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Tisztelt Olvasó!

A második negyedév fejleményeit elemző 

kiadványunkban az árampiaci folyamatok 

szokásos áttekintése mellett négy elemzést 

teszünk közzé. 

Az elmúlt negyedévben végre sor került 

a 2008–2009. évi szén-dioxid-kibocsátási 

jogok kiosztására a kvótapiac hazai sze-

replői számára is. Ez adta az apropót, hogy 

elemezzük a 2008. évi kibocsátási helyzet 

fontosabb európai és hazai szintű fejleményeit. Úgy tűnik, a kezdeti 

próbaévek után a kibocsátási kvóták szűkössége a hazai létesítmé-

nyek számára is húsba vágó döntéseket fog kikényszeríteni a ’Kvótát 

vegyek vagy csökkentsem a kibocsátásomat?’ kérdést illetően. 

Április 23-án tették közzé a Parlament és a Tanács 2009/28/EC 

Direktíváját a megújuló energiaforrások használatának ösztönzé-

séről, amely kötelező megújulóenergia-felhasználási arányokat ír 

elő az egyes tagországok számára 2020-ra. Ebből az alkalomból 

megvizsgáltuk, hogyan állunk a kötelező átvétel alá eső, s ezen belül 

a megújuló forrásból előállított villamos energia előállításával és 

támogatásával idehaza – és ijesztő fejleményeket találtunk. 

A negyedév végén, július 1-jétől, azaz az új gázév kezdetétől 

gázpiaci modellváltásra került sor Magyarországon. Ezt nem sokkal 

előzte meg a kormány és a hazai gáznagykereskedők között az elmúlt 

időszakban felhalmozott veszteségek rendezésére vonatkozó megál-

lapodás megkötése. E témakörben azt vizsgáltuk, hogy a nemzetközi 

piaci folyamatok és a hazai szabályozási alku együttes hatása követ-

keztében milyen árakra számíthatnak az egyes piaci szegmensekbe 

tartozó fogyasztók a modellváltást követően.

Végül negyedik elemzésünk a hazai gazdasági teljesítmény és az 

áramfogyasztás alakulásának kapcsolatát vizsgálja. Az elemzés ahhoz 

is fogódzót ad, mire számíthatunk majd az áramfogyasztás dinamiká-

jában, ha a várva várt gazdasági növekedés újra megindul. 

Hasznos olvasgatást kívánunk olvasóinknak a nyári pihenés idősza-

kában is, és várjuk írásainkkal kapcsolatos visszajelzéseiket!

Kaderják Péter, igazgató
Szerzők:

Kaderják Péter, Mezősi András, 

Paizs László, Sugár András, Szajkó 

Gabriella, Tóth András István

Kiadja: REKK Consulting Kft.

A kiadvánnyal kapcsolatos további 

információk:

Kiss Gabriella

T. (+36 1) 482 7073

F. (+36 1) 482 7037

E. rekkconsulting@gmail.com

www.rekk.eu/jelentes
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ÁRAMPIACI FOLYAMATOK

Az előző negyedévhez hasonlóan, továbbra is 

kivárás jellemzi az energiapiacokat. Ez alól csak a 

nyersolaj piaca jelent kivételt, ahol az elmúlt három 

hónapban az árak folyamatosan emelkedtek, és 

2009. június végére megközelítették a 70 dollár/

hordós szintet. A hazai villamosenergia-piacon 

ebben a negyedévben is folytatódott a kereslet 

visszaesése, a fogyasztás mai szintje nagyjából a 

2005-ös szintnek felel meg. A keresletcsökkenés 

dacára a magyar villamosenergia-piac regionális vi-

szonylatban továbbra is drága. A Prágai Áramtőzsde 

magyar szekciójának jegyzési árai és az MVM jövő 

évi szállításokra vonatkozó árverésének eredményei 

egyaránt azt mutatják, hogy a jövő évi zsinórszállítás 

árai a hazai piacon mintegy 10%-kal magasabbak, 

mint északi szomszédainknál (Ausztria és Szlovákia), 

illetve a német piacon.

Nemzetközi ártrendek

2009 második negyedévében kivárást láthatunk 

mindegyik energiapiacon, beleértve a nyers-

anyagpiacokat, árampiacokat és a szén-dioxid-

kvóták piacát is, aminek hatására az árak nem 

változtak jelentős mértékben. Ez alól egyedül

a nyersolaj a kivétel, amely esetében folytató-

dott az idén február végén kezdődő emelkedő 

tendencia, amely május végére, június elejére 

megtorpanni látszik, és az azonnali szállítású 

nyersolaj hordónkénti ára 70 dollár környékén 

stabilizálódott. A szén ára 

ennél lényegesen kisebb 

mértékben emelkedett.

2009 I. negyedévének végén 

80 dollár volt egy tonna szén 

ára, amely a második negyed-

évben jellemzően a 80–85 

dolláros sávban mozgott.

Ez alól kivétel a május végi–

június eleji időszak, amikor 

néhány nap alatt 10%-ot 

emelkedett a szén ára, majd 

ugyanilyen ütemű csökkenés-

sel visszatért a már említett 

80–85 dolláros sávba.

A német EEX tőzsdén keres-

kedett zsinór- és csúcstermék 

árában nem történt változás. 

Mindkét termék egy igen szűk 

sávban ingadozott. A zsinór-

áram esetében ez 50–55 eurót 

jelentett, míg a csúcsidei áram 

esetében 72–78 eurót.

Az EEX tőzsdei árak mellett 

fontos megvizsgálni, hogy 

ezen árak hogyan viszonyulnak 

a régió többi áramtőzsdéjének 

áraihoz. A következőkben az 

OPCOM, az EEX és a cseh 

TSO, az OTE által működtetett 

tőzsde másnapi áramárait 

hasonlítjuk össze, amely 

elsősorban a rövid távú 

tendenciák elemzésére nyújt 

lehetőséget. 2009 II. negyed-

évében megállt a másnapi 

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2010-re szóló határidős ARA 

szén és a spot WTI nyersolaj árának alakulása 2008 utolsó 

három negyedévében és 2009 első félévében

2. ábra A 2010. évi határidős zsinór- és csúcstermék árának 

alakulása az EEX tőzsdén

1 ábra Az EEX-en kereskedett 2010-re szóló határidős ARA

forrás: EEX, EIA
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2 ábra A 2010 évi határidős zsinór- és csúcstermék árának
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árak tekintetében a csökkenő 

tendencia, és mindhárom 

hónapban 30-33 euró volt az 

átlagos másnapi zsinórtermék 

ára. Ez alól egyedül a román 

piac a kivétel, amely áprilisban 

még közel 10 euróval olcsóbb 

volt, mint a másik két piac. 

Ugyanakkor májusra eltűnt ez 

az előny, amely 2009 januárjá-

ban még 25 euró volt.

Az Európai Szennyezési 

Jog (EUA) ára 2009 második 

negyedévében végig a 12–16 

eurós sávban mozgott. Május 

közepéig egy enyhe emelkedő 

tendenciát figyelhetünk meg, 

ezt követően azonban ismét 

csökkenésnek indult a kvóta 

ára, és június végére 13 eurón 

kereskedtek ezen termékkel. 

A kereskedett mennyiségek 

tekintetében nem történt 

változás az előző negyedévhez 

képest. A legnagyobb szén-

dioxid-tőzsdén, az ECX-en,

a napi kereskedett mennyiség

17 millió tonna körül mozgott.

Hazai helyzetkép

2009 második negyedévében 

a hazai hőmérséklettel korri-

gált és a szezonális hatásoktól 

megtisztított havi áramfo-

gyasztás átlagosan 10%-kal volt alacsonyabb az 

előző év azonos időszakához viszonyítva. Habár 

2008 és 2009 márciusa között mindössze 4%-os 

visszaesést figyelhettünk meg, 2009 áprilisában 

az áramfogyasztás igen jelentősen csökkent 

2009 márciusához képest. Ezek alapján elmond-

ható, hogy a gazdasági válság okozta folyamatos 

keresletcsökkenés tovább folytatódott 2009 

második negyedévében.

2009 első és második negyedéve között az 

összes belföldi villamosenergia-felhasználás 

nagysága jelentősen csökkent, és a hazai igények 

kielégítésében nőtt az import források szerepe. 

Az import nagyságának alakulásában megfigyel-

hető szezonalitást – vagyis a nyári időszakokat 

jellemző magasabb import-részarányt – részben 

a kötelező átvételi termelés sajátosságai magya-

rázzák. Mivel a villamos és hőenergiát kapcsoltan 

termelő erőművek áramtermelése a fűtési 

idényen kívül jelentősen csökken, a szolgáltatók

3. ábra Az EEX, az OPCOM és az OTE tőzsde másnapi 

zsinórtermék árainak összehasonlítása, 2009 II. negyedév

4. ábra A 2009. decemberi szállítású CO2-kvóta árának 

alakulása és az ECX-en kereskedett napi mennyiség 2008 

utolsó három negyedévében és 2009 első félévében

a nyári időszakban igényeik nagyobb részét 

fedezik importból.

A magyar villamosenergia-piacon, tőzsde 

hiányában, a spot árak nyomon követésére nincs 

lehetőség. Mindazonáltal a magyar árszínvonalra 

az osztrák–magyar órás határkeresztező kapaci-

tás-árverés eredményeiből is következtethetünk. 

Az aukciós díj a két piac árszínvonala közötti 

különbséget tükrözi, így ha az import irányú szál-

lítások kapacitásdíja pozitív, akkor a magyar piac 

ennyivel drágább, ha az export irányú szállítások 

díja pozitív, akkor ennyivel olcsóbb az osztrák 

piacnál. 2009 első két negyedévének árverési 

eredményeit összehasonlítva azt látjuk, hogy a 

második negyedévben elmozdulás történt a hazai 

órás spot villamos energia árfolyamában.

Míg az első negyedévben a hazai spot árak

az esti órák kivételével alacsonyabbak voltak

3 ábra Az EEX az OPCOM és az OTE tőzsde másnapi

április május június
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4 ábra A 2009 decemberi szállítású CO -kvóta árának
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6. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2008 II. negyedév és 2009 II. negyedév között

5. ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos 

időszakához képest, 2009. március és 2009. június között

az EEX azonnali árainál, addig 

májusban és júniusban a hazai 

árak, a hajnali órák kivételével, 

rendre meghaladták a német 

árakat. Ezekben a hónapokban 

a hazai piac felára a délelőtti és 

a délutáni órákban 2–4 euró/

MWh, míg a reggeli és az esti 

órákban 5–10 euró/MWh volt.

A MAVIR Zrt. 2009 második 

negyedévében is megtartotta 

szokásos havi határkeresztező 

kapacitásaukcióit. Fontos 

fejlemény, hogy a rendszerirá-

nyító 2009 áprilisától az ukrán 

metszéken rendelkezésre álló 

határkeresztező kapacitás 

egészét aukción értékesíti. 

Ugyanakkor a kapacitásalloká-

ció ezen a metszéken a szoká-

sostól eltérően történik. Szem-

ben a többi határmetszékkel, 

ahol a rendszerirányítók vagy 

közösen, vagy a rendelke-

zésre álló kapacitást fele-fele 

arányban megosztva érté-

kesítik a hozzáférési jogokat, 

az ukrán metszéken a MAVIR 

csak a nemzetközi vezeték 

magyar oldali hozzáférését 

allokálja. Vagyis azoknak, akik 

ukrán irányból nemzetközi 

áramszállítást terveznek, a 

hálózathasználati jogokat az 

ukrán oldalon is be kell sze-

rezniük. Így az ukrán import 

szállítási költségeire a magyar 

oldali hálózathasználati jogok 

aukciós díjából sajnos nem 

tudunk következtetni. 

A többi határon folytatódott 

az előző negyedévi trend, azaz 

a kapacitásdíjak 0 Ft/kWh 

közelében mozognak. Ez arra 

enged következtetni, hogy a 

régió országainak villamos-

energia-piacai a rövid távú 

áralakulás tekintetében közelí-

tőleg egy árzónát alkotnak.

7. ábra Órás osztrák–magyar határkapacitás-árak (havi átlagok), 2009 II. negyedév

6 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import
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forrás: MAVIR Zrt.Hazai termelés Nettó import

0

2

4

6

8

10

12

1,48
(17,9%)

8,29 8,64 9,90 8,79 7,44

1,27
(14,7%)

0,20
(2,0%)

1,20
(13,7%)

1,37
(18,4%)

T
W

h

7 ábra Órás osztrák–magyar határkapacitás-árak (havi átlagok) 2009 II negyedév
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5 ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása az előző év azonos
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A MAVIR Zrt. mindennap bonyolít aukciót az osztrák–magyar metszékre vonatkozóan.

Az ábrán az adott hónapokban az adott órákban kialakult árak egyszerű átlagait tüntettük 

fel. A csúcsórákban 0-hoz közeli értékek egyik magyarázata lehet az is, hogy ilyenkor 

magasabb a meghirdetett kapacitás mennyisége.
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8. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2009 II. negyedév

Az ábrán a kapacitások a meghirdetett kapacitásokat jelentik. A kapacitások csak abban az esetben nem keltek el teljes mértékben a vizsgált 

időszakban, ha egy adott áron túljegyzés alakult ki, mivel ilyenkor a rendszerirányító az eggyel magasabb árat tekinti aukciós árnak.
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A jövő évi villamosenergia-
árak alakulása Magyarországon
és a közép-európai régióban

A Prágai Áramtőzsde (PXE) 2009 márciusában 

megnyitotta magyar szekcióját, ahol éves, negyed-

éves és havi időtartamú határidős termékekkel 

lehet kereskedni. A legnagyobb forgalmú termék 

a 2010-es zsinórszállítás, amelyre a márciustól 

június végéig tartó időszakban összesen 438 GWh 

volumennek megfelelő kötés történt.

Az alábbiakban a prágai tőzsde 2010-es cseh, 

szlovák és magyar zsinórszál-

lításra vonatkozó és az EEX 

hasonló termékének jegyzési 

áraira támaszkodva elemezzük 

a magyar villamosenergia-árak 

alakulását.

2009 második negyedévé-

ben a régióban legolcsóbban 

Csehországban kereskedtek 

a 2010-es zsinórszállítású 

termékkel. Az átlagos ár 50-52 

euró körül mozgott, amely 

minden hónapban legalább 

egy euróval alatta maradt a 

német árnak. A szlovák árak 

egyértelműen a cseh árakhoz 

igazodnak, a két piac közötti 

áreltérés minimálisnak mondható.

Hazánk – régiós összehasonlításban – egyér-

telműen a legdrágább ország. A 2010-re szóló 

zsinórtermék árainak különbsége Magyarország 

és Szlovákia között 2009 májusában és júniu-

sában meghaladta az 5 eurót, míg az osztrák és 

német piachoz képest is 4 euróval drágább

a magyar határidős termék ára. 

A prágai tőzsde jegyzési árait érdemes össze-

vetni az MVM 2009. július 8-án tartott virtuális 

kapacitás-árverésének eredményeivel. Ezen 

árverésen összesen 2,04 TWh éves volumennek 

megfelelő, 2010-es szállítású termékekre lehe-

tett licitálni. Az árverésre bocsátott termékek 

9. ábra A 2010-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió 

országaiban 2009 II. negyedévében

9 ábra A 2010-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió

MVM aukció
2009. július 8.

(290 Ft/€)

2009. április 2009. május 2009. június

forrás: PXE, EEX, MVM
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8 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2009 II negyedév

MW Ft/kWh
Ápr. 50 0,10
Máj. 50 0,10
Jún. 50 0,15

MW Ft/kWh
Ápr. 455 0,00
Máj. 455 0,00
Jún. 455 0,00

MW Ft/kWh
Ápr. 50 0,18
Máj. 50 0,23
Jún. 50 0,11

MW Ft/kWh
Ápr. 395 0,04
Máj. 295 0,10
Jún. 400 0,03

MW Ft/kWh
Ápr. 400 0,07
Máj. 385 0,09
Jún. 400 0,08

MW Ft/kWh
Ápr. 200 0,12
Máj. 145 0,18
Jún. 175 0,22

MW Ft/kWh
Ápr. 300 0,00
Máj. 285 0,00
Jún. 253 0,00

h

MW Ft/kWh
Ápr. 240 0,06
Máj. 193 0,03
Jún. 250 0,11

MW Ft/kWh
Ápr. 300 0,57
Máj. 555 0,15
Jún. 505 0,20

MW Ft/kWh
Ápr. 175 0,00
Máj. 175 0,01
Jún. 229 0,02

MW Ft/kWh
Ápr. 115 0,10
Máj. 75 0,13
Jún. 75 0,08

forrás: MAVIR Zrt. ÉS MEH
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közül a legjelentősebb az 1,752 TWh nagyságú 

zsinórtermék volt. Ezen termék esetében az 

árverés 15,2 Ft/kWh eladási árat eredményezett. 

Az aktuális jövő évi árfolyam-várakozások, 

vagyis nagyjából 290 forint/euró árfolyam 

mellett ez 52,4 euró/MWh-nak felel meg, ami 

nagyjából megegyezik a prágai tőzsde megfe-

lelő termékének júliusi jegyzési áraival. Mindez 

megerősíti a magyar árszínvonalra vonatkozó 

korábbi megállapításainkat.

A kiadványban előforduló rövidítések:

ARA Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen

ECX European Carbon Exchange

CITL Community Independent Transaction Log

EEX European Energy Exchange

EIA Energy Information Administration

EUA  EU Allowance

EU ETS European Union Greenhouse Gas Emission Trading System

JPE Jelentős piaci erő

MEH Magyar Energia Hivatal

OFGEM Office of the Gas and Electricity Markets (UK)

PXE Power Exchange Central Europe 

ÜHG Üvegházhatású gázok

WTI West Texas Intermediate
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10. ábra A 2008. évi kvótatöbblet az egyes szektorokban, 

illetve a kvótatöbblet a kiosztott mennyiséghez viszonyítva2

10 ábra A 2008 évi kvótatöbblet az egyes szektorokban
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forrás: CITL1
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ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

A 2008-as szén-dioxid-
kibocsátási adatok elemzése

A Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró államok 

vállalták, hogy a 2008–2012-es időszak átla-

gában, az 1990-es szinthez képest átlagosan 

5,2%-kal csökkentik ÜHG-kibocsátásukat. 

A Jegyzőkönyv meghatározta, hogy milyen 

módon érhető el az üvegházhatású gázok 

csökkentése, valamint minden egyes ország-

ra külön-külön előírta, hogy 2008–2012 

között, a bázisévhez viszonyítva, mekkora 

lehet az ÜHG-kibocsátása. Az Európai Unió, 

a kiotói vállalások elérése céljából, létreho-

zott egy szennyezéscsökkentési eszközt, a 

karbonkereskedelmet. 2003. október 13-án

az Európai Unió elfogadta a 2003/87/EK Irány-

elvet, amelyben lefektették az ÜHG-csökkentés 

és a szennyezésijog-kereskedelem főbb 

alapelveit. Ezen irányelv értelmében a megha-

tározott létesítmények 2005. január 1-jétől csak 

kibocsátási engedély birtokában bocsáthatnak 

ki szén-dioxidot, és kötelesek kibocsátásaikat 

nyomon követni és azokat évente bejelenteni. 

Az engedély kötelezi a létesítményeket, hogy 

minden év végén annyi ún. „szén-dioxid-ki-

bocsátási egységgel” (EUA) számoljanak el, 

amennyi tonna szén-dioxidot az adott évben 

kibocsátottak. Ha az éves 

kibocsátásuk meghaladja a 

megengedett szintet, akkor 

más piaci szereplőktől kell jo-

gokat vásárolniuk. Egy másik 

lehetőség ennek a hiánynak a 

fedezésére, ha

a következő évre vonatkozó 

kvótát használják fel, maguk 

előtt görgetve így a hiányt. 

Abban az esetben viszont, ha 

a tényleges kibocsátásuk ke-

vesebb, mint amennyi joggal 

rendelkeznek, két alternatíva 

közül választhatnak: eladják 

szennyezési jogukat, vagy 

bankolják azt, azaz átviszik a 

következő évre. 

Az Európai Szennyezési 

Jogkereskedelem (EU ETS) két időszakot 

határozott meg. Az első 2005–2007-es, ún. pró-

baidőszakot, illetve egy második, éles időszakot 

(2008–2012). Az irányelv értelmében minden 

egyes országnak – köztük az újonnan csatla-

kozóknak is –, ki kellett dolgozni egy Nemzeti 

Allokációs Tervet, amelyben lefektették, hogy az 

egyes létesítmények mekkora mennyiségű kvó-

tát kaphatnak térítésmentesen. Ezen allokációs 

terveket az Európai Bizottságnak is jóvá kellett 

hagynia. A két időszakra külön-külön kiosztási 

terveket kellett készíteni. 

Az Európai Szennyezési Jogkereskedelem 

alá tartozó létesítményeknek 2009. április 

végéig kellett a 2008. évi hitelesített emisz-

sziójukat bevallani. Az EU 27 tagállamában, 

és az EU ETS-hez csatlakozó Norvégiában és 

Liechtensteinben közel 12 000 létesítménynek 

kellett ezt megtennie. A 2005–2007-es első 

időszakban a kiosztott kibocsátási jogok 

jelentősen meghaladták a létesítmények összes 

emisszióját, a három év átlagában a többlet 

35 millió tonna volt évente, amely a teljes 

kiosztott mennyiség 1,7%-a. Ennek hatására 

2007-ben az első időszakra vonatkozó kvóta 

ára közel nulla euróra csökkent. A 2008. évi 

kibocsátási adatok ezzel szemben jelentős szű-

kösségről tanúskodnak: a tavalyi évben a teljes, 

ingyenesen kiosztott kvóta mennyisége 1,901 

milliárd tonna volt, ezzel szemben a kibocsátás 

1 CITL – Community Independent Transaction Log: ezen rendszer tartja nyilván a kibocsátási jogokat és azok mozgását
2A villamosenergia-szektor alá tartozik a lakossági és közületi távhő, illetve a saját célú tüzelőberendezések is.
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2,05 milliárd tonna,3 így a hiány 2008-ban 

elérte a 143 millió tonnát. Ez a hiány azonban 

szektoronként és országonként jelentősen eltér, 

ahogyan azt a mellékelt ábrák is mutatják.

Szektoronként vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 

szinte egyedül a villamosenergia-szektorban jelent 

meg hiány, az összes többi szektor aggregált kvó-

tatöbblettel bírt, melyek közül kiemelkedik a vas- és 

acélipar. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

villamosenergia-szektor tudja a legkönnyebben át-

hárítani a költségeket a fogyasztóra. A szén-dioxid-

költség hatására megnövekszik a villamos energia 

egyensúlyi ára, ami kedvez azon termelőknek, akik 

fajlagosan alacsonyabb szén-dioxid-költséggel 

szembesülnek, mint a villamos energia árnöveke-

dése. A kettő különbségét nevezzük a szabályozás 

„égből pottyant” hasznának. Az angol szabályozó 

hatóság, az OFGEM számítása alapján ez az összeg 

a 2008–2012 közti időszakban csak az Egyesült 

Királyságban eléri a 9 milliárd fontot. 

Országonként elemezve a kvótatöbbleteket 

azt láthatjuk, hogy mind abszolút, mind relatív 

értelemben a legnagyobb hiánnyal Németország 

és az Egyesült Királyság bírt, míg a legnagyobb 

többlete Szlovákiának és Romániának volt. Ha a 

2008. évi magyar kibocsátásokat összevetjük az 

egy évvel korábbi adatokkal, akkor azt tapasz-

taljuk, hogy a teljes emisszió 73 millió tonnával 

nőtt, ami a 2008. évi emisszió 3,5%-a. Ahogyan 

az látható, mindössze öt országban – köztük 

hazánkban is –, növekedett az emisszió 2007-ről 

2008-ra. Ezek alapján elmond-

ható, hogy Magyarországon 

nem történt jelentős mértékű 

elhárítás, szemben a többi 

országgal, így a kvótahiány is 

jelentősnek mondható. 

Magyarország 2007 januárjá-

ban nyújtotta be jóváhagyásra 

az Európai Bizottságnak a 

szennyezési jogkereskedelem 

második fázisára vonatkozó 

Nemzeti Kiosztási Tervét. 

Ugyanakkor a Bizottság ezt a 

tervet 2007. április 16-ai hatá-

rozatában elutasította, mivel 

a Bizottság álláspontja szerint 

indokolatlanul sok kvótát osz-

tottak volna ki a magyar léte-

sítmények között. A magyar ja-

vaslat 30,73 millió éves mennyiséget tartalmazott, 

amely magában foglalta az új belépőknek félretett 

kvótákat, illetve a térítés ellenében kiosztott 

kvótamennyiséget. A Bizottság véleménye szerint 

ez 3,8 millió tonnával meghaladja az indokoltat, 

és csak ezen csökkentéssel fogadja el a kiosztási 

tervet. Ennek hatására a magyar kormány új 

Kiosztási Tervet dolgozott ki, amelyet a 2008/13. 

Korm. rendeletben hirdetett ki. A teljes kiosztott 

mennyiség tekintetében ez már összhangban 

volt a Bizottság által elvárttal. Ezen mennyiség 

közel 90%-át a magyar létesítmények ingyenesen 

kapták meg, 8%-át az új belépőknek tették félre, 

míg 2%-ot térítés ellenében osztanak ki. Ez a kor-

mányrendelet meghatározta, hogy évente mennyi 

kvótát kapnak térítésmentesen a létesítmények, 

ugyanakkor nem ez lett a végső ingyenesen 

kapott mennyiség. A magyar kormánynak közel 

másfél évébe telt, míg elfogadta a véglegesnek 

tekinthető kiosztási listát, amelyet a 2009. április 

24-ei kormányrendeletben (96/2009.) hirdetett 

ki. Ezt az Európai Bizottság 2009. április 27-ei 

határozatában hagyta jóvá, tehát 3 nappal hama-

rabb, mint ahogyan a létesítményeknek el kellett 

számolniuk a 2008. évi kibocsátásaikkal, és ezzel 

párhuzamosan annyi kvótát visszaadni a nemzeti 

hatóságoknak, amennyi a megelőző évi emisz-

sziójuk volt. Így hazánk volt az utolsó előtti uniós 

ország, amelynek sikerült elfogadtatnia a második 

időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási tervet.

Ez a bizonytalanság, hogy a hazai létesítmények 

nem tudják pontosan, mennyi kvótát kapnak 

térítésmentesen, jelentős kockázatokat jelentett 
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11. ábra Az emisszióváltozás 2007-ről 2008-ra,

a 2008. évi kvótatöbblet az egyes országokban,

illetve a kvótatöbblet a kiosztott mennyiséghez viszonyítva

11 ábra Az emisszióváltozás 2007-ről 2008-ra

forrás: CITL
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3 Az elemzésbe nem számítottuk bele Bulgáriát és Norvégiát, mivel ezen ország vállalatai egyelőre nem kapták meg a 2008. évi kvóta 
teljes mennyiségét.
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a hazai cégeknek. A végleges kiosztási lista, 

amelyet a CITL tartalmaz, 658 ezerrel több kvótát 

osztott ki a létesítmények között a 2008-as évre, 

mint a 13/2008-as Korm. rendelet, csökkentve 

ezzel az árverezett mennyiséget és az új belépő 

tartalékot. Ugyanakkor a 214 létesítményből4 90 

átlagosan 5900 tonnával kevesebb kvótát kapott, 

mint amit a magyar kormány 2008-ban megha-

tározott, néhány nagy létesítmény viszont több 

százezerrel többet.

2008-ban Magyarországon 220 létesítmény 

kapott kvótát, és ezek összes kibocsátása 27,245 

millió tonna volt, amely 2,218 millióval meghalad-

ta az ingyenesen kapott kvótamennyiséget.

Ez az allokált mennyiséghez viszonyítva 8,86%-os 

hiányt jelent, ami nemzetközi összehasonlításban 

magasnak mondható. Ugyanakkor szektoronként 

is jelentősen eltér a kibocsátás. A mellékelt táb-

lázat mutatja, hogy az egyes szektorokban hány 

létesítmény működött, és azok mennyi kvótát 

kaptak 2008-ban, illetve mekkora volt az összes 

kibocsátásuk ezen évben.

A legnagyobb kibocsátással a villamosener-

gia-szektor bír, amelynek 2008. évi emissziója 

a 20,67 millió tonnát is meghaladta, ami 2,378 

millióval több, mint a kapott kvótamennyiség. 

További jelentős kvótahiánnyal bír az egyetlen 

finomítóüzem, illetve a fémérc-pörkölés is.

A kokszolás, a vas- és acélipar, illetve a cement- 

és mészszektor közelítőleg egyensúlyban van, 

míg az üveg-, papír- és építőanyag-ipar jelentős 

kvótatöbblettel bír. 

Az Európai Szennyezési Jogkereskedelem 

második fázisának első évi kibocsátási adatainak 

elemzéséből elmondható, hogy a szigorú európai 

bizottsági fellépés a kvótaszűkítésre vonatko-

zóan eredményes volt. Ebből kifolyólag nem 

valószínűsíthető, hogy bekövetkezik az időszak 

végére egy olyan helyzet, mint az első időszak-

ban, nevezetesen, hogy a túlallokáció hatására 

a kvótaárak nullára csökkennek. A magyar 

létesítményekről elmondható, hogy a környező 

országokhoz képest rosszabb pozíciót foglalnak 

el, mivel jelentős kvótahiánnyal bírnak, különösen 

a villamosenergia-szektorban működő vállalatok. 

Ugyanakkor ez köszönhető annak is, hogy hazánk 

azon kevés országok között van, ahol az egy 

évvel korábbihoz képes nőtt a létesítmények 

szén-dioxid-emissziója.

A kapcsolt és megújuló 
villamosenergia-termelők 
támogatásának elemzése

Magyarországon kötelező átvétellel és garantált 

hatósági árral támogatják a megújuló és kapcsolt 

villamosenergia-termelést, a támogatás működési 

kereteit az 56/2002-es GKM rendelet rögzítette. 

Ennek értelmében minden megújuló energia-ter-

melőtől származó és az 50 MW névleges villamos 

kapacitás alatti kapcsolt termelésből származó 

villamos energiát a területi szolgáltatónak köteles-

sége volt átvenni garantált, hatóságilag rögzített 

árakon. A támogatás mind technológiánként, 

mind pedig zónaidőnként differenciált támogatási 

árat határozott meg. Jelentős változás 2007-ben 

történt. Ekkor a megújulókra és kapcsolt terme-

lőkre vonatkozóan két fontos rendeletet hoztak. 

A 389/2007-es Korm. rendelet, amely a korábbi 

GKM rendelet helyébe lépett, kormányrendeleti 

szinten határozta meg a kötelező átvételi árakat 

és a kötelező átvétel egyéb szabályait. Az egyik 

leglényegesebb módosítás, hogy a támogatás 

hatálya alá kerültek már a nagy kapcsolt erőmű-

vek is (50–130 MW között) a fűtési idényben. 

4 Ennél egy kicsit több létesítmény tartozik az irányelv hatálya alá, ugyanakkor itt csak azon létesítményeket elemeztük, amelyek mind 
a 18/2008-as Korm. rendelet szerint, mind a végleges kiosztási listában kaptak kvótát.

Létesítmények 

száma (db)

2008-ban kapott 

kvóta (et)

2008. évi 

kibocsátás (et)

2008. évi többlet 

(et)

Relatív hiány

(%)

Villamos energia 149 18 297,9 20 676,8 -2 378,9 -13,00%

Finomítás 1 1 282,4 1 423,1 -140,7 -10,97%

Kokszolás 1 220,5 222,8 -2,3 -1,04%

Pörkölés 2 293,5 305,6 -12,0 -4,10%

Vas- és acélipar 5 1 149,7 1 160,6 -11,0 -0,95%

Cement és mész 7 2 554,9 2 513,6 41,4 1,62%

Üvegipar 9 307,0 261,0 45,9 14,96%

Építőanyag-ipar 40 741,4 561,6 179,8 24,25%

Papíripar 5 172,0 112,3 59,7 34,72%

Egyéb 1 7,7 7,7 0,0 -0,04%

Összesen 220 25 026,9 27 245,0 -2 218,1 -8,86%

1. táblázat Szektoronként a magyar létesítmények száma, kibocsátása és kapott mennyisége 2008-ban, illetve a relatív és abszolút 

kvótatöbblete ezen szektoroknak
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A másik fontos változtatás az úgynevezett „zöld 

mérlegkör” felállítása, amelyet a 109/2007-es 

GKM rendelet rögzített. Ennek értelmében a 

támogatott erőművek nem a szolgáltatónak adták 

el a megtermelt villamos energiát, hanem a zöld 

mérlegkör-felelősnek, a mérlegkör-felelős funkci-

óját pedig a rendelet a MAVIR-nak adja. A rend-

szerirányító minden hónapban előre bekéri mind a 

kötelező átvétel alá eső termelők (KÁT termelők), 

mind pedig a végső fogyasztót ellátó szolgáltatók 

(a továbbiakban KÁT átvevő) tervezett havi 

menetrendjét. A szolgáltatók a felhasználó(i)k 

részére értékesített villamos energia arányában, 

a villamos energiát importáló felhasználók 

pedig a saját maguk által elfogyasztott villamos 

energia arányában kötelesek átvenni az átvételi 

kötelezettség alá eső villamos energiát a zöld 

mérlegkör-felelőstől. A rendszerirányító tehát 

rögzíti, hogy adott hónapban mekkora meny-

nyiségű villamos energiát kell átvennie az egyes 

KÁT átvevőknek, és minden hónapban közzéteszi, 

hogy ezt milyen profilban kötelesek átvenni, 

vagyis rögzíti, hogy az egyes órákban mekkora 

mennyiségű villamos energiát kell átvenniük.

A rendszerirányító a rendeletben meghatáro-

zott átvételi árak és a KÁT termelők tervezett 

havi termelése alapján meghatározza, hogy 

átlagosan milyen árat fizet ezeknek a termelők-

nek. Ezt korrigálja az előző havi tény-terv elté-

résből adódó összeggel, illetve hozzáveszi a zöld 

mérlegkör kiegyenlítésének és a KÁT mérlegkör 

működtetésének költségeit. Ebből végül megha-

tároz egy árat (KÁT egységár), amelyet az adott 

hónapban a KÁT átvevő fizet a zöld mérlegkör-

felelősnek. A MAVIR minden hónapban előre közli 

az átadási árat és profilt.

A kötelező átvétel alá eső termelés folyamato-

san nőtt az elmúlt években. A növekedésnek há-

rom összetevőjét különböztethetjük meg: a már 

működő, elsősorban vegyes tüzelésű biomassza 

blokkok termelésnövekedése; a kapcsolt erőmű-

vek elterjedése; illetve a támogatás hatályának 

kiterjesztése. Ez utóbbi két lépésben történt meg. 

A már említett 2007-es új rendelet kiterjedt a 

nagy kapcsolt (50–130 MW) erőművekre is, míg 

az ezt módosító 34/2008-as KHEM rendelet 

bevonta a 190 MW beépített kapacitásnál kisebb 

kapcsolt termelőket is. A változásokat a követke-

ző ábrán foglaltuk össze (12. ábra).

A 12. ábran bemutatjuk azt is, hogy a kötelező 

átvételes termelés a teljes hazai villamosenergia-

termelés mekkora hányadát vonja ki a piacról. 

Látható, hogy 2003-ban ez még nem érte el a 

10%-ot, majd a következő három évben 12% körül 

stagnált, míg 2008-ban a nagy kapcsolt erőmű-

vek hatására ez az arány 17%-ra nőtt. 2009-ben 

újabb növekedés várható. A MAVIR által várt 

7500 GWh körüli kötelező átvételes termelés

a 2008-as hazai termeléshez viszonyítva már 

20%-ot meghaladó arányt jelent. 

A távfűtéssel kapcsolt termelés jelentős súlya 

miatt a kötelező átvétel mennyisége szezonálisan 

igen ingadozó. A 13. ábra mutatja, hogy 2008. ja-

nuár és 2009. április között milyen volt a kötelező 

átvételes termelés megoszlása, illetve a havi

rendszerterheléshez és a hazai összes terme-

léshez viszonyítva az arányuk. Látható, hogy a 

megújuló termelés nem igazán mutat szezonális 

ingadozást, az elmúlt közel másfél évben viszony-

lag stabilnak mondható a havi termelésük. Ezzel 

szemben a kapcsolt termelés erősen szezonális 

jellegű. Ezzel magyarázható, hogy míg 2008 első 

felében a hazai termeléshez 

viszonyítva az összes kötelező 

átvételes termelés elérte a 

20%-ot, addig ez az arány 

2008 nyarán lecsökkent 

15% alá. 2008/2009 telén 

ugyanakkor a támogatás 

kiterjesztésének hatására 

egyes hónapokban ez az arány 

meghaladta a 25%-ot.

Ekkora mennyiségű kapaci-

tás, illetve termelés kivonása

a piacról jelentősen csök-

kenti a piaci termelők közötti 

versenyt. Ennek az a legfőbb 

veszélye, hogy a piacon mara-

dó termelők emelhetik az árat. 

Vagyis nemcsak a hatalmasra 

duzzadt kötelező átvétel 
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12. ábra A kötelező átvétel alá eső termelés megoszlása 

technológiánként, és aránya a hazai összes termeléshez 

viszonyítva, 2004–2008

12. ábra A kötelező átvétel alá eső termelés megoszlása
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ártámogatása miatt emelkedik 

meg a villamos energia ára, 

hanem a versenyhelyzet 

csökkenése miatt is. 

A következőkben azt 

vizsgáljuk, hogyan alakult az 

elmúlt másfél évben a KÁT 

egységára, és ez hogyan 

viszonyult a piaci árhoz.

A magyar megújuló és 

kapcsolt termelés támogatási 

rendszere garantálja, hogy a 

termelést adott áron veszik át, 

vagyis a rendszer nem választ-

ja szét az energia árát és a 

támogatást. Ennek jelentősége 

2008-ig viszonylag csekélynek 

mondható, mivel a piaci ár 

addig meglehetősen stabil 

volt. 2008-tól kezdve azonban 

jelentős mozgások tapasz-

talhatók a piaci ár és a KÁT 

egységár tekintetében. Mielőtt 

ennek elemzésére rátérnénk, 

röviden meghatározzuk, mit 

nevezünk piaci árnak. 

Mivel Magyarországon nem 

működik transzparens villa-

mosenergia-piac, ahol nyil-

vánosan elérhetők lennének 

a hazai spot vagy határidős 

árak, ezért a következő módon 

becsültük a hazai villamos-

energia-árat. A német másnapi 

piac órás áraiból indultunk 

ki, amelyhez hozzávettük az 

osztrák–magyar határkeresz-

tező kapacitások napi aukcióján kialakuló órás 

árakat. Abban az esetben, ha az osztrák–magyar 

metszéken egy adott órában magasabb volt az 

ár, mint a magyar–osztrák viszonylatban, akkor 

a német másnapi piac árához hozzáadtuk a 

határkeresztező árat, ellenkező esetben levontuk. 

Az így kapott árat az adott napi forint/euró 

árfolyammal átváltottuk hazai pénzegységre, 

és megkaptuk egy adott órára vonatkozóan a 

magyar villamos energia árát. Annak érdekében, 

hogy a KÁT egységárral össze tudjuk vetni az így 

becsült piaci árat, a MAVIR által a KÁT átvevőkre 

vonatkozó adott havi profilt használtuk, és ez 

alapján súlyoztuk be az egyes órákat, és végül 

ezek segítségével havi piaci árakat képeztünk. Az 

így becsült hazai piaci árat, a KÁT egységárat és 

az e kettő különbségéből adódó becsült fajlagos 

támogatást mutatja a 14. ábra.

2008. októberig viszonylag stabil volt

a KÁT egységár és a becsült piaci ár különb-

sége, majd ezt követően jelentős növekedés 

kezdődött. Ennek a növekedésnek két fő 

összetevője van: egyrészt a gazdasági válság 

hatására jelentősen csökkent a német piaci ár, 

2009-re 10 Ft/kWh-ra, másrészt a MAVIR által 

meghatározott KÁT egységár is növekedésnek 

indult. 2009 közepére a kettő különbsége 

megközelítette a 25 Ft/kWh-t. Vagyis jelenleg 

az átlagos kötelező átvételi ár, amely 2009 

júliusában 33,9 Ft/kWh, több mint háromszo-

rosa a piaci árnak. Ezért míg a többi termelő 

jelentősen megérzi a válság hatására bekövet-

kező villamosár-csökkenést, addig a kötelező 

átvétel alá eső termelőkre a piaci folyamatok 

egyáltalán nincsenek hatással. 

13. ábra A kötelező átvétel alá eső különböző technológiák 

havi termelése, és ezek aránya a hazai összes termeléshez és 

a rendszerterheléshez viszonyítva, 2008. január–2009. április

14. ábra A KÁT egységára, a becsült piaci ár és a fajlagos 

támogatás, Ft/kWh
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Ezek után már érthető, miként lehetséges,

hogy míg a 2008-as évben a KÁT termelőknek 

kifizetett éves támogatás 52 milliárd forint volt, 

addig csak 2009 első felében a kifizetett támo-

gatás már meghaladta a 70 milliárd forintot.

Ez mindenegyes elfogyasztott kilowattóra után 

3,73 Ft/kWh-s költséget jelentett a fogyasz-

tóknak. Ha a második félévben az első féléves 

gyakorlat folytatódik, akkor az általunk becsült 

éves kifizetett támogatás közel 150 milliárd forint 

lesz, vagyis a 2008-as támogatás háromszorosa. 

A rendszer legnagyobb nyertesei a kapcsolt 

termelők: rájuk költötték a 2008-as támogatások 

68%-át, azaz több mint 35 milliárd forintot. Ez a 

helyzet rávilágít arra, milyen súlyos következmé-

nyekkel járt a nagy kapcsolt erőművek bevonása 

a támogatásba. 

A jelenleg működő támogatási rendszer jelen-

tős felülvizsgálatra szorul. Legalább arra szükség 

lenne, hogy a támogatást a hatóság a piaci ár 

fölött fizetendő prémiumként szabályozza, így 

nem csak transzparenssé válna a támogatás 

mértéke, hanem meg lehetne védeni a fogyasztó-

kat az indokolatlan áremelkedésektől.

A gázpiaci modellváltás
hatása az árakra 

2009. július 1-jétől, azaz az új gázév kezdetétől 

gázpiaci modellváltásra került sor Magyarorszá-

gon. A modellváltás döntő eleme az, hogy ettől 

az időponttól a 100 m3/óra kapacitás-lekötésnél 

kisebb fogyasztók – köztük a háztartások – 

kivételével az összes hazai gázfogyasztó csak 

szabadpiaci szerződés alapján, piaci áron szerezhet 

be gázt. A kisfogyasztóknak megmarad

az a lehetősége, hogy egyetemes szolgáltatói áron, 

hatósági árkontroll mellett vásároljanak. Milyen 

árakkal szembesülnek majd a fogyasztók

az árliberalizáció után? Vajon megismétlődik-e

a gázpiacon az, ami az árampiacon 2008 január-

jában bekövetkezett? Mint ismeretes, akkor a 

hasonló jellegű modellváltásra és árliberalizációra 

kedvezőtlen feltételek mellett került sor. A magas 

nemzetközi energiaárak és a nagykereskedelmi 

verseny korlátozott intenzitása együttesen jelentős, 

30–70%-os áremelkedést eredményezett a meg-

előző hatósági árhoz képest. A politika érzékenyen 

reagált erre a fejleményre, és még az év során 

jelentősen bővítette az egyetemes szolgáltatásra és 

hatósági árkontrollra jogosult fogyasztók körét. 

Két ok miatt úgy látjuk, jó esély van arra, hogy 

a modellváltás fogyasztói szempontból sikere-

sebben valósuljon meg a gázszektorban. Ezek a 

kedvező nemzetközi árkörnyezet, illetve a Magyar 

Energia Hivatal jelentős piaci erővel (JPE) rendel-

kező piaci szereplők szabályozására vonatkozó 

gyakorlatának lehetséges elrettentő ereje. 

A recesszió és az ennek következtében csök-

kenő olajárak a gázimport költségét is jelentősen 

mérséklik, így a következő gázévre kötött szer-

ződésekben a kereskedők e költségcsökkenés 

egy részét megoszthatják a fogyasztókkal, ami 

érzékelhető árcsökkenést eredményezhet náluk. 

Kétségtelen, hogy a hazai gáz-nagykereskedelmi 

piac koncentrált szerkezete lehetőséget teremt 

a jelentős piaci erővel rendelkező szereplőknek, 

hogy erőfölényük révén megakadályozzák ezt 

az árcsökkenést. Az árampiac tavalyi esete 

azonban megmutatta, hogy a Magyar Energia 

Hivatal élt a JPE szereplők szabályozására 

vonatkozó jogosítványaival: hatósági árazás és 

aukciós kötelezettségek előírásával jelentősen 

korlátozni igyekezett a domináns nagykereskedő 

MVM viselkedését. A JPE minősítésre jó eséllyel 

pályázó E.ON gáz-nagykereskedő számára ez 

intő példa lehet. 

A várható áralakulás szempontjából további 

optimizmusra adna okot a gázpiacon az utóbbi 

években kialakuló, a MOL FGSZ tulajdonosi 

leválasztásának jótékony hatásai mellett élesedő 

verseny, melynek következtében az E.ON mellett 

az EMFESZ, a MOL, a Tigáz és a Shell is jelentős 

piaci részesedést szerzett. A verseny kedvező 

megítélésére azonban árnyat vet az EMFESZ 

tulajdonlása és gázbeszerzési lehetőségei körül 

kialakult súlyos bizonytalanság.

Az elemzés hátralévő részében a hazai gáz-

nagykereskedelmi ár várható alakulását vizsgáljuk 

részletesebben. 

A hazai földgázárakat nagymértékben az orosz 

gázszállítások beszerzési költsége határozza 

meg. Elemzésünket ezért célszerű a domináns 

földgázimport-szerződés (E.ON–Panrusgáz) 

árának vizsgálatával kezdeni. A szerződés 

minden negyedév elején három hónapra rögzíti 

a földgáz árát, és az Európában elterjedt gya-

korlatnak megfelelően az ár felülvizsgálatát két 

olajszármazék (gázolaj és fűtőolaj) elmúlt 9 havi 

átlagárának bázisidőszaki kiinduló értékeitől való 

elmozdulása alapján végzi. Mivel az ár három 

hónapig érvényes, és az új időszak kezdetén az 

előző 9 hónap átlagos olajár-emelkedését veszi 

figyelembe, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, 

hogy a szerződéses földgázár 6 hónapos késéssel 

és csillapítva követi a nyersolaj világpiaci árát.

A 15. ábrán jól látható, hogy az olajár tavaly nyári 

tetőzése nagyjából fél évre rá, 2008/2009 telére 

vezetett drasztikus földgázár-emelkedéshez.
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A fenti importszerződés a 

2009. júliusi modellváltást 

megelőző időszak árszabá-

lyozási rendszerében is fontos 

szerepet játszott.

A hatósági viszonteladói 

gázdíjnak elvileg az im-

portbeszerzés költségére, a 

nagykereskedelmi árrésre és a 

szállítás forgalmi díjára kellett 

fedezetet nyújtania. A szabá-

lyozás ebben a tekintetben 

azonban nem volt túlzottan 

következetes. Amint az ábrán 

látható, az elismert nagyke-

reskedelmi gázdíj 2006-ban 

elmaradt, 2007-ben megha-

ladta, majd 2008/2009 telén 

megint elmaradt a tényleges 

költségektől. Az ennek követ-

keztében a közüzemi nagyke-

reskedőknél (E.ON és Tigáz) 

felhalmozódó 66 milliárd fo-

rintos veszteséget a következő 

másfél évben külön díjelem 

formájában kell azoknak a 

fogyasztóknak visszafizetniük, 

akik a 2005. július és 2009. 

június közötti időszakban – 

vagy annak egy részében – a 

közüzemi hatósági áras piacról 

fedezték földgázigényüket. 

Ennek a díjelemnek az (áfa 

nélküli) értéke 2009. július 1. 

és 2009. szeptember 30. között 17,5 Ft/m3, 2009. 

október 1. és 2010. december 31. között pedig 

3,13 Ft/m3 [27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet]. 

A hazai földgázárak alakításában a domináns 

importszerződés jelentősége vélhetően a teljes 

piacnyitást követő időszakban is megmarad. 

Egyrészt, az egyetemes fogyasztói szegmens 

esetében továbbra is fennálló árszabályozás 

a nagykereskedelmi ár meghatározása során 

továbbra is ezen importszerződés költségeit 

veszi figyelembe. Másrészt, mivel a szerződésben 

lekötött szállítási volumen jelentősen megha-

ladja az egyetemes fogyasztói kör igényét, a 

fennmaradó mennyiség a szabadpiaci kínálat 

fontos elemét képezi majd. Ezért az alábbiakban 

előrejelzést nyújtunk az importföldgáz árának 

következő félévi alakulására. 

Mivel az importföldgáz forintköltségét alapve-

tően az olajszármazékok árait meghatározó 

nyersolajár és a forint/dollár árfolyam alakítja, 

prognózisunkat alternatív nyersolajár és forint/

euró árfolyamfeltevések mellett készítettük el

(a dollár/euró árfolyamot 1,4 értéken rögzítettük). 

Három forgatókönyvet vizsgáltunk. Az alapfor-

gatókönyvben 2009 II. félévében 70 $/hordós 

olajárral és 285 Ft/€ árfolyammal számoltunk. 

A fogyasztói szempontból pesszimista forgató-

könyvben ennél magasabb kőolajárral

(80 $/hordó) és gyengébb forinttal

(300 Ft/€), míg a fogyasztói szempontból

optimista szcenárióban alacsonyabb nyersolajár-

ral (60 $/hordó) és erősebb árfolyammal

(270 Ft/€) kalkuláltunk. A 16. ábrán látható,

hogy az alapesetnek tekintett forgatókönyv

megvalósulása esetén az importár a jelenlegi

67,7 Ft/m3-es szintről még tovább folytatja csök-

kenését egészen a nyár végéig, majd ezt követően 

az év végére 60,5 Ft/m3-re emelkedik. Összessé-

gében ez a forgatókönyv 2009 II. félévben 55,5 

Ft/m3-es átlagos importárat eredményezne.

15. ábra Az import földgáz költségének alakulása,

2005. január–2009. június

16. ábra Nagykereskedelmi földgázár-prognózis,

2009 II. félév

15 ábra Az import földgáz költségének alakulása
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A pesszimista forgatókönyv megvalósulása 

esetén a földgáz ára az év végére a mai szintet 

valamivel meghaladó 69,9 Ft/m3-re emelkedne, 

de a következő félévi átlagos gázár (61,4 Ft/m3) 

még ebben az esetben is a jelenlegi szint alatt 

maradna. Végül, az optimista szcenárióban a gáz-

árak csökkenő tendenciája egészen ősz közepéig 

tartana, és 2009 II. félévében az importár átlagos 

szintje 49,6 Ft/m3 lenne.

A gáz nagykereskedelmi árcsökkenésének 

kedvező hatását leginkább a 2005. július óta fo-

lyamatosan a szabadpiacról vásárló fogyasztók 

élvezhetik majd, mivel az áresést esetükben csak 

az áfa 20%-ról 25%-ra való emelkedése csök-

kenti. A többi szabadpiaci fogyasztó esetén az 

áfa mellett a korábbi közüzemi nagykereskedők 

veszteségét ellensúlyozó díjtétel lényegében 

lefölözheti a gázköltség-csökkenés hatását, leg-

alábbis szeptember végéig. Végül az egyetemes 

szolgáltatói körben a végfelhasználók júliustól 

3-4%-os áremelést érzékelnek majd, amit 

októberben 10% körüli árcsökkenés követhet.

Az elképzelések szerint ez az ár változatlan 

maradna, amely garantálná, hogy jövő év január-

jában se legyen ebben a körben áremelésre 

szükség. A gázkereslet-csökkenés, és ennek 

következtében az importtúlkínálat azonban nem 

zárja ki, hogy az egyetemes szolgáltatói körbe 

sorolt fogyasztókért tovább folytatódjon a 

tavaly az EMFESZ által már megindított verseny.
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A kérdés, hogy a válság hogyan hatott erre az

aránylag stabil növekedésre. Ehhez célszerű meg-

tisztítani az idősorunkat a szezonalitás hatásától. 

Erre a KSH és MNB által használt TRAMO-SEATS

módszert használjuk, illetve az Eurostat erre írt

DEMETRA szoftverét. Ez a módszer spektrál-

elemzésen alapuló modellorientált szezonális 

dekompozíciós módszer, amely képes elkülöníteni 

a hosszú távú tendencia, a szezonalitás és a 

véletlen hatását. A szezonalitás ebben az esetben 

tartalmazza az ún. naptári hatást is, ami a külön-

böző számú munkanapok és a hónapok között 

is mozgó ünnepek (húsvét, pünkösd) esetleges 

torzító hatása, valamint képes kezelni

az outliereket és a strukturális töréseket.

A villamosenergia-fogyasztás 
alakulása az elmúlt 
időszakban, a válság hatása 

Elemzésünkben a gazdasági válság villamosenergia-

fogyasztásra gyakorolt hatását vizsgáljuk statisztikai 

módszerekkel. A vizsgálat a 2005. január és 2009. 

április közötti havi fogyasztási adatokon alapul. Ezen 

adatok a MAVIR honlapján elérhető havi jelentések-

ből származnak. Az elemzéshez használt hőmérsék-

letadatok a budapesti napi középhőmérsékletek, az 

ipari termelés indexei pedig a KSH adatai. 

A villamosenergia-fogyasztás hőmérsékletfüggő, 

ráadásul télen a kapcsolat negatív, nyáron pozitív. 

Első lépésben számoljuk a 

hőmérséklet-korrigált fogyasz-

tási adatot. Ez azt jelenti, hogy 

számoljuk a hőmérséklet és a 

fogyasztás közötti regressziós 

kapcsolatot (külön a téli, külön 

a nyári időszakra), majd egy 

átlagos (az elmúlt 20 évre

jellemző) hőmérsékletet 

feltételezve kiszűrjük az átlagos 

hőmérséklettől való eltérés 

„extrém” hatását. 

Különösen jelentős a hőmér-

séklet hatása 2009 első négy 

hónapjában. A január ebből

a szempontból két részre 

osztható, míg első 13 napja 

jóval hidegebb, második fele 

melegebb volt, mint a sokévi 

átlag, összességében a két idő-

szak kiegyenlítette egymást.

A február és a március kissé 

melegebb volt összességében, 

ugyanakkor az április kiugróan 

meleg, 1901 óta a legmelegebb 

áprilisi hónap volt. 

A 17. ábra mutatja a tényle-

ges és hőmérséklet-korrigált 

fogyasztás nagyságát, havonta.

A villamos energia fogyasz-

tása az elmúlt években stabil-

nak volt tekinthető. Ha a 

hőmérséklet hatását kiszűrtük, 

2001 és 2007 között éves 

átlagban mintegy 1,5%-os, 

aránylag stabil növekedést kaptunk. 

MŰHELYTANULMÁNYOK

17. ábra Tényleges és hőmérséklet-korrigált fogyasztás

2005. január–2009. április, GWh/hónap

18. ábra Hőmérséklet-korrigált fogyasztás és szezonális 

kiigazítása, 2005. január–2009. április, GWh

17 ábra Tényleges és hőmérséklet-korrigált fogyasztás
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A hőmérséklet-korrigált fogyasztás szezonálisan 

kiigazított idősora látható a 18. ábrán.

Látható, hogy a szezonális hatásoktól eltekintve, 

mintegy 2008 nyaráig tartott az addigi, alapve-

tően növekvő tendencia. 2008 nyarán és őszén már

stagnált a fogyasztás, majd 2008 novemberében 

történt egy strukturális törés jellegű drasztikus 

csökkenés, amit enyhe csökkenés követett, egé-

szen 2009 áprilisáig. A villamosenergia-fogyasztás 

mai szintje így nagyjából a 2005-ösnek felel meg. 

Érdemes összevetni a villamosenergia-fogyasz-

tás alakulását az ipari termelés indexével. Itt is 

a szezonálisan kiigazított indexeket használjuk, 

mégpedig a volumenindexek 2005. éves átlagá-

hoz képest (19. ábra).

Mint látható, nagyon hasonló a tendencia, a 

2008-as nagy esést is beleértve. A két jelenség 

egymáshoz képesti alakulása akkor érzékelhető 

a legjobban, ha a szezonálisan kiigazított időso-

rokat egymással hasonlítjuk össze. A jobb össze-

hasonlítás kedvéért a villamosenergia-fogyasztás 

esetében is a 2005-ös év átlagához viszonyított 

indexeket használjuk.

A 20. ábra alapján megállapítható, hogy

a villamos energia fogyasztása a válság miatt 

esett 2008 végén. De mind a fogyasztás emel-

kedése, mind csökkenése az ipari termelésénél 

jóval kisebb mértékű, hiszen a villamos energia 

fogyasztása a kevésbé válságérzékeny lakossá-

gi, közösségi fogyasztásnak is függvénye. Jól 

mutatja ezt, hogy a 2008 végi, mintegy 30%-os 

ipari termelésesést a villamosenergia-fogyasz-

tás 5%-os esése követte. Az eddigi adatok 

alapján, a villamosenergia-fogyasztás nagyobb 

arányú csökkenése egyszeri hatás volt, 2009 

első felében már csak enyhe csökkenés vár-

ható, míg 2009 második felében a fogyasztás 

növekedhet is. 

További regressziós vizs-

gálatok segítségével még két 

tényezőt emelünk ki. 

• Az ipari termelés emelke-

dése-visszaesése szorosan 

együtt jár az energiafogyasz-

tás változásával (a hibakor-

rekciós regressziós modellben 

a magyarázó erő 91%-os).

Az összefüggés együtthatója 

0,2, azaz 1%-os ipari termelés-

változás átlagosan a villamos-

energia-fogyasztás 0,2%-os 

változásával jár.

• Az együttmozgás nem 

teljesen egyidejű, a villa-

mosenergia-fogyasztás 

emelkedése, visszaesése egy 

hónappal előrejelzi az ipari 

termelését. Kiemelkedő pél-

dája ennek 2008 vége, amikor 

a villamosenergia-fogyasztás 

novemberben esett, míg az 

ipari termelés ezt igazán nagy 

mértékben decemberben 

követte. A jelenség oka a 

tovagyűrűző hatások időbeni 

elhúzódása, a termelés a 

nagyobb cégeknél a direkt 

villamosenergia-fogyasztás 

visszaesését okozza, de eltart 

egy ideig, amíg ez a beszállí-

tókon tovagyűrűzve a kevésbé 

energiaigényes termelésben és 

a szolgáltatásokban is erőtelje-

sen megjelenik.

19. ábra Ipari termelés volumenindexe és szezonális 

kiigazítása, 2005 éves átlaga = 100%

20. ábra Az ipari termelés és a villamosenergia-fogyasztás alaku-

lása, 2005 havi átlaga = 100%, szezonálisan kiigazított adatok

19 ábra Ipari termelés volumenindexe és szezonális
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