembesültek. Az energiatárolási technológiák fejlesztése és telepítése ezért szinte leállt, és
az elmúlt 25 évben alig épült ki új kapacitás. A tárolói fejlesztéseket a csúcsidei villamos energia árának
a zsinórtermékhez viszonyított relatív csökkenése is
hátráltatta.
Ez magyarázza, hogy ma a globálisan a hálózatra
kapcsolt mintegy 1 45 GW-os tárolási kapacitás 98%a szivattyús-tározós erőmű. Európában hasonló a
helyzet: a közel 50 GW tárolási kapacitás 95%-a ilyen
létesítmény. Ezeket – a sűrített levegős és a lendkerekes tárolással együtt – a mechanikus elven működő tárolók kategóriájába sorolhatjuk. Két további
kategóriát különböztethetünk meg: az elektrokémiai
tárolást (hagyományos akkumulátorok; fejlett, pl. lítiumion- vagy nátrium-kén akkumulátorok; folyadékáramos akkumulátorok), valamint az elektromágneses tárolást (szupravezető mágneses tárolók, szuperkondenzátorok). Egyedül a szivattyús-tározós
erőművek és a sűrített levegős tárolók jellemzője a
nagy (akár gigawattos) kapacitás és a hosszú ideig
(akár több tíz óráig) tartó energialeadás képessége;
a többi technológia rendszerszinten inkább a kisebb,
helyi szintű egyensúlytalanságok megszüntetésében
segíthet, illetve egy részük a háztartások számára is
elérhető lehet saját (pl. napelemes) termelésük és
fogyasztásuk optimalizálásra.
A tárolási technológiák fontos jellemzője, hogy
mennyi energiát képesek tárolni (MWh), és mekkora
teljesítmény leadására képesek (MW). A kettőnek
egymáshoz viszonyított aránya (power-to-energy ratio) határozza meg, hogy az adott létesítmény
mennyi ideig képes energiát szolgáltatni. A szivattyús-tározós erőművekre jellemző arány pl. 1 :8,
vagyis egy 1 00 MW-os létesítmény 8 órán keresztül
képes ennek a teljesítménynek a leadására. A teljesítmény és az energiatárolási képesség abszolút értékei, valamint azok aránya egyaránt befolyásolja,
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hogy az adott létesítmény milyen típusú szolgáltatás
nyújtására alkalmas. A hatékonyság a tárolók esetében úgy értelmezhető, hogy a betáplált energia hány
százalékának leadására képesek; értéke 40% (sűrített
levegős tárolók) és közel 1 00% (lítiumion-akkumulátorok, szuperkondenzátorok) között változhat. A
modern szivattyús-tározós erőművek 85%-os hatékonysággal működnek.

Egy 32 energiaipari vállalat és szervezet által jegyzett,
tavaly megjelent tanulmány szerint 2050-re – legalább 60% időjárásfüggő megújuló arányt feltételezve - a jelenleginek akár a tízszeresére, 400 GW
tárolási kapacitásra is szükség lehet az EU-ban. Úgy
vélik, hogy még ennek kiépülésével is jelentős
fosszilis termelő kapacitás maradhat a rendszerben,
és számottevő lehet annak a – megújulók csúcstermeléséből származó - energiának a mennyisége is,
amely csak a villamosenergia-rendszeren kívül hasznosítható 2. Ez azért lehetséges, mert a tárolási kapacitások csak csökkenő méretgazdaságossággal telepíthetők: a szükséges fosszilis tartalékkapacitás kétharmados csökkentéséhez a tárolási kapacitás négyszeres növelésére lenne szükség. Ráadásul van egyfajta választási kényszer is aközött, hogy a tárolást a
tartalék termelőkapacitások minimalizálására vagy a
lehető legnagyobb mennyiségű megújuló energia
integrálására akarjuk használni. Előbbi esetben a tárolónak feltöltött állapotban kell készen állnia arra,
hogy szükség esetén munkába álljon, ez pedig komoly korlátját jelenti az energialeadási üzemmódbeli működésnek.
Konkrét számokat a tanulmány Németországra közöl: tárolás nélkül a nem hasznosítható megújuló
termelés a teljes áramkereslet közel 30%-ára, 1 73
TWh-ra rúgna, és 85 TWh (1 5%) nem megújuló termelésre lenne szükség 2050-ben. A jelenlegi, 7 GW
szivattyús-tározós kapacitással szemben 64 GW tárolói kapacitást feltételezve a nem megújuló termelési igény 49 TWh-ra mérséklődhet, ami évi 4,2 Mrd
eurós megtakarítást jelenthet a tüzelőanyag- és
szén-dioxid-kibocsátási költségekben. Ez az összeg a
tanulmány szerint – optimista költségbecsléssel –
megegyezik a tárolás évesített beruházási és működési költségeivel.
A bővülő tárolási igény természetesen utat nyithat a
ma kevésbé használt technológiák számára is. Szivattyús-tározós erőműveket csak geológiai szempontból alkalmas területre lehet építeni, és társadalmi elfogadtatásuk – környezetvédelmi okokból –
nehézségekbe ütközhet. Magyarországon például az
NFM szerint az eddigi vizsgálatok szerint az ilyen

2 Erre az a technológia ad lehetőséget, amely az elektromos energiát – elektrolízis útján – hidrogénné alakítja. A hidrogén a villamosenergia-rendszeren kívül
tárolható, és a gázhálózatba táplálva, turbinákat meghajtva áramtermelésre, az iparban, és a közlekedésben is hasznosítható. Az európai elektrolízis-kapacitás 2050re akár a 1 70 GW-ot, az előállított hidrogén mennyisége pedig az évi 5 millió tonnát is elérheti.
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1. ábra Napi villamosenergia-tárolási kapacitás 201 1 -ben és 2050-ben
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erőmű építésére alkalmas területek az IEA 3 forgatókönyve szerint
mind természetvédelmi oltalom alatt
180
állnak, így ez a megoldás hazánkban
160
egyáltalán nem is jöhet szóba. Ráadásul
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bár a szivattyús-tározós rendszerek is
120
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súlytalanságokra – a modern létesítmé80
nyek 1 5 másodpercnél rövidebb idő
60
alatt váltanak a szivattyús és a termelő
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üzemmód között – a megújuló energia20
források integrációját inkább több, kisebb, decentralizált tároló tudná
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segíteni. A jelenlegi infrastruktúra
Kína
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ugyanis alapvetően úgy épül fel, hogy a
2011
Referencia
Technológiai áttörés
Keresleti rugalmasság
termelőegységek – ahogyan a szivattyús-tározós erőművek is – a nagyfeszültségű szállítóhálózatra, míg a fogyasztók a
válik. Az IEA is megjegyzi azonban, hogy az akkumukisebb feszültségű elosztóhálózatra csatlakoznak. A
látorok esetében ehhez igencsak agresszív, a jelenmegújuló energiaforrások hasznosítása azonban a
legi szinthez képest több mint tízszeres költségtermelésben is egyre inkább a kisebb, elosztóháló-csökkenésre lenne szükség4. A szervezet harmadik
zatra csatlakozó, decentralizált betáplálásnak ad teforgatókönyvében a keresleti rugalmasságot biztosíret, ami a tárolásban (ugyancsak) ennek megfelelő
tó technológiák fejlődése mérsékli a tárolási igényt;
megoldásokat kíván meg.
az elektromos autók napi villamosenergia-szükségletének 25%-a vezérelhető terheléssé válik.
A hálózatra kapcsolt tárolási technológiák közül Európában jelenleg az elektrokémiai és a hőtárolási
Az 1 . ábrán látható, hogy az IEA még a legoptimistechnológiák terjednek gyorsabban a globális trentább forgatókönyvében is csak alig negyedakkora
dekkel szemben. A hőtárolás felértékelődése a koneurópai tárolási potenciállal számol, mint az – igaz,
centrált napenergia erőművek (CSP) főként spanyollegalább 1 5 százalékponttal magasabb időjárásfügországi terjedésével függ össze; ezeknek az erőműgő megújuló-arányt feltételezve - 400 GW-ot is elveknek a felesleges termelését hő formájában, pl.
képzelhetőnek tartó ágazati szereplők. A bizonyolvasztott só közegében tárolják. Az akkumulátorok
talansággal kapcsolatban az IEA arra hívja fel a
pedig a megújulók integrálásához szükséges átvitelifigyelmet, hogy átfogó globális adatbázis híján még
és elosztóhálózati támogatásában válnak egyre fona jelenlegi kapacitásokkal kapcsolatban is hiányosak
tosabbá.
az információk. A szervezet szerint további probléma, hogy a megújuló energiatermelésről, a fűtési és
A tárolási potenciál előrejelzését azonban számos
hűtési keresleti görbékről, valamint a rendelkezésre
tényező nehezíti, amelyek közül csak az egyik a techálló hulladékhő mennyiségéről sincsenek kellően
nológiai fejlődéssel és a költségek alakulásával kaprészletes (órásnál alacsonyabb szintű) adatok, amecsolatos bizonytalanság. A Nemzetközi Energia
lyek hosszabb időtávon megfelelően tükröznék a
Ügynökség (IEA) referencia-forgatókönyvében a tárendszerek viselkedését.
rolási technológiák teljes élettartamra jutó egységköltsége 3 2050-re a ma legolcsóbb technológia, a
Az ágazati szereplők a legnagyobb bizonytalanságot
szivattyús-tározós erőművekre jellemző szintre sülya hálózati infrastruktúra jövőbeni fejlesztésének halyed. Ebben az a feltételezés szerepel, hogy 2050-re
tásában látják. A tárolási igényt jelentős mértékben
a világ villamosenergia-termelésének 65%-a szármakorlátozná, ha az ilyen jellegű fejlesztések révén
zik megújuló, 29%-a pedig időjárásfüggő megújuló
megszűnnének a szűkületek, és például a svéd vagy
forrásból; utóbbi arány az EU-ban megközelíti a
spanyol vízenergia is szerepet kaphatna a német
45%-ot. Így 80%-os valószínűséggel 2 °C-ban maxiidőjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásában.
málható a globális felmelegedés mértéke. A technológiai áttörést hozó forgatókönyvben az energiatárolás a jelenleg legolcsóbb rugalmassági technológiával, a CCGT-erőművekkel is versenyképessé
3 Ez a termelési technológiákhoz hasonló módon értelmezhető levelized cost of electricity (LCOE); a tárolóból a teljes élettartam során kikerülő energia egységnyi
költsége a beruházási és a működési költségek figyelembe vételével.
4 Az elektrokémiai technológiák területén elsősorban a lítiumion- és a folyadékáramos akkumulátoroknál van lehetőség jelentős technológiai fejlődésre és költségcsökkenésre. Az európai K+F potenciál ugyanakkor jelenleg inkább a hagyományos akkumulátorok területén erős, míg a lítiumionos technológiában az ázsiai
országok játszanak vezető szerepet.
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Teljes élettartamra jutó egységköltség
(USD/MWh)

2. ábra A tárolási költségek jelenlegi és 2050-re várt szintje
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További bizonytalanság, hogy a nap- és szélerőművi
technológiák fejlődésével nőhet a gyengébb szél és
napsugárzás idején termelhető energia mennyisége,
amivel csökkenhet az adott termelési szint eléréséhez szükséges többletkapacitás, és így az eltárolandó többlettermelés is. A biomassza erőművek
rugalmasságának növekedése és szélesebb körű elterjedése ugyancsak kiválthat időjárásfüggő termelő, és így tárolási kapacitásokat, ahogyan más, jobban előre jelezhető megújuló technológiák (pl. árapály, geotermikus) térnyerése is. Ahogyan a keresleti
rugalmasságra építő forgatókönyve kapcsán az IEA is
utal rá, a vezérelhető terhelés és az okos hálózatok
elterjedése lehetővé teheti a kereslet növelését az
időjárásfüggő termelés felfutásával párhuzamosan,
ami megint csak csökkentené a tárolási igényt.
Az ENTSO-E legújabb tízéves fejlesztési tervében 23
tárolási projekt szerepel, amelyek összesen 1 9 GWtal növelnék az európai kapacitást. A projektek túlnyomó többsége (1 9 db, 1 8 GW) szivattyús-tározós
és sűrített levegős létesítmény; a fennmaradó 1 GW
kapacitáson 3 akkumulátoros és 1 olvasztott sós
projekt osztozik. Az ENTSO-E azonban megjegyzi,
hogy a gazdasági feltételek nem kedveznek a szivattyús-tározós erőművek létesítésének, mert a
megújuló energiák nagyarányú betáplálása lenyomja a csúcsidei árakat. A 2030-ig vizsgált 4 vízió közül
kettő említi a tárolást: a „nemzeti zöld átmenet” nevű a tárolást előmozdító európai keretrendszer hiányában nem számol számottevő új kapacitással,
csak „némi” nemzeti fejlesztéssel. Az „európai zöld
forradalom” nevet viseli az a forgatókönyv, amelyben az okos mérés és az okos hálózatok alkalmazása teljeskörű, így a keresleti alkalmazkodás komoly
szerephez juthat. Ebben a forgatókönyvben az is
szerepel, hogy részleteiben nem ismertetett „központosított módon” pótlólagos vizes tárolói kapacitások épülnek ki, főként Skandináviában, az Alpokban és a Pireneusokban.

Érdekes módon az ENTSO-E hosszabb
távon is csak a mechanikus tárolási
technológiákban gondolkozik: az európai rendszerüzemeltetők szövetsége és
több TSO részvételével megvalósult, a
hálózatfejlesztési igényeket 2050-ig felmérő e-Highway2050 projekt egyik dokumentuma szerint egyedül ezek a kereskedelemben elérhető, 1 00 MW feletti kapacitással rendelkező technológiák,
míg az akkumulátorok „öregedési problémákat mutatnak és nehezen újrahasznosíthatók”. 5 A projekt összefoglaló
dokumentumában szereplő előrejelzés
pedig új kapacitásként csak szivattyústározós erőműveket modellezett.
A tanulmány úgy számol, hogy a spanyol PV-termelés nyári kiegyensúlyozására mintegy 70 GWh energia napi tárolására lenne szükség, ami – 1 0 millió
darab 7 kWh-ás akkumulátor telepítését feltételezve
egyenként 2000 eurós költséggel – 20 milliárd euróba kerülne, sokkal többe, mint a hálózat fejlesztése
vagy csúcserőművek építése. Sőt, a szerzők szerint a
napi tárolási kapacitások bővítésére nincs is szükség
„olyan országokban, mint Németország vagy Franciaország”, sem a déli országokban a téli időszakban.
Ezekben az esetekben ugyanis nem fordul elő jelentős PV-túltermelés napközben, mert a jelentős tárolási és keresleti rugalmassági kapacitások már ma is
elegendőek a termelés kiegyensúlyozására. Az anyag
ugyanakkor a szélenergia kiegyensúlyozási igényéről
nem szól.

A tárolási technológiák költségének alakulása és a
hálózati infrastruktúra fejlődése mellett az európai
szabályozás nyitott kérdései is bizonytalanná teszik
a jövőbeli kapacitások előrejelzését. Az iparági szereplők a szabályozás legnagyobb problémájának azt
tartják, hogy a villamos energiáról szóló uniós direktíva nem nevesíti a tárolást, és a tárolás-specifikus
szabályok hiánya komoly gátját jelenti a kapacitások
bővítésének. Ennek egyik legsúlyosabb következménye, hogy a tárolást a legtöbb tagállam a fogyasztás
és a termelés kombinációjaként kezeli, így mindkét
üzemmódban meg kell felelnie a releváns előírásoknak. Az EURELECTRIC 201 2-es – kifejezetten a szivattyús-tározós erőművekre vonatkozó – összesítése
szerint vannak olyan országok, ahol még a hálózati
tarifákat is kétszeresen kell megfizetniük ezen létesítményeknek. Arra is van példa, hogy a tárolói felhasználást a végső fogyasztást terhelő adóval
sújtják.

5 A projekt keretében született számos dokumentum közül csak egy foglalkozik kifejezetten a tárolással, és az is csak a sűrített levegős technológiával.
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Műhelytanulmányok
3. ábra Az európai szivattyús-tározós tárolási kapacitás várható bővülése
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Hasonlóan súlyos probléma, hogy a
legtöbb tagállamban a szétválasztási
szabályok miatt a TSO-k és a DSO-k nem
üzemeltethetnek tárolókat, holott a tárolási szolgáltatások jelentős része a
hálózati kiegyensúlyozásra és a rendszer egészének optimalizálására szolgál,
és elkerülhetővé tehet hálózati beruházásokat. Talán ezzel a helyzettel függ
össze, hogy az ENTSO-E 201 6-os tízéves
hálózatfejlesztési terve vezetői összefoglalójának RES-integrációról szóló fejezete a tárolást nem is említi, pusztán
egy Greenpeace-idézetet közöl mottóként, amely szerint az átviteli hálózat
fejlesztése olcsóbb, mint a szükséges
termelői vagy tárolói beruházások.
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A szabályozást megnehezíti, hogy egyazon tárolói létesítmény többféle szolgáltatást is nyújthat, és ezek
eltérő szabályozói megközelítést igényelhetnek.
Alapvető különbség például, hogy az adott szolgáltatást a tároló a versenypiacon, avagy szabályozott
áron értékesíti. A European University Institute a vonatkozó szakirodalom áttekintéséből ugyanakkor azt
a következtetést vonta le, hogy egyféle szolgáltatásra alapozva a jelenlegi piaci környezetben a tárolók
nem életképesek, a megfelelő szabályozói megoldás
kidolgozása nem kerülhető el.
Az ágazati szereplők hét üzleti modell életképességét vizsgálták, és azt állapították meg, hogy ezek közül – optimista költségbecslésre alapozva – kettő
már ma is sikeres lehet. A nagyméretű, mechanikus
tárolói technológiák (szivattyús tárolás, sűrített levegős és folyékony levegős tárolás) a frekvenciaszabályozásban, míg az ólomsavas akkumulátorok a
háztartási PV-termelés integrálásában 6 tölthetnek be
üzletileg is megtérülő szerepet. A tanulmány szerint
azonban a napi csúcs- és völgyidőszakok közti kiegyensúlyozásra épülő modell nem gazdaságos,
mert az árkülönbözet nem elég nagy az elérhető
LCOE-hez képest, és a spread több tároló belépésével tovább csökkenhet. Ez összhangban van az
ENTSO-E már idézett megállapításával, amely szerint
a gazdasági feltételek nem kedveznek a szivattyústározós erőművek létesítésének, mert a megújuló
energiák nagyarányú betáplálása lenyomja a csúcsidei árakat. A spread csökkenése részben a tartalékkapacitások rendszerben tartását célzó pénzügyi
megállapodások számlájára írhatók, és a helyzetet
tovább ronthatja, ha az európai szabályozás a kapacitáspiacok kialakításának irányába mozdul el.
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A megújulók terjedésének, a CO 2-költségek várható
növekedésének és a technológiai költségek csökkenésének köszönhetően 2030-ra már a vizsgált modellek többsége nyereségessé válhat, ám ehhez az
érintett cégek és szervezetek szerint is szükség van
szabályozási változtatásokra. Az elektrokémiai technológiák frekvenciaszabályozásban való részvételéhez például lazítani kellene azon az általános
előíráson, hogy a felkínált tartaléknak legalább négy
órán keresztül biztosítania kell a szolgáltatást. A
szélerőművi termelés korlátozásának elkerülését és
a többletenergia felhasználását célzó tárolás életképességének alapvető feltétele egy olyan szabályozás,
amely nem garantál a termelőnek bevételt arra az
esetre is, ha a rendszerirányítónak korlátoznia kell az
erőmű kibocsátását. 7 Ha a szélerőműhöz kapcsolódó tárolásnak az a célja, hogy a termelés legalább
pár órás időszakokra előre jelezhető legyen („firming”), akkor az ezt ösztönző szabályozásra van
szükség, hiszen a preferenciális hálózati hozzáférés
miatt a szélerőművek általában nem érdekeltek termelésük kiszámíthatóbbá tételére. A háztartási PVrendszerekhez kapcsolódó tárolás nyereségességét
tovább növelné az időszaktól függő („time of use”)
tarifák bevezetése.
A kiegyensúlyozási piacok készülő uniós szintű szabályzata (Network Code) fontos előrelépést hozhat a
tárolók szerepének növelésében. A hamarosan a
tagállamok illetékes minisztériumainak szakértőiből
álló bizottság elé kerülő, az ACER által elfogadásra
javasolt verzió azt tartalmazza, hogy a TSO-knak a
tároló-üzemeltetők számára is lehetővé kell tenniük
a kiegyensúlyozó szolgáltatások piacára való belépést, mi több, a standard termékek kialakításakor
meg kell könnyíteniük piaci részvételüket. A tervezet
hasonló előírást fogalmaz meg az ún. aggregátorok

6 Ezen a területen a tanulmány szerint már a lítiumion-akkumulátorok is közel járnak a nyereségességhez.
7 A tanulmány szerint azonban ez az üzleti modell várhatóan még ennek a feltételnek a teljesülésével sem lesz életképes 2030-ra, mert a szeles termelés jellegéből
adódóan – vagyis hogy több napig tartó magas termelést több napig tartó alacsony termelés követ – olyan tárolókra lenne szükség, amelyek energialeadási
teljesítményükhöz képest nagy tárolási kapacitással rendelkeznek. Ez azonban azzal jár, hogy élettartamuk során a létesítmények túl kevés feltöltési-termelési ciklust
képesek teljesíteni a megtérülésükhöz.
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Aktualitások
esetében, amelyek a kisméretű termelők és fogyasztók csoportosításával érik el a kiegyensúlyozáshoz
szükséges méretet, és a jövőben fontos eszközeivé
válhatnak a különböző rugalmassági eszközök, köztük a tárolás központosított irányításának.
A kiegyensúlyozó és a napon belüli piacok hatékony
működését az Európai Bizottság is kulcsfontosságú
tényezőnek ítélte abban a konzultációs anyagban,
amely a villamosenergia-piac új modelljére vonatkozó javaslatok – még idén várható – kiadását előzte
meg. A dokumentum nevesíti is a tárolást, amikor kijelenti, hogy annak árampiaci integrálása növelné a
megújulók térnyerésével szükségessé váló rugalmasságot. Hangsúlyozza a hosszú távú piacokhoz
való hozzáférés fontosságát, amelyek a tárolók számára is megfelelő információt szolgáltathatnak a beruházási döntések meghozatalához.

Energy Strategy Reviews Volumes 13–14, 2016

The paper analyses the complex welfare impacts of
proposed transmission investments in the Central
Eastern Europe (CEE) region with the application of the
EEMM electricity model. This assessment is made at
regional level, as new transmission lines have
significant spill-over effects over third countries. We
carry out a cost-benefit assessment (CBA) focused on
the CEE region and demonstrate, that the EEMM
model is a suitable tool to carry out such assessment
that can satisfy the EU requirements in the field. Using
a simplified cost-benefit analysis – limited by the
available information on the projects – we mimic the
process of identifying those transmission lines that
increase the regional welfare the most. In addition, the
paper also identifies those methodological and policy
issues, that have significant impact on the results, and
must be applied consistently during the evaluation
process in order to gain robust results in the applied
CBA method. Our results indicate that new infrastructure elements cause significant and asymmetric
wealth redistribution among group of stakeholders
and between countries as well. Interactions between
planned transmission line developments must be
identified, as they could significantly change the
benefits of those lines connecting the interlinked markets.
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Az orvoslandó problémák között az EB megemlíti,
hogy szabályozási akadályok és diszkriminatív előírások miatt a fogyasztók és az aggregátorok jelenleg
nem képesek a keresleti rugalmasság eszközeinek
(köztük a tárolás) megfelelő szintű alkalmazására, így
nem vehetnek részt a termelőkkel azonos értékű
szereplőként a villamosenergia-piacon. Márpedig az
EB által felvázolt jövőben az olyan technológiák révén, mint a tárolás, az okos hálózatok, az okos mérés, az okos otthon, és a háztartási termelés, a
fogyasztók aktív piaci szereplőként csökkenthetik
majd villamosenergia-számlájukat.

EEM 2016 konferencia S23 szekció: Modellezés,
szimuláció és előrejelzés az energia- és karbonpiacokon: Piacok és szakpolitikák II

This paper analyses the impact of current generation
and interconnection capacity plans on the
generation mix of the five South East European
countries (Albania, Bosnia and Hercegovina,
Macedonia, Montenegro, Serbia) in the context of
carbon price levels and assesses the conditions for
the exploitation of the existing hydro potential.
Future electricity mix of the five countries are
analyzed – using the European Electricity Market
Model (EEMM) of REKK - for 3 scenarios up to 2030
assuming different conditions for electricity supply
and demand. We have found that vulnerability due
to weather dependent hydro generation is a relevant
policy issue that needs to be tackled if the available
hydro potential is to be exploited more in the future
in the SEE region. Higher interconnection would
allow for import even in dry years with a more
limited number of new coal plants actually planned
in the region as countries would have unconstrained
access to them.
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Economics of Energy & Environmental Policy 2016

The European Union's Energy Efficiency Directive
calls for EU Member States to put in place ambitious
energy efficiency policies and requires them to
establish energy saving targets. One of the most
important Articles of the Directive is Article 7, which
required Member States to implement Energy
Efficiency Obligations and/or alternative policy
instruments in order to reach a reduction in final
energy use of 1 .5% per year. This paper assesses
how Article 7 has been applied by Member States
and what the implications are. Analysing the plans of
all 28 Member States we evaluate how Article 7 is
implemented across the EU. This includes an
analysis of the types of policies used, the
distribution of the anticipated savings across the
different policy instruments, and whether or not the
way Article 7 is applied in reality meets the
requirements set by the Directive. Our analysis
shows that Member States take very different
approaches with some using up to 1 1 2 policy
measures and others just one. We also identify
areas of concern particularly related to the delivery
of the energy savings with respect to the Article 7
requirements, the calculation methods, and the
monitoring and verification regimes adopted by
Member States. We model to what extent the
projected savings are likely to materialise and
whether or not they will be sufficient to meet the
target put forward by Article 7. In our paper we also
make suggestions for modifying the Energy
Efficiency Directive in order to address some of the
problems we encountered.

Climate Policy 2016

The European Commission has proposed the target
of achieving an interconnection capacity of at least
1 0% of the installed electricity production capacity
for each Member State by 2020 in the context of the
envisaged Energy Union. The underlying objectives
are to increase the security of supply at affordable
prices via market integration and to contribute to
decarbonization by accommodating an increasing
level of renewable generation. In this article we have
assessed whether this target could effectively fulfil
these two objectives. Our main focus is on the
assessment of the impacts of compliance with the
1 0% interconnection target on the carbon emission
of the European electricity system. Our main
research question concerns the impact of
interconnection capacity increases on EU carbon
emission due to the better market integration,
disregarding the RES-E integration aspects. In order
to arrive at workable scenarios for the future crossborder capacity extension, the security of supply and
market integration impacts are also assessed.
We concluded on the basis of our European dispatch
model that full compliance would slightly increase
carbon emission in the EU, ceteris paribus. This
impact is due to increased coal- and lignite-based
electricity production, mainly in Germany, Poland
and the Czech Republic. By increasing the
interconnections of these countries with their
neighbours at the present low carbon price under
the EU emissions trading scheme, these carbonintensive electricity systems run on higher utilization
rates and consequently increase carbon emission. It
has to be emphasized that the increase is found for
the current situation, and changes in other factors,
such as increases in carbon prices or renewable
generation, could modify this result.
Our results demonstrate that EU network
development and climate policies are highly
interconnected. Changing patterns in the
interconnections of the EU electricity systems
connect diverse generation portfolios and in a low
carbon price environment could increase carbon
emission at the community level. Policy makers
should be aware of the interactions between these
areas and design policy tools that also consider
negative synergies.
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Kereslet
országonként

Nagykereskedelmi
gázár országonként

Belföldi
termelés

Fogyasztás
országonként

TOP szerz✁dések
(cs✁vezetékes és
LNG szerz✁dések)
Infrastruktúra:
interkonnektorok,
tárolók,
LNG szállítási útvonalak
Küls piacok és
importforrások árai
exogének: külön TOP, spot
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MODELL

Gázáramok az
interkonnektorokon

OUTPUT

INPUT

Az EGMM a REKK 2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.

Tárolói
e
készletváltozás
Import hosszú távú
szerz déseken és spot
kereskedelmen keresztül
(cs vezetékes és LNG)

Tökéletes versenypiaci körülmények
Egy év (1 2 hónap) modellezése
LTC és spot kereskedelem a modellezett
országok között és csővezetéki és LNG
szállítókkal
A fizikai korlátok az interkonnektorok kapacitásai
Kereskedelmi korlátok: TOP kötelezettség
A belföldi kitermelést és a tárolókat a modell tartalmazza
A modell számításba veszi a szállítási és tárolói díjakat
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Pl.
LTC árak változása, tárolói piac
Árelőrejelzés
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálatára
Ellátásbiztonsági szcenáriók vizsgálata







Földgázáramok és szűkületek a határkeresztező vezetékeken
Egyensúlyi piaci árak az egyes országokban
Forrásösszetétel
Tárolt mennyiségek, LTC és spot kereskedelmi mennyiségek
Jóléti mutatók








Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Ukrán gázválság hatásvizsgálata
Infrastruktúra beruházások jóléti értékelése
(TAP)
Regionális ellátásbiztonsági elemzések N-1
piaci modellezéses vizsgálata
Nemzeti Energiastratégia 2030
Regionális tárolói piac keresleti előrejelzése

Kapcsolat: Takácsné Tóth Borbála
borbala.toth@rekk.hu
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Base load prices and total
yearly trading in 2017
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MODELL
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48

45

45

60

45

46
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45
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Az egyes országok
egyensúlyi árai

Kereskedelmi áramlások
az országok között

Az egyes blokkok
termelése

52

Output

Az EEMM a REKK 2006 óta fejlesztett, 36 ország árampiacát szimuláló modellje.
















Tökéletes versenypiaci körülmények
A modell közel 5000 erőművi blokk határköltségének a kiszámolásával határozza
meg a 36 ország merit orderjét
1 2 különböző technológia
Tartalmazza a várható erőműépítéseket
85 nemzetközi összeköttető vezetéket vesz
figyelembe
Évenként 90 referenciaóra modellezése. A
referenciaórák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása
Benchmarkként szolgáló versenyzői árakat
nyújt a modellezett régióra
Elősegíti az árak és a fundamentumok közötti összefüggések jobb megértését. Vizsgálható például, hogy az áramárak hogyan
reagálnak, a tüzelőanyag-árak, a határkeresztező kapacitások nagyságának stb. változására
Árelőrejelzés 2030-ig: adatbázis a tervezett
bezárásokról és üzembe helyezésekről
Közpolitikai intézkedések hatáselemzése
Kereskedelem-korlátozási intézkedések elemzésére
Határkeresztező kapacitásbővítések hatásának vizsgálata







Zsinór- és csúcsidei árak a modellezett országokban
Tüzelőanyag-mix
Adott erőművi blokk termelése
Import-pozíciók
Határkeresztező-kapacitások árai












Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Az ENTSO-E 1 0 éves hálózatfejlesztési tervének értékelése
Német atomerőművi bezárás hatásainak
vizsgálata
Balkáni és magyarországi árak közti összefüggés vizsgálata
Kelet-délkelet-európai országokra vonatkozó árelőrejelzések készítése
Nemzeti Energiastratégia 2030
Kapcsolt erőművek piaci alapú megtérülésének vizsgálata
Erőművi beruházások megtérülése
Erőművi gázkereslet előrejelzése
Erőművi szén-dioxid kibocsátás előrejelzése
Kapcsolat: Mezősi András
andras.mezosi@rekk.hu
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