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A koronavírus hatása az energiapiacokra 

Összefoglaló a 2020. április 22-i online workshopról 

 
 

A koronavírus európai elterjedése miatt szükségessé vált korlátozó intézkedések hatásai már rövidtávon is 
megfigyelhetőek a villamosenergia-piacokon. A szektornak a villamosenergia-fogyasztás átrendeződésével, az 
árak csökkenésével, valamint a gazdasági környezet megváltozása miatt a beruházások újraértékelésével kell 
szembenéznie. Az online workshopon a COVID-19 járvány által okozott rövid- illetve hosszútávú hatásokat jártuk 
körül meghívott előadóinkkal.  

Felsmann Balázs a workshop bevezetőjeként összefoglalta a REKK kutatói által jegyzett cikkek és publikációk 
megállapításait, amelyek a koronavírus rövid távon érzékelhető hatásait elemezték. Több európai ország (illetve 
régió) villamosenergia-keresletének adataiból kiderül, hogy az év elején (a 2018-as és 2019-es azonos időszakkal 
egybevetve) Észak-Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában figyelhető meg a legnagyobb mértékű 
keresletcsökkenés (völgyidőszakban 21-24%, csúcsidőszakban 27-34% csökkenés). Spanyolországban, 
Ausztriában, vagy pl. Magyarországon ennél kisebb mértékű (11-17%, illetve 17-21% csökkenés) 
keresletcsökkenés következett be. Több régióban nem volt tapasztalható szignifikáns csökkenés. A vizsgált 
időszakban előző napi spot árak átlagosan nagyobb mértékben, ugyanakkor nagyobb volatilitással csökkentek, 
ami a megújulóalapú termelés, valamint a kereslet időbeni eltolódásából adódik.1 A német határidős áraknál 
megfigyelhető, hogy minél közelebbi lejáratú termék, annál nagyobb árcsökkenés. A legmarkánsabb 
ármeghatározó tényezőnek a CO2 kvótaár tekinthető. Mivel a CO2 kvótapiac összeköti a rövid- és hosszútávú 
piacokat, a rövidtávú hatások megjelennek a kvóta árában is.2 (1. ábra) 

 

1. ábra - A CO2 az események középpontjában. Forrás: Felsmann Balázs előadása, adatok forrása: EEX 

 
1 Kapcsolódó blogbejegyzés: Rácz Viktor: Lassuló villamosenergia-piacok - A koronavírus rövidtávú hatásai 
a villamosenergia-piacokon 
2 Kapcsolódó blogbejegyzés: Mezősi András: Energiavírus - Mi mozgatja a villamosenergia-árakat a hosszú- 
és rövidtávú piacokon? 

https://metazsul.blog.hu/2020/04/15/kezifek_453
https://metazsul.blog.hu/2020/04/15/kezifek_453
https://metazsul.blog.hu/2020/03/30/energiavirus
https://metazsul.blog.hu/2020/03/30/energiavirus
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Magyarországon a kereskedelmi és ipari célú áramigény rövid távon csökkenni fog, bár az egyes szektoroknál 
eltérő mértékben. A szolgáltató szektor számíthat a legnagyobb arányú visszaesésre (akár 30-35%), és az iparban 
is jelentős fogyasztáscsökkenés következhet be.3  A koronavírus okozta válság a megújulóenergia-szektort sem 
kíméli. A szektort nagyrészt az állami támogatások mozgatják, emiatt állam szerepe jelentős. A tervezet 
beruházások megvalósulását több ország rugalmas intézkedésekkel segíti, pl. az aukciós határidők csúsztatásával, 
aukciók elhalasztásával, az implementációs határidő meghosszabbításával, vagy a finanszírozási forrásokhoz való 
hozzáférés határidejének meghosszabbításával.4  

Herczeg Sándor (MAVIR) előadásából kiderült, hogy a villamosenergia-szektor kitüntetett szerepet tölt be válság 
idején is, hiszen a biztonságos ellátást a megváltozott körülmények között is szavatolni kell. A koronavírus okozta 
korlátozások miatt az év elején a hazai rendszerterhelés jelentősen visszaesett. A visszaesés hatására az áprilisi 
rendszerterhelés alulmúlta a 2008-2009-es válság azonos időszaki rendszerterhelését is. A fogyasztáscsökkenés 
és a nagyrészt kötelező átvétel keretében értékesítő naperőművek termelésnövekedése együttesen főképp a 
földgáz-tüzelésű erőművek (egyes időpontokban a Paksi Atomerőmű) leszabályozásával és az importált 
árammennyiség csökkenésével járt együtt. A hazai termelés összmennyiségében nem következett be jelentős 
változás. (2. ábra)  

  

2. ábra Hazai villamosenergia termelési összetétel változása. Forrás: Herczeg Sándor előadása 

A járványügyi helyzet nehéz helyzetbe hozta az erőműveket (pl. munkavállalók védelme, karbantartások 
elhalasztása, extrém piaci viszonyok). Annak érdekében, hogy az erőművek kockázata csökkenjen és a 
rendszerszintű szolgáltatások piacán kellő mennyiségű ajánlattal vegyenek részt az erőművek, a MAVIR 2020. 
harmadik negyedévére havi beszerzésekre írt ki pályázatot.  

Az Istvánffy György (HUPX) által bemutatott adatok szintén jól szemléltetik a koronavírus-járvány hatását. A 
turbulens időszakot jelzi, hogy a másnapi piacon kereskedett mennyiségek növekedtek, a piaci szereplők a 
pozíciójuk átértékelésére kényszerülhettek. Érdekesség, hogy a márciusi és áprilisi hónapokban kiugró a napi 
kereskedett mennyiség a hétvégéken, ez a balkáni vízerőművi termeléssel lehet összefüggésben. A másnapi 
piacon az árak a várakozásoknak megfelelően alakultak, a csökkenő kereslet miatt az árak drasztikusan 
visszaestek. A 4MMC összekapcsolt piacokon belül év eleje óta csökkentek az árkülönbségek. A szűk 
keresztmetszetek csökkenésének fő oka a keresletcsökkenés. Az árak összerendeződése nem csak a 4MMC-n 
belül, hanem a többi régióval összevetve is megfigyelhető. (3. ábra) 

 
3 Kapcsolódó publikáció: Felsmann Balázs: Mi lesz a „reset” után a hazai árampiacon? 
https://g7.hu/vallalat/20200409/mi-lesz-a-reset-utan-a-hazai-arampiacon/ 
4 Kapcsolódó blogbejegyzés: Varga Katalin: Időkérés! – Rugalmas intézkedésekkel segíthetik a 
kormányzatok a megújulóenergia-beruházásokat 

https://g7.hu/vallalat/20200409/mi-lesz-a-reset-utan-a-hazai-arampiacon/
https://metazsul.blog.hu/2020/04/07/idokeres_rugalmas_intezkedesekkel_segithetik_a_kormanyzatok_a_megujuloenergia-beruhazasokat
https://metazsul.blog.hu/2020/04/07/idokeres_rugalmas_intezkedesekkel_segithetik_a_kormanyzatok_a_megujuloenergia-beruhazasokat
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3. ábra – Day-ahead baseload árak – 4MMC. Forrás: Istvánffy György előadása 

A határidős piacok áralakulása a piaci szereplők várakozásait mutatja: ahogy távolodik a termék, úgy nő az ár, az 
éves termékek árában már nem mutatkozik a válság hatása.   

Hazlach András (MVM Partner) rámutatott, hogy a villamosenergia-árak már a koronavírus-járvány előtt is 
csökkenő trendet mutattak. Felvetése szerint az olaj-, CO2- és pénzügyi piacokon azonos irányú ármozgásai mind 
a makro-várakozásokat tükrözhetik. A hazai villamosenergia-kereskedelem nagykereskedelmi piacán régebb óta 
megfigyelhető egy strukturális változás: míg a fizikai kereskedés mennyisége csökken, a pénzügyi kereskedés 
jelentősége folyamatosan növekszik, és aránya 2020. elejére elérte a 80%-ot. Összehasonlításképpen 
Németországban a pénzügyi kereskedés aránya stabilnak tekinthető kb. 50%-os aránnyal. Ez a hazai 
szabályozásra vezethető vissza.  

 

 

Az online workshopon elhangzott előadások elérhetőek a „Koronavírus hatásai az energiapiacokra” esemény 
oldalán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rekk.org/esemeny/227/a-koronavirus-hatasa-az-energiapiacokra

