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A koronavírus hatása az energiapiacokra
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Hazai villamosenergia fogyasztás változása

2008-2009-es gazdasági világválság idejében tapasztalt alacsony rendszerterhelés 

alá csökkent a 2020. évi rendszerterhelés
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Hazai villamosenergia export – import szaldó változása

A 2020. április 9-i import mennyiség csúcsidőszakban a fotovoltaikus termelés 
növekedése és a járvány miatt felére csökkent 2019. április 9-hez képest

2019. április 9. 2020. április 9.
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EUA és TTF gázár alakulása

- A jelentős kereslet csökkenés és a kirobbant olajháború miatt bezuhant a 
földgáz ára és a CO2 kvóta ára is

- Ez magával hozta a villamosenergia árának csökkenését, de a clean spark
spread mutató továbbra is pozitív, tehát a földgáztüzelésű erőműveknek 
jelenleg megéri termelni

- Rendszerszintű szolgáltatások ára érdemben nem változott

EUA (December-20)TTF (May-20) HUDEX (May-20)
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Hazai villamosenergia termelési összetétel változása

- Az energiamix is jól szemlélteti a PV termelés felfutását, valamint az ennek 
hatására leszábályozott földgáz tüzelésű erőművek termelésének csökkenését

- A hazai termelés összmennyiségében számottevő csökkenés nem 
tapasztalható

2019. április 9. 2020. április 9.



Magas PV és alacsony konvencionális termelés kombinációja

A VER egyensúlyban tartása mFRR negatív típusú szabályozást igényelt, a 
paksi atomerőmű igénybevételével is

Az alacsony villamosenergia 
árak miatt több erőmű is 
visszavásárolta a termelését

Nagy mennyiségű beépült PV 
erőmű, valamint a napos 
időjárás



Rendszerszintű szolgáltatásokra gyakorolt hatás

A járványügyi helyzet új típusú kockázatokat hozott:

• Különösen fontossá vált a munkaerő helyettesíthetősége és pótlása, a munkavállalók védelme

• A járvány fokozódása esetén (pl. ellátási láncban kialakuló fennakadások) kialakulhatnak extrém

piaci viszonyok, amiket a szereplők beárazhatnak

• Karbantartási munkákat el kellett halasztania a piaci szereplőknek, ráadásul egyelőre hosszútávon

nem látható, hogy mikor pótolhatóak ezek a munkák, mivel ezeket jellemzően külföldi cégek végzik

Egyáltalán nem, vagy csak nagyon magas költségek mellett vállalnak az erőművek hosszú

távú kötelezettségeket, ezért rövidebb időtávú, havi beszerzést folytat le a MAVIR a

rendszerszintű szolgáltatások esetében.

A megnövekedett PV termelési arány miatt mFRR negatív terméket is beszerez a

rendszerirányító napi tendereken, valamint 2020 júliusától hosszútávú tenderen is.



Hazai villamosenergia fogyasztás változása

2019. és 2020. április 8-a összehasonlítása (napi maximum eltérés %-ban)

Adatok: MAVIR                Megj.: Mindkét évben munkanap és hasonló időjárás volt ezen a napon

Iparban gazdag területeken 
erősebb a visszaesés

Egyéb hatások is közrejátszanak, 
de az arányok jól érzékelhetőek



Régiós villamosenergia fogyasztás változása

2019 és 2020 április 17-e összehasonlítása (napi maximum eltérés %-ban)

Adatok: ENTSO-E                     Megj.: Mindkét évben munkanap és hasonló időjárás volt ezen a napon



Régiós villamosenergia fogyasztás változása

- Átlagosan 26%-kal csökkent a rendszerterhelés a régióban az elmúlt egy hónapban.
- Időjárás javulása és az óraátállítás szintén hatással volt a csökkenésre

MW

Vészhelyzet 03.11. Kijárási korlátozás 03.30.



MAVIR járványügyi intézkedések

A villamosenergia-ipar valamennyi szereplőjének együttműködése 
és áldozatos munkája a garancia a megváltozott helyzet sikeres 
kezelésében, az ellátásbiztonság fenntartásában. Köszönet érte!


