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A magyarországi villamosenergia-piac 2019-es évének áttekintése 

Összefoglaló a 2020. május 13-i online workshopról 

 

A REKK hagyományossá vált tavaszi árampiaci rendezvényének célja, hogy meghívott hozzászólók és a 
résztvevő piaci szereplők segítségével hozzájáruljon a hazai villamosenergia-piacon zajló folyamatok 
mélyebb megértéséhez és a transzparencia növeléséhez, hiteles képet adva a szakmai közönség 
számára az előző év piaci folyamatairól. Idén a nagykereskedelmi piacok mellett a kiskereskedelmi 
piacokon bekövetkezett fejleményekről is szó esett.  

 

I.  Nagykereskedelmi blokk 

 

Mezősi András, a REKK kutató főmunkatársa előadásában a nemzetközi és regionális villamosenergia-
nagykereskedelmi piacokon zajló legfontosabb tavalyi folyamatokat tekintette át. A villamosenergia-
árakra ható három fontos tényező közül tavaly a földgáz és a szén ára a spot piacokon csökkent (a 
határidős szénárakban nem volt számottevő változás), míg a szén-dioxid-kvótaár jelentősen 
növekedett és év végére 30 euró/tonna áron stabilizálódott. Ezen áralakulások hatására a clean dark 
spread (CDS)1 több európai piacon szinte egész évben negatív volt, ennek megfelelően a szénalapú 
villamosenergia-termelés jelentősen visszaesett, az Egyesült Királyságban szinte meg is szűnt. Ezzel 
szemben a clean spark spread (CSS)2 mutató a magas széndioxid-kvótaár és az alacsony földgázárak 
miatt sok piacon pozitív értéket vett fel, a földgáztüzelésű erőművek termelésének növekedését 
eredményezve.  

 

 

1. ábra – Szén-gáz váltás 2019-ben. Forrás: Mezősi András előadása 

 

 
1 A clean dark spread (CDS) a tőzsdei villamosenergia-árak és szén ára közti különbség, amely a kibocsátási egységekkel 
kapcsolatos költségeket is figyelembe veszi. A mutató a széntüzelésű erőművek rövidtávú jövedelmezőségét jelzi.  
2 A clean spark spread (CSS) a tőzsdei villamosenergia-árak és földgáz ára közti különbség, amely a kibocsátási egységekkel 
kapcsolatos költségeket is figyelembe veszi. A mutató a földgáztüzelésű erőművek rövidtávú jövedelmezőségét jelzi. 
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2019-ben az új beépített erőműkapacitások 90%-át a nap-és szélerőművek adták az EU-ban. A 
naperőműfejlesztések esetében nagyon koncentrált piacról beszélhetünk, a tavalyi év fejlesztéseinek 
80%-a öt országban valósult meg (DE, IT, UK, ES és FR). Érdekesség, hogy a 2019. évi 653 MW új 
naperőmű-kapacitással Magyarország az uniós top 10 országok közé került.3 A szélerőműpiac kevésbé 
koncentrált (bár tavaly a legtöbb új kapacitást üzembehelyező top 5 ország ugyanaz, mint a naperőmű-
piacon), és a növekedés is kevésbé kiugró, ám stabil. A fókusz a szárazföldi szélerőművekről az 
offshore-beruházásokra terelődik át. A jelentős megújulóenergia-fejlesztések hatására nőtt a megújuló 
energiaforrások aránya a villamosenergia-termelésben (2019-ben 35%), amelyhez az enyhe tél miatt 
visszaesett villamosenergia-fogyasztás is hozzájárult.4  

A zsinór villamosenergia-árak a legtöbb EU-tagállamban csökkentek 2019-ben az előző évhez képest. 
Ellentétes irányú változások figyelhetőek meg azonban a német és magyar villamosenergia-árakban. 
Míg Németországban a magas árak jobban csökkentek, mint az alacsony árak, és az átlagos csökkenés 
kb. euró/MWh mértékű volt, Magyarországon a magas és alacsony árak növekedtek, a közepes árak 
pedig csökkentek, így átlagolva nem változtak az árak. Németországban jelentősen nőtt a negatív árú 
órák száma (2018-ban 134-ről 2019-ben 211-re), és az is megfigyelhető, hogy minél közelebb 
helyezkedik el egy tagállam Németországhoz, annál nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a területén 
negatív árak. A market value (azaz a termeléssel súlyozott másnapi árak értéke) a német naperőművek 
esetében az előző évhez képest csökkent, onshore és offshore szélerőművek esetében nőtt, de 
mindhárom technológia esetében alacsonyabb a zsinór árnál. Ez azt mutatja, hogy a németországi nap- 
és szélenergia-termelők alacsonyabb értéket kaptak a megtermelt villamos energiáért, mintha azt a 
szabadpiacon értékesítettek volna. Ez részben azzal magyarázható, hogy mindkét technológia igen 
elterjedt Németországban, és amikor fúj a szél, vagy erőteljesen süt a nap, akkor kevesebb 
konvencionális erőművi termelés szükséges. 

 

Csermely Ágnes, a MEKH Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztályának főosztályvezetője a hazai 
villamosenergia-trendekre fókuszálva mutatta be a MEKH nemrég megjelent Piacmonitoring Árampiac 
2019 című riportjának nagykereskedelmi részét. Előadásából kiderült, hogy tavaly az európai trendhez 
hasonlóan alakult a magyar termelés összetétele, csökkent a lignitalapú termelés, és nőtt a földgáz-
tüzelésű, és megújuló energiaforrást hasznosító erőművek termelése. A Mátrai Erőműben a 
hatékonyabb nagyblokkok is termelésük csökkentésére kényszerültek az év második felében, a 
kisblokkok pedig már nem is üzemeltek az év végén. (2. ábra) 

A hazai földgáztüzelésű erőművek termelési adatain látszik, hogy az év második felében pozitívvá vált 
CSS hatására jelentősen nőtt a kihasználtságuk. A rugalmasság legnagyobb forrása a Dunamenti Erőmű 
G3 blokkja helyett a Csepeli Erőmű lett, amely alacsonyabb hatékonysággal termel, így árnövelő 
hatással bír. 

 
 

 
3 Adatok forrása: SolarPower Europe, 2020 
4 Adatok forrása: Sandbag, 2020 

http://mekh.hu/villamosenergia-piac-2019-emelkedo-fogyasztas-bovulo-termeles-csokkeno-import
http://mekh.hu/villamosenergia-piac-2019-emelkedo-fogyasztas-bovulo-termeles-csokkeno-import
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2. ábra – A Mátrai Erőmű nagy- és kisblokkjainak rendelkezésre álló kapacitásának, illetve termelésének változása. Forrás: 
Csermely Ágnes előadása 

 

Keresleti és kínálati tényezők hatására tavaly az év eleji kb. 7 euró/MWh-s spreadről év végére kb. 12 
euró/MWh-ra nőtt a német-magyar nagykereskedelmi éves termékek ára közötti különbség. Keresleti 
okok között említhetőek a szűk északi határkeresztező kapacitások, az ukrán liberalizációs folyamatok 
miatt eltűnő ukrán import, illetve a 2018. év végén Romániában elfogadott ún. sürgősségi rendelet. 
Utóbbi hatására megemelkedtek a román gázárak, így Magyarország nettó importőri szerepéből nettó 
exportőrré vált Románia irányába. Kínálati oldalon a két ország merit-orderje közti különbségek 
(Németországban magasabb megújulóenergia-penetráció, Magyarországon magasabb gázárak) 
játszanak szerepet.  

A szabályozási költségek 2019-ben nem nőttek szignifikánsan, de elindultak olyan folyamatok, amelyek 
alapján a jövőben a költségek jelentős növekedése várható. A MEKH számításai szerint ugyanolyan 
mértékben nőtt tavaly a fel- és leirányú szabályozási igény, mint a beépített naperőmű-kapacitás, ami 
azt mutatja, hogy nem pontosodnak a menetrendek. De nem csak a KÁT-mérlegkör, hanem a többi 
mérlegkör menetrendezési eltérése is jelentős. Az eltérés le irányban jelentősen nőtt 2019 során. A 
kiegyenlítési igény bizonyos időszakokban jól korrelál a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) 
termelésével, de arbitrázs lehetőségek is állhatnak a háttérben. A KÁT-os megújulóenergia-termelők 
szigorúbb menetrendezése irányába hatnak a 2020. áprilisában bevezetett módosítások. A METÁR-
termelők eleve teljes kiegyenlítési felelősséggel rendelkeznek.  

A növekvő megújulóenergia-termelés miatt a MAVIR-nak egyre nagyobb szabályozási kapacitást kell 
lekötnie. Az adatok alapján a tavaszi hónapokban az aFFR leszabályozási piacon jelentősen csökken a 
kínálat, ami ártüskék kialakulásához vezetett az elmúlt években. Ez a tavaszi ártüske tavaly az aFFR 
felszabályozási piacon is megjelent. Egyelőre a szűkösség főként a tavaszi időszakban jelentkezik, de 
ahogy nő a MAVIR részéről a szabályozási energia iránti kereslet, úgy fordulhatnak elő hosszabb 
időszakokban is ártüskék a jövőben. Emiatt fontos, hogy a MAVIR a következő időszakban mozgósítani 
tudja az akkreditált, ám fel nem ajánlott kapacitásokat. 
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II. Kiskereskedelmi blokk 

 

Vékony András, a REKK kutató főmunkatársa a workshop kiskereskedelmi blokkjában a hazai 
kiskereskedelmi villamosenergia-piac trendjeit mutatta be. Az adatok forrása a MEKH által közölt 
„villamosenergia ipari társaságok adatai” adatsor. A lakossági piacra jellemző, hogy a 
szabadkereskedelmi szegmens az elmúlt években lényegében eltűnt mind a nagyfogyasztók, mind a 
kisfogyasztók esetében. 2019-ben a fogyasztók 99,6%-a az egyetemes szolgáltatás keretében vételezte 
a villamos energiát. Az árakat vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági szegmensben 2017 végén 
elszakadtak a szabadpiaci árak az egyetemes szolgáltatás átlagáraitól, és megfigyelhető a szabadpiaci 
árak szétnyílása fogyasztói szegmensenként is. Az egyetemes szolgáltatás átlagára csökkent 2018-ról 
2019-re.  

A nem lakossági piacon a szabadpiac aránya 98%-os, az elmúlt években ez az arány növekedett, majd 
2018 óta megállt. Az egyetemes szolgáltatás keretében nagyobb arányban a 20 MWh-nál kisebb 
villamosenergia-felhasználású kisfogyasztók vételeznek. 2017 óta évente kb. 20%-kal növekedtek a 
nem lakossági szabadpiac végfelhasználói átlagárai. A vizsgált adatok alapján az árnövekedés nagyrészt 
év elején történik, ami arra utal, hogy nagy az éves szerződések aránya. Az év közbeni áringadozás a 
nagyobb fogyasztású szegmensekben jellemző, ahol a fogyasztók a nagykereskedelmi piacok alakulását 
jobban követő szerződésekkel rendelkezhetnek. A kisfogyasztók esetében nagyobb árnövekedés 
történt 2018 és 2019 között, mint a nagyfogyasztóknál.  

A MEKH adatai alapján vizsgáltuk a kereskedői nyers beszerzési árak és a szabadpiaci fogyasztók 
átlagárainak különbségét. Ezek az éves átlagos különbségek (árrések) jelentősen nőttek 2017 és 2019 
között, 2019-ben a nem lakossági fogyasztók esetében átlagosan 4,1 Ft/kWh-t, a lakossági piacon 5,5 
Ft/kWh-t tettek ki. Az árrés a kisfogyasztóknál a legnagyobb. A különbséget magyarázhatja a KÁT- és 
METÁR-pénzeszközök, illetve egyéb díjak és kockázati tényezők növekedése. A felhasznált adatokból 
nem látszik, hogy a növekvő árrések növekvő költségeket fedeztek, vagy növekvő profitabilitást is 
jeleznek.  

Bár a beszerzési árak és végfelhasználói árak kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy a 
kisfogyasztóknál gyenge a korreláció, minél nagyobb fogyasztókat nézünk, annál jobban leköveti a 
végfelhasználói ár a beszerzési ár változását. 

 

3. ábra – Az elmúlt évek áralakulása a nem lakossági szabadpiaci területen. Forrás: Vékony András előadása 
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Kecskeméti Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének árampiaci elemzője reagált a 
bemutatott adatsorokra. Véleménye szerint azok a lakossági fogyasztók, akik szabadpiacon vételeznek 
vagy zöldáramot vásárolnak, vagy korábban leszerződtek a szabadpiacra, és nem tértek vissza az 
egyetemes szolgáltatásba. A nem lakossági fogyasztók közül különösen a 20 MWh alatti kategóriában 
vételeznek sokan az egyetemes szolgáltatás keretében, ami nehezen érthető, hiszen az egyetemes 
szolgáltatás áránál alacsonyabb a szabadpiaci ár. A nem lakossági, szabadpiaci ármozgások valóban azt 
tükrözik, hogy a kkv szektor jellemzően az utolsó negyedévben vásárol a következő naptári évre. A 
nagyfogyasztóknál éves, többéves fix áras és struktúrált beszerzések is megfigyelhetőek.  

Kecskeméti Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a REKK árrésszámításának alapját képező MEKH-
adatszolgáltatásban szereplő mennyiség (2019-ben 215 TWh) nem csak a szabadpiaci értékesítést 
tartalmazza, hanem az egyetemes szolgáltatók beszerzéseit és egyéb spekulatív célú beszerzéseket is. 
2019-ben az egész villamosenergia-szabadpiac volumene csak 27 TWh-t tett ki. Emiatt az adatsor nem 
mutatja jól a szabadpiaci szegmens valós beszerzési árait. A kiskereskedelmi piacon a szerződéskötés 
back-to-back alapon történik, ezért az ajánlati áraknál a forward termékár és az euró/forint árfolyam 
az irányadó.  
 

 

4. ábra – Árazás a kiskereskedelmi villamosenergia-piacon. Forrás: Kecskeméti Balázs előadása 

 

A kereskedők árazásánál attól függően, hogy éven belül mikor történik az szerződéskötés, nagy 
különbség lehet mind a zsinórtermék árában, mind az árfolyamban. Mivel a fogyasztók nagy része, 
főleg a kisfogyasztásúak, az év második felében vásárol, a 2018-ban év vége felé megnövekedett 
zsinórár jelentősen növelte a 2019-es végfelhasználói ár fő komponensét. Ehhez még hozzáadódik az 
előre jelzett profil többletköltsége, a teljes ellátáshoz kapcsolódó díjak, a kiegyenlítő energia költsége, 
valamint finanszírozási költségek és egyéb kockázati felárak. További jelentős tétel a KÁT- és METÁR 
pénzeszköz, amelynek értéke 2019-ben átlagosan 2,16 Ft/kWh-t tett ki. Mindezen tételek együttes 
figyelembevételével nem adódik 4 Ft/kWh-s árrés a kiskereskedelmi piacon. Mivel az elérhető ár 
nagyban függ a beszerzés időzítésétől, érdemes az árváltozás kockázatát több részletben történő, 
struktúrált beszerzéssel csökkenteni.  
 

 

 

Az online workshopon elhangzott előadások elérhetőek a „A magyarországi villamosenergia-piac 2019-
es évének áttekintése” esemény oldalán.

 

https://rekk.org/esemeny/230/a-magyarorszagi-villamosenergia-piac-2019-es-evenek-attekintese
https://rekk.org/esemeny/230/a-magyarorszagi-villamosenergia-piac-2019-es-evenek-attekintese

