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A 2017. JANUÁRI MAGAS HUPX ÁRAK ELEMZÉSE
W

Januárban extrém magas árak alakultak ki a hazai villamosenergia-tőzsdén. Január 11-én egyes órákban 300 €/MWh-s
árak is előfordultak, miközben a környező országokban - Szerbiát és Horvátországot leszámítva - az árak normál szinten
mozogtak.

W

Az extrém magas árak kialakulása mögött a következő tényezők együttes hatása állt: a több éves átlagnál 10 fokkal
alacsonyabb hőmérséklet, ami miatt a fogyasztás 6,5 %-kal volt magasabb a szokásosnál, a Mátrai Erőmű lignites és a
Dunamenti Erőmű G3-as blokkjának kiesése; az osztrák irányú importlehetőség megszokott szinthez képesti 200 MW-os
csökkenése.

W

Összesen közel 2400 MW-nyi „esemény” történt a magyar árrégióban január 11-én, ami a 17000 MW-os régiós fogyasztás
15%-ának felel meg.

W

Ugyanakkor összességében nagyon távol állt a magyar villamosenergia-rendszer attól, hogy fogyasztói korlátozásokat
kelljen bevezetni.

W

Az árak január utolsó két hetében Európa-szerte megugrottak, a jövőben hasonlóan szélsőséges időjárási viszonyok
(komoly fagyok és kedvezőtlen széljárás) mellett előfordulhatnak az utóbbi pár évben megszokotthoz képest jóval
magasabb árú időszakok.

REKK POLICY BRIEF | 02/2017

1/5

WWW.REKK.ORG
Mit hozott a januári hideg? Extrém magas
másnapi áramárak Magyarországon és a
régióban

érdemes kiemelni. A hideg időjárás Európa-szerte magas
keresletet generált januárban; a megújuló termelés – ezen
belül is elsősorban a német széltermelés – drasztikusan
visszaesett január második felében (35 GWh-ról 17 GWh átlagos órás termelésre). E két hatás eredőjeként a régiós
maradó kereslet január 18-án és 25-én (a hónap utolsó két
szerdáján, mely tipikusan a hét legmagasabb keresletű
napja) 20, illetve 23 GW-tal volt magasabb, mint a január
11-i szerdán, amely a fogyasztáshoz viszonyítva 15, illetve
20%-ot jelent. Ennek hatására Németországban a kezdeti
36€/MWh-ról 86 €/MWh-ra drágult a másnapi villamosenergia-ár január 25-ére. Hasonló tendenciát figyelhetünk
meg Csehországban és Szlovákiában (56-ról 87 €/MWh-ra
drágult a másnapi ár), illetve Romániában is, habár ez
utóbbi esetében már január 11-én is viszonylag magasan,
70 €/MWh-n kereskedtek a másnapi zsinórárammal, amely
a vizsgált időszak végére 97 €/MWh-ra kúszott fel. Ezen
számokból is látható, hogy Magyarországon akkor voltak az
igazán nagy ártüskék, amikor a környező országokban – leszámítva Horvátországot és Szerbiát – viszonylag alacsony
volt a másnapi zsinóráram ára. Ez tehát önmagában nem ad
magyarázatot arra, hogy Magyarországon miért január 11-én
figyelhettünk meg kiugróan magas árakat.

Az elmúlt évek során elszokhattunk mind az ártüskék jelenlététől, mind a tartósan magas áramáraktól, a január azonban megmutatta, hogy egy hideg tél és néhány további
tényező együttes előfordulásakor komolyan felszökhetnek
az árak nemcsak hazánkban, de a régióban is. Rövid elemzésünkben elsősorban a január 11-én kialakuló, 300 €/MWht is elérő árak mögött húzódó okokat keressük, de szintén
kitérünk a január második felét jellemző, régiós szinten is
hosszantartóan magas árú időszakra, továbbá megvizsgáljuk a magyar piac január 7-ei eseményeit, amikor váratlanul
egyszerre esett ki két meghatározó erőművi egység, a mátrai lignitblokkok és a Dunamenti G3-as blokk is. A villamosenergia-árakban ugyan nem tükröződött a hirtelen kínálati
sokk, a rendszerirányítónak azonban a szokásoshoz képest
jóval több tartalék behívásával sikerült csak megteremtenie
az egyensúlyt.
Az előző télhez képest komoly változást figyelhetünk meg a
másnapi HUPX árakban január első hetét követően. Míg a
decemberi időszakban szinte teljes egészében az egy évvel
korábbi árak körül mozgott a tőzsde, addig a január 11-i ártüskét követően 50-100 €/MWh-s többletet látunk. A megfelelő okok feltárásához érdemes régiós kontextusban vizsgálni a kérdést.

Magyarország a balkáni árrégióhoz csatlakozik

€/MWh

A január 11-i ártüske már korántsem tekinthető a teljes régiót jellemző jelenségnek. A német-osztrák piac nem mozdult
meg, a piac-összekapcsolásban résztvevő szomszédaink
Keresletnövekedés és megújulótermelésárai pedig megemelkedtek ugyan, de közel sem olyan mércsökkenés a tágabb régióban
tékben, mint a hazai, valamint a szerb és a horvát árak. Jól
működő piacok esetén a határkeresztező kapacitások ereElsőként a tágabb régiót vizsgáltuk (AT, CZ, DE, GR, HU, LU,
jéig árkiegyenlítődés történik – vagyis elvben csak azon orRO, RS, SI) a piac-összekapcsolásban részt vevő 1 és egyéb,
szágok között alakulhat ki árkülönbség, ahol a határon
a régióban meghatározó országokkal. Az árak alakulását
szűkület van. Jól látható, hogy Magyarország minden,
nagyban befolyásoló tényező az úgynevezett maradó keklasszikusan olcsónak tekinthető irányból (AT, SK, UA) mareslet, mely a fogyasztás és a megújuló, illetve nukleáris
ximális mennyiségeket importált, és ugyanez igaz az adott
(vagyis az alacsony határköltséggel rendelkező, így biztonapon szintén jóval alacsonyabb árral rendelkező Romániásan termelő) erőművek termelésének különbségeként adóra is. A magyar piac a balkáni árrégióhoz csatlakozott, ahol
dik. Ennek elemeit vizsgálva régiós szinten a következőket
a szerb és horvát árak mellett - transzparens árjelzés hiányában csak a határkeresztező kapacitások
1. ÁBRA: HUPX MÁSNAPI ÓRÁS ÁRAK DECEMBER 1. ÉS JANUÁR 31. KÖZÖTT, 2015-2016, VALAMINT 2016kihasználásából valószínűsíthető módon –
2017-ES IDŐSZAKBAN
a bosnyák, macedón, montenegrói és albán
árakkal került egy szintre. Fontos megje350
gyezni, hogy a Balkánon csak Szerbiában
és Horvátországban működik áramtőzsde,
2015-2016
300
azonban ezek likviditása is viszonylag ala2016-2017
csony, így nem feltétlenül tudnak minden
250
pillanatban transzparens árjelzéssel szolgálni. Ezt támasztja alá a szlovén-horvát
200
irányú vezeték telítetlensége az adott órában több mint 160 €/MWh-s árkülönbség150
nél, illetve a Horvátországból Szlovéniába
történő export előfordulása is. Fontos ész100
revenni azt is, hogy Magyarország ezen
kritikus január 11-i napon is a balkáni orszá50
gok felé exportált, elsősorban Horvátország irányába.
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1 SZLOVÁKIA ADATHIÁNY MIATT NEM SZEREPELT AZ ELEMZÉSBEN.

forrás: HUPX
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egy, illetve két héttel később 100 és 200 MW-tal kevesebb
áramot hoztak be, mint január 11-én. A komolyabb különbség a határkeresztező kapacitások kihasználtságában látható: 11-én csaknem 95%-os, míg 18-án és 25-én már csak
79-80%-os kihasználtság volt megfigyelhető. Ennek oka elsősorban az, hogy a teljes régióban egy komoly drágulást
hozott a fent már említett régiós szintű maradókereslet-növekedés január második felére, így az árkülönbségek jelentősen lecsökkentek. A január 11-ei kiugró fogyasztást tehát
nagyobb arányban kellett belső forrásból fedezni.

2. ÁBRA: RÉGIÓS ÓRÁS ÁRAK (€/MWH), ILLETVE KERESKEDELMI ÁRAMLÁSOK,
2017. JANUÁR. 11. 8:00-9:00
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Magyarországon január elején jelentős nem tervezett erőművi kiesések követték egymást: január hetedikén a hajnali
órákban a Mátrai Erőmű lignites blokkjait le kellett állítani az
extrém hideg időjárás miatt. Szintén erre a napra esett a
Dunamenti Erőmű G3-as egységének hirtelen leállása. Az
előbbiek január 10-ével kezdtek el ismét termelni, de 11-én is
csupán a kapacitás mintegy harmada volt elérhető. A Dunamenti Erőmű érintett blokkja csak január 22-ére tudott
rendelkezésre állni. Január során további tervezett és nem
tervezett erőművi leállások történtek:

250
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W

Pakson január 18-tól 4 napig 250-500 MW kapacitás
nem volt elérhető üzemzavar miatt

W

Csepelen január 21-e és 26-a között jelentették 146 MW
nem tervezett kiesését

forrás: REKK ábra, ENTSO-E, CROPEX, POLPX, SEEPEX adatok alapján 2

W

Mi történt január 11-én? Erőművi kiesések, alacsony NTC, magas kereslet

a Gönyűi Erőmű január 26-tól tervezett karbantartáson
volt

W

kisebb meghibásodások történtek a Budapesti, a Lőrinci, illetve a Bakonyi Erőműben is

71

A fent bemutatott árrégiót vizsgálva megállapítható, hogy a
január 11-i fogyasztás 2016. január 1-je óta abszolút maximumnak tekinthető, köszönhetően az extrém hideg időjárásnak. Az egy héttel későbbi fogyasztásnál mintegy
1000 MW-tal magasabb keresletet figyelhettünk meg,
ami nagyjából 6,5%-os kereslettöbbletet jelent. Mindemellett a régió importja nem volt kiemelkedően magas:

Az erőművi kiesések a hazai tüzelőanyag-mixre is jelentős
hatással voltak. Január 11-én a lignitalapú villamosenergiatermelés átlagos órás mennyisége mindössze 275 MW volt,
ez az érték egy héttel később már 668 MW-ra növekedett.
Ezzel szemben január 18-án az egyik atomerőművi blokk
nem volt elérhető teljes kapacitással, ugyanakkor a földgázalapú termelés növekedett, részben
annak köszönhetően, hogy a Dunamenti
G3-as blokk részleges kapacitással már képes volt működni.

3. ÁBRA: HAZAI VILLAMOSENERGIA-MIX A JANUÁRI SZERDAI NAPOKON

Napi átlagos kapacitás, MW
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A fentieket tetézte, hogy a januárban gyakorlatilag végig jellemző 600 MW-os NTCérték az osztrák-magyar határon ezen a
napon 400 MW-ra csökkent. Ez egyébként
nem tekinthető egyedi esetnek, decemberben az ünnepek alatt hosszabb időszakra
hasonló
mennyiség
állt
rendelkezésre, akkor azonban ez nem látszott meg az árakon. A január 11-i, rendkívül kifeszítettnek tekinthető helyzetben
azonban azonnal éreztette hatását, és a két
ország árai extrém mértékben elszakadtak
egymástól.

forrás: REKK ábra, MAVIR adatok alapján
2 NTC: NETTÓ ÁTVITEL KAPACITÁS. AZ A MENNYISÉG, AMELYET ADOTT IDŐPILLANATBAN MAXIMÁLISAN KERESKEDELMI EXPORTRA/IMPORTRA IGÉNYBE LEHET VENNI.
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Az ellátásbiztonság nem volt veszélyben
Joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire volt drámai a
helyzet, milyen távol állt hazánk attól, hogy fogyasztói korlátozásokat kelljen bevezetni. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogy mennyi szekunder és tercier fel irányú
tartalékkapacitás volt a rendszerben, amelyet nem hívtak le,
illetve mennyi olyan gáz- és olajtüzelésű erőmű, amely szabad kapacitással rendelkezett, azaz a tartalékpiacon nem
volt lekötve, és emellett nem teljes kapacitással működött.
A hazai gáz- és olajtüzelésű erőművek beépített kapacitása
összesen 3482 MW, amelyből a számításaink alapján a maximálisan a hálózatra adható villamos energia mennyisége
egy magas, 10%-os önfogyasztással számolva 3133 MW. Ebből minden egyes órában levontuk azon kapacitásokat,
amelyek tervezett vagy nem tervezett kiesést jelentettek le
az adott órában, így megkaptuk az összes elérhető kapacitást. Ezen értéket az adott órai gázos és olajtüzelésű termeléssel csökkentve megkapjuk, hogy mennyi volt a szabad
kapacitás, amely rendelkezésre állt, de valamilyen oknál
fogva nem termelt (az ábrán a három terület összege). A
legkézenfekvőbb ok, hogy szekunder vagy tercier felszabályozási tartalékként kötötték le részben vagy teljes mértékben, ezért fent kellett tartani szabad kapacitásokat.

W

Az ábrából az alábbi fontos konklúziókat vonhatjuk le:
W

Rendszerbiztonsági szempontból a legkritikusabb órák
nem január 11-én, hanem január 7-én fordultak elő,
amikor egyszerre estek ki a Mátrai és a Dunamenti
Erőmű kapacitásai. Ugyanakkor ezen a napon a legkritikusabb órában is minimálisan 80 MW-nyi tartalékkapacitás állt még a rendszerirányító rendelkezésére, és
további közel 600 MW-nyi kapacitás volt szabadon elérhető. Azaz ha bármelyik hazai erőművi blokk kiesik is
az említett kettőn kívül, akkor is lett volna elegendő
hazai kapacitás, hogy azt pótolja.

W

Január 11-én az ellátásbiztonság tekintetében sokkal
jobb volt a helyzet, hiszen az összes órában legalább
500 MW-nyi olyan tartalékkapacitás volt lekötve, amelyet biztosan nem hívott be a MAVIR. A reggeli órákban 150-200 MW-nyi felszabályozási tartalékkapacitást
hívott be a rendszerirányító. Kérdés, hogy ezen kapacitások behívása a lekötött tartalékokból történt-e. Ha
nem, akkor a nagykereskedelmi piacon elérhető kapacitás egyes órákban 150 MW alatt volt, ellenkező esetben összesen 300 MW-nyi kapacitás lett volna a piac
számára elérhető. Mivel a tartalékok lekötése több hónappal korábban történt, ezért elképzelhető, hogy
olyan erőművek álltak tartalékba, amelyek relatíve olcsón tudtak volna a nagykereskedelmi piacra villamos
energiát értékesíteni, de nem tudták növelni a termelésüket. Az adatok azt mutatják, hogy a magas határköltséggel működő olajtüzelésű erőművek nem voltak
teljes mértékig lekötve tartalékként, mégsem termeltek
ezen a napon.

Megvizsgáltuk, hogy januárban az egyes órákban hogyan
alakultak az erőművi kapacitások három csoportra osztva:
W

Minimálisan még rendelkezésre álló lekötött szekunder
és tercier kapacitás: Az elemzés során az adott órára
vonatkozó szekunder és tercier felszabályozási tartalékot csökkentettük a lehívott szekunder és tercier kapacitással.

W

Piac számára minimálisan elérhető kapacitás: Azon kapacitások, amelyek rendelkezésre álltak az adott órában (vagyis nem jelentettek le kiesést), nem voltak
sem szekunder, sem tercier felszabályozási tartalékként
lekötve és nem is hívták le őket a kiegyenlítő energiapiacon, ugyanakkor nem termeltek az adott órában.

4. ÁBRA: ELÉRHETŐ GÁZ- ÉS OLAJTÜZELÉSŰ KAPACITÁSOK 2017. JANUÁRBAN, MW
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Nagykereskedelmi vagy tartalékkapacitásra rendelkezésre álló kapacitás: Mivel nincs publikusan elérhető
információ arról, hogy milyen mértékben hívták le a kiegyenlítő energiát a lekötött tartalékokból, ezért az
ábrán jelzett kapacitásról csak azt tudjuk megállapítani, hogy vagy tartalékként volt lekötve, vagy szabadon
értékesíthetett volna a nagykereskedelmi piacon. A jelzett terület továbbá éppen megegyezik a lehívott szekunder és tercier felszabályozási tartalékkal is.
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W

A jelenlegi MAVIR-gyakorlat alapján a
szekunder és a tercier kapacitások átruházása nehézkes, pedig azok rugalmas átadása révén jelentősen csökkenthetőek lennének a piaci villamosenergia-árak ilyen kiélezett helyzetekben, miközben a lekötött
mennyiség nem változna.
Összességében megállapítható, hogy a
magyar rendszer nem volt olyan helyzetben, hogy fogyasztói korlátozásokat kelljen
bevezetni. A magyar rendszer kezelni tudott egy n-2-es szituációt, méghozzá olyan
helyzetben, hogy a két kieső kapacitás is
nagyobb méretű volt.
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Piac számára minimálisan rendelkezésre álló kapacitás
Nagykereskedelmi vagy tartalékkapacitásra rendelkezésre álló kapacitás
Minimálisan még rendelkezésre álló lekötött kapacitás

forrás: MAVIR-adatok alapján REKK-számítás
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Szükséges-e lépnünk a hasonló helyzetek
elkerülése érdekében, és ha igen, hogyan?
A január Európa-szerte visszahozta a tartósan magasabb
árakat, a legkiugróbb ártüske azonban a magyar tőzsdén
jelentkezett, egy héttel az általános régiós árnövekedést
megelőzően. Ennek hátterében több, részben egymástól
független, részben a hideg időjárás nyomán kialakuló esemény állhatott. Az ország a balkáni régióhoz csatlakozott
árak tekintetében, az északi határokon rendelkezésre álló
NTC mértéke nem volt elég ahhoz, hogy a jóval alacsonyabb osztrák, szlovák és román árak hatása érezhető legyen hazánkban. Az árrégióban kialakuló magas kereslet, a
hazai erőművi kiesések (Mátrai Erőmű és Dunamenti Erőmű), illetve a gáztüzelésű kapacitások nem teljes körű kihasználtsága, valamint az osztrák-magyar NTC lecsökkenése együttesen mintegy 2400 MW-nyi „eseményt”
produkált az adott napon, ami a teljes régiós fogyasztás
15%-ának felel meg. Összességében tehát azt állíthatjuk,
hogy sok, viszonylag jelentős eseményre volt egyszerre
szükség a január 11-i kiugróan magas hazai árak kialakulásához. Ugyanakkor ezek az események nem tekinthetőek
teljesen függetlennek, hiszen a keresletnövekedés és a legjelentősebb erőművi kiesés (Mátrai Erőmű) a hideg időjárás
számlájára írhatóak. Ezért véleményünk szerint nem zárható
ki hasonló helyzetek kialakulása a jövőben sem.
Fontos megállapítása az elemzésnek, hogy az áramellátás
korlátozásától igen messze állt a hazai rendszer, még a legkritikusabbnak tekinthető napon – január 7-én – is közel
700 MW-nyi szabad gáz- és olajtüzelésű kapacitás állt rendelkezésre.
Felmerül a kérdés, hogy problémát jelent-e az ártüskék, illetve a néhány hétig tartó magas árú időszakok (újbóli)
megjelenése. Az ilyen órák előfordulása jó ösztönző lehet a
kifejezetten csúcsidőszaki kapacitásokba történő beruházásokhoz, illetve az ilyen típusú erőművek fenntartásához,
melyek bezárása lehetséges forgatókönyv egy tartósan alacsony árkörnyezetben. A hasonló keresleti csúcsok kielégítésére az erőművi kapacitások jelenlegi szinten való
fenntartása vagy esetleges bővítése mellett megoldást jelenthet a határkeresztező kapacitások bővítése is. Ez várhatóan alacsonyabb költségek mellett képes kritikus
helyzetben is visszafogni az áremelkedést, ugyanakkor ez a
jelenleg is magas importarány további növekedésével járna.
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Szerzők
Mezősi András 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2014-ben PhD fokozatot is szerzett. 2006-ban
került gyakornokként a REKKhez, ahol mostanra már szenior
kutató. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana, a különböző energiapiaci beruházások értékelése,
illetve a villamosenergia-piacok
közgazdasági modellezése. Számos projektben vett részt, amely során a hőszektort és az
épületek hőfelhasználását modellezte.
Kácsor Enikő a Budapest Corvinus Egyetemen gazdaságelemzés alapszakán 2011-ben, majd a
biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak aktuárius
szakirányán 2014-ben végzett.
2015-ben megkezdte tanulmányait a Budapesti Corvinus
Egyetem doktori iskolájában
közgazdasági területen. A kutatóközponthoz 2011 februárjában
csatlakozott
ösztöndíjasként,
majd 2014 februárjától kutató munkatársként kezdett dolgozni. Fő kutatási területe a villamos energia és a megújuló
energia, ezen belül kiemelten a tartalékpiac, a nemzetközi
árak összehasonlítása és elemzése, megújuló szabályozás és
támogatási rendszerek. Gázpiaci és árampiaci modellek
frissítésében, fejlesztésében szintén részt vett.

REKK ALAPÍTVÁNY
A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy
Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek
létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor
holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson
európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és
iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és
kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai
sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az
Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energiaés infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és
a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük
nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek
megismerésére.
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