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A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhetők a regionális környezet figyelembevétele
nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan figyeljük. A régiós
és az európai áramárak előrejelzésére egész Európára kiterjedő regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk. 2012-ben modellezési termékpalettánkat tovább bővítettük, elsőként a Duna Régió gázpiaci modelljét,
majd egy egész Európára kiterjedő gázpiaci modellt fejlesztettünk.
A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi tudományos hátterükkel az energiaszektort érintő kérdésekre tudományos és a piacok sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal szolgálnak.
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az volt, hogy megjósoljuk a jövőbeni árakat, hanem
hogy felhívjuk a figyelmet azokra a tényezőkre, melyek nagy valószínűséggel meghatározzák a jövőbeni
áralakulás irányát, és ezen keresztül komoly befolyással lehetnek a földgáztüzelésű erőművek jövedelmezőségére.
Második írásunkban egy örökzöld témával foglalkozunk: a hazai árampiacot lassan egy évtizede jellemző, a régiós árakat rendre meghaladó árszinttel. A
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Harmadik cikkünk az európai árampiaci integrációs
folyamat idei mérföldköveit mutatja be. A másnapi
piacok összekapcsolása, mely évek óta töretlen lendülettel halad előre, számottevő árkonvergenciát
eredményezett a résztvevő országok áramtőzsdéin.
Az észak-nyugat-európai tőzsdék februári összekapcsolása után májusban az ibériai-félsziget országai is
csatlakoztak az európai piac-összekapcsoláshoz, így
ma már 17 ország vesz részt a projektben. E folyamat, mellyel párhuzamosan, de attól elkülönülten
működik a cseh-szlovák-magyar piacösszekapcsolás,
a hazai árampiaci felárak szempontjából döntő fontosságú. Írásunkban összefoglaljuk és értékeljük az
európai piacösszekapcsolás legutóbbi fejleményeit,
és a hazai árampiac jövőbeni integrációjának lehetőségeit.
Jelentésünk utolsó írásában a megújuló energián
alapuló távhőtermelés elterjedésének árszabályozási és támogatási feltételeit vizsgáljuk. A biomasszatüzelésre és geotermikus energiára alapozott hőtermelés, illetve a távhőtermelés részarányának növelése a hazai energiapolitika egyik fontos pillére. A
jelenlegi hazai szabályozói környezet azonban nem
ösztönzi, bizonyos esetekben egyenesen akadályozza a szükséges beruházások megvalósulását. Írásunkban ezen probléma okait és lehetséges megoldásait tárgyaljuk.
dr. Kaderják Péter, igazgató
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014 második negyedévében a kőolaj és szén ára csak kismértékben mozgott, a kettő közötti olló azonban szélesebbre nyílt. A nemzetközileg irányadó földgázárakban ezalatt azt láthattuk, hogy míg az
Ázsiában meghatározó japán LNG-import és az amerikai Henry Hub spot ára alig változott, addig a holland
TTF hub másnapi ára folytatta az előző negyedévben megkezdett ereszkedést, az év első felében 10 €/MWht, vagyis közel 40%-ot veszített értékéből. A tőzsdei gázár lejtmenete és a stagnáló német másnapi áramár
következtében a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét mutató clean spark spread (áramár és tüzelőanyagár különbözet) jelentős javulását figyelhettük meg.
A hazai villamosenergia-fogyasztás 9,5 TWh-s szintje
kis csökkenést jelentett az előző negyedéves értékhez képest, az import részaránya ezalatt újabb rekordokat döntöget, a negyedév átlagában a fogyasztás 43%-át tette ki. A magyar másnapi zsinór áramár
továbbra is a régió legmagasabbja, és a második
negyedév során a HUPX ára ismételten távolodott a
német, cseh és szlovák áraktól. Ezzel egyidőben a azt
figyeltük meg, hogy az egymással összekapcsolt magyar, szlovák és cseh tőzsdék órás árai a megelőző
negyedévhez képest divergáltak egymástól: míg az
első negyedév során a magyar és szlovák árak az órák közel háromnegyedében kiegyenlítődtek, addig
a második negyedévben ez csak az órák alig több
mint felében volt jellemző.
A második negyedév során Magyarország gázfogyasztása csak kisebb mértékben, 6%-kal maradt el
az egy évvel korábbi negyedév fogyasztásától, ez
azonban szinte teljes egészében az enyhe áprilisi
időjárásnak tulajdonítható. A hazai gázkitermelés
január-márciusban a megelőző negyedévi 614 millió m3-hez képest 560 millió m3-re csökkent. Az import ezalatt 2,66 milliárd m3-t tett ki, melynek 63%-a
Ukrajna felől, 37% Ausztria irányából érkezett az országba. A magyar tárolók töltöttsége régiós összehasonlításban továbbra is a legalacsonyabb, 2014.
június végére a kereskedelmi tárolók kihasználtsága
csupán 18% volt.

2014 első negyedévében a két meghatározó energiahordozó, az olaj és a szén ára közötti különbözet a
június során mérséklődő szén- és dráguló olajárnak
köszönhetően növekedett. A Brent olaj ára az első
negyedév során hordónként 103-115 $-os sávban
ingadozott, a negyedévet 111 $-nál zárta, mely 5 $ral haladta meg az egy negyedévvel korábbi szintet.
Ezalatt az EEX-en kereskedett ARA szén ára április
elejétől május közepéig mérsékelten erősödött, majd
kevesebb mint egy hónap leforgása alatt jelentősebb
mértékben, 83 $-os szintről 79 $-ig esett vissza, ez a
szint a negyedév végéig kitartott (1. ábra).
A 2. ábra néhány irányadó gázpiac árainak alakulását
mutatja be. Az első negyedév végéhez viszonyítva
idén júniusra a négy általunk választott ár közül csupán a hollandiai TTF hub spot ára mutatott jelentősebb változást: a holland árak a március végi
22,9 €/MWh-s értékhez képest 5,5 €-val 17,4 €/MWhig süllyedtek – ezzel együtt 2013 végéhez viszonyítva
már több mint 10 €/MWh-val mérséklődött a TTF
ára. Ez a látványos mérséklődés elsősorban a szokatlanul enyhe európai időjárásnak tudható be az
első félév során, valamint annak, hogy a víz-, szél- és
naperőművi termelés is átlagos vagy az átlagot
meghaladó volt az év első hat hónapjában.

Az ázsiai térségben irányadó Japán által importált
LNG átlagos ára az előző negyedév végi
1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
38,33 €/MWh-hoz képest minimálisan
nyersolaj árának alakulása 2013. áprilistól 2014. június végéig
csökkent, így 37,98 €/MWh-nál zárta a
negyedévet, míg az Észak-Amerikában
irányadó Henry Hub spot ára
12,10 €/MWh-ról (4,9 $/MMBtu)
11,52 €/MWh-ra (4,59 $/MMBtu) mérséklődött az április-június közti időszakban (a negyedév során a japán jen és az
amerikai dollár is kis mértékben erősödött az euróhoz képest). Ezalatt a
Németországba hosszú távú szerződések keretében importált orosz gáz átlagára stabil volt, júniusi 26,41 €/MWh-s
értéke csupán 2 eurócenttel volt magasabb, mint márciusban.
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A német határidős áramárak korábban
jellemző csökkenő tendenciája nem
folytatódott a második negyedévben: a
zsinórár a március végi 34,27 €/MWh-s
értékhez képest gyakorlatilag mozdulatlan volt, a negyedévet 34,52 €/MWh-n
zárta, a csúcsidőszaki ár 43,92 €/MWhról minimális mértékben, 43,38 €/MWhra csökkent. A 2014. decemberi lejáratú
szennyezési jogok (EUA) a negyedév
során 1 €-val drágultak, a negyedév végén 6 €/t-hoz közeli szinten cseréltek
gazdát (3. ábra).
A gáz- és széntüzelésű erőművi termelés
piaci megtérülését két árkülönbözettel
vizsgálhatjuk: a gázerőművek esetében a
clean spark spread-del, a szénerőművek
esetében pedig a clean dark spread-del.
Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek különbözetét mutatja meg, ahol a
termelés költsége az egy MWh villamosenergia előállításához szükséges gáz
(spark spread), illetve szén (dark spread),
továbbá az ugyanennyi villamosenergia
előállításával járó CO2-kibocsátást fedező szennyezési jog költségeiből adódik
össze. A 4. ábra mutatja a fent említett
mutatók havi átlagait a német EEX tőzsde spot zsinór áramára, valamint a hollandiai TTF hub spot gázára és az ARA
szénár alapján. A szénerőművi jövedelmezőséget mutató clean dark spread
2014 második negyedévében nem
csökkent tovább, minimálisan 11 €/MWh
alatt maradt. Sokkal érdekesebb a clean
spark spread alakulása: a korábbi erősen negatív érték a TTF gázár erőteljes
csökkenésével folyamatosan enyhült,
júniusban pedig egyre több kereskedési
napon járt pozitív tartományban, havi
átlaga –1 €/MWh volt. A mérséklődő
tencencia azt jelzi, hogy a gáztüzelésű
erőművek működtetése az alacsony
európai gázárak következtében egyre
inkább megtérül.

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 2013. áprilistól 2014. júniusig

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős
CO2-kvóta árának (EUA) alakulása 2013. áprilistól 2014. június végéig

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű
erőművek) alakulása a német piacon 2013. április–2014. június között

Megjegyzés: Számításainkban a gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésű erőművek
esetében 38%-os hatásfokot feltételeztünk.
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5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2014. II. negyedév

6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó
villamosenergia-import 2013. április és 2014. június között

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 2013. április és 2014. június vége között

A második negyedévre vonatkozó havi
határkeresztező aukciókon (5. ábra) a
szlovák importkapacitás ára 5-7 €/MWh
között mozgott, míg a román importkapacitás ára április-májusban kicsivel
1 €/MWh feletti volt, júniusban pedig
2 €/MWh-t meghaladó. Ausztria felől
április-május során – hasonlóan a megelőző negyedévhez – havi aukción nem
osztottak ki határkeresztező importkapacitás-jogot, ennek oka a kapacitások
napi szinten történő kiosztása. Júniusra
vonatkozóan azonban ismét tartottak
havi aukciót, ahol a kapacitás ára
7,9 €/MWh volt. A többi határon az importkapacitás ára egyik hónapban sem
érte el az 1 €/MWh-t.
A második negyedévben a villamosenergia-fogyasztás (6. ábra) 9,54 TWh volt,
mely enyhe, 2%-os növekedést jelent az
egy évvel korábbi 9,35 TWh-hoz képest.
Ezzel egyidőben elmondható, hogy míg
áprilisban éves összevetésben csupán
0,3%-kal nőtt a fogyasztás, addig májusban 3,4%-kal, júniusban pedig 2,3%kal növekedett.
A hazai erőművek és importforrások
értékesítési árai közötti olló 2012 tavaszától szélesre nyílt, ezért az utóbbi két
évben a hazai fogyasztás egyre nagyobb
részét tette ki az import: a 2013 elején
jellemző 18-20%-os szintet követően egyetlen hónapot leszámítva folyamatosan 30%-ot meghaladó volt. 2014 második negyedévében az import átlagos
aránya ismét látványosan növekedett:
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a negyedév során az átlagos importarány 43% (4,1 TWh) volt.
A 2015-ös határidős zsinóráram ára
(7. ábra) a második negyedévben a német, szlovák és cseh piacokon egy kis
megtorpanást követően egyaránt stagnált a március végi szinthez képest, ez
azonban az előző negyedév átlagához
viszonyítva mindegyik piacon 1–1,5 €-s
csökkenést jelentett. Míg az említett három piac árai szorosan együtt mozogtak, a magyar határidős árak továbbra is
ezektől elszakadva alakultak, és júniusra
még inkább eltávolodtak a többi piactól.
A magyar határidős árak negyedéves
átlaga 43 €/MWh értéken változatlan
volt az első negyedévhez képest, ez viszont azt jelentette, hogy míg 2014 első
negyedévében a magyar árak átlagosan
7,1 €-val haladták meg a német EEX
határidős árait, addigra az olló a 2014.
április-júniusi időszakra 8,5 €-ra szélesedett. A cseh árak a megelőző két
negyedévi 1 €/MWh-hoz képest a második negyedévben csupán 0,77 €/MWh-s
diszkonttal bírtak a német piachoz képest, míg a szlovák árak a megelőző 12
hónaptól eltérően meghaladták a német
árszintet.
A 8. ábra a magyar HUPX áramtőzsde
másnapi zsinórtermékének árát, valamint a HUPX árának három másik áramtőzsde (a német EEX, a cseh OTE és
a román OPCOM) áraitól való eltérését
mutatja 2014 második negyedévében. A
magyar másnapi villamosenergia-árak a
negyedév szinte minden napján meghaladták a német és cseh piacok árszintjét, és jellemzően a román piacnál
is drágábbak voltak. A HUPX árakat áprilisban és júniusban is időszakosan növelte a Mátrai Erőmű egyes blokkjainak
nem tervezett leállása, májusban pedig
az áradások miatt leállított szerb erőművek következtében a balkáni piacokon jelentkező túlkereslet emelte a magyar árakat. Míg 2014 első negyedévében a HUPX árak átlagosan 3,9 €-val haladták meg a másik három tőzsde
átlagát, addig a második negyedévben
az átlagos árkülönbözet 7,5 €-ra emelkedett.
A másnapi piacösszekapcsolás hatását a
magyar és szlovák tőzsdék órás árkülönbözetein keresztül vizsgáljuk.

8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
összehasonlítása, 2014. április-június között

9. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző nagyságú árkülönbözeteinek
gyakorisága 2014. április-június között

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 2014 II.
negyedévében

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
2013. július és 2014. június között a megelőző év megfelelő havi fogyasztási adataival
összevetve

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 2013. július – 2014. június
között

13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 2013. áprilistól 2014.
június végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

A 9. ábra mutatja, hogy a magyar és a
szlovák árak milyen gyakorisággal, az
órák hány százalékában egyenlítődtek
ki, illetve szakadtak el egymástól az
április-júniusi időszakban. Látható, hogy
az árak áprilisban az órák 59%-ában,
májusban 53%-ában, júniusban pedig
43%-ában voltak azonosak – különösen
a júniusi érték jelent jelentős elmaradást a megelőző negyedévhez képest.
Fontos megemlíteni, hogy júniusban az
órák közel egyharmadában voltak a
magyar árak a szlovák tőzsdei áraknál
10 €-t meghaladó mértékben magasabbak. A szlovák árak a negyedév során
egyetlen órában sem haladták meg a
magyar árakat, az előző negyedévtől
eltérően viszont gyakran voltak magasabbak a cseh árszintnél, a két piac
gyakori szétválása különösen április
folyamán volt megfigyelhető.
A nagykereskedelmi árat befolyásolja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár. A fel- és leszabályozás elszámolt egységárát a rendszerirányító a kiegyenlítéshez igénybe vett
kapacitások energiadíjai alapján határozza meg. Az igénybevétel 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 tőzsdei adásvétellel próbálják
kezelni – vagyis a várható hiányt ne érje
meg a kiegyenlítőenergia-piacról beszerezni, illetve a várható többletet 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. A második negyedévben a pozitív kiegyenlítő
energia ára átlagosan 22,7 Ft/kWh volt,
mely meghaladta az előző negyedév
18,1 Ft/kWh-s értékét, míg a negatív
kiegyenlítő energia ára –5,2 Ft/kWh volt,
vagyis az egy negyedévvel korábbi
–5,1 Ft/kWh-tól nem tért el lényegesen
(10. ábra).

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték.

8

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2014/3

Energiapiaci folyamatok
14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 2013. áprilistól 2014. június
végéig, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

A 11. ábrán minden egyes hónap esetében az aktuális havi földgázfogyasztást,
illetve a megelőző év megfelelő hónapjának fogyasztását tüntettük fel. Az ábra
továbbá a – napi középhőmérséklettől
függő – fűtési igénnyel korrigált fogyasztást is mutatja. Azt láthatjuk, hogy
a gázfogyasztás 2014 második negyedévében csak áprilisban maradt el jelentősen, 100 millió m3-rel a megelőző
év áprilisi fogyasztásától, azonban ezt
szinte teljes egészében képes magyarázni a tavalyinál enyhébb áprilisi időjárás. Május és június során a kiigazítatlan és a hőmérséklettel korrigált
fogyasztás sem különbözött nagymértékben a megfelelő 2013-as havi értékektől.

Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok 2014.
januártól az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.
15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 2013. áprilistól 2014. június végéig

A hazai gázkitermelés második negyedéves 560 millió m3-es értéke elmaradt a
megelőző negyedév 614 millió m3-étől.
Az import 2,66 milliárd m3-t, az export
pedig 0,72 milliárd m3-t tett ki, így a nettó import 1,95 milliárd m3 volt: ez a
megelőző negyedévhez viszonyítva 15%os emelkedést jelent. Az import 62,7%-a
érkezett a beregdaróci (Ukrajna), 37,3%a pedig a mosonmagyaróvári (Ausztria)
belépési pont felől (12. ábra).
Magyarországon június végén a Magyar
Földgáztároló Zrt. tulajdonában álló
kereskedelmi földgáztárolók töltöttsége
Megjegyzés: Az FGSZ 2014. januártól közli a HU>RS (Kiskundorozsma) ponton kilépő, szerb és
17,8% volt, míg a szőregi stratégiai
bosnyák irányú tranzit gázáramokat.
tárolóé 75,1%, ez az összes tároló átlagában 35,44%-os töltöttséget jelentett. Szintén
A második negyedévben az ukrán határon (14. ábra)
június végi adatok alapján Ausztriában a tárolók
összesen 1,67 milliárd m3 gázt szállítottak be, vagyis
töltöttsége 68%, Csehországban 76%, Lengyelora 2013-as második negyedévinél 48%-kal több gáz
szágban 74%, Németországban pedig 76% volt – a
érkezett hazánkba Beregdaróc irányából. A fizikai
magyar tárolók töltöttsége tehát továbbra is jelenkapacitáskihasználtság jelentősen növekedett, de így
tősen elmarad a többi régiós ország szintjétől.
is csupán 33% volt, míg az összes lekötött kapacitás
68%-át használták ki.
Mosonmagyaróvár felől (13. ábra) a második negyedévben 994 millió m3 gáz érkezett, amely 23%-kal
A 15. ábra mutatja be, hogy Magyarország mekkora
haladta meg az előző negyedévi értéket, illetve 20%mennyiségű földgázt exportált Ukrajnába, Horvátorkal volt magasabb a 2013 második negyedévében
szágba, Romániába és Szerbiába. Az összes exportált
tapasztalt értéknél. A negyedév során a belépési
mennyiség e négy országba 2014 április-június köpont fizikai kapacitásának 90%-át, továbbá az összes
zött 718 millió m3 volt, amely meghaladta az előző
lekötött kapacitás 72%-át használták ki. A Mosonmanegyedévi 425 millió m3-es értéket, mely annak is
gyaróvár pontra vonatkozó havi importkapacitásköszönhető, hogy az FGSZ közlése szerint 2014 máaukciókon a negyedév mindhárom hónapjára
jusától az Ukrajnába irányuló szállítások ismét bein41,9 millió MJ/nap kapacitásra hirdették meg, és
dultak. Az összes export 61%-a Szerbiába, 36,1%-a
mindhárom aukció eredménytelennek bizonyult: az
Ukrajnába, 2,8%-a Horvátországba, 0,1%-a pedig RoFGSZ közlése értelmében az aukciók mindhárom
mániába irányult.
esetben 25%-os aluljegyzés mellett zárultak.
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16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek
alakulása 2013. április – 2014. június között

Megjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK általi becslése a rendeletileg
szabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus
információk 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
a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.

egyetemes szolgáltatók számára elismert fajlagos importár ezzel egyidőben
jelentősen csökkent, az előző negyedévi
84 Ft/m3 után 2014 második negyedévében 78,5 Ft/m3-re esett. Ez
elsősorban a határidős TTF ár erőteljes
csökkenését tükrözi: a holland hub
árának esése következtében a TTF tőzsdei ár és az olajindexált importár közötti
olló a második negyedévben ismét
szétnyílt. Látható továbbá, hogy az elismert gázár számításához használt, rendeletileg meghatározott devizaárfolyamok alkalmazása – jelenleg 280,3 Ft-os
euró- és 220 Ft-os dollárárfolyam – a
forrásköltségeket („kevert import” ára)
továbbra is alulbecsüli, az ilyen számítási mód a második negyedévben átlagosan m3-enként a valós importárnál
5,3 Ft-tal alacsonyabb elismert árat
eredményezett.

A 16. ábrán látható, hogy az olajindexált gázár
kismértékben tovább növekedett 2014 második negyedévében a megelőző negyedévhez viszonyítva,
április-június átlagában 96,2 Ft/m3-t tett ki. A 75%
TTF tőzsdei és 25% olajindexált árat tartalmazó,

A REKK közreadja a 2009-ben kezdődött regionális
ellátásbiztonsági projekt eredményeit összefoglaló,
angol nyelvű tanulmánykötetét. A kiadvány azzal a
céllal készült, hogy teljes és pontos képet adhassunk
a közép- és délkelet-európai régió villamos energia
és gáz ellátásbiztonságával szemben fellépő kihívásokról és fenyegetésekről. Reméljük, hogy a kiadvány, mely a REKK kutatóinak kivételesen magas
színvonalú kooperációjából született, segítséget
nyújt a régió energiaszektorába beruházni vágyó
vállalatvezetőknek, és hasznos információt szolgáltat
az uniós és helyi szakpolitikusok, ellátásbiztonság
iránt érdeklődő szabályozók számára.
A kötet 2011-ben jelent meg, szabadon letölthető
honlapunk Tanulmánykötetek menüpontjában.
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E

z év tavaszán rég látott mértékű árcsökkenést tapasztaltak a nyugat-európai spot piacok: a kontinentális gázpiacok „falkavezérének” számító NBP havi gázárai néhány hónap leforgása alatt közel 40%-kal
csökkentek. Az angliai földgáztüzelésű erőművek jövedelmezősége ennek hatására jelentősen javult: míg
tavaly decemberben a széntüzelésű erőművek jövedelmezőségi mutatója, a clean dark spread 33 €/MWhval haladta meg a földgáztüzelésű erőművek hasonló mutatóját (a clean spark spread-et), addig ez az óriási
versenyhátrány idén júliusra 5 €/MWh-ra olvadt. De vajon mire volt elég és meddig tarthat a gázárak csökkenése a kontinentális piacokon? Elegendő lehet-e ahhoz, hogy a földgáztüzelésű erőművek évek óta tartó
lejtmenete megálljon, és üzemeltetésük újra nyereséges vállalkozássá váljon?

A nyugat-európai földgázpiacokon kialakult szokatlanul alacsony földgázárakat a piaci szereplők eleinte
az enyhe európai télnek és az évek óta stagnáló európai fogyasztás szezonális visszaesésének tudták
be. A kereslet és az árak közt kézenfekvőnek tűnő
összefüggés azonban az európai földgázpiacokon távolról sem ilyen egyszerű: miközben a gazdasági
stagnálás éveiben (2010 és 2013 között) az európai
földgázfogyasztás közel 15%-kal esett vissza, a spot
piaci földgázárak ezidő alatt közel 50%-kal növekedtek. Ahogy azt a közelmúltban is tapasztalhattuk, a
TTF-en jegyzett földgázárak alakulására más tényezők is erős hatással vannak.

évben az élénk ázsiai keresletnek köszönhetően
drasztikusan (több, mint 50 %-kal) visszaesett az európai LNG-import, a brit terminálok április és július
között közel 20%-kal több LNG-szállítmányt fogadtak,
mint egy évvel korábban.
A brit piacra terelődő LNG-szállítások az alacsony
szezonális kereslettel párosulva 37%-os áresést
okoztak az NBP-n. Az angol piacon tapasztalt árcsökkenést a kontinentális piacok (TTF, NGC) is lekövették, 32-36%-os áresést produkálva, ám az európai
gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségére mindez
jóval mérsékeltebb hatást gyakorolt, mint Angliában.
A brit piacon tapasztalt törékeny erőművi kapacitásegyensúly, és a szén-dioxid árakra alkalmazott árküszöb (amely alacsony kvótaár esetén pótlólagos
CO2-adóval sújtja a brit erőműveket) sokkal kedvezőbb piaci környezetet biztosít az angol CCGT-k számára, mint amivel európai társaik szembesülnek.

Az európai gázárak alakulása az utóbbi években erősen összekapcsolódott a nemzetközi LNG-piacokkal
és az ázsiai térség földgázkeresletével. Ahogy az
utóbbi évek európai árnövekedéséhez hozzájárult az
ázsiai piacok földgázéhsége és magas árszintje, úgy
A kontinentális árampiacokon semmi jele nem mua tavaszi árcsökkenés is visszavezethető a szokatlatatkozik a tüzelőanyagváltásnak, vagy a javuló váranul gyenge tavaszi ázsiai földgázfogyasztásra és az
kozásoknak. A TTF-en tapasztalt gázárcsökkenés a
ázsiai piacokon megfigyelhető áresésre. Az átlagosholland és belga piacokon épp csak arra volt elegennál kedvezőbb (melegebb) időjárás és a pápua-új
dő, hogy a földgáztüzelésű erőművek jövedelmezőguineai LNG-terminál üzembe helyezését követően
ségét átmenetileg kissé kimozdítsa a negatív
növekvő kínálat hatására a japán energetikai társatartományból, míg a német piacon csupán a CCGTságok 26%-kal, Korea 20%-kal csökkentette katari vásárlásait. A Platts által az
17. ábra Európai havi és ázsiai spot LNG földgázárak 2014-ben
ázsiai földgázpiacokra irányuló spot
LNG-szállításokra alkalmazott árindex, a
JKM (Japan Korea Marker) március és
augusztus között közel 50%-kal, az utóbbi három évben tapasztalt legalacsonyabb szintre csökkent (17. ábra).
A flexibilis (hosszútávú szerződésekkel
nem lekötött) katari LNG-szállítmányok
ezért a telítődő ázsiai piacokról az európai piacokra terelődtek: az NBP kimagasló likviditásának és a legnagyobb
tankerek fogadására is alkalmas kikötői
infrastruktúrájának köszönhetően logikus célpontja a piacokat kereső LNGszállítmányoknak. Míg az utóbbi három
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flotta által termelt veszteség mértékének csökkentésére futotta. A helyzet változatlanságát jelzi, hogy a
Verbund májusban újabb CCGT-erőművek átmeneti
leállítását jelentette be.
Az iparági szereplők jelentős része átmeneti jelenségnek tartja a tavaszi gázárcsökkenést, melyet az
enyhe európai tél és a körülmények kedvező összjátéka eredményezett. A közeljövőben épp ezért gyors
visszarendeződésre (a korábbi gázárak visszaállására) számítanak. A TTF éves forward áraiban alig 10%
körüli enyhülés figyelhető meg; a 2015-ös határidős
árakkal kalkulált spread-ek újra masszív negatívumokat mutatnak.

A tavaszi gázárcsökkenés tehát jórészt a szezonális
kereslet csökkenésének és az ázsiai piacokon bekövetkező áresésnek tulajdonítható. De a fenti összefüggések ismeretében vajon meg tudjuk-e becsülni,
hogy egy eltérő mértékű keresletcsökkenés, vagy
ázsiai árszintváltozás milyen ármozgást eredményezne az európai piacokon? Valóban olyan szoros
kapcsolat van az ázsiai és az európai piacok között,
mint ahogy azt az idei események magyarázatai sugallják? A következőkben a REKK által kifejlesztett
Európai Gázpiaci Modell (EGMM) segítségével vizsgáljuk meg, milyen hatással van az európai nagykereskedelmi gázárakra az európai gázkereslet, illetve
az ázsiai gázpiaci árak csökkenése.
Az EGMM-modell 35 európai ország nagykereskedelemi gázpiacának működését szimulálja: az egyes országok keresleti, kínálati és tárolói adottságait,
valamint a fizikai infrastruktúrát és a szerződéses
korlátokat figyelembe véve tökéletes versenypiaci
környezetet feltételezve határozza meg a piactisztító
árakat. Ezek a modell által meghatározott egyensúlyi
árak nagykereskedelmi határárak, amelyek az adott
kereslet kielégítéséhez még szükséges legdrágább
forrás árát tükrözik.
A modellbeli referencia-szcenárióhoz1 képest megvizsgáljuk, hogy milyen hatása lenne az európai gázkereslet 5-15%-os csökkenésének, illetve a japán
gázárak 10-40%-os csökkenésének a nyugat-európai
nagykereskedelmi gázárakra. Az európai gázárakat

az egyszerűség kedvéért a német piacon kialakuló
árakkal azonosítottuk. A japán ár – mely a modellben
az ázsiai árak benchmarkjául szolgál – jelentősége
abban áll, hogy az európai árakhoz való viszonya kihat az Európába érkező LNG-forrás mennyiségére,
ezáltal jelentős hatással lehet az európai gázárakra
(1. táblázat).
A táblázat az európai gázkereslet visszaesésének és
a japán gázárak csökkenésének német árakra gyakorolt hatását mutatja. A modellezési eredmények
azt mutatják, hogy nem csak a keresletcsökkenésre
reagálnak rugalmasan a földgázárak, hanem a japán
árszint változására is. A két hatás egyidejű fellépése
pedig erőteljes árváltozást képes generálni: 10%-os
európai gázkereslet csökkenés és a japán gázárak
20% esése együttesen a német gázárak 30%-os
csökkenését eredményezi. Hasonló hatás figyelhető
meg a többi nyugat-európai piacon is.
Bár a kelet-közép-európai országokban is megfigyelhető hasonló hatás, az árcsökkenés mértéke alacsonyabb mind a keresletcsökkenés, mind a japán árak
csökkenésének hatására. A fenti 10%-os kereslet- és
20%-os japán árcsökkenés például a magyar árak
esetén mindössze 20%-os csökkenést eredményez.
Mindez nem meglepő annak tükrében, hogy ezekben az országokban jelentős az orosz gázfüggőség,
így a nagykereskedelmi gázár a kereslet csökkenésére és a világpiaci árváltozásokra is kevésbé képes rugalmasan reagálni.

A piaci várakozások szerint a gázárak hamarosan
visszaállnak korábbi szintjükre, az európai földgáztüzelésű erőműpark pedig a közeljövőben sem lesz
képes kilábalni az évek óta tartó válságból. A világpiaci szénárak továbbra is igen nyomottak, az európai
földgázkereslet pedig még hosszú évekig nem fog
visszakapaszkodni a válság előtti szintre. Földindulás
tehát sem 2015-ben, sem az azt követő években
nem várható.
A piaci diskurzus azonban meglehetősen szűk keretek között folyik. Az európai földgázárakat sokan
még ma is csak az európai gazdasági fejlődés, a
kontinentális kereslet és a szénárak kontextusában

1. táblázat Az európai gázkereslet és a japán gázárak csökkenésének hatása a német nagykereskedelmi gázárakra

1
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képesek elképzelni. Az LNG-piacok fejlődéséről, a kínálati hullámok várható
időpontjáról, az ázsiai piacokon kibontakozó árazási változásokról és keresleti
bizonytalanságokról, illetve az évtized
második felében várható változásokról
kevesebb szó esik.

18. ábra A földgázárak várható alakulása 2018-ig

Az európai földgázárak jövője 3-5 éves
időtávban távolról sem olyan determinált, mint ahogy az a tavaszi változásokhoz fűzött piaci kommentárokból következik. A középtávú előrejelzések a
stagnáló kontinentális földgázkereslet
ellenére 2017-től az európai árak érezhető, mintegy 10%-os enyhülésével számolnak. A szénárak tekintetében ugyanakkor fokozatos (2018-ig 16%-os) erősödés
várható, ami némileg csökkentheti a széntüzelésű
erőművek nyomasztó versenyelőnyét (18. ábra).
Az évtized második felére prognosztizált árcsökkenés hátterében elsősorban az építés alatt álló, illetve
beruházási döntéssel (FID) rendelkező LNG-beruházások soron következő üzembe lépési hulláma áll,
ami 2017-től jelentős exportkapacitás bővülést és kínálatnövekedést eredményez az LNG-piacokon. A
beruházási hullám éllovasa Ausztrália, ahol hét terminál építése folyik, melyek mintegy 80 milliárd m3rel növelik meg az éves exportkapacitásokat.
A nagy bizonyossággal bekövetkező LNG-kínálatnövekedés önmagában nem okozna árcsökkenést, ha
az nem találkozna az ázsiai piacok importéhségének
enyhülésével. A térség nagy földgázfogyasztóinak
LNG-keresletnövekedését azonban több tényező is
fékezni látszik. Japánban a meglévő CCGT-erőműpark beépített kapacitásainak korlátossága, a nukleáris erőművek tervezett újraindítása, és a villamosenergia-termelés diverzifikálására irányuló erős
törekvések képezhetik a további LNG-keresletnövekedés korlátait. Ázsia másik meghatározó fogyasztója, Kína ugyan a földgáz energiatermelésben betöltött szerepének növelésére törekszik, és földgázfogyasztása rendkívüli gyorsasággal növekszik (az IEA
az évtized végére a kínai fogyasztás 90%-os bővülést
várja), a nem-konvencionális kitermelés intenzív felfuttatása, és az orosz import térnyerése némileg
csillapítja majd az LNG-importigény növekedését.
Az ázsiai keresletnövekedés korlátai mellett egy árazási tényező is hozzájárul a térségbeli földgázárak
várható (15-20%-osra becsült) csökkenéséhez. Ázsia
nagy fogyasztói, mindenekelőtt India és Japán egyre
elégedetlenebbek a jelenlegi olajárakhoz kötött árképzési mechnizmusok által eredményezett kiugróan magas földgázárakkal. A térség nagyfogyasztói
ezért számos észak-amerikai palagáz-kitermelő pro-

jektben és LNG-beruházásban vállaltak tulajdonosi
szerepet: a 2017-2020 között üzembe lépő amerikai
LNG-terminálok összes exportkapacitásának hozzávetőlegesen egyharmadát japán, indiai és dél-koreai
vállalatok finanszírozzák. A fenti törekvések célja
olyan importforrások biztosítása, melyek kedvezőbb,
piaci árazást kínálnak az érintett fogyasztóknak. Ennek sokat hivatkozott példája az indiai GAIL által a
Sabine Pass-i terminállal kötött hosszú távú LNG-vásárlási szerződés, melynek árazása már kizárólag a
Henry Hub árakon alapul.
Az ázsiai térség importéhségének csillapodása (és a
piaci árazás lassú térnyerése) az LNG-terminálok soron következő hullámának kínálatnövelő hatásával
párosulva várhatóan tovább csökkenti a térségben
korábban tapasztalt rendkívül magas árszintet. A
hosszú távon nem leszerződött, rugalmasan átirányítható LNG-kapacitások ezért újra az európai piacra terelődhetnek, ami elősegítheti a kontinens spot
piacain kialakuló árszint csökkenését.
A középtávú várakozásokat azonban komoly bizonytalanságok övezik, elsősorban keresleti oldalon. Amennyiben az igen ambíciózus kínai palagáz kitermelési tervek a nem-konvencionális kitermelésben rejlő kockázatok miatt elmaradnak a várakozásoktól, az érezhetően növelheti az ország importigényét, miközben a gazdasági növekedés esetleges
lassulása csökkentheti azt. Számottevő bizonytalanság terheli a japán nukleáris erőművek újraindításának mértékét és időzítését, illetve az ország diverzifikációs törekvéseinek eredményességét is. A kínálati
oldalon a beruházási döntések ismeretében 2018-ig
mérsékeltek a bizonytalanságok, ezt követően azonban erősen kérdéses, hogy a már folyamatban lévő
beruházásokat is kínzó költséginflálódás és az LNGpiacokon várható esetleges árcsökkenés hány beruházás felfüggesztését eredményezi.

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2014/3

13

Energiapiaci elemzések

Az a tézis tehát, miszerint az európai spot piacokon
tapasztalt tavaszi gázárcsökkenés gyorsan múló átmeneti jelenség, kissé félrevezető. Rövid távon ugyan igaz, középtávon azonban számos tényező a
földgázárak kismértékű csökkenését valószínűsíti.
Bár a sok ismeretlen miatt az európai földgázárak

alakulását már középtávon is nehéz kiszámítani, a
korábban tárgyalt lényeges tényezők figyelemmel
kísérése csökkentheti a várakozások bizonytalanságát.

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)
szakmai workshopot rendez megújuló energiával
történő távhő termelés hazai lehetőségeiről 2014.
november 13-án. Az egynapos budapesti rendezvény célja a már működő fosszilis alapú távhőszol-

gáltatások megújuló alapúra való átállításával kapcsolatos tapasztalatok megvitatása.

Tervezett program:

Résztvevők:

 I. szekció: Hazai projekttapasztalatok
 II. szekció: Nemzetközi tapasztalatok, külföldi meghívott előadók részvételével
 III. szekció: A megújuló távhőtermelés szabályozási környezete

 iparági szereplők,
 távhő termelők és szolgáltatók,
 projekt kivitelezők (hazai és külföldi előadók),
 szabályozó képviselői.

További információt honlapunkon talál: www.rekk.eu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A

hazai nagykereskedelmi piacon kialakuló villamosenergia-árak a liberalizáció kezdete óta meghaladják a szomszédos – szlovák és cseh – piacok árszintjét és a referenciaként használt német nagykereskedelmi árakat. A különbözet 2007-ben elérte a 14 €/MWh-t, majd a recesszió első éveiben gyakorlatilag
eltűnt, az utóbbi 2 évben azonban újra 3-10 €/MWh tartományban mozog. Elemzésünk során arra kerestünk
választ, hogy a magyar (HUPX) és a német (EEX) áramtőzsdén kialakuló másnapi órás áramárak különbsége
– továbbiakban spread – miből adódik.
Ennek vizsgálata előtt érdemes tisztázni néhány
alapvető fogalmat. A két tőzsde árainak összehasonlítása többféleképpen lehetséges. A másnapi piacon
(DAM) kialakuló árakon kívül a határidős piacon
(PhF) kialakuló futures árakat is érdemes szemügyre
venni. Az egy évvel későbbi szállítású termékre vonatkozó határidős ügyletek árazása ugyanis szoros
összefüggésben van a spot piacon kialakuló árakkal,
ugyanakkor rendszerint lassabb reagálású, és így kevésbé volatilis árakról beszélhetünk. Egy-egy rövid
ideig fennálló változás (például szűkület a határokon, vagy egy erőmű kiesése a rendszerből) jelentősen megnövelheti a másnapi árak különbözetét, de
kevésbé tükröződik a futures árakban. A spot árakban megnyilvánuló különbségek ugyanakkor fokozatosan átszivárognak a határidős piacokra, így a
futures árakban kialakuló különbözet erősen konvergál az előző év másnapi spread-jeinek átlagához.
Jelen elemzésünkben a spot piaci árkülönbözetre
koncentrálunk, következtetéseink azonban a fentiek
miatt a határidős piacokra is érvényesek.

A határidős piac napi átlagárait ábrázolva látható a
spot piacon bekövetkező változásokra való lassú reagálás. A gazdasági recessziót követő két évet jellemző elenyésző, vagy épp negatív különbözetet
követően 2011 júliusától lassan elszakad a két ár,
2012 júliusában már 10 € az árkülönbség megawatt
óránként. A piac-összekapcsolást követően újra közelednek az árak, bár a HUPX határidős piacát jellemző kezdeti alacsony spread már nem ismétlődik
meg. 2013 nyarától kezdődően pedig a másnapi piacon tapasztalható spread növekedéssel párhuzamosan a PhF piacon is az árkülönbözet emelkedése
figyelhető meg. A teljes ábrázolt időszakot tekintve
az átlagos futures spread 5,19 €/MWh, míg a spot
piac ugyanezen időszakában az átlag-spread 6,36
€/MWh volt, vagyis – feltételezhetően a néhány kiugróan magas árnak köszönhetően, mely a futures
piacon nem jellemző – az azonnali piacon kialakuló
árkülönbség valamivel nagyobb volt (20. ábra).
A spot piacot tekintve talán a legszembetűnőbb a
2011 júliusi hirtelen változás. Ezzel kapcsolatosan a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) jogelődje, a Magyar Energia Hivatal is folytatott vizsgálatot, melyben több lehetséges okot is
megvizsgáltak. A megnövő spread magyarázata ezen
elemzés szerint lehet egy szabályozási változás: a
kötelező átvételi rendszerből kikerülő kapcsolt erő-

Az 19. ábrán, mely a spot piaci spread-ek alakulását
mutatja 2011 januárja és 2014 júniusa között, látható, hogy 2011 januárjától 2011 júliusáig a magyar és
a német ár szorosan együttmozog. Ebben az időszakban az átlagos spread csupán 0,015 €/MWh volt,
vagyis szinte elhanyagolható. Ezt követően azonban
jóval többször elszakadtak az árak. Ez
többnyire a megnövekvő magyar, nem
19.ábra A HUPX, EEX órás zsinórtermék áralakulása és a piacok közötti különbség
pedig az alacsony német árnak volt köszönhető. A 2011. júliustól a 2012.
szeptemberi piac-összekapcsolásig tartó
időszakban az átlagos spread 9,95
€/MWh volt. A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás (market coupling)
után ez a különbözet látványosan mérséklődött, és következő nyárig, 2013 júniusáig az átlagos spread csupán 1,06
€/MWh volt. Az elmúlt egy évben azonban újra megugrottak a magyar árak, és
2013 júniusától 2014 júliusáig átlagosan
7,27 €/MWh-ra emelkedett az árkülönbség.
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20. ábra A HUPX és EEX következő évre vonatkozó zsinórtermékeinek napi átlagos
árkülönbsége

műveknek az új szabályozási környezetben már nem
érte meg termelni, (a nyári időszakban hőtermelés
céljából sem kellett működniük), így hirtelen lecsökkent a hazai kínálat, ami eredményezhette a megugró árakat, és ezáltal az árkülönbözet megnövekedését is. A későbbiekben azonban ez az elszakadás
hosszú időn keresztül fennmaradt, a télen részben
újra beinduló kapcsolt termelés ellenére is. Ennek a
fent említett elemzés szerint oka lehet a balkáni országokban fellépő aszályos időszak. A Hivatal vizsgálta az északi (osztrák és szlovák) határkeresztező
kapacitások alakulását is, ott azonban nem állapított
meg kapacitás csökkenést, csupán menetrendezési
viselkedésben beálló változást, melyre a későbbiekben részletesen is kitérünk.
Egyéb, a régiós áraktól elszakadó magyar árakkal
foglalkozó források szintén a fenti okok közül említenek néhányat: kevés balkáni csapadék, szűkös szlovák és/vagy osztrák határkeresztező kapacitások,
kiugróan magas hőmérséklet nyáron, illetve az utóbbi időszakban jóval kevesebbet termelő itthoni gázos
erőművek. Mindezeket figyelembe véve az elemzés
21. ábra A horvátországi csapadék hat havi mozgóátlaga

során a 2011-2013-ig terjedő időszakban vizsgáltuk a balkáni csapadék
mennyiségét, a nem tervezett erőművi
kieséseket illetve az északi határmetszékek történéseit, és igyekeztünk ezek
segítségével magyarázni a kialakuló árkülönbséget.

Az aszályos időszakokban nagymértékben csökken a Balkán vízerőművi termelése, ami a magyar irányból érkező
import áram keresletét jelentősen növeli. A következőkben négy ország átlagos csapadékszintjét vizsgáltuk: Boszniáét, Horvátországét,
Szerbiáét és Romániáét. A 2007-2012 közötti időszakban a vízerőművek termelése átlagosan több
mint az össztermelés 25%-át tette ki, Bosznia esetében ez 37, míg Horvátországban 50% körüli volt. Így
a vizsgált órát megelőző félév átlagos csapadék
mennyisége, mely meghatározza az érintett országok vízerőművi termelését, jelentős hatással van a
régió importkeresletére (21. ábra).
A fenti ábrán viszonylag jól felismerhetőek a magyar
árampiaci spread-et jellemző időszakok: a 2011 júliusától 2012 szeptemberéig tartó magas spread a
balkáni régió aszályosabb időszakára esett, majd
éppen a piac-összekapcsolással egyidőben egy csapadékosabb fél-egy év, majd 2013 nyarától ismét egy
szárazabb időszak következett, és ezzel egy időben a
spread is megnőtt.
A második vizsgált változó a hazai erőmű portfólió
két meghatározó szereplőjének, a paksi és a mátrai
erőmű blokkjainak nem tervezett kiesése, mely a
szűkülő kínálat révén emelheti az árakat. Mivel mindkét esetben nagyjából
folyamatosan termelő erőművekről van
szó, így egy-egy blokk váratlan leállása
átmeneti kínálati sokkot eredményezhet
a magyar piacon.
Ezen kívül megvizsgáltuk még az északi
(szlovák és osztrák) határmetszékeket.
Itt több érdekességet találtunk, és bár
nem mindenhol volt egyértelműen
meghatározható az ok-okozati viszony,
érdemes sorra venni őket. A MEKH vizsgálatában már említett menetrendezési
viselkedés változás mindkét határon
megfigyelhető: 2011 júliusától, amikor
igen hirtelen, és nagy mértékben megugrott a német és magyar piac árainak
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különbsége, a kereskedői viselkedés is
ugyanilyen hirtelen változott meg. A
hosszú távú (éves és havi) aukciókon
előzetesen kiosztott jogokat július 1-től
szinte teljes egészében elkezdték lehívni, míg előtte az osztrák határon csupán
20-40%, a szlovákon az év elején pedig
alig 20%-os volt a lehívott kapacitások
aránya. A le nem hívott kapacitásokat
minden esetben újra osztják a napi
aukciókon, vagyis a változás a napi felajánlott ATC-mennyiségek jelentős
csökkenését vonta maga után.

22. ábra Hosszú távon lekötött és lehívott valamint napi aukción rendelkezésre
bocsátott határkeresztező kapacitások összege a szlovák magyar határmetszéken,
magyar irányban

A lehívott határkeresztező kapacitások
növekedése és a spread kialakulása közötti ok-okozati viszony mindazonáltal
nagyon kérdéses. A fenti kereskedői viselkedés (amit
adott esetben a hazai kapcsolt termelés csökkenése
vagy a balkáni országok növekvő importigénye is kiválthatott) a napi ATC-csökkentésén keresztül hozzájárulhatott ugyan a spread növekedéséhez, de éppúgy lehet annak következménye is: a HUPX-en tapasztalható áremelkedés következtében értékesebbé vált az importkapacitás, ami a kereskedőket ezen
kapacitásjogok nagyobb arányú igénybevételére
ösztönözte.
2011. július elsejével a nettó fizikai áramlások és menetrendek viszonya is megváltozott. Míg 2011 első
felében nagyjából együtt mozogtak, júliustól kezdődően a fizikai áramlások a szlovák határon jelentősen megnőttek, míg a menetrendek nagyjából
változatlanok maradtak, vagyis a fizikai áramlások
elszakadtak a kereskedelmi folyamatoktól. Az osztrák határ esetében mindkét érték jelentősen megugrott, ugyanakkor itt a menetrendek voltak nagyobbak ezt követően. A régió TSO-i egy ezt követő időszakban kiadott elemzésben megnövekedett hurokáramlásokról számoltak be, a szlovák esetben többnyire magyar import irányban, az osztrák esetben
pedig osztrák import irányban, ami magyarázatul
szolgálhat a fenti folyamatokra. A megnövekedett
hurokáramlások jelentősége abban áll, hogy a TSOkat az érintett határmetszékeken a kiosztható kapacitások csökkentésére késztethetik, ami értelemszerűen a két piac közötti árkülönbözetekre is hatással
lehet.
Tekintettel a fenti adatok nettósított mivoltára, más,
az északi határkeresztező kapacitásokkal kapcsolatos adatokat is megvizsgáltunk. Igyekeztünk valamilyen módon felmérni a kapacitások elégségességét,
feltételezve, hogy szűkösség esetén a német és magyar árak nem tudnak kiegyenlítődni, míg kellő kapacitás megléte esetén ez a folyamat lejátszódik.

Megvizsgáltuk, hogy hogyan alakult az adott órákban
kiosztható határkeresztező kapacitások mennyisége:
a hosszú távú (éves és havi) aukciókon lekötött és
lehívott mennyiségeket minden órára, a napi aukcióra bocsátott ATC-mennyiségekkel összegeztük. A
változatlan beépített kapacitásoknak köszönhetően
a rendelkezésre bocsátható kapacitások nagysága
csak abban az esetben változhat, ha a rendszerirányítók indokoltnak tartanak bizonyos mennyiséget
„tartalékolni”, például a fent említett hurokáramlások jelenléte miatt.
Ahogy azt bemutattuk, 2011 júliusát követően valóban megnövekedtek a hurokáramlások a magyar
szlovák határon, ez azonban véleményünk szerint
nem indokolja a 2012-től észlelhető nagyarányú kapacitás visszavágást. A 2011-es átlagos 20002500 MW-os kapacitáshoz képest ugyanis jelentős
csökkenés történt 2012-től. Ezt követően 1500 MW
fölé egyszer sem került ez a mennyiség, és általában
csak 1100-1200 MW körül mozgott (22. ábra).
A bemutatott változók spread-re gyakorolt hatását
többféleképpen próbáltuk megragadni. Először regressziót illesztettünk az adatokra. Ennek során három változó bizonyult fontosnak. Elsőként az
elemzés alapján elmondható, hogy a vizsgált időszakban minél kevesebb csapadék esett a balkáni
országokban, elsősorban Horvátországban, annál
magasabb volt a kialakuló árkülönbség. Másodikként
a nem tervezett kiesések esetén szintén magasabb
volt a kialakuló spread. Harmadikként pedig a szlovák magyar NTC-értékek hatása volt látható: minél
kevesebb kapacitás került kiosztásra, annál magasabb árkülönbség alakult ki.
A regressziós vizsgálatot követően kereszttáblák segítségével próbáltuk számszerűsíteni, hogy egy-egy
változó hogyan hat az árkülönbözetre. Az átlagos
spread a vizsgált időszakban 5,91 €/MWh volt, ehhez
képest vizsgáltuk, hogy milyen hatást gyakorol a
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Energiapiaci elemzések
23. ábra Egyes változók hatásának vizsgálata az árkülönbözetre

spread alakulására.
Végül a szlovák-magyar NTC hatását is
megvizsgáltuk, és itt is a regressziós
elemzéshez hasonló eredmények
adódtak. Azon órák átlagos spread értéke, ahol a számolt NTC 1500 MW feletti, 3,7 €/MWh volt, míg azoké, ahol
1500 MW alatti 6,9 €/MWh. A csúcsidőszakra szűkítve a vizsgálatot, ez esetben
is hangsúlyosabb a rendelkezésre álló
határkeresztező kapacitások árkülönbözetre gyakorolt hatása: a két érték 9,1
€/MWh és 4,4 €/MWh volt.

spread mértékére, ha a fenti változóink (horvát csapadék, szlovák NTC és nem tervezett erőművi kiesés)
bizonyos értékeinél magasabb, vagy alacsonyabb értékekkel jellemezhető órákban átlagoljuk az árkülönbséget.
Elsőként a balkáni csapadékmennyiség hatását vizsgáltuk. A fentiekből kiindulva a teljes balkáni átlagcsapadékon túl a horvát csapadékmennyiség 6 havi
mozgóátlagát külön is megnéztük. Azt vizsgáltuk,
hogy van-e különbség, ha 2 mm-nél kisebb a napi
mennyiség (hat havi mozgóátlaga), illetve, ha ennél
nagyobb. A horvát esetben azon órák árkülönbözetének átlaga, amelyeket több csapadék előzött meg,
5,0 €/MWh volt, míg azokban az órákban, mikor az
előző félév átlagos csapadékszintje nem érte el a
2 mm-t sem, a spread 9,5 €/MWh-ra nőtt. Csak a
csúcsidőszakra szűkítve a vizsgálatot ennél is nagyobb a különbség: több csapadék esetén
5,2 €/MWh, míg aszályosabb időszakban
12,0 €/MWh volt az átlagos árkülönbözet (23. ábra).
Másodikként a nem tervezett erőművi kieséseket
vizsgáltuk. Azon órák árkülönbözetének az átlaga,
ahol volt valamilyen nem tervezett kiesés a paksi
vagy mátrai blokkok körében, 8,2 €/MWh-nak adódott, míg amikor nem történt ilyesmi, akkor az átlagspread csak 5,4 €/MWh volt. Ha csak a csúcsidőszaki
órákat vizsgáljuk, akkor ez a két érték még távolabb
esik egymástól: kiesés esetén 11,8 €/MWh volt a
spread, míg annak hiányában csupán 6,0 €/MWh.
Ugyanakkor a kiesés nagysága nem volt hatással a
2. táblázat Kiugró órák vizsgálata
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Végül szétválasztottuk az adatokat: leválasztottuk az
adatsorról és külön vizsgáltuk azokat az órákat, ahol
a spread meghaladta az 50 €/MWh-t. Kiszámoltuk az
egyes változók átlagos értékeit ezekben a kiugró
órákban, és összevetettük a teljes időszakra vonatkozó átlagokkal (2. táblázat).
Jól látható a fent leírt hatás ebben az esetben is:
azokban az órákban, ahol különösen magas spread
alakult ki, az átlagosnál magasabb volt a nem tervezett kieséses órák aránya (különösen csúcsidőszakban), és alacsonyabb volt a szlovák-magyar NTC és a
horvát csapadék mennyisége is.
A fenti vizsgálatok során kapott eredmények és
összefüggések a következőkben foglalhatóak össze:
 2011. július 1-jén olyan strukturális változás
történt a piacon, ami többek között megnövelte az árkülönbözetet, az északi határokon a hosszú távú aukción elnyert opciós
jogok lehívását és ugyanezen határokon
módosította a fizikai áramlások és a menetrendek viszonyát.
 2012-től kezdődően jelentősen lecsökkent a
szlovák-magyar metszéken kiosztható teljes határkeresztező kapacitás. Ennek
spread-re gyakorolt hatását azonban szeptembertől ellensúlyozta a cseh-szlovákmagyar piacösszekapcsolás és a második
félévben megemelkedő balkáni csapadékszint.
 A magasabb árkülönbözettel jellemezhető időszakokban a balkáni csapadék mennyisége és a szlovák-magyar
határkeresztező kapacitás az átlagosnál
alacsonyabb volt, és a magyar erőművek váratlan leállása is szoros összefüggést mutatott az adott órák árkülönbözetével. Ezen három változó árkülönbözetre gyakorolt hatása különösen a csúcsidőszaki órákban mutatkozik
hangsúlyosnak.
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A

z Európai Unió fő célkitűzései között szerepel az egységes európai villamosenergia-piac létrehozása.
Annak ellenére, hogy a másnapi piacok összekapcsolására vonatkozó, eredetileg 2014 végére kijelölt
céldátumot vélhetően nem sikerül teljesíteni, az utóbbi időben jelentős integrációs események zajlottak az
európai árampiacokon. Jelen tanulmányban a másnapi villamosenergia-piacok összekapcsolására (dayahead market coupling) irányuló törekvések friss fejleményeit és várható irányait foglaljuk össze.
A piac-összekapcsolás legfőbb előnye, hogy lehetőséget nyújt az úgynevezett implicit aukció alkalmazására, melynek során a villamos energiát és a szállításához szükséges kapacitásjogot egyszerre, kapcsolt áruként értékesítik a piaci szereplőknek. Bár az
európai célmodell az áramlásalapú kapacitásszámításra épülő áralapú piac-összekapcsolás (flow-based
market coupling), az eddigi európai piac-összekapcsolási kezdeményezések NTC-alapon valósultak
meg. Ennek során az érintett rendszerirányítók minden határ esetén meghatározzák a másnapi aukcióra rendelkezésre álló kapacitást, majd ezt figyelembe
véve egy központi algoritmus az összekapcsolt piacok együttes vételi és eladási ajánlatai alapján, szimultán módon határozza meg azokat az egyes
árzónákban érvényesülő árakat és kereskedelmi
áramlásokat, amelyek maximalizálják a társadalmi
jólétet (a fogyasztói többlet, termelői többlet és az
aukciós bevétel összegét). Ennek eredményeképpen
a villamos energia az olcsóbb piacok felől a drágább
piacok felé áramlik egészen addig, amíg a különböző
árzónák árai ki nem egyenlítődnek, feltéve, hogy
megfelelő mennyiségű határkeresztező kapacitás áll
rendelkezésre. Amennyiben ezek a kapacitások szűkösek, a két összekapcsolt terület között a kapacitásjog árával megegyező árkülönbség marad fenn.

kapcsolódtak az északi régióval, valamint a Németországgal közös árzónát alkotó Ausztria szintén
össze vannak kapcsolva az érintett régióval, így az
NWE Price Coupling projekt összesen 15 ország
másnapi árampiacára terjed ki.
Az integrált európai árampiac létrejöttének egy következő fontos lépése volt, amikor 2014. május 13án elindult a délnyugat-európai (SWE) és az északnyugat-európai (NWE) árampiacok összekapcsolása,
így Spanyolország és Portugália csatlakozása révén
ma már 17 ország3 része a piac-összekapcsolási kezdeményezésnek (lásd az 24. ábra pirossal jelölt területeit), amely így nagyjából 2400 TWh éves fogyasztást foglal magába Portugáliától Finnországig. Az
összekapcsolt régióban a napi átlagos kereskedési
mennyiség 3,2 TWh, ami naponta átlagosan több,
mint 200 millió € értékű forgalmat jelent.

24. ábra Regionális másnapi piac-összekapcsolási kezdeményezések
Európában

A piac-összekapcsolás széleskörű jólétnövelő hatásokkal jár az explicit aukcióhoz1 képest: a határkeresztező kapacitások hatékonyabb allokációját teszi
lehetővé, a megnövekedett volumennek köszönhetően növeli a piacok likviditását, ezáltal csökkenti az
árak volatilitását, stabilabb árjelzést biztosít, valamint javíthatja az érintett piacok ellátásbiztonságát2.
Az európai másnapi villamosenergia-piacok integrációjában komoly lépést jelentett, amikor 2014. február 4-én elindult az északnyugat-európai áralapú
piac-összekapcsolási (NWE Price Coupling) projekt,
amely az észak-európai (Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország), közép-nyugat-európai régióra
(Franciaország, Németország és a Benelux államok),
valamint Nagy-Britanniára terjed ki. A Balti államok
és Lengyelország, amelyek már korábban is összeA villamos energia és a határkeresztező kapacitásjog két külön termékként történő értékesítése
A piac-összekapcsolás jólétnövelő hatásairól részletesebben a 2012/4-edik számunkban olvashat.
3
Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország
(a SwePol vezetéken keresztül), Portugália, Spanyolország és Svédország.
1
2
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Mielőtt rátérünk a jelenlegi helyzet értékelésére és a
várható további fejlemények tárgyalására, röviden
áttekintjük, hogy milyen előzmények vezettek idáig.
Az első európai piac-összekapcsolási projekt, amely
a francia, belga és holland másnapi árampiacokat
kapcsolta össze (trilateral market coupling), 2006ban indult el. Ezt követően 2010-ben Németország
és Luxemburg csatlakozása révén létrejött a középnyugat-európai piac-összekapcsolás (CWE market
coupling). Szintén 2010-ben indult az ITVC projekt
(Interim Tight Volume Coupling), amely mennyiségi
összekapcsolás révén egyesítette a CWE régiót a
Nord Pool piacával. 2013-ban létrejött az NWE piacösszekapcsolás, amelyben már Nagy-Britannia is
részt vesz.
Az érintett tőzsdék és rendszerirányítók által kidolgozott piac-összekapcsolási projektek az érintett piacok többségén jelentős árkonvergenciát eredményeztek. Az Európai Bizottság támogatását élvező
kezdeményezések – azok társadalmi jólétnövelő hatása mellett – egyik nem elhanyagolandó mozgatóereje volt, hogy a másnapi határkeresztező kapacitások implicit allokációja a rövid távú villamosenergia-kereskedelmet a szervezett piacokra terelte,
jelentős forgalom- és bevétel növekedést eredményezve a piac-összekapcsolásban érintett tőzsdék
számára. A nagyobb tőzsdei forgalom egyúttal nagyobb likviditást, ezáltal megbízhatóbb árjelzést biztosított a másnapi piacokon, ami szabályozói oldalról is megfelelő támogatáshoz segítette a szóban
forgó projekteket.
2014 februárjában a korábbi, északi- és közép-nyugat-európai régióban alkalmazott piac-összekapcsolási algoritmust, valamint az ITVC megoldást is
felváltotta az úgynevezett PCR megoldás (PCR – Price Coupling of Regions, Régiók Áralapú Piac-összekapcsolása), amelynek révén immáron minden NWE
határon áralapon történik a piac-összekapcsolás. A
PCR projekt eredendően hét európai áramtőzsde4
kezdeményezéséből fakad, de nyitott bármely más
európai áramtőzsde csatlakozására is. Ezt az algoritmust fogják alkalmazni például a vélhetően 2014 decemberében induló, olasz határokat magában foglaló piac-összekapcsolási projekt (IBWT)5 keretében is.
A projekt kimondott célja az volt, hogy kifejlesszenek
egy olyan közös ár-összekapcsolási módszertant,
mely a későbbiekben egész Európára képes fair és
transzparens módon meghatározni az árat a társadalmi jólét maximalizálása mellett, miközben allokálja az érintett régió határkeresztező kapacitásait. Az
együttműködésben résztvevő európai tőzsdék közös
4
5
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tulajdonát képező PCR vonzerejéhez az is hozzájárulhatott, hogy annak segítségével a nagy európai
áramtőzsdék számottevő érdeksérelem nélkül megelőzhették egy olyan helyzet kialakulását, melyben
különböző tőzsdék különböző szoftverei versengenek egymással. A központi optimalizációs algoritmus
használata mellett fennmarad az egyedi tőzsdei elszámolhatóság, valamint minden érintett tőzsde továbbra is a saját kereskedelmi platformját használja,
miközben biztosítja a kompatibilitást a központi piac-összekapcsolási algoritmussal.

Bár a PRC megoldás bevezetése kétségtelenül pozitív fejlemény és jelentős lépés az egységes európai
árampiac létrehozása felé, mégsem érdemes az egész régióra kiterjedő komoly árváltozást, illetve az
eddiginél lényegesen erősebb árkonvergenciát várni
a nyugat-európai árampiacokon. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy az érintett piacok legnagyobb
része már korábban is össze kapcsolódott, így a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások mellett
elérhető hatékonyságjavulást nagyrészt már korábban is ki tudták használni.
A PCR megoldás bevezetésének pozitív hatása elsősorban két területen érhető tetten. Egyrészt a teljes
érintett régióban bevezetett áralapú piac-összekapcsolás révén lehetővé teszi az eddiginél hatékonyabb
kapacitásallokációt azon árzónák között, ahol korábban explicit kapacitásaukció működött (ilyen volt
2014 májusáig a francia-spanyol határ), vagy menynyiségi alapon történő implicit kapacitásallokáció
zajlott. Ez utóbbira példa a közép-nyugat-európai és
az északi-balti régió korábbi mennyiség alapú összekapcsolása (ITVC), amelynek során a két terület ajánlatait együttesen figyelembe véve első lépésben
meghatározták a régiók közötti optimális áramlást,
majd ezt követően az optimális árakat a két régióban
egymástól függetlenül különböző algoritmussal számították ki a korábban meghatározott áramlások figyelembe vételével. Ennek a módszernek a hátránya,
hogy olyan nem hatékony kimenetekhez vezethet,
ami áralapú összekapcsolás esetén nem fordulhat
elő. Ezeken a határokon tehát a PCR bevezetése némileg növelheti a hatékonyságot és az eddiginél nagyobb fokú árkonvergenciát eredményezhet. A PCR
megoldás másik jelentős előnye, hogy az alkalmazott
algoritmus hibrid abban az értelemben, hogy tudja
kezelni NTC alapú és áramlásalapú allokáció különböző kombinációit, ezáltal elősegíti a célmodellnek
megfelelő piaci konstrukció mielőbbi létrejöttét.
A másnapi piacok összekapcsolásának hosszú távon
megvalósítandó célmodelljével összhangban a kö-

APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE és OTE.
Italian Borders Working Table, amely az olasz-szlovén, olasz-osztrák és olasz-svájci határokra terjed ki.
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zép-nyugat-európai régióban még az idei évben bevezethetik az áramlásalapú allokációt. Ennek alkalmazása során központilag, regionális szinten határozzák meg a kiosztható kapacitásokat, melynek
során szimultán módon veszik figyelembe az összes
érintett határmetszéken történő kereskedelmi ügylet áramlásbefolyásoló hatását, azok egymásra hatását, valamint a belső hálózati elemeket is, így lehetővé válik a fizikai áramlások jobb leképezése. Mindez
segíti a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb
kihasználását, változatlan ellátásbiztonsági szint
mellett több kereskedési lehetőséget biztosít, és
megakadályozza a nem kívánatos hurokáramlások
létrejöttét. A CWE régión kívüli országok ugyanakkor
továbbra is NTC alapon fognak kötődni a régióhoz,
mivel ezen országok esetében a hálózat nem erősen
hurkolt, így nincs szükség az áramlásalapú allokációra. Párhuzamos futtatások eredményei szerint a
2013-as év folyamán az áramlásalapú allokáció
79 millió €-val (napi 257 ezer €) növelte volna meg a
társadalmi jólétet a CWE régióban, valamint az így
számított árak is az eddiginél erősebb, 15-20%-kal
nagyobb konvergenciát mutatnak6.

2012. szeptember 11-én megindult a cseh-szlovákmagyar NTC alapú másnapi áralapú piac-összekapcsolás, amely az EU célmodellel való lehető legnagyobb kompatibilitásra törekszik. Jelenleg az érintett
országok közösen dolgoznak a háromoldalú projekt
Romániára történő kiterjesztésén és egyúttal a PCRra történő átálláson (4M MC projekt), amely a tervek
szerint 2014. november 11-től valósulhat meg. Ezt
követően az alacsonyabb román villamosenergia-piaci árak és a román piac jelentős volumenének köszönhetően tovább csökkenhetnek a magyar nagykereskedelmi árak, amennyiben a határmetszéken
megfelelő mennyiségű kapacitást osztanak ki a piacösszekapcsolás keretében. Szerbia és Horvátország
is jelezte a kezdeményezéshez való csatlakozási
szándékát, amely megfelelő előkészítési munkát követően várhatóan 2016-ban valósulhat meg.
A hét országot magába foglaló közép-kelet-európai
(CEE) régióban ez a fokozatosan bővülő piacintegrációs kezdeményezés jelentheti a leginkább előremutató utat, hiszen a nyugat-európai megoldással kompatibilis módon addig is lehetővé teszi a
piac-összekapcsolás jólétnövelő hatásainak kiaknázását, amíg létre nem jön a teljes CEE régió összekapcsolása, majd a régió bekapcsolódása az NWE
piac-összekapcsolásba. Ennek az alulról jövő kezdeményezésnek az egyik fő mozgatórugója éppen az
6
7

volt, hogy a CEE régiós piacintegrációs tárgyalások
kezdetben vontatottan zajlottak, majd teljesen megfeneklettek. Eredetileg a régióban első lépésként az
explicit áramlásalapú allokáció bevezetését tervezték, a részletszabályok kidolgozása azonban különböző érdekellentétek miatt addig húzódott, amíg az
egész kezdeményezés okafogyottá vált, tekintve,
hogy Európában egyre inkább terjed és lassan kikerülhetetlenné válik az implicit aukció mielőbbi bevezetése.
Ezt felismerve kaptak új erőre a régiós egyeztetések,
amelyek eredményeként az érintett országok kulcsfontosságú villamos energia szektorbeli szereplői és
az EU Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) áprilisban egyetértési megállapodást írtak alá a regionális megoldásról. Eszerint sor kerülne
az érintett országok piacainak összekapcsolására a
Nyugat-Európában alkalmazott PCR megoldás szerint, a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitások meghatározása pedig már az indulástól kezdve
áramlás alapú eljárás alkalmazásával történne,
amelynek módszertana kompatibilis azzal az áramlásalapú algoritmussal, amit Nyugat-Európában fognak alkalmazni. A CEE megoldás tényleges elindulása
előtt azonban még így is komoly akadályok állnak,
így arra legkorábban 2-3 év múlva kerülhet sor, ezt
követően csatlakozhat a régió együttesen a nyugateurópai piac-összekapcsoláshoz. A megállapodást
nehezítő számos körülmény közül különös jelentőséggel bírnak az áramlásalapú allokációhoz kötődő,
az érintett rendszerirányító között az aukciós bevételek felosztása kapcsán kialakuló viták. Komoly vitákat gerjeszt emellett az egyes árzónák újragondolásának (például Ausztria és Németország, mint közös árzóna megszüntetése), valamint a hurokáramlások (loop flow-k) kezelésének kérdése is.
További megállapodást nehezítő tényező, hogy a régiós piacintegrációs törekvések átfedésben vannak,
így a CEE régió egyes országai már összekapcsolódtak más, régión kívüli országokkal, nehezítve ezáltal
a régión belüli harmonizációs folyamatokat. Jelenleg
nem világos például, hogy a 4M piac-összekapcsoláshoz csatlakozó románok milyen státuszban vesznek részt a CEE régiós piac-összekapcsolásban7.
Látható tehát, hogy a közép-kelet-európai regionális
megoldás létrejötte, így a nyugat-európai kezdeményezéshez való csatlakozás egyelőre várat magára,
addig pedig köztes lépésként mindenképpen üdvözölendőek a cseh-szlovák-magyar-román piac-összekapcsoláshoz hasonló kezdeményezések, melyek az
egységes európai piac kialakulása felé vezető úton is
segítik kiaknázni a piac-összekapcsolás legalább regionális előnyeit.

CWE flow based market coupling project státusz riport.
Hasonló probléma áll fenn az olasz piaccal mára összekapcsolt Szlovénia esetében.
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megújuló energiára alapozott hőtermelés és a távhőtermelés piaci részesedésének növelése a hazai
energiapolitika gyakran hangoztatott célkitűzése. A Nemzeti Energiastratégia az egyoldalú földgázfüggőség csökkentésének, valamint az ellátásbiztonság növelésének egyik leghatásosabb eszközeként tekint a megújuló alapú hőtermelésre, különös hangsúlyt fektetve a biomassza alapú és a geotermális
energiaforrások használatára. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (NCsT) 2020-ra a teljes hazai hőfogyasztáson belül 18,9%-osra kívánja növelni a megújuló energiaforrások jelenleg 13,6%-os részarányát, hozzájárulva ezzel a földgázalapú hőtermelés dominanciájának enyhítéséhez.
A megújuló alapú hőtermelés részarányának növelése mind a hazai, mind az uniós energiastratégiában
szorosan összekapcsolódik a távhőszektor hőellátásban játszott szerepének növelésével és a távhőtermelési-szolgáltatási infrastruktúra bővítésének/modernizációjának szükségességével. A hazai tervek
szerint a 2020-ig kiépíteni tervezett megújuló alapú
hőtermelő kapacitások mintegy kétharmada a távhőszektorban létesül. Ez azt jelenti, hogy a megújuló
energia alapú hőtermelés távfűtésben képviselt részesedése 2020-ra 80% felé emelkedik.
A tényleges előrehaladás a fenti ambíciózus célkitűzésekhez képest meglehetősen vegyes képet mutat.
A megújuló alapú távfűtés volumene ugyan meghaladja az NCsT-ben 2014-re prognosztizált értéket,
kérdéses, hogy az elkövetkező 6 évre tervezett ugrásszerű növekedés feltételei adottak-e. Az utóbbi 4
évben a megújuló hőtermelés növekedése közel
85%-ban a háztartási biomassza használat felívelésének köszönhető; a megújuló energiaforrások távfűtésben képviselt részesedésé becsléseink szerint
még a pécsi és miskolci beruházásokat követően
sem haladja meg a 15%-ot.
A megújuló alapú távhőtermeléstől megkövetelt ugrásszerű növekedés csak megfelelő árszabályozási
és támogatási rendszer keretében valósulhat meg.
Jelen cikkben arra a kérdésre keressük a választ,
hogy a jelenlegi keretfeltételek alkalmasak-e a megcélzott növekedés kiváltására, és ha nem, akkor milyen változtatások szükségesek a kitűzött energiapolitikai célok megvalósításához. Először a jelenlegi
távhőárszabályozásban rejlő beruházási gátakat,
majd a támogatási rendszer hiányosságait vizsgáljuk
meg.

A jelenlegi hatósági távhőárszabályozás sem a megújuló alapú távhőtermelés elterjedését, sem az egyéb távhőtermelő beruházásokat nem ösztönzi igazán. Mielőtt azonban ismertetnénk az aktuális szabályozás legkritikusabb elemeit, érdemes felidézni a
távhőárszabályozás rövid, ám tanulságos történetét.
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A rendszerváltozás utáni két évtized a merev központi távhőárszabályozás fokozatos leépítésének
időszaka volt. A kilencvenes években a – központi –
hatósági árszabályozási jogkörök az önkormányzatokhoz kerültek át, majd a 2000-es évek közepétől
ezen jogkörök fokozatosan szűkültek. A termelői
távhőárak szabályozása – részben a kapcsolt támogatásnak köszönhetően – megszűnt, a lakossági távhőszolgáltatói árak megállapítása pedig normatív
feltételeknek rendelődött alá.
2011-ben ez a helyzet jelentősen megváltozott. A lakossági távhőárak mellett a külön kezelt intézményeknek (állami és önkormányzati tulajdonú épületek) történő távhőértékesítést és a távhőtermelést is
hatósági árszabályozás alá vonták. Az árak előkészítését ettől fogva a Magyar Energia Hivatal látta el, az
ármegállapító jogkör pedig az önkormányzatoktól az
energetikáért felelős miniszterhez került át.
Az új szabályozás első elemeként a távhőárak a
2011. március 31-én hatályos szinten befagyasztásra kerültek, majd a lakossági árak két alkalommal
csökkentésre kerültek (2012 őszén 6,5%-al, 2013
őszén 11%-al). A távhőtermelőkre tételes (termelőnként eltérő) teljesítmény- és hődíjakat határozott
meg a vonatkozó rendelet, a távhőszolgáltatók esetében pedig szintén egyedi (szolgáltatónként eltérő)
fajlagos támogatásokat szabott meg. Utóbbi támogatásokra azért volt szükség, hogy kompenzálják a
befagyasztott, majd fokozatosan csökkenő lakossági
értékesítési árak és a távhőtermelőknek kifizetett
beszerzési árak közti inkonzisztencia okozta veszteséget. A korábbi kapcsolt termelőknek kifizetett normatív támogatásokat ettől kezdve tehát a szolgáltatóknak kifizetett egyedi támogatások váltották fel,
melyek forrását a villamosenergia-árakba épített
kapcsolt szerkezetátalakítási díjelem, illetve a földgázszektorra kivetett ad-hoc hozzájárulások alkották
(25. ábra).
A jelenlegi távhőárszabályozással több olyan probléma merül fel, amely gátolja a távhőszektor modernizációját és nagyon megnehezíti az új távhőtermelői
beruházások finanszírozását, különösen a nagy be-
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ruházási költséggel járó megújuló alapú hőtermelő
létesítményekét.
A legsúlyosabb probléma a transzparencia, a normativitás és a kiszámíthatóság hiánya. Sem az ármeghatározás részletes módszertana nem ismert,
sem pedig annak gyakorisága, tisztázatlan továbbá
az elismerésre kerülő költségek köre, a vonatkozó
Hivatali gyakorlat pedig a normativitás hiányából kifolyólag vitatható; mindez a beruházók számára kiszámíthatatlanná teszi a termelői árak alakulását. A
távhőtermelői beruházások finanszírozásához általában 15-20 éves hőértékesítési szerződésre van
szükség, amit a fenti árszabályozási gyakorlat nem
támogat.
A fenti problémákat a már üzemelő távhőtermelők
esetében hosszú távon kiszámítható, benchmark
alapú árszabályozással, az újonnan piacra lépő távhőtermelők esetén pedig teljes mértékben piaci alapú ármeghatározással lehetne kiküszöbölni. A
benchmark típusú árszabályozás az egyedi költségelbírálás helyett az egyes hőtermelési technológiák
átlagos beruházási és üzemetetési költségei alapján
határozná meg a távhőtermelői árakat. Amennyiben
pedig az új távhőtermelő beruházások a szolgáltatók
által kiírt nyílt tenderen (vagyis tökéletes versenyben) választódnának ki, úgy ezen termelők esetében
egyáltalán nem lenne szükség hatósági árszabályozásra.

bályozás során szükségtelen a rendszeres időközönként történő, a tüzelőanyagköltségek változásaihoz
indexált árkorrekció alkalmazása. A beruházás kezdetekor – a hasonló geotermikus beruházásokhoz
benchmarkolt – meghatározott távhőtermelői árak
ezen termelők esetén 4-5 éven át hatályosak lehetnek.
Kevésbé súlyos, mégis bosszantóan meddő szabályozási elem a megújuló alapú távhőtermelőkre vonatkozó 4,5%-os nyereségkorlát meglehetősen átláthatatlan alkalmazása. A jelenlegi szabályozás alapján
a nyereségkorlát számítása során a hitelek tőketörlesztései és kamatai csak egyedi vizsgálat alapján
minősülhetnek elismert költségnek, ami az érintett
termelők számára teljesen kiszámíthatatlan jövedelmi helyzetet eredményez. A nyereség korlátozására
törekvő rendszer a jól előkészített, megfontolt beruházói döntést követően, hatékony vállalati működés
során, hatósági árak alkalmazása mellett megtermelődő (többlet)jövedelmet is jogszerűtlennek ítéli, ami
rendkívül negatív üzenetet hordoz a – megújuló alapú projektek esetén a szokásosnál is magasabb –
kockázatot vállaló beruházók számára.
Egy hatósági árszabályozáson alapuló rendszerben a
nyereségkorlát indokoltsága önmagában is vitatható, nem beszélve annak nyilvánvaló megkerülhetőségéről, és így erősen megkérdőjelezhető hatásosságáról. Ezen szabályozási elem megtartása a magántőke elrettentésével és a beruházók elbizonytalanításával sokkal súlyosabb kockázatokat hordoz
magában, mint annak elhagyása, ezért a közeljövőben célszerű lenne a nyereségkorlátra vonatkozó
rendelkezések eltörlése.

A termelői árszabályozás átalakítása esetében a
szolgáltatói árszabályozás sem maradhat meg a jelenlegi formában: a lakossági és egyetemes földgázfogyasztásra jogosult távhőfogyasztókra rendszeres
költségfelülvizsgálatokon, illetve a távhőtermelők és
szolgáltatók közötti fent bemutatott árazáson alapuló, 3-5 éves árciklusok keretében történő árszabályozást lehet alkalmazni. Árciklusok hiányában, vagy
azok kialakításáig előzetesen meghatározott, széleskörűen elfogadott elveken nyugvó,
25. ábra A 2011 utáni távhő árszabályozás
hosszú távon stabil és transzparens
módszertanon nyugvó árszabályozásra
van szükség.
A megújuló energiaforrásokon alapuló
(biomassza tüzelésű, vagy geotermális
energiára alapozott) hőtermelő létesítmények sajátos költségszerkezete (nevezetesen a tőkeköltségek dominanciája
és a működési költségek viszonylag alacsony szintje) különösen alkalmassá teszi azokat a hosszú távú árszabályozásra. Ezen sajátosságok a geotermikus
hőtermelésnél ütköznek ki legerősebben, melynek működési költségei (tüzelőanyagköltség hiányában) egészen
elenyészőek. Ebből kifolyólag az ársza-

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2014/3

23

Műhelytanulmányok

A távhőtermelői árszabályozás reformja számos
akadályt elmozdít a szükséges beruházások elől,
ugyanakkor önmagában nem képes garantálni a
megújuló hőtermelés kívánatos mértékű felfutását.
A „fejnehéz”, magas beruházási költséggel és kezdeti kockázatokkal járó projektek megfelelő támogatási, illetve ösztönzési rendszer hiányában ugyanis
nem versenyképesek az alacsony beruházási (és magasabb működési) költséggel járó, az energiapolitikai
célkitűzéseket azonban kevéssé szolgáló fosszilis (elsősorban földgáztüzelésű) berendezésekkel. A távhőtermeléshez rendelt környezeti és fenntarthatósági támogatások, mindenekelőtt a megújuló alapú
hőtermelés beruházási, illetve működési támogatások alkalmazása tehát nem megkerülhető.
Jelenleg is léteznek a megújuló energiaforrások alkalmazását és a távhőrendszerek korszerűsítését támogató programok, de célzottan a megújuló energiaforrásokkal történő hőtermelés ösztönzésére szolgáló alapok/források elkülönítésére nem került sor.
A megújuló hőtermelő projektek számára eddig elérhető fő programcsomag a KEOP volt, ami 2011 és
2013 között átlagosan évi 42 milliárd forint beruházási támogatást biztosított a megújuló energiatermelő projektek számára.
Hogy ez mire volt elég? A megújuló energiára alapozott távhőtermelés a 2011 és 2013 közötti 3 évben
durva becslések szerint évi 0,5 PJ-al növekedett. Időarányosan tehát meglehetősen jól állunk. A megújuló energia hasznosítási cselekvési terv azonban a
megújuló alapú távhőtermelésben 2020-ig megcélzott növekedés mintegy 80%-át az évtized második
felében tervezi elérni, ami az elkövetkező időszakban átlagosan évi 3,5 PJ növekedést tesz szükségessé. Vagyis a jövőben évente 7-szer akkora megújuló
hőtermelő kapacitást kellene létesíteni, mint ahogy
azt az előző években tettük. Ez természetesen nem
feltétlenül igényel 7-szer akkora támogatási igényt,
de jól érzékelteti, mekkora erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy energiapolitikai célkitűzéseinket elérjük.
A megújuló hőtermelést célzó beruházások ösztönzéséről szóló diskurzus természetesen nem egyszerűsíthető le a beruházási támogatások volumenére.
A lehetséges támogatások tárháza igen gazdag: a
vissza nem térítendő beruházási támogatásoktól a
termeléssel arányos működési támogatásokon keresztül a különféle kockázatkezelési konstrukciókig
terjed. Egy jó támogatási rendszer kellően változatos
eszközrendszerrel operál, hogy az eltérő technológiával, eltérő beruházási és pénzügyi konstrukcióban
megvalósítandó, eltérő léptékű beruházások egyaránt megtalálják a számukra megfelelő eszközt.
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A megtermelt energiával arányosan fizetett működési támogatások (pl. a kötelező átvétel, vagy a forgalmazható zöld bizonyítványok rendszere) elsősorban a villamosenergia-szektorban terjedtek el, a hőtermelésben történő alkalmazásuk meglehetően
ritka, jóllehet a skandináv országokban nem ismeretlen a fenntartható energiatermelés közvetett támogatása a környezeti adók alóli mentesítésükkel.
Az utóbbi években Anglia és Németország is komoly
lépéseket tett a hőtermelés célzott, működési támogatásokat is tartalmazó támogatási rendszerének kialakítására. Ezen fejlemények annak felismeréséről
tanúskodnak, hogy az energiapolitikai célkitűzések
eléréséhez a kizárólag hőtermelést szolgáló megújuló energiafelhasználást is jogosulttá kell tenni ezen
támogatásokra (vagyis ne csak villamos energia
ágon, kapcsolt termeléssel lehessen működési támogatásra jogosultságot szerezni).
Európában jelenleg jóval elterjedtebbek a különféle
típusú beruházási támogatások: a vissza nem fizetendő támogatások mellett ide tartoznak a kedvezményes hitelek, az állami garanciák, vagy a kockázati
biztosítások, illetve ezek különböző kombinációi. Érdemes hangsúlyozni, hogy a vissza nem térítendő
beruházási támogatásoknak is számos alfaja van:
technológiánként, beépített kapacitás szerint, területi alapon, vagy épp a kiszolgált fogyasztók szerint is
differenciálható azok mértéke.
A „fejnehéz”, magas beruházási költséggel és kezdeti kockázatokkal járó projektek számára elsősorban
a finanszírozást segítő beruházási támogatások,
ezen belül is a vissza nem térítendő támogatások,
kedvezményes hitelek és állami garanciavállalások
lehetnek elsődlegesek. Nagyon fontos tehát, hogy az
elkövetkező támogatási ciklusban ne csak a KEHOPon keresztül hozzáférhető vissza nem térítendő támogatások legyenek elérhetőek a megújuló hőtermelő beruházások számára, hanem azok egészüljenek ki egyéb támogatási formákkal, mindenekelőtt
állami garanciavállalásokkal kombinált kedvezményes hitellehetőségekkel.
A különböző típusú hőtermelő beruházások eltérő
sajátosságai miatt elengedhetetlen a különböző típusú támogatásokból összeálló komplex megújuló
hőtámogatási rendszer kialakítása. Ennek szükségességét jól példázza a geotermikus projektekkel járó speciális kockázatok kezelésének szükségessége.
A geotermális beruházások sajátossága, hogy a forró vizet tartalmazó rezervoár pontos mélysége, illetve a hőtermelő létesítmény teljesítményét meghatározó vízhozama, és vízhőmérséklete csak a projekt
megindítását követően, a próbakút fúrása során határozható meg pontosan. A projekt finanszírozhatósága megköveteli, hogy ezen kockázatokat kezelje
valamilyen módon a beruházó; ennek hiányában

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2014/3

Műhelytanulmányok

ugyanis az egyébként rendelkezésre álló vissza nem
térítendő támogatások igénybe vétele is meghiúsulhat. A piaci kockázatkezelési módok elégtelensége
miatt több ország felismerte, hogy a fenti kockázatok mérséklésére erős állami szerepvállalással kialakított beruházási hitelgarancia rendszerre, vagy
tőkebevonási lehetőséget, illetve a projektek kezdeti fázisában felmerülő kockázatokra biztosítást nyújtó kockázati alap létrehozására van szükség.
A megújuló energiaforrások távhőtermelésben játszott szerepének növelése és az energiapolitikai cél-

2014 elején látott napvilágot az Európai Bizottság javaslata a 2020 és 2030 közötti éghajlat- és energiapolitikai szabályozási keretekről. Jelen tanulmány a
bizottsági javaslat Magyarországra gyakorolt hatásait vizsgálja az alábbi három, gazdaság- és energiapolitikai szempontból kiemelt fontosságú területre
koncentrálva:


Annak vizsgálata, hogy Paks 2 mint kiemelt
állami beruházás pénzügyi megtérülését
mennyiben befolyásolja az uniós klímavédelmi csomag „szigorúsága”. A tanulmány
a REKK európai árampiaci modellje (EEMM)
segítségével, szimulációs eszközökkel vizsgálja, hogy az atomerőművi megtérülést
hogyan befolyásolják a különböző ETS kvó-

kitűzések megvalósítása nem lehetséges egyetlen
eszköz alkalmazásával. Önmagában sem a távhőtermelői árak rendezése, sem a támogatások volumenének emelése nem képes biztosítani a megcélzott
növekedést; ez csak kellően ösztönző beruházási
környezet megteremtésével lehetséges, ami a távhőtermelői árszabályozás hosszú távú kiszámíthatóságát és a megújuló hőtermelés speciális problémáit
kezelni képes sokszínű támogatási rendszer kialakítását követeli meg.





tacsökkentési forgatókönyvek.
Annak számszerűsítése, hogy a különböző
ETS kvótacsökkentési forgatókönyvek várhatóan milyen aukciós bevételt jelentenek
hazánk költségvetése számára a 20212030-as időszakban.
Annak áttekintése, hogy az ún. Effort Sharing Decision (ESD) hatálya alá eső szektorok (azaz az ETS ágazatokon kívüli
szektorok) kibocsátási szintjei 2030-ig várhatóan hogyan alakulnak Magyarországon,
és ez milyen viszonyban van különböző
feltételezett Magyarországra háruló kibocsátás csökkentési kötelezettségekkel.
Kapcsolat: Mezősi András
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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
 12 különböző technológia
 Tartalmazza a várható erőműépítéseket
 85 nemzetközi összeköttető vezetéket vesz
figyelembe
 Évenként 90 referencia óra modellezése. A
referencia órák megfelelő súlyozásával
standard termékek (zsinór és csúcs) éves
árainak meghatározása
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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
Határkersztező-kapacitások árai
Project of Common Interest (PECI) projektek kiválasztása
Az ENTSO-E 10 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@uni-corvinus.hu
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Az EGMM a REKK 2010 óta fejlesztett, 35 ország gázpiacát szimuláló modellje.

 Tökéletes versenypiaci körülmények
 Egy év (12 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@uni-corvinus.hu
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