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Egypúpú
vagy kétpúpú?
A nyári magas HUPX árak és a PV-terjedés
várható árhatása Magyarországon
Idén immár másodszor – a januári
után július végén–augusztus elején – alakultak ki igen magas árak a magyar nagykereskedelmi villamosenergia-piacon. A nyári kritikus héten a
másnapi HUPX órás árak számtalanszor
meghaladták a 100 €/MWh-t, miközben
a német piacon ezen idő alatt az árak
40 €/MWh körül alakultak.

A piaci szereplők visszajelzései
alapján az ártüskék gyakoriságának növekedése egyelőre nem érte el
azt a kritikus szintet, ami a magánberuházások megindítását vonná maga
után, viszont azokhoz a beruházásokhoz, amelyek az egyes erőművi blokkok
továbbműködéséhez szükségesek, már
elegendőek lehetnek.

A magas hazai árak kialakulása a
viszonylag magas kereslet mellett
magyarázható a néhány napra visszaeső osztrák importkapacitásokkal, az
elhúzódó balkáni szárazsággal, illetve
hazánkban (az egyik paksi blokkban, illetve a Mátrai Erőműben) és a régió
más országaiban tapasztalható tervezett erőművi karbantartásokkal.

A német piacon a naperőművi kapacitások terjedése révén a legdrágább árak a dél körüli órákról a reggeli és a késő délutáni időszakra helyeződtek át. Így az áralakulás görbéje a
korábbi egypúpú alakról kétpúpúra változott.
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Különböző PV kapacitásmennyiségek mellett modelleztük a lehetséges magyar árváltozást a nyár legmagasabb áraival rendelkező napon.
Míg 600 MW esetén nagyjából 20, 1000
MW esetén kb. 40 €/MWh-val csökkennének az árak a nap közepén, addig
2000 MW esetén már a német árak
szintjére csökkenne le a magyar nagykereskedelmi ár a dél körüli időszakban.
Magyarországon tavaly év végén
2000 MW körüli PV engedélykérelem futott be a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz, ha
ezek a kapacitások megépülnek, az jelentős változásokat hozhat a nyári áralakulásban, és hozzájárulhat a kiugróan magas árak csökkenéséhez. Mindez
akár új üzleti modellek kidolgozását is
életre hívhatja mind a kereskedők, mind
az erőművek részéről.
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Ártüskék – A visszatérő új trend?
Az elmúlt néhány év folyamán hozzászokhattunk, hogy
az európai árampiacokat a válság előtt jellemző magas
árak eltűntek: az átlagos árszint jóval alacsonyabb, mint
2008 környékén, és az ártüskék felbukkanása is jelentősen megritkult. Ez utóbbi esetén hozott változást
Európa-szerte a 2017-es év fagyos januárja (lásd részletesebben: REKK Policy Brief 2017/2), majd a nyár folyamán
a régióban ismét kiugróan magas órás árak alakultak ki
több júliusi és augusztusi napon is. Bár a nyári fogyasztási csúcsok még lényegesen elmaradnak a téliektől, és
a válság előtti szintet sem érik el, hosszú távon számíthatunk hasonló ártüskék kialakulására, hiszen a 2017-es nyár
esetén sem tapasztalhattunk extrém magas fogyasztást.
Elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy milyen hatással lehet
az időjárásfüggő termelés az árakra, és csökkentheti-e
a hasonló ártüskék kialakulásának valószínűségét itthon
a nagyobb arányú fotovoltaikus termelés elterjedése.

országokban is erre a néhány hétre időzítették
a tervezett erőművi leállásokat.
A naperőművi termelés hatása a napi árgörbére

A nyár legmagasabb árait augusztus 4-én regisztrálták
a HUPX-on, ennek megfelelően a következőkben ezen
hét történéseire koncentrálunk. Ahogy a következő ábrán
jól látható, a négyes piac-összekapcsolásban részt vevő
szomszédaink mindegyikénél komoly ártüskék voltak
megfigyelhetőek. A román árak szinte végig a magyar
árakkal együtt mozogtak, míg a cseh és szlovák piacok
jellemzően alacsonyabb csúcsidőszaki árakon zártak, és
egymástól is hosszabb időszakokra elszakadtak.

A vizsgált időszakban a német árak az egész hét
folyamán csak néhány óra esetén haladták meg
a 40 €/MWh-s árszintet. Ennek a különbségnek
egy lehetséges oka a pont a magas keresletű
órákban jelentős naperőművi termelés. A napon
belüli fogyasztási csúcsok nyáron jellemzően a dél
körüli órákban alakulnak ki, így a naperőművek
tömeges megjelenéséig ezen órákban alakulnak
ki a legmagasabb árak is. Ez jellemző hazánkra,
illetve a régió többi országára is. Ezzel szemben
a német piacon, ahol a naperőművi termelés akár
20-30%-át is adhatja a teljes napközbeni termelésnek,
megváltozik a napi maradó kereslet (a maradó
kereslet kiszámításához a teljes keresletből levontuk
a naperőművi és a szélerőművi termelést) lefutása,
amely döntően határozza meg az árak alakulását.
A naperőművek a reggeli és a késő délutáni órákban
viszonylag alacsony kihasználtsággal tudnak működni,
a termelés maximuma jellemzően dél körül alakul
ki. Így a jellemző napi maradó kereslet alakulásában
megfigyelhető, hogy két maradó keresleti csúcs
lesz, és eltűnik a dél körüli legmagasabb (maradó)
fogyasztás. Így az árak is elmozdulnak, napon belül
a magas árak a reggeli és a késő délutáni órákban
fordulnak elő. Ennek eredményeképpen a korábban
egypúpú árgörbét felváltja a kétpúpú görbe.

1. ábra: Régiós órás árak alakulása a legmagasabb
magyarországi árú egy hétben (2017.07.31.–2017.08.05.)
Forrás: ENTSO-E alapján REKK számítás

2. ábra: A németországi kereslet, maradó kereslet,
naperőművi és szélerőművi termelés (2017.07.31.–2017.08.06.)
Forrás: ENTSO-E alapján REKK számítás

A nyári magyarországi magas árak háttere

A magas hazai árak kialakulása a viszonylag magas
kereslet mellett magyarázható lehet a néhány napra
visszaeső osztrák importkapacitásokkal és az elhúzódó
balkáni szárazsággal. A csúcsfogyasztási érték ezen
a héten azonban még így is 350 MW-tal (5%-kal) kisebb
volt, mint az idei téli fogyasztási csúcs. További jelentős
hatást gyakorolt, hogy ebben az időszakban az egyik
paksi blokk, illetve a Mátrai Erőmű jelentős kapacitása
is tervezett karbantartáson volt, valamint a környező
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Milyen hatással járhat
a PV nagyobb arányú elterjedése
a magyar árakra?
A német példa alapján kijelenthető, hogy a PV termelés
jelentős hatással lehet az árakra egy adott piac esetén.
Ugyanakkor a PV elterjedése nem csak árcsökkentő hatással
bírhat, hanem árnövekedést is okozhat egyes órákban. Ha a
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PV termelés olyan szintet ér el, amely a napközbeni termelésből már kiszorít szenes vagy lignites termelést, akkor ezek
a blokkok az esti órákban sem indulnak el a magas indítási
költségek miatt. Így drágább, gáztüzelésű blokkoknak kell
kielégíteni a keresletet ebben az időszakban. Emiatt az esti
órákban magasabb árak alakulnak ki, mint amik a szenes
kapacitások termelése esetén lettek volna.
A következőkben azt vizsgáljuk, hogyan alakulnának
a magyar nagykereskedelmi villamosenergia-árak, ha
jelentősebb mennyiségű naperőművet telepítenének
itthon. A kérdés aktualitását a tavalyi év végén nagyjából
2000 MW kapacitásra beadott engedélykérelem adja.
A vizsgálathoz a HUPX-on órás szinten historikusan elérhető
„bid-ask-curve”-ökből indultunk ki. Az eredeti kínálatot
eltoltuk az adott órára becsült naperőművi termeléssel oly
módon, hogy a termelés nullás áron került be. Ez természetesen komoly egyszerűsítés, hiszen a kereskedői ajánlatadás
vélhetően megváltozna nagyobb arányú naperőművi kapacitások megléte esetén, ugyanakkor a vizsgálat jól mutatja,
hogy milyen különböző hatással lehet az árak alakulására
1 MW kapacitás délután 1-kor és este 7-kor.
A naperőművi termelés becsléséhez a MAVIR tüzelőanyagok szerinti bontásban elérhető órás termelési adatai
mellett – mely a KÁT-os termelők által előállított energiára vonatkozik a naperőművek esetén – a MEKH által
rendelkezésünkre bocsátott kapacitás adatokat használtuk. Ezek segítségével kiszámoltuk a legmagasabb árral
rendelkező augusztus 4-i nap esetén az 1 MW-ra jutó
átlagos órás termelést. Ennek segítségével határoztuk
meg, hogy adott mennyiségű PV rendszerbe integrálása
esetén a vizsgált órákban mennyivel tolódna el a kínálat.

az esetben már jól látható a „kétpúpú” lefutás. 2000 MW
esetén pedig már van olyan óra, ahol a német árak szintjére
esik vissza a becsült magyar ár. Reggel 7-8 és este 9-10 esetén
azonban továbbra is megmarad a két piac közötti 80 €/MWh-s
körüli különbség, hiszen ekkor rendkívül alacsony a naperőművek kihasználtsága, ugyanakkor a kereslet magas. Az árgörbe
alakja nagyon hasonló a német aznapi görbéhez, a fő különbség a volatilitás és az árszintek között figyelhető meg.

3. ábra: 2000 MW PV telepítésének hatása
(2017.08.04. 13:00), REKK-becslés
Forrás: HUPX, MAVIR és MEKH adatok alapján REKK számítás

Négy forgatókönyvet vizsgáltunk: a 600, 1000 és 2000 MW
kapacitás telepítése mellett megnéztük, hogy a jelenleg nagyjából 250 MW-nyi naperőművi kapacitás (a háztartási méretű
erőműveket is beleértve) megléte nélkül hogyan változott
volna a magyar árgörbe a vizsgált napon. Ez utóbbi esetén a
kritikus órákban 15-20 €/MWh-val lett volna drágább az áram,
míg körülbelül hasonló mértékű csökkenést hozhatott volna
plusz 600 MW kapacitás. 1000 MW telepítése esetén már
több mint 40 €/MWh-val csökkenhetett volna az ár, és ebben
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4. ábra: A PV-penetráció hatása a magyar árakra
a legmagasabb árakkal rendelkező nyári napon (2017.08.04.)
Forrás: HUPX, MAVIR és MEKH adatok alapján REKK számítás; EEX
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Konklúzió
A 100-120 €/MWh-t idén másodszor tartósan elérő árak
ellenére a piaci szereplők visszajelzései alapján az ártüskék gyakoriságának növekedése egyelőre nem érte el azt
a kritikus szintet, ami a magánberuházások megindítását
vonná maga után, viszont azokhoz a beruházásokhoz,
amelyek az egyes erőművi blokkok továbbműködéséhez
szükséges, már elegendőek lehetnek.

Továbbá elmondható, hogy a megújuló energia terjedése
jelentős hatással lehet az árak alakulására és a piac működésére, ami komoly kihívások elé állítja a piaci szereplőket. A fent említett nagy mennyiségű PV engedélykérelemből az iparági becslések alapján néhány éven belül
megvalósulhat 600-800 MW-nyi naperőművi kapacitás
hazánkban, ami a fentiek alapján már jelentős változásokat hozhat. Ez új üzleti modellek kidolgozását hívhatja
életre mind a kereskedők, mind az erőművek részéről.
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