REGIONÁLIS
ENERGIAGAZDASÁGI
KUTATÓKÖZPONT

J E L E N T É S AZ

ENERGIAPIACOKRÓL
2015. ÉVI II. SZÁM

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható
energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén, illetve a vízgazdaság kérdéseiben 2004.
óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.
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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. 201 2-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.

Tartalom
Tisztelt Olvasó!
Az utóbbi 1 -2 év bővelkedett a villamosenergia-piacok jövőjét
befolyásoló uniós állásfoglalásokban. A
megújuló támogatási
rendszerek átalakításával, vagy a kapacitáspiacokkal kapcsolatos iránymutatások
egyaránt komoly hatással lehetnek a tagállamok árampiacaira.
Elsőként az európai megújuló villamosenergia-termelés jövőbeni támogatási rendszerének központi
elemét, a támogatásra jogosult projektek kiválasztására és a támogatás mértékének meghatározására
szolgáló tender rendszert vesszük górcső alá. Az
unió tagállamainak -köztük Magyarországnak- 201 7től kezdődően teljes mértékben át kell állniuk a
megújuló tendereztetésre, ami a jelenlegi kötelező
átvételi rendszertől merőben eltérő támogatási rendszert fog eredményezni. Rövid elemzésünk célja,
hogy áttekintse a tenderen alapuló megújuló kapacitásfejlesztés legfontosabb kérdéseit és 1 3 ország
mintáján bemutassa a nemzetközi gyakorlatot. Cikkünkben megvizsgáljuk a technológiasemlegesség
kérdését, a tenderen alkalmazott aukciós mechanizmusok fajtáit, az értékelés lehetséges szempontjait,
illetve az indulás feltételeit és a projektek megvalósulását nyomon követő monitoringot. Célunk, hogy
bemutassuk a tenderrendszer kialakítása során felmerülő lehetőségeket és döntési pontokat, illetve
azonosítsuk a hazai tenderrendszer paramétereinek
meghatározásához iránytűként szolgáló legjobb nemzetközi gyakorlatot.

Második írásunkban egy a HUPX utóbbi fél évét
alapvetően meghatározó eseményt vizsgálunk. A
201 2 szeptembere óta összekapcsolt piacként működő cseh-szlovák-magyar árampiacokhoz 201 4.
november 20-án csatlakozott a román másnapi
árampiac, az OPCOM, ezzel létrejött a 4M piacösszekapcsolás. Ennek első öt hónapját értékeljük írásunkban. A cikk első részében röviden felvázoljuk a
piacösszekapcsolás elméleti modelljét és főbb működési elveit, majd az árkonvergenciát, mint a piacösszekapcsolás teljesítményének mérőszámát alapul
véve értékeljük a román csatlakozás hatását. A piacösszekapcsolásban részt vevő országok karakterisztikus zsinór keresleti és kínálati görbéinek segítségével megvizsgáltuk a piacösszekapcsolás határkeresztező kereskedelemre és az egyes országok egyensúlyi árára gyakorolt hatását is.
Végül az európai villamosenergia-piacok életében
mérföldkőnek számító tavaly decemberi brit kapacitásaukciót mutatjuk be. A súlyos jövedelmezőségi
problémákkal küszködő gáztüzelésű erőművi kapacitások fokozatos bezárása és az erőművi beruházások megtorpanása több európai országban komoly
ellátásbiztonsági aggályokat ébresztett. Sokan, köztük az Egyesült Királyság az erőművi rendelkezésre
állást díjazó kapacitásmechanizmusok kilátásba helyezésével, vagy bevezetésével reagáltak a kihívásokra, ami súlyos kihívások elé állította az egységes
európai villamosenergia-piaci szabályozást. A cikkben bemutatjuk a brit kapacitáspiac szabályrendszerét és röviden értékeljük az első aukció eredményeit,
melyek a kapacitásmechanizmusokkal kacérkodó
tagállamok és az egységes európai árampiac kiépítésén munkálkodó Európai Bizottság számára egyaránt fontos tanulságokkal szolgálhatnak.
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Energiapiaci folyamatok

A

z idei első negyedévben stabilizálódtak az olajár-jegyzések: a Brent típusú nyersolaj ára februárban és
márciusban már stabilan meghaladta a január végi mélypontot. Tovább csökkent viszont a szén világpiaci, illetve a földgáz amerikai és japán spot piaci ára, miközben az orosz eredetű gáz német határára alig
változott. A hazai áramtermelés némileg bővült, és az import részaránya a villamosenergia-fogyasztásban
két éves mélypontra süllyedt. Újraindult az Ukrajnába irányuló magyar gázexport: a közel egymilliárd m 3-re
nőtt teljes földgáz kivitel több mint harmada Beregdarócon keresztül hagyta el az országot.

Az idei év első negyedében megtört az olajárak 201 4
közepe óta tartó folyamatos csökkenése: a Brenttípusú nyersolaj hordónkénti havi átlagára februárban jelentősen (20%-kal) emelkedett, majd márciusban némileg ismét visszaesett, és a negyedév egészének (53,9 dolláros) átlagára több mint 20 dollárral
maradt el a 201 4. október-decemberitől (1 . ábra).
Ezzel együtt a nyersolaj piaca stabilizálódni látszik: a
Brent a márciust 53 dollár fölött zárta, és az árak
februárban és márciusban már meghaladták a január végi (46 dolláros) mélypontot. A szén világpiaci árának alakulása ugyanakkor nem jelez trendfordulót:
az ARA-jegyzésű nyersanyag tonnánkénti ára a negyedév végére 60 dollár alá süllyedt.
A meghatározó gázpiacok közül az amerikai Henry
Hubon tovább csökkentek az árak (2. ábra). Az azonnali szállítású gáz márciusi, 2,84 $/MMBtu átlagára
201 2 augusztusa óta nem látott mélypontot jelent. A
Henry Hub jegyzésárak az elmúlt egy évben gyakorlatilag megfeleződtek, bár a dollár erősödése
nyomán az euróban számított ár visszaesése kevésbé látványos. Az Európában irányadó TTF tőzsdei
spot gázár ezzel szemben alig maradt el az egy évvel
ezelőtti szinttől, értéke az elmúlt három hónapban
4%-kal csökkent. A japán spot LNG-árak ugyanakkor
jelentős mértékben gyengültek: az elmúlt három hónapban több mint 30%-kal csökkentek, éves szinten

pedig közel 60%-kal estek vissza. A visszaesés kevésbé drasztikus, ha valamennyi, az adott negyedévre
vonatkozó japán LNG-szerződés (nem csak a spot
piaciak) árát vizsgáljuk: az árcsökkenés (dollárban)
negyedéves alapon 1 4, és éves szinten is csak 1 9%os volt. Az orosz eredetű gáz átlagára a német
határon alig változott az idei első negyedévben: a
márciusi (29,25 €/MWh-ás) átlagár mindössze 1 %-kal
magasabb a tavaly decemberinél.
A jövő évi német határidős zsinór villamos energia
ára némileg csökkent: a megelőző három negyedév
viszonylag stabil, 34,5 €/MWh-ás szintjéről 32,3
€/MWh-ra (3. ábra). A csúcsidőszaki árak szintén
mérséklődtek, hiszen a megelőző negyedévek 43-44
€/MWh-ás szintjével szemben január-március között
csak 41 €/MWh körül szóródtak. A szennyezési jogok
uniós piacán a szén-dioxid átlagos határidős kvótaára ebben az időszakban kissé meghaladta a tonnánkénti 7 eurót, ami 40 eurócentes drágulást jelent
a tavaly október-decemberi átlaghoz képest.

Szén és olaj ár ($)

A gáz- és széntüzelésű erőművi termelés piaci
megtérülését két jövedelmezőségi mutatóval 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
tüzelőanyag (földgáz, illetve szén) árá1. ábra Az EEX-en kereskedett, következő évre szóló határidős ARA szén és a Brent
ból, továbbá a CO 2-kibocsátást fedező
nyersolaj árának alakulása 201 4. januártól 201 5. március végéig
szennyezési jogok költségeiből adódik
140
Brent olaj, hordó
össze. A 4. ábra mutatja a fenti jövedelmezőségi mutatók nyugat-európai (el120
sősorban német) erőművekre számított
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havi átlagait, melyeket a német EEX
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tőzsde spot zsinór áramára, valamint a
hollandiai TTF hub spot gázára és az
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ARA szén, tonna
ARA szénár alapján kalkuláltunk.
40
20

0

Forrás: EEX, IEA
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Az elmúlt években a gáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét jelző clean
spark spread egyetlen hónapban sem
haladta meg a 0 €/MWh-t, és a mutató
az idei első negyedév során – átmeneti
javulást követően – tovább romlott:
márciusban 1 MWh villamos energia
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A hazai nettó áramtermelés az első
negyedévben 4%-kal haladta meg a
tavalyi utolsó három hónap teljesítményét, és a fogyasztás 71 %-át fedezte (6.
ábra). Ez az arány két százalékponttal
magasabb az előző negyedévinél, és az
importhányad folytatódó mérséklődését
jelenti: az első negyedévi 29%-os import
két éves mélypontot jelent. 201 4 második negyedében még a hazai fogyasztás
közel 43%-a származott külföldről.
A régiós tőzsdéken tovább csökkentek a
jövő évi határidős zsinór áramárak. A
HUPX-en a terméket negyedéves átlagban 41 ,8 €/MWh-ért lehetett beszerezni,
ami 1 ,2 eurós mérséklődés a tavalyi utolsó három hónaphoz képest (7. ábra).
Azonban továbbra is a HUPX a térség
legdrágább tőzsdéje: Csehországban 9,9,
Németországban 9,5, Szlovákiában pedig 7,3 euróval volt olcsóbb a jövő évi
zsinóráram. Ami a másnapi piacokat il-

3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, illetve a decemberi szállítású határidős

CO 2-kvóta árának (EUA) alakulása 201 4. januártól 201 5. március végéig
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Az idei első negyedévben is az osztrák
importkapacitás volt a legdrágább: ára
januárban és februárban is meghaladta
a 9 €/MWh-t, ami azonban némi csökkenést jelent a tavalyi utolsó negyedév
határkeresztező kapacitásaukcióin kialakult (1 0-1 2 eurós) árakhoz képest (5.
ábra). A szlovák-magyar metszék kapacitásának ára ennél is látványosabban
mérséklődött: decemberben 1 MWh villamos energia behozatala még 9,5 euróba került, márciusban mindössze 3,8
euróba. A Románia felőli importkapacitások ára szintén tovább csökkent: miután november és december között
majdnem a felére esett (4 €/MWh-ra), az
idei első negyedévben már csak 2,3-2,6
€/MWh között ingadozott. Szerbiából,
Horvátországból és Ukrajnából mindössze pár eurócentbe került 1 MWh villamos energia behozatala.

2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 4. januártól 201 5. márciusig

Forrás: EEX, ICE

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

erőművek) alakulása a német piacon 201 4. január–201 5. március között
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megtermelése már közel 1 1 eurós veszteséggel járt a földgázalapú erőművek
számára. A széntüzelés versenyképessége így továbbra is megkérdőjelezhetetlen: az 1 MWh-ra jutó nyereség
februárban meghaladta a 1 7 eurót, és
bár ez az érték márciusban 1 1 ,4 euróra
mérséklődött, a clean dark spread és a
clean spark spread közötti különbség így
is több volt 22 eurónál.
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Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján
Megjegyzés: Számításainkban a gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésű erőművek
esetében 38%-os hatásfokot feltételeztünk.

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2015/2

5

Energiapiaci folyamatok
5. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 5. I. negyedév
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6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó
villamosenergia-import 201 4. január és 201 5. március között
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Forrás: MAVIR

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 4.
január és 201 5. március között
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Forrás: EEX, HUPX, OTE
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leti, a magyar árak a csehet és a németet átlagosan egyaránt 7,6-7,7, a románt
viszont csak 3,4 euróval haladták meg a
negyedév során (8. ábra). Míg a szorosan
együtt mozgó cseh és német piachoz
képest a HUPX-en tavaly novemberben
56 eurót meghaladó prémiumra is volt
példa, addig az az idei első három hónapban a legkiugróbb prémium sem
érte el a 40 eurót.
A market coupling működését szemlélteti a 9. ábra, amelynek tanúsága szerint
a magyar és a szlovák tőzsdei áramárak
különbsége januárban az órák számának
41 %-ában meghaladta a 1 0 eurót. Februárban és márciusban az árak már inkább együtt mozogtak: az órák számának több mint felében az eltérés nem
érte el az 1 eurót. A negyedév során a
magyar és a cseh tőzsde együtt mozgása
ehhez hasonló képet mutatott, miközben a román árak jobban illeszkedtek a
magyar árakhoz: a HUPX és az OPCOM
árak eltérése az órák 70-80%-ban kisebb
volt 1 eurónál.
A nagykereskedelmi árat befolyásolja a
menetrendtől való eltérés költsége és a
kiegyenlítőenergia-ár is. 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 több-
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8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
összehasonlítása, 201 5. január-március között
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Forrás: EEX, OPCOM, OTE, HUPX

9. ábra A magyar és szlovák áramtőzsde különböző nagyságú árkülönbözeteinek
gyakorisága 201 5. január-március között
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A fogyasztás éves alapon számított növekedését a forrásszerkezet némi változása kísérte (1 2. ábra). A leginkább
szembetűnő a nettó kitárolás megugrása: míg a tavalyi első negyedév során a
tárolt gáz mennyisége alig 1 milliárd m 3 rel csökkent, addig idén ez a szám megközelítette a 2,3 milliárdot. Ennek ellenére 201 4 márciusának utolsó napján a
hazai tárolók töltöttsége csak 1 9,5%,
idén viszont 23%-on állt. Ennek oka, hogy
a 201 4/1 5-ös fűtési idénynek a korábbinál jobban feltöltött tárolókkal vágott
neki az ország: a 201 3/1 4-es fűtési szezon kezdetén a tárolói töltöttség a 47%ot sem érte el, a 201 4/1 5-ös fűtési idény
kezdetekor viszont meghaladta a 70%-ot.
A tárolói gáz felértékelődése elsősorban
az orosz-ukrán helyzettel magyarázható,
amit az importadatok is alátámasztanak:
míg egy évvel ezelőtt az Ukrajna felől érkező import meghaladta az 1 ,3 milliárd
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Az idei első negyedév gázfogyasztása
közel 400 millió m 3 -rel haladta meg az
egy évvel korábbi időszakét, ami túlnyomó részben a hidegebb időjárásnak volt
köszönhető (1 1 . ábra). Bár az átlagosnál
az idei első negyedév is melegebb volt,
az eltérés nem volt akkora, mint tavaly. A
hőmérséklettel korrigált adatok szerint
így az idei első három hónap fogyasztása
csak 29 millió m 3 -rel volt nagyobb a tavaly január-márciusinál.

60

HUPX

Árkülönbözet (€/MWh)

60
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letet tőzsdei adásvétellel próbálják
kezelni – 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 első negyedévben a
pozitív kiegyenlítő energia kilowattóránként átlagosan 1 9,3 Ft-ba került, ám az
időszak végén (március 31 -én) 34 Ft-os
csúcsot láthatunk (1 0. ábra). Ennek az
lehetett az oka, hogy a negyedév utolsó
napján erőművi üzemzavarok miatt közel 900 MW teljesítmény esett ki a rendszerből: Pakson 500, Gyöngyösvisontán
232, Litéren 1 20, Százhalombattán pedig
25 MW.

2015.Rmárcius

Forrás:RREKKRszámításROTERadatok alapján

10. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 5 I.
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.

REKK Jelentés az Energiapiacokról 2015/2

7

Energiapiaci folyamatok

1 1 . ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
201 4. április és 201 5. március között az előző év megfelelő havi fogyasztási adataival
összevetve
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Forrás: FGSZ, European Climate Assessment & Dataset, ill. REKK számítás

12. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 4. április – 201 5. március

között
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13. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 4. január és 201 5.
március között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
25
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0

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

8

Az osztrák import nem csak éves, de negyedéves alapon is mérséklődött: a mosonmagyaróvári betáplálási ponton keresztül a tavaly október-decemberi 995
millió m 3 -rel szemben az idei első három
hónapban csak 789 millió m 3 érkezett
hazánkba. A napi adatokon ugyanakkor
az látszik, hogy a forgalom február közepétől számottevően élénkült, így míg a
negyedév első felében az interkonnektor
kihasználtsága csak 58, addig a következő másfél hónapban már 86%-os volt (a
negyedév egészében 72%-os, szemben a
tavaly október-decemberi 89%-kal). A
kereskedők az összes (megszakítható és
nem megszakítható) kapacitás 42%-át
használták ki, ami a megelőző negyedéves adatnál 1 0 százalékponttal alacsonyabb (1 3. ábra).
Az ukrán import visszaesésével természetesen a beregdaróci betáplálási pont
forgalma is tovább csökkent: miután már
a megelőző negyedévben is csak a fizikai
kapacitások 37%-án folyt gáz, ez az arány
1 9%-ra csökkent, és a lekötött kapacitásoknak is mindössze 56%-át használták
ki (1 4. ábra).

20

15

m 3-t, addig idén a 950 milliót sem érte el.
Némileg (2%-kal) az osztrák import is
mérséklődött, a hazai termelés viszont
4%-kal bővült. Az export ugyancsak nőtt:
a kereskedők tavaly január-márciusban
590, idén viszont 990 millió m 3 -t értékesítettek külföldön. A negyedév során
Magyarország 334 millió m 3 -t szállított
Ukrajnának, míg tavaly ilyenkor semmit.
A márciusi ukrán importnak több mint
1 0%-a érkezett Magyarország felől. A kiugróan magas Ukrajnába irányuló export oka az lehet, hogy a Gazprom az
európai kereskedőknél kedvezőbb gázárat ajánlott Ukrajnának – az európai
kereskedők pedig igyekeznek leszállítani
még szerződött gázmennyiségeiket. A
magyar-ukrán interkonnektoron március
utolsó napjain megszakítást is eszközöltek – vélhetően a megnövekedett forgalom miatt.

Forrás: FGSZ

Az importkapacitások alacsony kihasználtságának oka a kivárás a gázpiacokon:
az olajindexált árképletekben csak 201 5
harmadik negyedévétől fog érződni a
201 4 év végi olajár-esés, ezért a kereskedők igyekeznek szállításaikat erre a
kedvező árú időszakra időzíteni.
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között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
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Forrás: FGSZ
Megjegyzés: A feltüntetett fizikai kapacitás az FGSZ által szolgáltatott érték. Az adatok 201 4.
januártól az Ukrajnából érkező, szerb és bosnyák irányú tranzit gázáramot is tartalmazzák.

15. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 4. január

és 201 5. március között
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A 1 6. ábrán jellemezzük a Magyarországon érvényes lakossági gáz termékár
becsült alakulását. Az olajindexált import
árában továbbra sem jelent meg az olajpiacokon tapasztalt áresés, ebben a
negyedévben is 1 00 Ft/m 3 felett maradt
az ár. A kevert importban és az elismert
gázárban csak korlátozottan jelenhet
meg az olajindexált ár hatása, mivel
201 4. április óta a tőzsdei gázár 75%-os,
és az olajindexált gázár 25%-os súlyozott
átlagaként számítja a szabályozó az elismert gázárat. Az olajáresés hatása így
negyedakkora lesz, illetve akkor jelenik
meg erősebben a gázárakban, ha a TTF
áraiban is megjelenik az olajindexált
gázár hatása. Az elismert földgázár továbbra is a TTF ár alatt maradt a reál- és
a rendeletileg szabályozott árfolyamok
különbözete miatt: reál árfolyamon számolva a negyedéves lakossági gázár 73
Ft/m 3 helyett 83 Ft/m 3 lenne. Ez az alacsony elismert beszerzési költség jelentős veszteségeket okoz az egyetemes
szolgáltatóknak, nem meglepő, hogy
számos szolgáltató készül feladni az
egyetemes szolgáltató tevékenységét az
Első Nemzeti Közműszolgáltató (ENKSZ)
javára: a FŐGÁZ megvásárlása után az
ENKSZ várhatóan átveszi az E.ON és a
GDF Suez egyetemes szolgáltatásban
részesülő fogyasztói körét.

14. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 4. január és 201 5. március

8
6

HU>UA

4
2

HU>RO

HU>HR
0

Forrás: FGSZ
Megjegyzés: Az FGSZ 201 4. januártól közli a HU>RS (Kiskundorozsma) ponton kilépő, szerb és
bosnyák irányú tranzit gázáramokat.

16. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a gázárképlet egyes tényezőinek

alakulása 201 4. január – 201 5. március között
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Ami az exportot illeti, a 1 5. ábra leginkább szembetűnő eleme az Ukrajnába irányuló export ismételt megjelenése a
szállítások tavaly szeptemberi leállását
követően. A tavaly október-decemberi,
475 millió m 3 -es szerb kivitel 201 5 első
negyedévében 624 millióra bővült, ám
Szerbia részaránya a magyar gázexportban ennek ellenére is csökkent (87-ről
63%-ra). Ez természetesen az ukrán
szállítások újraindulásával magyarázható: 201 5 első negyedévében Ukrajna a
teljes magyar export 34%-át vette fel,
miután a megelőző negyedévben egyetlen gázmolekula sem hagyta el Beregdarócon keresztül az országot. Jelentősen, 53-ról 20 millió m 3 -re csökkent viszont a Romániába tartó kivitel, így keleti
szomszédunk részaránya 1 0-ről 2%-ra esett vissza. A teljes magyar kivitel összességében 544-ről 990 millió m3 -re nőtt.
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Forrás:jREKK számításjEIAjésjENDEXjadatokjalapján
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.
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Energiapiaci elemzések

A

z uniós tagországoknak az elkövetkező másfél éven belül a 2014-ben kiadott, állami támogatásról
szóló uniós iránymutatás előírásaihoz kell igazítaniuk a megújuló alapon termelt villamosenergia-támogatási rendszerüket. 1 Az iránymutatás a támogatás tenderen való kiosztását, valamint a megtermelt
villamos energia közvetlen piaci értékesítését írja elő alapszabályként. Ennek értelmében az Unió számos
országában jelenleg is alkalmazott adminisztratív úton meghatározott átvételi áron (feed in tariff) és a
termelt villamos energia kötelező átvételén alapuló támogatási rendszereket át kell alakítani: vagy zöld
bizonyítvány rendszert kell bevezetni vagy pedig tenderen meghatározott prémiummal lehet a megújuló
alapú villamosenergia-termelést támogatni. A közvetlen piaci értékesítés bevezetésének határideje 2016.
január 1-e, a tendereztetésé pedig 2017. január 1-e.

Miért is jó a tenderezés? A rendszer alapvető célja,
hogy csökkentse a megújuló kapacitások létrejöttéhez szükséges támogatást a technológiák és az
egyes technológiákon belül a projektek versenyeztetésével, melynek eredményeként a legolcsóbbak
jutnak támogatási jogosultsághoz. A korábbi tapasztalatok rámutattak arra, hogy a szabályozó nem feltétlenül képes a még éppen szükséges támogatási
mérték meghatározására és annak - a technológiai
fejlődés miatt szükséges -, kellően gyakori felülvizsgálatára. 2 A támogatási jogosultság tendereztetésének további előnye az adminisztratív módon meghatározott áron alapuló szabályozással szemben az,
hogy a politikai döntéshozók a nemzeti vagy uniós
céloknak, illetve költségvetési forrásaiknak megfelelően pontosan tudják szabályozni az új kapacitások nagyságát, miközben lehetőségük van a
technológiák közötti prioritások érvényre juttatására
is (lásd később). Nem elhanyagolható érv az sem,
hogy a tenderrendszer transzparens és normatív
módon osztja szét a kapacitás- / költségvetési
keretet, ami hozzájárulhat a megújuló energiatermelés társadalmi támogatottságához.
Sok területen bevett gyakorlat a szűkös erőforrások
tendereztetése. Jellemző alkalmazási terület például
a telekommunikációs frekvenciák elosztása, az államkötvények vagy a CO 2 kvóták értékesítése, az
olaj- / gáz- és geotermikus koncessziók kiosztása, illetve rendszerszintű tartalék kapacitás beszerzése. A
megújuló kapacitások bővítésére is egyre gyakrabban alkalmazzák a világon: míg 2009-ben csak 9, addig 201 4-ben már 55 ország tendereztette az új
megújuló kapacitásait. 3
Ezen tenderek egészen eltérő módon szerveződnek:
a tenderen beszerezni kívánt naturália (termelő kapacitás vagy megtermelt villamosenergia), az ajánlatok tárgya (az igényelt támogatás mértéke, a kiépíte-

ni kívánt kapacitás vagy a megcélzott termelés mértéke), a technológiák közti verseny (technológia-semleges vagy technológia-specifikus), az aukciók
időhorizontja, az indulás feltételei és az értékelés
szempontjai mentén egyaránt különböznek egymástól. A tenderek változatossága azonban számos hasonlóságot és jelentős felhalmozódott tapasztalatot
rejt. Rövid elemzésünk célja, hogy áttekintse a tenderen alapuló megújuló kapacitásfejlesztés legfontosabb kérdéseit és 1 3 ország mintáján bemutassa a
nemzetközi gyakorlatot.

A tender kiírás vonatkozhat egy bizonyos megújuló
technológiára vagy azok tágabb körére (akár az
összesre). Egy technológia-semleges tenderen az
összes technológia versenyez egymással és a
legkisebb támogatási igényűek valósulnak meg. Ezért
könnyen előfordulhat, hogy bizonyos technológiák
teljesen kiszorulnak a támogatásból vagy, hogy
egyetlen technológia viszi el a támogatási keret döntő részét. 4 A technológia-specifikus tendereken ezzel
szemben csak az adott technológián belül versenyeznek a projektek egymással. Ekkor - a tenderekben kiírandó mennyiségek technológiák szerinti
előzetes meghatározásával - a kormányzatnak lehetősége van annak befolyásolására, hogy az egyes
technológiák mekkora szerephez jussanak a jövőbeli
kapacitás-mixben. Korlátozott mértékben a technológia-semleges tenderek esetében is meg lehet
ilyen szempontokat jeleníteni (minimum/maximum
kapacitás technológiánként), de ezek a megkötések
mind rontják a tender hatékonyságát. Fontos szempont még, hogy a villamosenergia-rendszer biztonságának érdekében a rendszerirányító kapacitáskorlátokat határozhasson meg az időjárásfüggő erőművekre vonatkozóan, melyet a tender kiírása során
figyelembe kell venni.

1 Európai Bizottság C(201 4) 2322 sz. közleménye, melyről a Jelentés 201 4. évi II. számában („A kötelező átvétel alkonya” című cikkben) írtunk részletesen.
2 A fotovoltaikus megújuló támogatási rendszerek tapasztalatairól a Jelentés 201 4. évi I. számában („A megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatási
rendszereinek problémái és az uniós reform elképzelések” című cikkben) írtunk már.
3 REN21 , Renewables Global Status Report, 201 4
4 Hollandiában például a megújuló hőprojektek 201 2-es bevonása az addig csak villamos energiára vonatkozó támogatási rendszerbe azt eredményezte, hogy sokkal
nagyobb arányban részesültek hőprojektek a közös költségvetésből, ezzel egyidőben a fajlagos támogatási költség is jelentősen csökkent (az alacsonyabb fajlagos
költségű hőtermelés miatt).
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A technológia-semleges tendereztetés során azonos
versenyfeltételeket kell teremteni a különböző rendszerszintű járulékos költségű technológiák között.
Ma Magyarországon például az időjárásfüggő megújuló termelőknek vagy nem kell menetrendet adniuk
(fotovoltaikus termelők), vagy nagyobb a megengedett menetrendi eltérés (szélerőművek). 5 A pozitív
diszkrimináció Európa-szerte fontos szerepet játszott a megújuló termelés felfutásában. A megújuló
termelés piaci integrációját célzó uniós iránymutatás
azonban egyértelműen ennek a gyakorlatnak a megszüntetését írja elő: a megújuló termelőknek is viselniük kell a menetrendtől való eltérésből adódó kiegyensúlyozás költségeit, feltételezve, hogy működik
likvid napon belüli (intraday) piac.
A vizsgált országokban alapvetően technológia-specifikus tendereket rendeznek. Franciaországban és
Németországban fotovoltaikus, Magyarországon
csak szélkapacitást tendereztettek eddig. Egy technológián belül is lehet külön tendereket rendezni:
Franciaországban a 250 kW alatti és 250 kW feletti
erőművek külön tenderen versenyeznek, Marokkóban és Kínában külön tendereket írnak ki az egyes
helyszínekre. A többi vizsgált országban a megújuló
technológiák szélesebb körét vonják össze a tenderekben. A brazil villamosenergia-beszerzési tenderek
például technológia-semlegesek és –specifikusak
egyaránt lehetnek. A három és az öt év múlva kezdődő villamosenergia-szállításokra kiírt aukciók (A-3
és A-5 aukciók) közül az A-3 aukciókat jellemzően
szél-, nap-, és kisméretű vízerőművek, az A-5 aukciókat pedig a nagyméretű víz- és a konvencionális erőművek számára hirdetik meg. A vizsgált országok között kizárólag Kaliforniában rendeznek tisztán technológia-semleges tendereket, melyeken azonban jórészt fotovoltaikus kapacitások nyertek.
A tisztán technológia-semleges és a technológia-specifikus rendszerek között átmenetet képeznek azok
a megoldások, ahol az ún. érett és a még drágább –
de egyre olcsóbbá váló – technológiák két csoportját
külön kezeli a támogatási rendszer. A jelenlegi angol
támogatási rendszerben (CfD) az aukciókon három
technológiai csoportnak külön költségvetése van és
a támogatásokért versengő megújuló projektek vagy
az érett (pl. a szárazföldi szélerőművek, a biomasszatüzelésű erőművek, illetve a naperőművek) vagy a
kevésbé érett (pl. hullámerőművek, árapály erőművek, offshore szélparkok) vagy a biomassza átalakító csoportba kerülnek. Emellett a kormánynak lehetősége van arra, hogy az egyes megújuló technológiák minimálisan elvárt és/vagy maximálisan megengedett kapacitását is meghatározza az egyes időszakokban. Az első időszakban (201 5/1 6-201 8/1 9) az

árapály- és hullámerőművekre állapítottak meg
minimum kapacitást (1 0 MW). A minimum kapacitás
ugyan nem garantálja, hogy az elvárt kapacitást
lefedő projektmennyiség kerüljön a rendszerbe, azonban ezek a projektek csak egymással versenyeznek (amennyiben több az igény, mint a minimum
meghatározott kapacitás) és csak az onnan kiszorult
projektek kerülnek a közös tenderbe.
A holland támogatási rendszer látszólag technológiaspecifikus, de a különböző technológiák áttételesen
versenyeznek egymással. Az évi 6 alkalommal lebonyolított aukciókon a kihirdetett támogatás mellett
megvalósítandó megújuló alapú energiatermelésre
tesznek ajánlatot a beruházók. Hollandiában egyetlen költségvetési keretet határoznak meg az összes
technológiára, de technológiánként differenciált a
támogatás nagysága (ami az adott technológia termelési költségét kifejező előre megadott ún. alapérték és a piaci ár különbsége), így a projektek egy-egy
technológián belül egymással, áttételesen az összes
projekttel versenyeznek. A drágább technológiákat
adminisztratív módon beengedi a rendszer azáltal,
hogy mindig rendelkezésre áll egy technológia-független kategória („szabad kategória”), mely lehetővé
teszi azon drágább technológiájú projektek bekerülését, melyek beruházási támogatás révén vagy más
okból a technológiára jellemző értéknél olcsóbban,
az aktuális időszak legmagasabb alapértéke mellett
hajlandóak termelni. 6 Az SDE+ rendszer tehát alapvetően az érett technológiákat tartalmazza, a költségesebb tengeri szélerőművek fejlesztésére a gazdasági minisztérium külön tendert írt ki.

A technológia-semlegesség kérdésével összefüggő
kérdés, hogy a tender hogyan határozza meg a beszerezni kívánt megújuló energiamennyiséget: a támogatási költségvetési korlát meghatározásával
(mrd Ft/év), a kiépítendő villamosenergia-kapacitás
mennyiségének (MW) rögzítésével, vagy a megtermelendő éves villamosenergia-mennyiség (GWh)
meghatározásával.
A költségvetési keret meghatározásának előnye,
hogy pontosan annyi támogatást kapnak a megújuló projektek, amennyit a költségvetési tervezés és
döntés során rájuk szánnak, akár évente, akár több
éves időszakra meghatározva. A technológiánként
megadott kapacitáscél (MW) azonban könnyebben
átlátható a döntéshozók számára, illetve az alapvetően kapacitáskiépítésre használt beruházási támogatási elképzelésekkel is egyszerűbben összeegyez-

5 7/201 4 MEKH rendelet
6 Jellemzően ilyenek az ozmózison alapuló projektek, a tengeri szélprojektek, a trágya monofermentáció vagy a biomassza elgázosítás.
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tethető. A kapacitásban megadott cél abból a szempontból is előnyösebb, hogy az időjárásfüggő technológiák esetén könnyebben kontrollálható a rendszerbe integrálható kapacitások nagysága. A megújuló célok elérése miatt viszont a megtermelni kívánt
éves villamosenergia-mennyiség (GWh) meghatározása a kézenfekvő megoldás, azaz a kiírásban azt érdemes rögzíteni, hogy hány GWh megújuló termelést kíván a kormány évente támogatni.

nem hatékony kimenetelre, mivel az ajánlatadóknak
nincs lehetőségük reagálni egymás döntéseire, valamint úgy hozzák meg a döntésüket, hogy kevesebb
információval rendelkeznek a többiek értékeléséről.
Így magas számukra a kialakuló árral kapcsolatos
bizonytalanság, amit beépítenek az egyetlen ajánlatba, ezért fennáll a hatékonyabbnál magasabb ár kialakulásának veszélye. A legtöbb általunk vizsgált országban egykörös, zárt borítékolású aukciót tartanak.

A technológia-specifikus tendereket szinte mindig
kapacitásban írják ki.7 Technológia-semleges tenderek esetén Brazíliában a termelést, Kaliforniában
pedig a kapacitást határozzák meg, ez utóbbi esetben a tender azonban gyakorlatilag egyetlen technológia (fotovoltaikus) beszerzését jelentette, azért
valójában egyetlen technológiára irányult. A szintén
technológiákat versenyeztető Hollandiában és az
Egyesült Királyságban a befogadott projektek korlátját az előre megadott költségvetési keret jelenti. Az
Egyesült Királyságban a kormány évekre előre megállapítja a három technológia-kategóriára (az ún.
érett, a „kevésbé érett” technológiákra, valamint a
biomasszára) vonatkozó költségvetési keretet. Hollandiában az évente 6 alkalommal kiírt tendereken a
termelők egyre magasabb ún. alapérték (a prémiumot meghatározó becsült termelési költség) mellett
ajánlhatnak be termelési mennyiséget egészen addig, amíg ki nem merül az éves költségvetési keret.

Egyenáras aukciók (uniform price) esetében minden
nyertes ajánlattevő ugyanazt az árat kapja: a legdrágább elfogadott, vagy a legolcsóbb elutasított ajánlat
árát. Ez kellő intenzitású verseny esetén arra ösztönzi a szereplőket, hogy költségeiknek megfelelő
ajánlati árat adjanak. Mivel ugyanazt az árat kapja
mindenki, ezért ez az aukciós forma az alacsonyabb
költségű nyerteseket „túltámogatja”. Egyenáras aukciót a vizsgált országok közül Kínában és az Egyesült
Királyságban alkalmaznak. Ezeken az aukciókon az
ajánlattevők hajlamosak a reálisnál alacsonyabb árat
beajánlani, abban a reményben, hogy egy más, magasabb árat megjelölő pályázó árajánlata határozza
majd meg a tenderen kialakuló árat, miközben biztosított a nyertesek közé kerülés. A brit CfD rendszer
első aukcióján igen alacsony PV ár alakult ki (50 ₤/MWh),
mely mellett a projektek megvalósulása kérdéses.

Az ideális aukciós mechanizmus arra ösztönzi a
szereplőket, hogy költségeiknek megfelelő ajánlatot
adjanak, megakadályozva az ajánlattevők közötti összejátszást, valamint a költséghatékony projektek kiszorulását. Az aukciós mechanizmus lehet zárt borítékolású, vagy csökkenő áras, a végső ár meghatározása szerint pedig egyenáras vagy ajánlati áras.
A zárt borítékolású aukciók esetén minden résztvevő
egyszeri ajánlatot tesz a többiek ajánlatát nem ismerve, amely árat (vagyis adott résztvevő által igényelt fajlagos támogatást) és mennyiséget is tartalmaz. Az ajánlatok sorba rendezését követően a beszerezni kívánt mennyiség függvényében választhatóak ki a nyertes ajánlatok. Előnye az egyszerűség,
ami miatt vonzó lehet mind a kiíró, mind a potenciális résztvevők számára. Tekintve, hogy az ilyen típusú
aukciók jellemzően egykörösek, az összejátszás nehezebb. Emellett, ha a belépési költségek nem túl
magasak, a kiszorítási hatás is kevésbé erős, mivel
egykörös aukcióban nagyobb esélye van a kis szereplőknek a győzelemre, így nagyobb valószínűséggel hajlandóak részt venni. Ugyanakkor az egykörös,
statikus aukciók nagyobb valószínűséggel vezetnek

A fenti okokból olyan esetekben, ha a piacon a verseny nem kellően hatékony, illetve ha az ajánlatok
nagyon különbözőek és nehezen összehasonlíthatóak (például az eltérő technológiák miatti eltérő költségstruktúra esetén), inkább az ajánlati áras (payas-bid) aukció a gyakorlat: a vizsgált országok nagy
részében (pl. Franciaország, Németország, Olaszország, Törökország, Dél-Afrika) ajánlati áras aukciót
alkalmaznak. E módszernek az alkalmazásakor minden nyertes ajánlattevő az általa ajánlott árat kapja.
Hátránya, hogy ekkor a szereplők ajánlati áraikat
sokszor nem elsősorban a költségeik alapján határozzák meg, hanem megpróbálják kitalálni, hogy mi
lesz a legdrágább még elfogadott ajánlat, és azon a
szinten (illetve valamivel alacsonyabban) igyekeznek
árazni, ami nem hatékony kimenetelt eredményezhet.
A csökkenő áras (descending clock) aukciók esetén
az aukció egy magas árról indul, majd az ár körről
körre csökken. Az ajánlattevők minden ár mellett
benyújtják az általuk kínált mennyiséget. Az aukció
addig tart, amíg az ajánlott mennyiség nem egyezik
meg a beszerezni kívánt mennyiséggel. A csökkenő
áras aukciók előnye, hogy az ajánlatadók az előző
körök eredményei alapján információhoz juthatnak
a többiek rezervációs árairól, vagyis a várható árról,
aminek segítségével ajánlatukat a többiek ajánlatá-

7 Ez alól kivétel – a vizsgált országok közül – Peru, ahol MWh-ban adják meg a beszerezni kívánt mennyiséget.
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hoz igazíthatják. Így több körön keresztül tartó erős
árverseny alakulhat ki, ami növeli a hatékonyságot.
Az egyenáras aukció hátrányai ebben az esetben is
érvényesek. Ezen túlmenően, ha a verseny nem elég
erős, kevés a szereplő, akkor a több kör (és a körök
során egyre kevesebb résztvevő) segíti az ajánlattevők közötti összejátszást, ami azt eredményezheti,
hogy az aukció az ideálisnál korábban befejeződik,
és a vártnál magasabb ár alakul ki. A csökkenő áras
aukció esetén fontos kérdés, hogy mi legyen a kiinduló ár, illetve mikor álljon meg az aukció (mekkora
legyen a túlkínálat mértéke).
A bemutatott két lehetőséget ötvözik a brazil hibrid
aukciók. Első lépésben a kiíró csökkenő áras aukció
során folyamatosan csökkenti az árat egészen addig,
amíg a túlkínálat egy bizonyos szint alá esik (beszerezni kívánt mennyiség + X%). Ezt követően mindenki, aki benn maradt, egy zárt borítékolású aukció
keretében beadja a végső ajánlatát, ami nem lehet
magasabb, mint a csökkenő áras aukció záró ára. Ez
a módszer ötvözi a két fent bemutatott típus előnyeit: az első szakasz lehetővé teszi, hogy a szereplők
információhoz jussanak az árról, így hatékony verseny alakulhasson ki, míg a második szakasz megakadályozza a kevés szereplő közötti összejátszást.

Egy tender abban az esetben képes a támogatási
igényt minimalizálni (ez szükséges, de nem elégséges feltétel), ha az értékelés egyetlen szempontja az
igényelt támogatás (prémium) mértéke. Emellett
azonban a tender lehetőséget biztosíthat más értékelési szempontok figyelembe vételére is. Ezek közé
tartozhat a munkahelyteremtés, a fenntarthatóság,
a beruházás helyi iparra gyakorolt hatása, vagy akár
a kapcsolt termelés is. Ebben az esetben azonban
még az adott technológián belül sem feltétlenül a
legalacsonyabb költségű beruházás valósul meg, illetve a tender kevésbé lesz egyszerű és átlátható. A
vizsgált országok ezért jellemzően csak az ár alapján
döntenek a projektek támogatásáról. Kivételt képez
Franciaország, ahol 1 00-250 kW-os projektek esetében 33%-ban a projekt összesített CO 2 hatása számít, 250 kW felett pedig 60%-ban számítanak egyéb
szempontok (CO 2 és környezeti hatás, megvalósíthatósági értékelés és K+F hatás). Dél-Afrikában az értékelés 30%-ban a munkahelyteremtéstől és a hazai
gyártású berendezések arányától függ. Marokkóban
és Kínában is figyelembe vesznek az ár mellett más
tényezőket is. Túl azon, hogy rontja a költségverseny
hatékonyságát, a bonyolult értékelési rendszer és a
hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás ellenőrzése komoly hatósági munkát igényel és – mint például számos francia kiírás esetében – sok érvénytelen pályázatot eredményez.

A tenderen való részvétel előfeltételeit, valamint a
késedelmes vagy elmaradt teljesítés esetén alkalmazott szankciókat együtt érdemes elemezni, hiszen
mindkettő célja azon pályázók kiszűrése, akiknek
nem komoly a beruházási szándékuk és/vagy nem
elégséges a felkészültségük a projekt kivitelezésére,
vagyis elég az egyiket szigorúan meghatározni, annak hatása lesz a másikra is. Amennyiben komoly
elvárásokat támaszt az előminősítő szakasz, eleve
kisebb eséllyel hiúsulnak meg a tender alapján támogatásra jogosult projektek, illetve fordítva, alacsony belépési korlát esetén a megvalósulási szakaszban is ki lehet zárni a problémás projekteket. Ez
utóbbi esetben azonban a meghiúsuló projektek későn kerülnek ki a támogatási rendszerből és ezért
később lehet a helyükre új pályázót találni. A kieső
kapacitások ellentételezésére megoldás, ha a nem
nyertes projektek egy ideig fenntartják az ajánlatukat
és közülük az eredeti sorrendnek megfelelően be lehet hívni pótprojekteket, illetve ha a megcélzott termelési mennyiségnél nagyobbat írnak ki a tenderen
(eleve számolva egy kieső százalékkal). A magas belépési korlát (komoly előminősítés) szűkíti a tenderen résztvevők körét, különösen a kisebb, kevésbé
tőkeerős pályázókat hozza hátrányos helyzetbe és
ezáltal csökkenti a versenyt. A magas letéti követelmények és a jelentős szankciók kilátásba helyezése
a kockázati prémiumot, ezáltal a támogatási igényt is
megnövelheti. Az előminősítés feltételeként megszabott engedélyek beszerzése idő- és költségráfordítással jár, ami főleg a kisebb szereplők indulási
esélyeit rontja.
A vizsgált országokban az előminősítés során a legtöbb esetben a telephely használatára vonatkozó
engedély (pl. Dél-Afrika, Kalifornia, Hollandia), környezetvédelmi engedély (pl. Brazília, Hollandia,
Lengyelország), hálózatcsatlakozási hozzájárulás (pl.
Brazília, Kalifornia, Egyesült Királyság) nyújtandó be,
ezen kívül szokásos még biomasszás projektek esetén az üzemanyag-ellátás biztosítottságának igazolása (pl. Dél-Afrika, Brazília, Egyesült Királyság 300 MW
felett). A pályázókra vonatkozó feltételek közül a leggyakoribb az iparági beruházási/projekt-kivitelezési
tapasztalat (pl. Marokkó, Kalifornia) és a megfelelő
pénzügyi háttér igazolása (pl. Marokkó, Egyesült
Királyság). A projekt gazdasági és pénzügyi életképességét bizonyító dokumentumokat kell benyújtani
többek között Dél-Afrikában, Olaszországban és
Marokkóban.
A minősítési és a végrehajtási szakaszhoz pénzügyi
biztosítékok is kapcsolódhatnak: az előminősítéstől
a szerződéskötésig tartó időszakban – a komoly árajánlatok bekérése érdekében – ún. ajánlati letét (bid
bond), a szerződéskötés után pedig teljesítési letét
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(performance bond). A nem nyertes pályázók az
eredményhirdetés után visszakapják az ajánlati letétjüket, a nyertes ajánlattevők azonban elveszíthetik az összeget, ha elzárkóznak a szerződés megkötésétől. A teljesítési letétet a szerződéskötéskor kell kifizetni és a projekt megvalósítására nyújt biztosítékot.
Brazíliában az ajánlati letétet a tervezett projektköltség 1 %-ában, a teljesítési letét pedig a projektköltség 5%-ában határozták meg, Olaszországban a
beruházás értékének 5%-ának megfelelő ajánlati
letét fizetését kötik ki, ami a támogatás elnyerése
esetén 1 0%-ra emelkedik. Peruban 20 000 $/MW
ajánlati és 1 00 000 $/MW teljesítési letétet írnak elő,
míg Németországban 4 €/kW ajánlati és 50 €/kW-ot
kell letétbe helyezni. 8 A dél-afrikai tendereztetési
rendszerben 1 2 500 $/MW a letét nagysága az előminősítési szakaszban, a teljesítési letét ennek a
duplája. A francia PV tender nyertesei számára
50 000 €/MW teljesítési letétet kötnek ki. A Magyarországon 2009-ben meghirdetett széltender szabályaiban ún. forrásigazolás követelménye szerepelt
(60 000 €/MW). Az Egyesült Királyságban azonban
nem kérnek letétet, a projektek kivitelezését büntetési
rendszer kidolgozásával kívánják biztosítani.9
A magas értékű letét önmagában biztosíthatja a
szerződött kapacitások nagyarányú megvalósítását.
Peruban előminősítési lépcső nélkül, csupán magas
összegű letétekkel elérték, hogy csekély mértékű a
késés és a projektek többnyire sikeresen megvalósulnak, ugyanakkor a magas letéti követelmények
miatt a pályázók száma és a verseny erőssége elmaradt a várakozásoktól.
A projektek megvalósulását sokféleképpen igyekeznek ösztönözni és a késéseket szankcionálni:
teljesítési letét szakaszos felszabadítása;
előrehaladási jelentések bekérése;
teljesítési letét elvesztése, pénzügyi büntetés és a támogatás csökkentése;
szerződésbontás és további tenderekről
való kizárás.
A projektek előre meghatározott fejlesztési szakaszainak befejezéséhez hozzárendelhető a teljesítési
letét összegének szakaszos felszabadítása. Az
Egyesült Királyságban és Franciaországban ezt a tervezett beruházási összeg bizonyos százalékának
szerződésekkel történő lekötéséhez kötik. A francia
eljárás érdekessége, hogy a rendszer felszámolásának biztosítékaként is le kell tenni 30 000 €/MW értékű bankgaranciát az üzemelés 1 7. évében, melyet
szintén szakaszosan oldanak fel.

Az előrehaladási jelentések előírása önmagában
ösztönző hatású, illetve ezek alapján korábban észlelhetők és esetleg korrigálhatók a késés okai. Peruban pl. 3 havonta kell a projektfejlesztőknek „előrehaladási jelentést” leadni.
Az üzemeltetés beindulásának késedelme esetén a
teljesítési letét elvesztése mellett egyéb szankciókat
is alkalmaznak: Peruban például 20%-kal kell megnövelni a letétet az üzembe lépés késedelme esetén,
ami 50%-kal nő annak 1 éves csúszása esetén.
Olaszországban minden hónap késedelem után
0,5%-ot vonnak le a támogatási összegből, míg az
Egyesült Királyságban a csúszás idejével lerövidül a
támogatási időszak. A francia PV tender szabályai
szerint a támogatási idő hossza a késési idő kétszeresével csökken. Külön büntetési összeg megszabásával is ösztönözhetőek a beruházók a projekt megvalósítására: pl. a francia PV tender nyerteseit nem
teljesítés esetén kizárják a támogatási rendszerből,
ráadásul mérettől függően 5000 – 1 00 000 €/MW
büntetést kell fizetniük.
Bizonyos időn túli késlekedés pedig általában a szerződés felbontásához és a támogatás megvonásához
vezet (Brazíliában, Peruban pl. 1 éves, Olaszországban 2 éves késedelem esetén). További szankció lehet, hogy bizonyos ideig ugyanazzal a projekttel nem
lehet újra pályázni (pl. Hollandiában a 4 éven belül
nem realizált projektekkel 5 évig nem lehet új támogatást kérvényezni).

Magyarországon jelenleg is folyik az EU útmutatásának megfelelő új támogatási rendszer kialakítása a
MEKH és az NFM részvételével. A tervezett ambiciózus menetrend szerint Magyarország 201 5. nyarán
értesíti az Európai Bizottságot a tervezett támogatási
rendszer alapkoncepciójáról és a bizottsági értékelés
figyelembe vételével a kormányzat még az idén
elkészíti az új rendszer jogszabályi hátterét.
Mivel Magyarországnak a visszavont széltenderen
kívül nincs tapasztalata a megújuló kapacitások támogatásának tendereztetésében, érdemes több
kisebb tendert meghirdetni, hogy az első tapasztalatokat fel lehessen használni a későbbi tenderek
során. A termelők számára is fontos a versenyeljárás
megértése és a tapasztalatszerzés. Fontos lenne egy
legalább középtávú tendernaptár meghirdetése,
amely rögzítené, hogy várhatóan mikor és mekkora
mennyiséget aukcionálnak. A középtávon beszerezni
kívánt összes megújuló alapú villamosenergiamennyiség meghatározása a sikeres tendereztetés
alapfeltétele. A tendernaptár kiszámíthatóbbá és

8 Platts No. 697, 201 5. február 2.
9 http://www. nortonrosefulbright. com/knowledge/publications/1 1 941 1 /electricity-market-reform-a-practical-guide-to-contract-allocation-for-low-carbon-generation
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tervezhetőbbé tenné a befektetők számára az új
rendszert, segítené a projektek időben történő előkészítését és ezáltal vélhetően növelné a megvalósult projektek arányát. Fontos továbbá a tenderek
beruházási támogatások allokációjával való összehangolása is: amennyiben a magyar állam mindkét
támogatási formát párhuzamosan kínálja a befektetőknek, akkor ezek időbeliségét (elsősorban gyakoriságát) érdemes koordinálnia a felelős állami intézmények részvételével.

Az energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő
célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált,
komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek
részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma
nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamosenergia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak.
A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez
nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek
mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata,
valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog
megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az
energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektorspecifikus adatelemzési, számviteli és
kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket
tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamosenergia-, a
földgáz- valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek,
az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer
vagy a megújuló energia támogatási rendszerek
megismerését. A program részét alkotja az energia
ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére
szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti
életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk
gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.
A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak,
közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában
hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak
sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére
lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését,
a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával.
A 201 5/1 6-os őszi félévben induló képzésről részletes információkat honlapunkon talál.
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2012 szeptembere óta összekapcsolt piacként működő cseh-szlovák-magyar árampiacokhoz 2014.
november 20-án csatlakozott a román másnapi árampiac, az OPCOM, ezzel létrejött a 4M piacösszekapcsolás. Ennek első öt hónapját (2014. november 19.-2015. április 20. időszakot) értékeljük írásunkban. A cikk első részében röviden felvázoljuk a piacösszekapcsolás elméleti modelljét és főbb működési
elveit, majd az árkonvergenciát, mint a piacösszekapcsolás teljesítményének mérőszámát alapul véve
értékeljük a román csatlakozás hatását.

Az összekapcsolt piacok működésének lényege, hogy
az egyes országos villamosenergia-piacok termelői
és kereskedői határkeresztező kapacitáslekötés nélkül képesek villamos energiát értékesíteni és vásárolni a szomszédos országokban. Ennek előfeltétele,
hogy a másnapi piacokon elegendő határkeresztező
kapacitás álljon rendelkezésre. A 4M piacok rendszerirányítói minden órára bejelentik a másnapi rendelkezésre álló határkeresztező kapacitást; a piacösszekapcsolás során ténylegesen elérhető kapacitás a két szomszédos rendszerirányító által beadott két mennyiség minimuma lesz.

ajánlatukat, ezeket párosítva megkapjuk az egyes
piacok egyensúlyi árát. A piacösszekapcsolásban
részt vevő magasabb árú országok nettó importőrök,
az alacsonyabb árú régiók nettó exportőrök lesznek.
A piacösszekapcsolás akkor hoz érdemi árkonvergenciát, ha a rendelkezésre álló határkapacitások
nem szűkösek. Ebben az esetben a villamos energia
az alacsonyabb egyensúlyi árral bíró régiókból a magasabb árú régiók felé áramlik, a drágább régiókban
árcsökkenést, az olcsóbb régiókban árnövekedést
eredményezve. Az összekapcsolt piacokon tapasztalható árváltozás mértékét az egyes piacok jellemzői határozzák meg, úgymint a kereslet és kínálat
rugalmassága és kiinduló egyensúlyi szintje.

Kereskedői szempontból a piacösszekapcsolás nagy
előnye, hogy az egyes piaci szereplőknek elegendő a
piacösszekapcsolásban résztvevő tőzsdék egyikén
regisztrálniuk, és eladási, illetve vételi ajánlatuk érvényes lesz az összekapcsolt régió egészében. Az egyes
tőzsdéken kereskedő piaci szereplők a következő
nap bármely órájára beadhatják vételi vagy eladási

A piacösszekapcsolás elméleti működését egy példával érzékeltetjük. Elkészítettük az érintett piacok
karakterisztikus zsinór keresleti és kínálati görbéjét,
a létező beépített kapacitások és rendszerterhelés
tükrében (lásd 1 7. ábra). A kínálati görbéket a 201 5ben üzemelő erőművi portfólióból, és a 201 5-ös
üzemanyagárakkal számítottuk ki. A keresleti görbét

1 7. ábra A 4M piacösszekapcsolásban részt vevő országok karakterisztikus keresleti és kínálati (merit order) görbéje, zsinór fogyasztás
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az országos zsinór áramkereslet adta 201 4-ben. Teljesen rugalmatlan keresletet feltételezve és a határkeresztező kereskedelem lehetőségét figyelmen
kívül hagyva a legdrágább piacnak a magyar adódik,
ezt követik a román, a szlovák és a cseh piacok. A
modellezett árszint a cseh és szlovák piacokon megegyezik a 201 4 évi átlagárral, a magyar és a román
piacokon azonban a modellezett ár jóval magasabb
a megfigyelt átlagárnál. Ennek oka, hogy a felvázolt
kínálati görbék még nem tartalmazzák az importot,
míg a tényadatokat már befolyásolja az import
mennyisége – a magyar piacon elfogyasztott villamos energia közel 30%-a import, ami jellemzően olcsóbb a hazai termelésnél, így lejjebb húzza az
egyébként magas modellezett zsinórárat. A román
tény adatok és a modellezett adatok közti különbség
egyik legfontosabb oka, hogy a vízerőművi termelést
a beépített kapacitásnál kisebb mértékben vettük
figyelembe, ezzel érzékeltetve annak időjárásfüggő
jellegét.

piacokról átterelődik a tőzsdékre, ezáltal a bilaterális
piacokon korábban tapasztalható árkonvergencia
most megjelenik a tőzsdei árakban is.

A 4M piacösszekapcsolás megvalósulása (201 4.
november 1 9.) óta eltelt 5 hónapban a román és a
magyar árak erősen közeledtek egymáshoz. Magyar
oldalon ebben az időszakban az árak mérséklődését
figyelhettük meg: a piacösszekapcsolást közvetlenül
megelőző 5 hónapban jellemző HUPX 42,7 €/MWh
átlagár a román csatlakozást követően 39,6 €/MWHra csökkent. Ezzel egyidőben a cseh árak átlagosan
csupán hatvan eurócenttel estek, miközben a
szlovák árak lényegében változatlanok maradtak.
Romániában a 4M piacösszekapcsolás kisebb árnövekedést okozott – 35,7 €/MWh-ról 35,9 €/MWh-ra.
Az előző év azonos időszakát tekintve (201 3.1 1 .20201 4.04.20) szintén ekkora nagyságrendű árváltozást
találunk – 41 ,1 €/MWh-ról 39,6 €/MWh-ra mérséklődött a HUPX ár, és 20 eurócenttel nőtt az OPCOM ár. A piacösszekapcsolás „jóságát” mutathatja,
hogy a magyar és román piacokon az összekapcsolást követően csökkent az árkülönbözet, illetve az
árak szórása. Ezt illusztrálja a 1 8. ábra, mely a magyar és román egyensúlyi ár különbözetét mutatja a
piacösszekapcsolás előtt és után. Látható, hogy az
összekapcsolást követően az árkülönbözetek szórása
és abszolút értéke egyaránt mérséklődött. A cseh és
szlovák piacokon kialakuló egyensúlyi ár ezalatt
egyre többször elszakadt a magyar ártól, két
árzónára osztva a 4M piacot: egy cseh-szlovák
árzónára, és egy jellemzően magasabb árú magyarromán árzónára. A cseh és a szlovák tőzsdék árai
általában együtt mozognak, ha mégis elválnak egymástól, akkor a cseh piac a német árakhoz tart, a
szlovák piac pedig a magyar árakhoz közeledik.

A modellezett kínálati és keresleti görbék alapján a
relatív drága magyar piac importkereslettel lép fel,
amit a szlovák, román és cseh kínálat tud kielégíteni
a rendelkezésre álló határkapacitások erejéig (lásd
1 7. ábra). A magyar fél számára legkedvezőbb ajánlatot vonjuk be elsőként (ez példánknál maradva a
cseh kínálati árat jelenti 33,3 €/MWh áron, 51 3 MWh
mennyiségben, lásd 1 7. ábra). Amennyiben a csehszlovák és a szlovák-magyar határon rendelkezésre
áll ennyi szabad határkeresztező kapacitás, a magyar
kínálati görbét ezzel a kapacitás-ár kombinációval
kiegészítjük, illetve a cseh keresletet 51 3 MWh exporttal bővítjük. Az export a cseh piaci árat csekély
mértékben 34,1 €/MWh-ra emeli, míg az import a
magyar piaci árat jelentősen, 60,9-ről 49,2 €/MWh-ra
mérsékli. A példában egészen addig vonjuk be az
olcsóbb külföldi kapacitásokat, amíg az egyes piacok
ára ki nem egyenlítődik, vagy a határkeresztező kapacitásokon torlódás nem alakul ki. Így amennyiben
minden egyes piacon azonos árakat figyelünk meg,
abban az esetben nem találunk szűkös- 1 8. ábra: A magyar és román órás tőzsdei árak különbözete összekapcsolás előtt és után
séget a határokon, míg az árkülönbözetet a kapacitások szűkössége okozza.
Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagynunk, hogy árkonvergenciát és ebből fakadó jóléti hatásokat nem csupán a
tőzsdei piacösszekapcsolás, hanem a
határkeresztező kapacitások explicit
allokációjával párosuló bilaterális kereskedelem is képes előidézni. A különbség
az, hogy a piacösszekapcsolás alkalmazásával a határkeresztező kapacitások
allokációja hatékonyabbá válik, így az árkonvergencia is erősebb lesz. Emellett
piacösszekapcsolás esetében a másnapi
határkeresztező kereskedelem az OTC
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1 9. ábra: A HUPX és az OPCOM árkülönbözetének megoszlása összekapcsolás előtt és után

A 4M piac teljesítményét az árak konvergenciájával mérhetjük. Ehhez a 4M
piacösszekapcsolás óta eltelt órákat öt
kategóriába soroltuk: az első (4M egyben) kategóriába kerülnek azok az órák,
ahol mind a négy piacon azonos ár
alakul ki (azaz nincs szűkösség a határkeresztező kapacitásokban). A második
(CZ-SK és HU-RO) kategóriába soroljuk
azokat az eseteket, amikor a régióban
két árzóna alakul ki: a cseh és a szlovák
piacon azonos piactisztító ár alakul ki,
míg a román és magyar piacon egy ettől
eltérő piactisztító árat figyelhetünk meg.
Megkülönböztetjük azt az esetet, ahol a
román piac elválik, de a másik három
Forrás: OTE, REKK
piacon azonos árakon kereskednek (RO
A magyar és román piacok együttmozgását mutatja,
külön, CZ-SK-HU együtt), illetve azt az esetet, ahol a
hogy a két tőzsdén az esetek több, mint kétharmad
román és magyar piac mind egymástól, mind a többi
részében kiegyenlítődtek az árak (1 9.ábra). A fennpiactól elválik, a cseh és szlovák piac azonban együtt
maradó órákban jellemzően a román piac bizonyult
marad (RO külön, HU külön). Utolsó esetbe soroljuk
olcsóbbnak, ezekben az időszakokban az árkülönazokat az órákat, ahol a cseh piac elszakad a másik
bözetek általában magasabb értéket vettek fel (1 0-50
háromtól, és a német árakhoz közeledik (CZ olcs€/MWh). A piacösszekapcsolás előtti időszakban az
óbb). Az 1 . táblázat mutatja a piacösszekapcsolás óta
órák harmadrészében előfordult, hogy a magyar
eltelt órák besorolását ezekbe a kategóriákba.
árak a román árak alatt maradtak – ez a jelenség a
piacösszekapcsolást követően megszűnt, ennek oka,
Ideális esetben az órák nagyobbik részét az első kahogy a határkapacitások magyar-román viszonylattegóriában várnánk, ahol minden egyes piacon azoban nem bizonyultak szűkösnek, így az ár kiegyenlínos ár alakul ki. Ezzel szemben a 201 4 novemtődhetett. A piacösszekapcsolás után egyúttal csökber-201 5 áprilisi időszakban csak az órák ötöde esett
kent azon órák aránya is, amelyekben a magyar ár
ebbe a kategóriába. Leggyakrabban az fordult elő,
magasabbnak bizonyult a román árnál, ezt mutatta
hogy a cseh és a szlovák piacon kialakult egy egyena csökkenő áram átlagár is. A magyar és román árak
súlyi ár, miközben a román és a magyar piacon egy
együttmozgása a román csatlakozás hatására sokkal
ettől eltérő, minden esetben a cseh–szlovák árnál
szorosabbá vált, mint a magyar és szlovák illetve
magasabb ár. Az órák kicsit több, mint 1 6%-ában fimagyar és cseh piacok árkonvergenciája.
gyelhető meg az, hogy a cseh-magyar-szlovák ár
azonos lesz, de a román ár ennél alacsonyabb.
Fontos kiemelnünk, hogy a román-magyar és a
magyar-román metszéken elérhető határkeresztező
Ezek tükrében a 4M összekapcsolás teljesítménye
kapacitások jelentősen eltérnek: jóval több határkakicsit árnyaltabb – habár a magyar piacokra minpacitást találhatunk a magyar-román irányban, mint
denképpen kedvező hatással volt, teljes potenciálját
a román-magyar irányban. A magyar-román átlagos
még korántsem érte el.
kapacitás 1 200 MW volt, míg a román-magyar határon ez csupán 36 MW. A román-magyar áramárak
1 . A leginkább jellemző kimenetel (az órák
időszakos elszakadásának oka egyértelműen a ro42%-ában) a két árzónára szakadás volt. A
mán-magyar határon kiosztott határkeresztező kakét részpiacra szakadás – amikor egy csehpacitások szűkössége: a TSO-k közlése alapján ezen
szlovák, és egy ennél drágább román-maa határkeresztező metszéken kiosztható kapacitások
gyar ár alakul ki (42%) – leginkább a csúcsnagysága 670 MW, ezzel szemben az implicit kapaidőszaki órákra koncentrálódott. A szűkös
citásaukció számára rendelkezésre bocsátott, vagyis
határkapacitás oka lehet technikai, de lehet
a tőzsdéken kereskedő piaci szereplők számára
piacvédelmi is.
hozzáférhető határkeresztező kapacitás átlagosan
alig 36 MW volt; ez csak néhány órára haladta meg a
2. A négy piacon csak az órák 21 %-ában
400 MW-ot. Figyelemre méltó, hogy ez a csekély
egyenlítődtek ki az árak. Azonos ár inkább
határkeresztező kapacitás elegendő volt ahhoz, hogy
völgyidőszaki órákban (69%), mint csúcserős árkonvergenciát hozzon a HUPX és az OPCOM
időszaki órákban alakulhatott ki (31 %). Ez
között.
azt jelenti, hogy az alacsony keresletű
völgyidőszaki órákban minden merit order
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Energiapiaci elemzések
1 . táblázat: A 4M piac teljesítményének értékelése

1
2
3
4
5

4M egyben
CZ-SK és HU-RO
RO külön, CZ-SK-HU együtt
RO külön, HU külön
CZ olcsóbb

CZ

SK

HU

RO

Megoszlás

Völgy órák

Csúcs órák

P
P1<P2
P1>P2
P1
P1

P
P1<P2
P1>P2
P1
?

P
P2>P1
P1>P2
P2
?

P
P2>P1
P2<P1
P3
?

21%
42%
16%
13%
7%

69%
34%
55%
26%
5%

31%
66%
45%
74%
95%

görbe bal oldali, alacsony költségű szakaszán alakul ki az ár, és nem figyelhetünk
meg nagy határkeresztező áramlásokat.
3. A román piac elszakadása abban az esetben, ha a másik három piacon azonos ár
alakult ki (az órák 1 6%-ában), azonos
valószínűséggel fordult elő csúcs- és völgyidőszakban egyaránt. A szomszédos piacoknál alacsonyabb román tőzsdei ár időszakos kialakulása magyarázható az olcsó
román vízerőművi termeléssel, és a román-magyar irányú határkapacitások szűkösségével egyaránt.
4. Ha három különböző ár (cseh-szlovák, illetve egy drágább magyar és egy olcsóbb román ár, az órák 1 3%-ában) figyelhető meg,
ez jellemzően a csúcsidőszaki órákban
történik.
5. Azok az órák, amikor a cseh piaci ár elszakadt a másik három piactól és olcsóbb volt
azoknál (az órák 7%-ában), főként csúcsidőszaki órák voltak. Ennek oka a magas
német megújuló – ezen belül is a fotovoltaikus – termelés lehet, ami magával rántja
a cseh piaci árat.

HU ár
€/MWh
29,2
41,3
37,4
45,4
54,2

Forrás: REKK

Írásunkban bemutattuk, hogy a 4M piacösszekapcsolás átlagosan 2-3 €/MWh árcsökkenést hozott
a magyar piacra. A 4M összekapcsolás árkonvergencia tekintetében inkább völgyidőszakban működik, a
csúcs órákban „2M-2M” piacokat találunk, egy közös
cseh-szlovák árzónát és egy ennél drágább románmagyar árzónát. Az erősebb tőzsdei árkonvergencia
akadálya egyértelműen a másnapi piacok számára
elérhető román-magyar határkeresztező kapacitások
szűkössége. Az egyes rendszerirányítók által beadott
másnapi határkapacitások nagysága nem nyilvános,
csak a két érték minimuma – így nem egyértelmű,
hogy a konvergencia gátja a magyar fél vagy a szlovák és román rendszerirányítók lennének, vagy
számunkra nem ismert objektív technikai akadályok.
A magyar fogyasztók szempontjából nagy jóléti nyereséggel járna, ha az árkonvergencia nem csak völgy,
hanem csúcsidőszakban is bekövetkezne. Fontos
azonban azt látni, hogy a magyar villamosenergiatermelőknek ez további bevételkiesést okozna, mert
ekkor az olcsóbb import villamos energia a csúcsidei
termékek piacáról is kiszorítaná őket. Tehát összességében a 4M összekapcsolás sikeres és eredményes, azonban a szlovák-magyar és a román-magyar
határkapacitás-bővülés még jobban javítaná az árkonvergenciát és az összekapcsolás teljesítményét.

Tehát elmondható, hogy az árak elszakadása általában csúcsidőszaki órákban történik, míg az árkonvergencia a völgyidőszakban gyakori. Jóléti szempontból ez kevésbé kedvező; rendkívül nagy jóléti
többlet-növekedést jelentene, ha csúcsidőszaki órákban tartanának egymáshoz az árak.
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A

z európai villamosenergia-piacok szervezésének modellje az utóbbi években súlyos kihívások elé került: a megújuló villamosenergia-termelés töretlen növekedése és a kedvezőtlen árviszonyok következtében a fosszilis alapú, elsősorban földgáztüzelésű erőművek jövedelmezősége gyakorlatilag összeomlott, a meglévő kapacitások jelentős részét leépítik, az új beruházásokat pedig elhalasztják vagy törlik. A
fenti folyamatok számos európai országban ellátásbiztonsági aggodalmakat ébresztettek. A kialakult helyzetet többen az erőművi kapacitások rendelkezésre állását jutalmazó kapacitásmechanizmusok életbe
léptetésével kívánják kezelni.

A tervezett, illetve már működő kapacitásmechanizmusok különböző formát öltenek az egyes tagállamokban: több országban léteznek kapacitásdíjak,
mások a rendszerirányító által lekötött stratégiai tartalékokkal kezelik a helyzetet, megint mások kapacitáspiacok kialakítását tervezik. 1 A tagállami hatáskörben kialakított és bevezetett kapacitásmechanizmusok erősen torzíthatják a tagállamokban működő
erőművek közti versenyt, akadályozhatják az egységes európai villamosenergia-piac kialakítását és az
eddigi, tisztán energiapiaci (ún. energy only) modell
felbomlását eredményezhetik.

A kapacitáspiacok szükségességéről szakmai körökben is intenzív vita folyik: az utóbbi években számos,
az energiapiacokra szakosodott kutató-tanácsadó
műhely (think-tank) elemzése jelent meg a témában.
Megkülönböztetett érdeklődés övezte a brit villamosenergia-piaci reform (EMR) egyik pillérét alkotó
kapacitásaukció előkészítését. Az Egyesült Királyságban kidolgozott, és az Európai Bizottság versenypiaci
igazgatósága által is jóváhagyott, 201 4 decemberében megindult kapacitásaukciós rendszer mérföldkő
lehet az európai villamosenergia-piacok életében. A
brit kapacitáspiac az „első fecske” a kontinensen,
mely éppúgy eredményezheti a kapacitásmechanizmusok elterjedését, mint a meglévő villamosenergiapiacok további liberalizálását: mindkét lehetséges kimenet komoly következményekkel járhat a villamosenergia-piacok működésére. A kapacitásmechanizmusokkal kacérkodó európai államok és a közös uniós energiapiac megteremtésén és megóvásán
fáradozó Európai Bizottság számára ezért egyaránt
fontos, hogyan is épül fel, és milyen szabályok mentén formálódott a brit kapacitáspiac és milyen tapasztalatokat lehet levonni a 201 4 decemberében
megrendezett első kapacitásaukció eredményeiből.

A fentiek miatt az Európai Bizottság az utóbbi években nagy figyelmet szentelt a kérdésnek: 201 3 végén
konkrét ajánlásokat tartalmazó közleményt adott ki
a kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatban, melynek főbb elemei az energetikai célú állami támogatásokról szóló 201 4-es iránymutatásba is beépültek.
201 5 áprilisában pedig szektorális vizsgálatot indított
a kapacitásmechnizmusokat alkalmazó országok
gyakorlatának feltérképezésére. Az eddigi elemzések
és vizsgálatok alapján a Bizottság az európai árampiaci (cél)modell felülvizsgálatát tervezi. Jó esély van
arra, hogy a felülvizsgálat eredményeként 201 6-ra a
kapacitásmechanizmusok egységesítését célzó jogszabályok szülessenek.

A kapacitáspiac felállítását az angol kormány komoly ellátásbiztonsági aggá25
lyokkal indokolta, mely egyrészt a többi
európai piacon is megjelenő, a megúju20
ló termelés növekedésével összefüggő
15
kedvezőtlen árviszonyokból és az ebből
fakadó elégtelen beruházási ösztönzésMaradó teljesítmény
10
ből, másrészt az élettartamuk végén járó
nukleáris és szénerőművek közelgő
5
bezárása miatti kapacitásvesztésből fakadt. Az Ofgem és a DECC (Department
0
of Energy and Climate Change: energia-5
ügyi és klímavédelmi minisztérium) által
készített előrejelzések 201 8/1 9-től kezdődően a kiesések valószínűségének
Forrás: OFGEM, DECC
"maradandó teljesítmény": A jövőben redelkezésre álló erőművi
jelentős növekedését, illetve a kapacikapacitásoknak a várható csúcsigényeket meghaladó hányada
tástöbbletek (de-rated capacity margins)
1 A kapacitásmechanizmusokról 201 3. évi II. számunkban „Egyoldalú lépések vagy uniós koordináció?
folyamatos csökkenését vetítették előre.
Az európai kapacitásmechanizmusok kérdése” címmel írtunk bővebben.
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20. ábra A maradó teljesítmény várható alakulása kapacitáspiac nélkül 201 2-2030
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Az erőművi kapacitások jövőbeni rendelkezésre állását a brit kormány kapacitáspiacok működtetésével
kívánja biztosítani. A TSO (illetve egy erre a célra létrehozott intézmény, az ún. Settlement Body) központi aukciók keretében szerzi be a szükséges jövőbeli kapacitásokat. A rendelkezésre állási díjak piaci
módon, az aukción megmutatkozó kapacitás kereslet és kapacitás kínálat függvényében határozódnak
meg.
A rendelkezésre álló kapacitások iránti keresletet,
vagyis a lekötni szándékolt kapacitásokat a TSO javaslata alapján a kormány határozza meg a várható
kapacitásmérleg és a kitűzött ellátásbiztonsági cél
függvényében. Ez utóbbi 3 órában maximálja az
éves kiesések megengedhető időtartamát. 2 A jövőbeni kapacitásmérleg előrejelzése, vagyis a várhatóan rendelkezésre álló kapacitások és a prognosztizált (csúcs)igények - évente ismétlődő - felmérése a
TSO feladata.
A kínálati oldal meglehetősen sokszínű: az aukción
ajánlatot tehetnek meglévő, illetve a jövőben megépítendő erőművek, keresletoldali alkalmazkodást
(DSR-Demand Side Response) vállaló fogyasztók, kisebb méretű, elosztóhálózatra csatlakozó tárolói kapacitások, illetve tartós keresletcsökkentést vállaló
szereplők. Az aukcióról viszont kizárták a megújuló
támogatási rendszerek (ROC, CfD, FiT) keretében
működő erőműveket, illetve átmenetileg (a szükséges technikai-szabályozási feltételek megteremtéséig) a határkeresztező kapacitásokat és a külföldi erőműveket. 3
Az aukción történő részvétel önkéntes, az erőművek
előminősítése azonban kötelező aktus. Az előminősítés legfontosabb eleme, hogy a TSO az egyes erőművi technológiákra a múltbeli üzemelési, illetve
rendelkezésre állási statisztikák figyelembe vételével
meghatározza, hogy a névleges kapacitások mekkora hányada vehető figyelembe az aukción, mint
ténylegesen felajánlható (és a villamosenergia-rendszer kritikus állapotában igénybe vehető) kapacitás.
Az aukciók árlejtéses, egyenáras módon zajlanak: az
indulók csökkenő árak mellett teszik meg (rendelkezésre állási) ajánlataikat, a nyertesek pedig valamennyien az utolsó még elfogadott ajánlat árát
kapják rendelkezésre állási díjként. Az ajánlati tevékenységet ugyanakkor korlátozza, hogy a meglévő
erőművek – a kapacitásdíjak manipulálásának elkerülése érdekében - csak árelfogadó résztvevőként
indulhattak, így az új belépők várható költségének

(ezt 49 ₤/kW-ban határozta meg a DECC) legfeljebb
50%-án (25₤/kW áron) tehettek ajánlatot. 4 A jövőben
megépülő erőművekre ezzel szemben ármeghatározóként jóval magasabb, 75 ₤/kW ajánlati árplafon
vonatkozott.
A nyertes kapacitások az aukción meghatározódó
kapacitásdíjért cserébe vállalják, hogy az ellátásbiztonság megőrzése érdekében a villamosenergiarendszer kritikus állapotaiban áramot termelnek. Az
áramtermelési kötelezettség akkor lép életbe, amikor a TSO ún. kapacitáspiaci figyelmeztetést ad,
vagyis olyan kritikus rendszerállapotot jelez előre,
melyben várhatóan legalább 1 5 percen át feszültségszabályozást vagy irányított terheléscsökkentést
(controlled load shedding) kell alkalmaznia a rendszer integritásának megőrzése érdekében. A figyelmeztetést 4 órával a kritikusnak tekintett félórás elszámolási periódust megelőzően adja ki a TSO.
A kapacitásaukción kiválasztott kapacitások különböző időtartamra szóló rendelkezésre állási megállapodásokat kötnek a TSO-val, illetve a kapacitásdíjak
kifizetéséért felelős ún. Settlement Body-val. A meglévő erőművek, illetve a keresletoldali alkalmazkodást vállaló szereplők 1 éves, a jelentős (legalább
1 25 ₤/kW beruházási költséggel járó) felújításon (refurbishment) áteső erőművek 3 éves, az új erőművi
(legalább 250 ₤/kW beruházási költséggel járó)
belépők 1 5 éves megállapodásokra jogosultak. A
szerződésekben szereplő évek a gázévekhez alkalmazkodnak: az egy éves szerződések tárgyév október 1 -től a tárgyévet követő év szeptember 30-ig
tartanak.
Az adott „kapacitás” évre mindig két aukciót írnak ki:
az első aukcióra 4 évvel a tárgyévet megelőzően kerül sor, a másodikra 1 évvel a tárgyév előtt. Az első
aukción a kiírónak lehetősége van felújított, vagy új
erőművi kapacitásokat is beszerezni, míg a második
aukción már sokkal pontosabb kapacitásigény-becslések ismeretében üzemelő erőművi kapacitások,
vagy keresletoldali alkalmazkodást vállaló fogyasztói
kapacitások lekötésével lehet pótolni a hiányzó kapacitásokat.
Az aukciók finanszírozása a végfogyasztókat ellátó
kereskedőket és szolgáltatókat (suppliers) terheli
piaci részesedésükkel, illetve az általuk kiszolgált fogyasztói bázis csúcsigényével arányosan. A fizetendő
díjakat az adott szolgáltató téli hétköznapok délután
4 és 7 óra közötti időszakokban várható piaci részesedése alapján kalkulálja a TSO, ezáltal ösztönözve a

2 A várható kieséseket az ún. LOLE (Loss of Load Expectation) mutató méri. A LOLE azonban egészen pontosan annak a valószínűségét mutatja meg, hogy a TSO-nak
az ellátási zavarok (kiesések) elkerülése érdekében szükségintézkedéseket kell foganatosítania
3 Az aukción beszerzendő kapacitások meghatározásakor azonban keresletcsökkentő tényezőként figyelembe veszik a kapacitásaukción nem induló, megújuló
erőművi és határkeresztező kapacitások jövőben várható rendelkezésre állását
4 Az új belépő várható ajánlati ára egy újonnan megépülő OCGT erőmű villamosenergia-piaci bevételeivel csökkentett termelési költségét tükrözi.
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kereskedőket arra, hogy a legmagasabb
keresleti időszakokban csökkentsék a
fogyasztói igényeket.

21. ábra A brit kapacitásaukció keresleti és kínálati görbéje

201 4 decemberében zajlott az első aukció, melyen a 201 8/1 9 évre szóló kapacitásokat szerezték be. A kiíró az ajánlati
árak függvényében 47-50 GW kapacitást
kívánt lekötni az aukción, az új belépők
várható költségén, 49 £/kW áron. A laza
kapacitástartomány azt jelzi, hogy a
vártnál alacsonyabb árak esetén több,
magasabb árak esetén viszont kevesebb
kapacitást kötött volna le a kiíró.
A kapacitásaukciók ellenzői szerint a kifizetésre kerülő magas rendelkezésre állási díjak új erőművi beruházások piacra lépésének elősegítése helyett a gyakorlatban vagy elöregedett, környezetszennyező
szénerőművek üzemben tartását szolgálják, vagy
olyan alaperőművi kapacitások üzemeltetését jutalmazzák, melyeket tulajdonosaik minden körülmények között járatnának. Az első brit kapacitásaukció eredményei azonban nem igazolták a fenti
félelmeket.
Az aukción végül 49 GW kapacitást jóval az eredetileg várt ár alatt kötöttek le: a beszerzett kapacitások
ára 1 9,4 £/kW/év szinten határozódott meg. Ahogy
az az Egyesült Államokban zajló kapacitásaukciókon
is megfigyelhető, az ajánlatok többsége (több, mint
60%-a) gyakorlatilag ingyen (1 -2 £/kW/év áron) érkezett be a jelenleg is üzemelő erőművektől. A vártnál
alacsonyabb piactisztító ár vélhetően annak tudható
be, hogy az ármeghatározó új belépők magasabb villamosenergia-piaci bevételekre számítottak, mint a
kiíró, így kalkulációjuk szerint alacsonyabb kapacitásdíj mellett is megtérülhet beruházásuk.

A nyertes kapacitások között öreg fosszilis kapacitások, felújításra kerülő és új építésű erőművek,
keresletoldali alkalmazkodást vállaló fogyasztói kapacitások egyaránt megtalálhatóak. Ahogy az
várható volt, az aukción megvásárolt kapacitások
(hivatalosan: Kapacitáspiaci Egységek, angolul CMUk) többségét (60%-át) meglévő erőművek adják,
közel 1 0%-át felújításon áteső erőművi kapacitások,
25%-át új építésű erőművek, nem egészen 5%-át
pedig keresletoldali alkalmazkodást vállaló fogyasztók biztosítják. A 2,6 GW új erőművi kapacitás
nagy részét az 1 800 MW-osra tervezett, 61 %-os
hatásfokú Traffordi CCGT teszi ki, a többi kapacitást
nagy számú, viszonylag kis méretű (átlagosan 1 4
MW-os) OCGT erőmű adja. Ez azt jelzi, hogy az erőművi beruházók a mostani körülmények között a kis
tőkeköltségű, rugalmas kapacitásokat részesítik
előnyben. A kis OCGT-k ugyan kisebb hatásfokúak,
de a csökkenő kihasználtságból fakadóan kisebb a
kockázata, hogy tőkeköltségeiket sem tudják majd
kitermelni.

Az a félelem, miszerint a kapacitásaukción kifizetett
díjak csupán elöregedett és környezetszennyező
erőművek további üzemeltetését fogják
22. ábra A kapacitásaukción nyertes kapacitások tüzelőanyag szerinti megoszlása
segíteni, nem vált valóra. A jelenleg
üzemelő szénerőművek 33%-a (és a
gáztüzelésűek 1 5%-a) nem került be a
nyertesek közé: összességében közel 1 0
GW meglévő erőművi kapacitás nem
tudott kapacitáslekötési szerződéshez
jutni.
A kapacitáslekötési szerződések háromnegyede 1 éves időtartamú, és a
201 8/1 9 (kapacitás)évre biztosítja a
szükséges kapacitások nagy részének
rendelkezésre állását. A szerződések
20%-át új építésű kapacitásokkal 1 5 éves időtartamra kötötték le: a 2,4 GW-ot
kitevő CCGT és OCGT kapacitás egészen
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Műhelytanulmányok
2032-ig hozzájárul a brit kormány ellátásbiztonsági célkitűzéseinek eléréséhez. A többi szerződés 3 éves időtartamú, és összesen 3 GW felújított erőművi
kapacitást fed le.

23. ábra Az első kapacitásaukción az egyes évekre lekötött kapacitások volumene (MW)

Az első brit kapacitásaukció eredményei
önmagukban nem tekinthetőek rendkívülinek: a beszerezni kívánt kapacitást a
várakozásokhoz képest alig féláron sikerült lekötni. A kapacitásigény többségét meglévő erőművek elégítik ki, de a
kapacitásdíj számottevő új erőművi beruházás megvalósulását is elősegítette,
miközben a keresletoldali alkalmazkodást vállaló fogyasztók is szerephez jutottak.
Az alapvetően sikeresnek mondható aukció következményei azonban túlnyúlnak a brit villamosenergia-rendszer határain. Az Európai Bizottság 201 4-ben
megállapította, hogy a kapacitásaukció összhangban
van az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal. Nyilvánvalóvá vált, hogy elvi alapon nagyon nehéz lesz más európai tagállamok hasonló intézkedéseit megvétózni, amennyiben azok a brit kormány
példáját követik.

A REKK és az ERRA 201 5-ben tizenharmadik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét. Az ötnapos képzés célja, hogy a résztvevők átfogó tudást kapjanak a
szabályozás közgazdasági elméletéről, és esettanulmányok útján annak gyakorlatáról is.
A kurzus során az alábbi témákat dolgozzuk fel:
A szabályozó hatóság szerepe és feladata
Szabályozási témák a feltörekvő gazdaságokban
Szabályozás elmélete
Engedélyezés és jogi aspektusok
Árszabályozás és tarifa meghatározás
Ösztönző árszabályozás
Szolgáltatásminőség szabályozás
Az áram és gázpiacok újraszervezése
Nagykereskedelmi piacok és határkeresztező kereskedelem
Ellátásbiztonság
Magántőke részvétele az energiaszektorban

A képzés helyszíne: Budapest
Ideje: 201 5. július 6-1 0.
További információk az ERRA honlapján érhetők el:
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