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REKK Jelentés az Energiapiacokról 2017/4

Az energiarendszerek napjainkban zaj ló globál is átalakulása minden korábbinál nagyobb kihívás elé ál l ította a
döntéshozókat. Az új kihívásokra stratégiai válaszokat kel l adni. Az oktatásban, i l letve a kutatásban elért
eredményekre építve ezért jött létre 201 6-ban a REKK Regionál is Energia- és I nfrastruktúra-pol itikai
Együttműködésért Alapítvány. Az alapítvány cél ja, hogy hozzájárul jon ahhoz, hogy Közép-Európában üzleti és
környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az alapítvány
felvál la lt küldetése, hogy a szektor hol isztikus 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 civi l csoportok között. Az
alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amely az
energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuál is kérdésekben előremutató válaszokat
fogalmaznak meg, és a regionál is és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük nyíl ik az iparág technológiai
és szabályozási fej leményeinek megismerésére.

A REKK Alapítvány a fenti célokat elsősorban a következő tevékenységeken keresztül kívánja elérni :

  N yi lvános szakmai fórum megteremtése a hazai , európai , regionál is és nemzetközi energiapol itikai
törekvések megismertetéséhez és megvitatásához.

  Az energiapiacok és más hálózatos közműszolgáltatások működésére, környezetére, szabályozására
és az érintett szektorokban megvalósuló piaci működésre vonatkozó ismeretek bővítése, az
alkalmazott gyakorlat megismertetése, oktatása és kutatása.

201 7-ben az első félévben a szakmai fórumainkon az európai uniós „Winter Package” által javasolt szabályozási
változásokat tárgyaltuk. A magyar nyelvű Winter Package workshopon a több mint 400 oldalas joganyag ér-
telmezésével ésa várható hazai konzekvenciákkal foglalkoztunk, a május 30-i angol nyelvű régiós konferencián
pedig a vi l lamos-energiapiac regionál is integrációjának részleteit elemezték a meghívott neves külföldi intéze-
tek vezetői (EN TSO-E, Florence School of Economics, RAP, Energy Community). 201 7 második félévében előre-
mutató témákkal foglalkoztunk: a J ack Delors I nstitute által készített Energy Transtion tanulmány bemutatója
kapcsán megvitattuk a következő energiacsomag várható koncepcionál is kereteit, és innovációs előadássoro-
zatot indítottunk "REKK Energy Futures" néven.

A REKK Alapítványnak 201 8-ban is az lesz a célkitűzése, hogy minél több nemzetközi kutatási eredményt és si-
keres projektet mutasson be a magyar szakmai közönségnek. Az első féléves munkatervben a következő témák
szerepelnek: az energetikai innovációk támogatáspol itikai környezete, az energiatárolás jövője, a megújuló
energia arányának sikeres növelése a magyar hőpiacon, a legfrissebb brüsszel i gázpiaci kutatások eredményei
(Qou Vadis, LN G) és az ukrán gázszektor sikeres európai integrációjának előfeltételei .
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Kedves Olvasó!

Mostani számunkat a
201 7 harmadik ne-
gyedévében lezaj lott
lényegesebb energiapi-
aci folyamatok áttekin-
tésével kezdjük. Ezt
követően részleteseb-
ben elemezzük az eu-
rópai nagykereskedel-
mi vi l lamosenergia-
piacon 201 5 óta lezaj-
lott folyamatokat, át-
tekintjük a budapesti
távhőszolgáltatásban

résztvevő erőművek gazdasági helyzetét, és meg-
vizsgál juk az európai földgáztárolói szektor ki látásait.

Első cikkünkben áttekintjük, hogy 201 5 óta milyen
főbb folyamatok zaj lottak az európai nagykereske-
delmi vi l lamosenergia-piacon, bemutatva a vi l lamos-
energia-fogyasztás változását, a beépített erőművi
kapacitások összetételének és a vi l lamosenergia-ter-
melés tüzelőanyag-szerkezetének alakulását. Vizsgál -
juk továbbá a határidős és spot piaci vi l lamos-
energia-ár alakulását, érintve a csúcs- és völgyidei
árak arányát és az ártüskék gyakoriságát, i l letve az
európai megújulóáram-tenderek tapasztalatait is, kü-
lönös tekintettel a támogatási igények alakulására.

Második írásunkban az európai földgáztárolói szek-
tor pénzügyi életképessége és a tárolók el látásbiz-
tonsági értéke között feszülő el lentmondással
foglalkozunk. Az Európai Bizottság földgáztárolásra
vonatkozó stratégiai elképzeléseinek publ ikációját
követően a REKK külön tanulmányban vizsgálta meg
az európai földgáz infrastruktúra el látásbiztonsági
szerepét és a tározók rendelkezésre ál lását biztosí-
tani hivatott szabályozói beavatkozások (tározói kö-
telezettségek és stratégiai tartalékok) hatását.
Cikkünkben ezen tanulmány tárolókra vonatkozó
legfontosabb megál lapításait foglal juk össze.

Utolsó cikkünkben a budapesti távhőszolgáltatásban
meghatározó súlyt képviselő erőművek (Budapesti
Erőmű, Alpiq Csepel , MVM Észak-Budai Fűtőerőmű)
201 6. évi fő gazdálkodási adatait mutatjuk be, rámu-
tatva üzleti tel jesítményük eltérésének egyes ma-
gyarázó tényezőire, különösen az adózás elért
eredményre gyakorolt hatására. Az érintett erőmű-
vek jövedelmezőségének vizsgálata mel lett kitérünk
a kapcsolt erőművek jövőbeni piaci lehetőségeit
nagyban meghatározó uniós és hazai jogszabályi
előírásokra is.
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Nemzetközi ártrendek
Hazai árampiaci helyzetkép
Hazai gázpiaci helyzetkép

Energiapiaci elemzések
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Az európai gáztárolók szerepének vizsgá-
lata piaci modellezéssel
A budapesti távhőszolgáltatásban
résztvevő erőművek gazdasági helyzetének
elemzése

Főszerkesztő:
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Az olajpiacokon 201 7 harmadik negyedévében be-
érett az OPEC országok termeléskorlátozása: az első
félévi stagnálást követően a Brent-árak a június végi
45 U SD/hordó szintről szeptember végére a 59
U SD/hordóra emelkedtek. Az áremelkedés hátteré-
ben az OPEC országok 201 6. novemberi megál lapo-
dása ál l , melynek értelmében 1 ,2 mil l ió hordóval
csökkentik napi kitermelésüket. A kereslet növeke-
dése és a kitermelés korlátozása az év első félévé-
ben fokozatosan csökkentette a korábban felhal-
mozódott készleteket, így az árak júl iustól újra
növekedésnek indultak. A kitermelés-korlátozási
megál lapodást idén májusban 201 8 márciusáig
meghosszabbították, így a piaci elemzők szerint az
árszint az elkövetkező évben sem sül lyed 56
U SD/hordó alá.

A nemzetközi szénpiacokon folytatódott az idén jú-
niusban megindult gyors áremelkedés: az ARA szén-
árak a harmadik negyedév során 1 5%-kal emel-
kedtek, így szeptember végére visszatértek a tavaly
év végén tapasztalt, 90 $/t feletti tartományba. Az
áremelkedés hátterében elsősorban a kínai szénter-

melés tervszerű csökkentése, és az ezzel egy időben
tapasztalt erős keresletnövekedés ál lt. A 201 6-2020
közötti időszakra meghirdetett kínai ötéves terv a
széntermelés drasztikus, 800 mil l ió tonnás csökken-
tését irányozta elő; ezt részben (szénbányászati) ka-
pacitásfeleslegek csökkentése és a szektor moder-
nizálása, részben a széntüzelésű erőművek által
okozott légszennyezettség enyhítése indokolta. A
termelés visszafogása azonban kedvezőtlen időjárá-
si körülményekkel esett egybe: az eleinte szokatlanul
száraz időjárás a vízerőművi tározók töltöttségét,
majd a júl iusi esőzések és áradások a vízerőművi
termelés további csökkentéséhez vezettek. Az erős
gazdasági növekedés és hőhul lámok miatti megnö-
vekedett vi l lamosenergia-kereslet csak a széntüzelé-
sű erőművek termelésének növelésével volt
kielégíthető. A növekvő tüzelőanyag-igényre nem tu -
dott kel lő gyorsasággal reagálni a termeléskorláto-
zással küzdő szénbányászat, ami a kínai szénimport
növeléséhez és a nemzetközi szénárak emelkedésé-
hez vezetett.

A nemzetközi földgázpiacokon az első félévben ta-
pasztalt erőtel jes árcsökkenés a harmadik negyed-
évben lefékeződött. Az Egyesült Ál lamokban

tapasztalt enyhe időjárás és lanyha ke-
reslet következtében a H enry H ub föld-
gázára a harmadik negyedévben
mintegy 5%-kal tovább mérséklődött, de
a japán spot LN G-árak a negyedév vé-
gén gyors emelkedésbe kezdtek: a J KM
(J apan Korea M arker) szeptember végén
50%-kal haladta meg a nyár elej i érté-
ket. Az ázsiai spot LN G piaci árának
emelkedésében szerepe volt a kínai
energiaszektorban zaj ló, szénről föld-
gázra történő átál lásnak, és az ezt kísé-
rő gyors keresletnövekedésnek, i l letve
az ausztrál LN G-létesítmények elhúzódó
karbantartásának. M ivel a kínai gázfo-
gyasztás az utóbbi évtizedben lezaj lott
gyors növekedésnek köszönhetően ma
már közel duplája a J apán értéknek, a

2 017 harmadik negyedévében az olajpiacon befejeződött az év eleje óta tartó stagnálás, és a Brent-árak
30%-os növekedést produkálva a 60 USD/hordó közeli szinten zárták a negyedévet. Az európai földgáz-

piacokon viszonylag eseménytelenül telt a negyedév: az ázsiai spot LNG piacokon bekövetkező késő nyári-
kora őszi hirtelen áremelkedés az európai piacokon nem éreztette hatását. A nyár eleji nyomott kontinen-
tális gázpiaci árak az időszak végére enyhe növekedést produkáltak: szeptemberre 17-18 EUR/MWh szinten
álltak a TTF spot árak. Az európai villamosenergia-piacokon a harmadik negyedévet a nemzetközi szénárak
és a kvótaárak folyamatos emelkedése, illetve a francia atomerőművek rendelkezésre állásával kapcsola-
tos aggodalmak határozták meg. A határidős áramárak ennek hatására mind az európai, mind a magyar
piacon folyamatosan növekedtek: az éves zsinórtermékek ára a HUPX-en 46 EUR/MWh szinten zárta a ne-
gyedévet. A hazai földgázszektorban jellemzően eseménytelen nyári időszakot idén az ukrán export rendkí-
vüli megugrása, és a szokásos szintet messze meghaladó betárolás határozta meg.

1 . ábra A Brent nyersolaj azonnali, és az ARA-jegyzésű szén legrövidebb határidős havi
árának alakulása 201 6. januártól 201 7. szeptemberig
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spot LN G-árakra egyre erősebb hatással
vannak a kínai gázpiaci egyensúlytalan-
ságok. Bár a kínai LN G-import ma még
elmarad a japán szinttől , a spot LN G-
árak belátható időn belül éppoly mér-
tékben kiszolgáltatottá válnak a kínai
kereslet változásaitól , mint ahogy az a
szénpiacon tapasztalható.

Az európai földgázárak a harmadik ne-
gyedév során szintén emelkedtek, bár
az ázsiai áraknál szelídebben: a júniusi
végi 1 5 EU R/M Wh-s gázárak szeptember
végére 1 7-1 8 EU R/M Wh szintre emel-
kedtek. J ú l iusban az Egyesült Királyság-
ba érkező LN G-szál l ítmányok, a magas
norvég kitermelés és az alacsony keres-
let következtében az N BP árak még
meglehetősen nyomottak voltak. A
kontinensre irányuló export megnőtt,
ami a groningeni kitermelés növekedé-
sével együtt a TTF árakat is alacsony
szinten tartotta. A nyomott piaci helyzet
augusztustól kezdett megváltozni: a
norvég kitermelés akadozása, a brit
LN G-szál l ítások elmaradozása és a Ya-
mal vezetéken kezdődő, majd a N ord
Stream vezetéken szeptemberben foly-
tatódó karbantartási munkálatok a
kontinentál is gázárak növekedését
eredményezték.

A határidős vi l lamosenergia-piacokon a
második negyedévben tapasztalt
stagnálást nyáron markáns erősödés
követte. A növekvő szénárak, i l letve a
kvótapiacokon tapasztalt áremelkedés
hatására a német éves zsinórtermékek
ára a negyedévben 1 3%-kal növekedett.
A tavalyi év azonos negyedévéhez ké-
pest a havi , negyedéves és éves termé-
kek ára 20-25%-kal volt magasabb.

A másnapi piacokon a hőmérséklet, a
megújuló termelés és a csapadék
mennyisége mozgatta az árakat. J ú l ius
elején a hűvösebb időjárás csökkentette
ugyan a keresletet, de az alacsony meg-
újuló termelés, i l letve a francia nukleáris
reaktorok elhúzódó karbantartása a né-
met másnapi árakat igen magas, 36-37
EU R/M Wh szinten tartotta. A hónap
második felében azonban a megújuló
termelés növekedése és az atomerő-
művi rendelkezésre ál lás javulása 30
EU R/M Wh szintre csökkentette a spot
piaci árakat. A nyomott árszint egészen
augusztus második feléig kitartott, ami-
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2. ábra Irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 6. áprilistól 201 7. szeptemberig
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3. ábra Az EEX áram éves határidős árának, il letve a decemberi szállítású határidős CO2-
kvóta árának (EUA) alakulása 201 6. januártól 201 7. szeptemberig
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Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján

Clean dark spread

Clean spark spread 

HUPX

Clean spark spread EEX

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű
erőművek) alakulása 201 6. január–201 7. június között

Megjegyzés: Mindkét mutató a tőzsdei villamosenergia-árak és az erőművi termelési költségek
különbözetét mutatja meg, ahol a termelés költsége az egy MWh villamos energia előállításához
szükséges tüzelőanyag (földgáz, illetve szén) árából, továbbá a CO2 kibocsátást fedező szennyezési
jogok költségeiből adódik össze. A számításhoz a német EEX tőzsde spot zsinór áramárat, valamint a
hollandiai TTF hub spot gázárat és az ARA szénárat vettük alapul. A napi jegyzésárakkal és a
gáztüzelésű erőművek esetében 50%-os, a széntüzelésűeknél pedig 38%-os hatásfok feltételezésével
számított mutatókat havi átlagban tüntettük fel az ábrán.
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kor újra 36-37 EU R/M Wh szintre emel-
kedtek a másnapi árak. Szeptember első
felében visszatért a mérsékelt, 30
EU R/M Wh árszint, de a negyedév végére
a francia nukleáris kapacitások nyári
karbantartás utáni üzembe ál lásának fo-
kozatos késleltetése („restart fears”)
minden korábbinál magasabb szintre, 40
EU R/M Wh fölé emelte a másnapi árakat.

A francia nukleáris reaktorok vizsgálatával
összefüggő hírek időről időre felborzolták
a piaci szereplők kedélyét, a határidős és
a másnapi piacokon egyaránt árnöveke-
déseket okozva. Jó példa erre a francia
nukleáris felügyelet (ASN) augusztus 1 6-i
bejelentése arról , hogy az elhíresült Le
Creusot öntödében folyó vizsgálatok
eredményeit ismertető akták „korábban
ismeretlen szabálytalanságok” tömegére
világítottak rá. A piaci szereplők aggódni
kezdtek, hogy a vizsgálatok az érintett re-
aktorok októberre és novemberre terve-
zett üzembe állásának késleltetéséhez
vezetnek, ami a francia határidős árak
(Q4-1 7 és Q1 -1 8) azonnali , 5 EUR/MWh-s
emelkedését váltotta ki. Ősszel , a tél i fű-
tési szezon közeledtével ezek az aggodal-
mak újra felerősödtek, amihez az is
hozzájárult, hogy az EDF több, karbantar-
tásban lévő reaktorának üzembe állásá-
nak tervezett időpontját megváltoztatta.
Szeptember második felében a francia
spot árak folyamatosan meghaladták a
40 EUR/MWh-t, a novemberi csúcsidei
árak pedig elérték a 75 EUR/MWh-t,
mintegy 5 EUR/MWh-val meghaladva az
angol árakat is.
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5. ábra A havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 201 7 II I . negyedévében
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6. ábra A hazai erőművek havi nettó villamosenergia-termelése, valamint a havi nettó
villamosenergia-import 201 6. jűlius és 201 7. szeptember között

7. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 6. júli-
us és 201 7. szeptember között
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Az európai vi l lamosenergia-árakra jelen-
tős hatással volt a kvótaárak növekedése
is. 201 7 első felében a francia és német
atomerőművek termelése jelentősen el-
maradt a megelőző évitől , a csapadék-
szegény időjárás miatt pedig a
vízerőművi termelésben is mintegy 40
TWh elmaradás mutatkozott. A hiányt a
fosszi l is erőművi termelés, mindenek-
előtt a földgáztüzelésű blokkok megnö-
vekedett termelése pótolta, ami jelentős
többletkeresletet eredményezett a kvó-
tapiacon. A kvótakeresletet tovább erő-
sítették a kvótapiaci szabályozás
szigorodására vonatkozó várakozások.
Az Európai Bizottság és a Parlament
egyetértett abban, hogy a Piaci Stabi l itási
Tartalék segítségével a korábban terve-
zettnél gyorsabb ütemben kel l kivonni a
piacról a kvótatöbbletet. A kvótakeresle-
tet a fosszi l is többlettermelés mel let az
árnövekedésre számító piaci szereplők
vásárlásai is felhajtották, ami a negyedév
során mintegy 40%-os kvótaár-növeke-
dést eredményezett.

A német gáztüzelésű és széntüzelésű
erőművek jövedelmezőségének 201 7 el-
ső felében tapasztalt fokozatos közele-
dése a harmadik negyedévben megál lt:
jú l iusban a két erőműtípus jövedelme-
zősége gyakorlati lag megegyezett, de a
negyedév végére a széntüzelésű erőmű-
vek jövedelmezősége 2 EUR/MWh-val
meghaladta a gázos erőművekét.
Amennyiben azonban a jövedelmezősé-
get nem a spot, hanem a határidős árak
alapján számítjuk, akkor a gázos erőmű-
vek jövedelmezőségének javulása töret-
len: az év elején még masszívan negatív
-8 €/MWh-s clean spark spread a ne-
gyedév végére -0,45 EUR/MWh-ra emel-
kedett. A gáztüzelésű erőművek helyze-
tének javulása a szén- és gázárak eltérő
dinamikájának és a kvótaárak emelke-
désének köszönhető.

Az osztrák és a szlovák irányú importka-
pacitások árai a nyáron tovább emel-
kedtek. Míg az idei második
negyedévben az átlagos havi importka-
pacitás ára szlovák irányból 4 EUR/MWh
körül alakult, addig a harmadik negyed-
évre ez megduplázódott; szeptemberben
a szlovák importkapacitás ára a 1 0
EUR/MWh-t is meghaladta.
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Forrás: EEX, OPCOM, OTE, HUPX
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8. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
összehasonlítása, 201 7. április-szeptember között

9. ábra A magyar és cseh áramtőzsde különböző mértékű árkülönbözeteinek
gyakorisága 201 7. július-szeptember között
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Forrás: REKK számítás OTE adatok alapján
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Forrás: MAVIR, HUPX

Pozitív kiegyenlítő

Negatív kiegyenlítő

1 0. ábra A kiegyenlítőenergia-árak és a spot HUPX ár napi átlagainak alakulása 201 7 II -
I I I . negyedévében

Megjegyzés: Az ábrán a szürke sáv felső szélét a HUPX másnapi ára, az alsó szélét pedig a HUPX
másnapi árának –1-szerese határozza meg. A MAVIR Kereskedelmi Szabályzata értelmében a HUPX
másnapi ára a pozitív kiegyenlítő energia árának, míg a HUPX másnapi árának –1-szerese a negatív
kiegyenlítő energia árának szab alsó korlátot.
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A piaci szereplőknek al lokált mennyiség nem válto-
zott, 450 M W-t hirdettek meg 201 7 harmadik ne-
gyedévében. Ezzel szemben az osztrák kapacitás
jelentősen csökkent, szeptemberben nem került sor
havi termék aukciójára. A szűkülő mennyiségeknek
is köszönhetően az osztrák importkapacitás díja au-
gusztusban a 1 7EU R/M Wh-t is meghaladta. A román-
magyar határ havi kapacitásaukcióin importirányba
láthatunk 1 EU R/M Wh-nál magasabb árakat, de en-
nek mértéke nem haladta meg egyik hónapban sem
a 3EU R/M Wh-t. A dél i határokon nem látunk változá -
sokat, azok nem tűnnek igazán szűkösnek, amelyet a
kialakult alacsony árak is mutatnak.

A hazai vi l lamosenergia-fogyasztás az utolsó ne-
gyedévben éves összehasonlításban 4%-kal növeke-
dett, köszönhetőn többek között annak, hogy júl ius
végén, augusztus elején lényegesen magasabb volt a
fogyasztás az egy évvel korábbihoz képest, a szokat-
lanul elhúzódott hőhul lámok miatt. A hazai termelés

az egy évvel korábbihoz képest 1 ,5%-kal
csökkent, így az import esetében 1 8%-os
növekedést figyelhettünk meg, így a ne-
gyedévben a nettó import aránya meg-
haladta a 32%-ot.

I dén májustól folytatódik mind a H U PX-
en, mint pedig a többi európai áram-
tőzsdén a határidős, éves zsinórtermé-
kek drágulása. I dén május óta a régiós
tőzsdéken ezen termék ára 1 6-20%-kal
drágult, köszönhetően a földgáz- és a
szénárak emelkedésének. Szeptember
végére a német-magyar spread 1 0
EU R/M Wh-ra növekedett, ráadásul a
magyar piac a román piacnál is 2
EU R/M Wh-val magasabb értéken zárt a
negyedév végén (7. ábra).

A H U PX másnapi áraiban két jelentős
áremelkedést tapasztalhattunk a ne-
gyedévben. J ú l ius legvégén-augusztus
elején a másnapi árak megközelítették a
1 00 EU R/M Wh-s sávot, míg az órás árak
egyes időszakokban 1 50 EU R/M Wh-t is
meghaladták. Ennek oka a kiemelkedően
magas hőmérséklet, amely több mint
egy héten keresztül jel lemezte hazánkat.
H abár a nyári csúcsfogyasztási rekordok
nem dőltek meg, de a balkáni szárazság
miatt a tőlünk délre elhelyezkedő orszá-
gok erőtel jes importra szorultak. Végül
kismértékben csökkent ezen napokban
az osztrák irányú importkapacitás, i l letve
a Paksi Atomerőmű egyik blokkja terve-
zett karbantartás miatt nem volt elérhe-
tő. Ezen okok együttese vezetett ahhoz,

hogy közel 1 00 EU R/M Wh-s másnapi ár alakul jon ki ,
miközben a német másnapi árak 30 EU R/M Wh-s
sávban ingadoztak. Egy másik, kisebb csúcsot is
megfigyelhetünk, amely augusztus 20-a után néhány
nappal következett be, de ekkor a magyar ár 80
EU R/M Wh alatt tudott maradni. U gyanakkor a más-
napi árak tekintetében igen nagy a magyar piaci fel-
ár a német, i l letve a cseh piachoz képest. Az előbbi
esetében a negyedévben átlagosan 1 8,4EU R/M Wh,
míg az utóbbi esetben ez 1 4,7 EU R/M Wh volt. Ezzel
szemben a román-magyar átlagos eltérés 1
EU R/M Wh alatt van.

Ebben a negyedévben a H U PX nagyon elszakadt a
cseh piac áraitól , különösen az augusztus kritikus
ebből a szempontból , hiszen ekkor az órák mind-
össze 5%-ban alakult ki azonos ár a két piacon, míg
közel 60%-ban az átlagos órás árkülönbség 1 0-50
EU R/M Wh között volt (9. ábra). Az órák további 1 2%-
ában ennél is nagyobb, 50-1 00 /M Wh-s árkülönbség
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1 1 . ábra A kiigazítatlan és hőmérséklettel korrigált havi földgázfogyasztás alakulása
201 6. április és 201 7. szeptember között az előző év megfelelő havi fogyasztási adataival
összevetve
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1 2. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása 201 6. április – 201 7.
szeptember között
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volt a két tőzsde másnapi órás áraiban.
Szeptemberre ezután közeledett a két
piac egymáshoz, az órák 37%-ban 1
EUR/MWh alatti árkülönbség volt megfi-
gyelhető, és a nem volt olyan óra, amikor
50 EUR/MWh feletti árkülönbözetet ta-
pasztalhattunk volna.

A tőzsdei árak nagyban meghatározzák a
menetrendtől való eltérés költségét is. A
kiegyenlítő energia elszámolásának
rendszerét a MAVIR ugyanis úgy alakí-
totta ki , hogy arra ösztönözze a piaci
szereplőket, hogy az előre látható hiányt
vagy többletet elsősorban tőzsdei adás-
vétel lel kezel jék – vagyis a várható hiányt
ne érje meg a kiegyenlítőenergia-piacról
beszerezni , i l letve a várható többletet ne
legyen érdemes ott értékesíteni. Ennek
érdekében a fel irányú kiegyenlítő ener-
gia ára nem lehet alacsonyabb, mint az
adott időszakra vonatkozó HUPX-ár, a le
irányú kiegyenlítő energiáért pedig a
rendszerirányító nem fizet többet, mint a
tőzsdei ár. A 201 7. harmadik negyed-
évében a pozitív kiegyenlítő energia át-
lagára meghaladta a 26 Ft/kWh-t, amely
azonban 0,9 Ft/kWh-val elmarad a 201 7-
es átlagártól . A negyedévben volt olyan
néhány nap, amikor az átlagos pozitív
kiegyenlítő energia ára meghaladta az 50
Ft/kWh-t is (1 0. ábra).

A harmadik negyedévben folytatódott az
év eleje óta tartó fogyasztásnövekedés: a
júl ius-szeptember közötti időszakban
mért földgázfogyasztás 1 1 %-kal haladta meg a tavalyi
év hasonló időszakában mért értéket, melynek hátte-
rében főként a gazdasági növekedés kiemelkedően
magas, 4,1 %-os harmadik negyedévi üteme állt. 201 7
első három negyedévében összességében 1 1 %-kal
(mintegy 800 mil l ió m3-rel) nőtt a magyar gazdaság
földgázfogyasztása, jól lehet a növekedés fele az átla-
gosnál hidegebb tél i időszaknak tudható be.

A 1 64 mil l ió m3-es nyári fogyasztásnövekedés azon-
ban eltörpül az Ukrajnába irányuló export és a hazai
betárolás ugrásszerű növekedése mögött. A harma-
dik negyedévben mért 1 ,7 mil l iárd m3-es ukrán ex-
port közel 1 mil l iárd m3-rel haladja meg a tavalyi
értéket, miközben a hazai tárolókba a nyári időszak-
ban megszokottnál 60%-kal nagyobb mennyiséget,
2,3 mil l iárd m3 földgázt tároltak be.

A növekvő export és az intenzív betárolás az osztrák
irányból érkező importban semmilyen változást nem
eredményezett. A harmadik negyedévben osztrák ol-
dalról a tavalyival szinte hajszálpontosan megegyező
földgázmennyiség importjára került sor. A mosonma-
gyaróvári betáplálási pont átlagos kihasználtsága al ig
81 %-os volt, ami jelentősen elmarad a tavalyi időszak
94%-os értékétől. Ez azt mutatja, hogy az idei év már-
ciusában végrehajtott 1 8%-os fizikai kapacitásbővítés
a jelenlegi igényeket ki tudja elégíteni.

A földgázexport és a betárolás összességében közel
2 mil l iárd m3-es igénynövekedésének túlnyomó
többségét ukrán irányból érkező importból elégítet-
ték ki. A beregdaróci betáplálási pont kihasználtsága
augusztus elején szokatlanul magasra, 80-90% kö-
zötti szintre ugrott. Ukrán irányból augusztus és
szeptember folyamán napi 50 mil l ió m3 földgáz ér-
kezett, melynek jelentős részét, napi átlagban mint-
egy 1 3 mil l ió m3-t visszaszál l ították Ukrajnába.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

m
il

li
ó

m
3

/n
a

p
 (

1
5

°C
)

Forrás: FGSZ

Gázáram

Lekötött addícionális

megszakítható kapacitás

Lekötött nem-megszakítható

kapacitás

Fizikai kapacitás

1 3. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) betáplálási pont forgalma 201 6. július és 201 7.
szeptember között, a lekötött nem megszakítható és megszakítható kapacitások mellett
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1 4. ábra A beregdaróci (ukrán) betáplálási pont forgalma 201 6. július és 201 7. szeptem-
ber között, a lekötött nem megszakítható kapacitások mellett

Megjegyzés: A 2016. augusztus-szeptemberi kapacitáslekötési adatok az FGSZ honlapján nem
elérhetőek

Megjegyzés: A 2016. augusztus-szeptemberi kapacitás-lekötési adatok az FGSZ honlapján nem
elérhetőek
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Az ukrán export augusztusi megugrása rekord nagy-
ságúra, 1 ,7 mil l iárd m3-re növelte a negyedéves ma-
gyar gázexportot, amire eddig tél i időszakokban sem
láttunk példát. Az ukrán irányba bonyolított szál l ítá-
sok ezen időszakban a tel jes magyar földgázexport
70%-át tették ki , míg az átlagosnak tekinthető 434
mil l ió m3-es szerb export 25%-os részt képviselt. A
horvát export továbbra is csekély mértékű, 71 mil l ió
m3, míg román irányba egyáltalán nem történtek
szál l ítások.

Ahogy korábban rámutattunk, a rendkí-
vül i ukrán export, i l letve a hazai táro-
lókba betárolt szokatlanul nagy
földgáz-mennyiségek mögött nem oszt-
rák, hanem ukrán irányból történő
többletszál l ítások ál ltak. Amint azt a 1 6.
ábra adatai mutatják, az orosz földgáz-
import ára augusztusban jelentősen
(mintegy 1 7%-kal) a TTF árszintek alá
esett, ami jelentősen megnövelte az
orosz földgázbeszerzések vonzerejét.
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Forrás: REKK számítás EIA, Gaspool és Eurostat adatok alapján

Elismert földgázár

Orosz import

TTF 

Kevert 

import

Megjegyzés: Az „elismert földgázár” a MEKH által számított, negyedévenként meghatározott
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó elismert fajlagos földgázár REKK általi becslése a rendeletileg
szabályozott gázárképlet, valamint a rendeletileg előírt euró- és dollárárfolyamok alapján, publikus
információk felhasználásával. A becslés nem veszi figyelembe a gázárképletben szereplő tárolói gáz
hatását az elismert árra. A „kevert importot” hasonló becslés alapján számítjuk, de ebben az esetben
a rendeletileg előírt helyett piaci devizaárfolyamokat veszünk figyelembe.
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1 5. ábra Az ukrán, horvát, román és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 6. július
– 201 7. szeptember között

1 6. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a tényleges beszerzési költségek
alakulásának becslése 201 6. július – 201 7. szeptember között
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Az elemzés alapján a következő főbb megál lapításo-
kat vonhatjuk le:

  A fogyasztásnövekedés üteme továbbra is
igen mérsékelt. 201 6-ban 1 ,3%-kal nőtt az
európai vi l lamosenergia-fogyasztás, viszont
201 7-ben az első féléves fogyasztás nem
tért el érdemben a 201 6. évi első féléves
adattól . 201 0-től a fogyasztás mindössze-
sen 1 %-kal nőtt hét év alatt, jelentős inga-
dozásokat produkálva az egyes években.

  Az erőművi beruházásokat továbbra is a tá-
mogatott megújuló projektek dominál ják.
201 6-ban Európában összesen 24,5 GW
erőművi kapacitást helyeztek üzembe,
melynek 86%-a megújuló bázison épült.
Ezek közül is kiemelkednek a szélerőművi
beruházások, amelyek az új kapacitások
51 %-át adták.

  A földgázalapú termelés a több éves lejtme-
netet követően újra növekedésnek indult. A
l ignit alapú vil lamosenergia-
termelés 1 0%-kal csökkent az
elmúlt egy évben a 201 5-ös év-
hez viszonyítva, miközben a
gázbázisú termelés mintegy
50%-kal növekedett. A szél- és
naperőművi termelés növeke-
dését kompenzálta, hogy a víz-
erőművek mintegy 1 0%-kal
kevesebb vil lamos energiát
tudtak termelni.

  Habár az európai áramtőzsdé-
ken 201 6 végéig jelentősen es-
tek az árak, 201 6 októberétől
el indult egy erőtel jes árdrágu-
lás, amely a mai napig is tart, és
ami a magyar nagykereskedel-
mi árakat újra 50 EUR/MWh fe-
letti szintre emelte. Ezzel
párhuzamosan egyre gyako-
ribbá váltak a 1 00 EUR/MWh
feletti ártüskék, elsősorban a
tél i időszakokban.

  A megújuló erőművi beruházások támoga-
tási igénye folyamatosan csökken: a jelen-
leg épülő offshore szélparkok termelési
költsége megközelíti a versenypiaci árakat.
A megújulóáram-tendereken kialakult árak
közelítik a piaci árakat, a PV esetében
mindössze 1 0-20 EUR/MWh-ás felárat ta-
pasztalhatunk, a német és spanyol szélten-
derek esetében ez még alacsonyabb.

A vi l lamosenergia-fogyasztás változása az elmúlt
években az uniós országokban igen hektikusan ala-
kult. Ha az aggregált számokat elemezzük, akkor azt
láthatjuk, hogy az EU-ban 201 5-ről 201 6-ra 1 ,3%-kal
nőtt a fogyasztás.

A cikkben elemezzük, hogy 2015 óta milyen főbb folyamatok zajlottak az európai nagykereskedelmi
villamosenergia-piacon, bemutatva a villamosenergia-fogyasztás változását, a tüzelőanyag-

összetételt. Vizsgáljuk továbbá a tőzsdei árakat, illetve a megújulóáram-tendereket is.
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1 . ábra A 201 6-os és 201 7. első féléves villamosenergia-felhasználás változása az egyes
európai uniós országokban, %

Forrás: ENTSO-E Transparency Platform

Megjegyzés: Az EU-átlag azon 22 EU-s országot foglalja magában, amelyekre megfelelő minőségű adatok álltak rendelkezésre
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Ugyanakkor a 201 7-es első féléves adatokat össze-
vetve az előző év hasonló periódusával már stagná-
ló fogyasztást tapasztalhatunk, annak el lenére, hogy
201 7 januárjában Európa-szerte igen alacsony volt a
hőmérséklet a sokéves átlaghoz viszonyítva, ami nö-
velte a fogyasztást. Ez belei l l ik abba a képbe, hogy
201 0 óta mindösszesen 1 %-kal nőtt az EU27-ben a
vi l lamosenergia-fogyasztás, évről évre viszont meg-
figyelhetőek akár 1 -2%-os változások is. A legna-
gyobb fogyasztásnövekedés a 201 5/201 6 közti
időszakban Litvániában, Svájcban és Ausztriában kö-
vetkezett be. Az utóbbi két ország 6% körül i fogyasz-
tásnövekedésében ugyanakkor nagyban közre-
játszhatott az a tény, hogy a szivattyús tározós
vízerőművek nagyobb kihasználtság mel lett működ-
tek, így növelve a fogyasztást. Németországban eb-
ben az időszakban a növekedés az EU-átlag alatt volt
(0,7%), azonban a 201 7-es első féléves adatok már
jelentős fogyasztásnövekedésről tanúskodnak
(3,3%). Az Egyesült Királyságban közel 1 0%-os fo-
gyasztás-visszaesést tapasztalunk, mivel a hőmér-
séklet átlagosan az első félévben 1 ,7 0C-kal volt
magasabb az egy évvel korábbinál , amely jelentősen
csökkentette az elektromos fűtési igényt. Az Egyesült
Királyság nélkül az európai fogyasztás az első félév-
ben 1 ,3%-kal nőtt volna. Magyarországon, i l letve
egész Közép-Kelet-Európa legtöbb országában a né-
methez hasonló mértékű, vagy azt meghaladó fo-
gyasztásbővüléssel szembesülhettünk.

Az Európai Szélenergia Szövetség (European Wind
Energy Association – EWEA) adatai alapján 201 6-ban
összesen 24,5 GW-nyi beépített kapacitást helyeztek
üzembe, amely mintegy 6,3 GW-tal kevesebb, mint
az egy évvel korábbi érték. Az új kapacitások 86%-a

megújuló bázison épült, ezek közül is
kiemelkedik a szélerőművi kapacitásbő-
vülés mértéke (1 2,5 GW, amely az új ka-
pacitások 51 %-át adta), i l letve a
naperőművek beépített kapacitása 6,7
GW-tal nőtt (az új kapacitások 27,7%-át
adva). A gázerőművek csupán 3,3 GW-
tal növekedtek, míg új szénerőművi ka-
pacitásból al ig 0,2 GW-t adtak át. Rá-
adásul 201 6-ban több mint 7,5 GW-nyi
szénerőművi, és 2,3 GW-nyi gáztüzelésű
erőművi kapacitás zárt be, így a fosszi l is
beépített kapacitás csökkent Európá-
ban.
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2. ábra Az európai beépített erőművi kapacitások megoszlása technológiánként 201 6-
ban, GW

Forrás: EWEA (2017)

Szél Nap Összesen Arány

DE 50 019 41 111 91 130 35,4%

ES 23 075 5 491 28 566 11,1%

IT 9 257 18 983 28 240 11,0%

UK 14 542 11 547 26 089 10,1%

FR 12 065 7 134 19 199 7,5%

SE 6 519 182 6 701 2,6%

NL 4 328 1 911 6 239 2,4%

DK 5 227 860 6 087 2,4%

PL 5 782 182 5 964 2,3%

BE 2 386 3 423 5 809 2,3%

PT 5 316 486 5 802 2,3%

GR 2 374 2 611 4 985 1,9%

RO 3 028 1 351 4 379 1,7%

AT 2 632 1 077 3 709 1,4%

IE 2 830 2 2 832 1,1%

CZ 281 2 083 2 364 0,9%

CH 75 1 681 1 756 0,7%

BG 691 1 064 1 755 0,7%

FI 1 539 15 1 554 0,6%

NO 838 0 838 0,3%

SK 3 591 594 0,2%

HR 422 147 569 0,2%

LT 493 75 568 0,2%

HU 329 238 567 0,2%

EE 310 4 314 0,1%

SI 3 257 260 0,1%

LU 58 142 200 0,1%

LV 63 4 67 0,0%

Összesen 154 485 102 653 257 138 100,0%

1 . táblázat Szél és naperőművi kapacitások az európai országokban
201 6-ban, MW

Forrás: EWEA és SolarPowerEurope
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A támogatott megújuló projektek összes erőművi
beruházáson belül i aránya több mint egy évtizede
folyamatosan növekszik: míg 2000-ben az új kapaci-
tások al ig 20%-át tették ki a megújuló erőművek, ad-
dig 201 6-ra ez az arány 86%-ra emelkedett. Tavaly a
megújuló erőművek a tel jes beépített kapacitás 44%-
át adták, ezek közül is a három legjelentősebb a szél-
(1 7%), víz- (1 5%) és naperőmű (1 1 %). A nem megúju-
ló erőforrások közül egyedül a földgáz alapú kapaci-
tások aránya nem csökkent az elmúlt évtizedben,
köszönhetően annak, hogy közel 50 GW-nyi nettó
kapacitásbővítés következett be. A széntüzelésű erő-
művek aránya jelentősen visszaszorult, 201 6-ban a
tel jes kapacitásuk 1 52 GW, amely a tel jes beépített
erőművi portfól ió 1 7%-át adja. A nukleáris létesítmé-
nyek kapacitása kismértékben csökkent az elmúlt
évtizedben.

Ahogy láthattuk, a legjelentősebb növekedés egyértel-
műen a nap- és szélerőművek esetében figyelhető
meg. Ha országok szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor
egyértelműen megfigyelhető Németország dominanci-
ája: a teljes beépített időjárásfüggő kapacitás 35%-a itt
található, megközelítve 201 6 év végére a 1 00 GW-ot.

Spanyolország, Olaszország és Egyesült Királyság kö-
veti Németországot, amelyek egyenként a teljes nap-
és szélerőművi kapacitás 1 0-1 1 %-át adják. Érdekes fej-
lemény, hogy az Egyesült Királyságban a naperőművek
mára igen jelentős aránnyal bírnak, köszönhetően az új
támogatási rendszernek, amely 2-3 év alatt eredmé-
nyezte ezt az igen magas naperőművi beépített kapa-
citást. Európai szinten kiemelendő még Svédország,
amely a 6,5 GW-nyi szélerőművi kapacitásnak köszön-
hetően a lista élére került, a teljes időjárásfüggő euró-
pai kapacitások 7,5%-a található itt. Magyarország a
naperőművek gyors felfutása ellenére is csak a lista
végén kapott helyet.

Ha pusztán a 201 6-ban telepített időjárásfüggő ka-
pacitásokat vizsgál juk, akkor elmondható, hogy a
szélerőművek esetében továbbra is tetten érhető
Németország dominanciája, az új európai kapacitá-
sok 42%-a épült itt. Ezt követi Franciaország (1 3%),
Hol landia (7%), az Egyesült Királyság (6%), Lengyel-
ország (6%), i l letve Finnország (5%). A naperőművek
tekintetében azonban más képet kapunk: az új ka-
pacitások közel 40%-a a nem éppen magas napsü-
tötte óraszámmal bíró Egyesült Királyságban épült,

DE; 5 073; 42%

FR; 1 560; 13%

NL; 885; 7%

UK; 733; 6%

PL; 682; 6%

FI; 528; 5%

SE; 491; 4%

IE; 384; 3%

Egyéb; 1 670; 14%

3. ábra 201 6-ban telepített szél- és naperőművi kapacitások megoszlása Európában, MW és %
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IT; 370; 6%

Egyéb; 819; 13%

Forrás: EWEA és SolarPowerEurope

2015 2016

2016.szeptember -

2017 augusztus közti 

időszak

Változás, 2016/2015
Változás, 2016 szept.-

2017 aug./2016

Biomassza 53,0 55,4 56,8 2,4 1,4

Feketeszén 265,4 236,7 239,0 -28,6 2,3

Lignit és barnaszén 279,4 270,8 280,9 -8,6 10,1

Földgáz 156,9 193,2 231,4 36,3 38,2

Meg nem nevezett 
fosszilis

20,1 24,2 27,0 4,1 2,8

Nukleáris 680,4 648,8 638,2 -31,6 -10,6

Szél 239,2 236,1 250,4 -3,1 14,2

Nap 67,0 68,2 71,9 1,2 3,8

Víz 383,6 416,3 368,1 32,7 -48,1

Egyéb megújuló 3,9 4,5 4,7 0,6 0,2

Egyéb, meg nem 
nevezett forrás

317,4 311,2 290,4 -6,2 -20,8

Összesen 2466,2 2465,3 2458,8 -0,9 -6,5

2. táblázat A 201 5-ös, a 201 6-os il letve a 201 6 szeptember-201 7 augusztus közötti termelési mix az EU*-ban, TWh

Megjegyzés: Az adatbázisban csak 18 országra álltak elő megfelelő minőségi adatok, ezért a táblázat nem a teljes EU termelését foglalja magában
A meg nem nevezett fosszilis kategória esetében nem áll rendelkezésre információ az adatbázisban, hogy az lignit, szén, földgáz vagy egyéb fosszilis erőforrás lenne

Forrás: ENTSO-E Transparency Platform
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kiszorítva N émetországot az első helyről (23%). J e-
lentős új PV kapacitások épültek Franciaországban
(623 M W), H ol landiában (51 7 M W), i l letve Olaszor-
szágban (370 M W).

Az elmúlt két és fél évben jelentős változások követ-
keztek be az európai vi l lamosenergia-termelés
összetételében. A feketeszén alapú termelés 1 0%-kal

csökkent a 201 5-ös 265 TWh-ról a 201 6-
ra 237 TWh-ra. A l ignit és barnaszén
esetében stagnálásról beszélhetünk,
míg a földgáztüzelésű erőművi termelés
közel 50%-kal növekedett az elmúlt két
és fél évben, köszönhetően annak, hogy
a clean spark spread kedvezőbben ala-
kult, mint a clean dark spread. Az adat-
bázisban meg nem nevezett fosszi l is
kategória esetében szintén ekkora nö-
vekedést tapasztalhatunk, vélhetően a
gáztüzelésű erőművek adják a növeke-
dés gerincét ebben a kategóriában.

H abár a nukleáris kapacitások nem vál-
toztak jelentősen, kihasználtságuk
csökkent: termelésük közel 7%-kal mér-
séklődött, amiben döntően közreját-

szott, hogy a francia atomerőművi termelés a
regulátor által előírt soron kívül i karbantartások kö-
vetkeztében 39,2 TWh-val csökkent a vizsgált idő-
szakban. 201 6-ban jelentősen növekedett ugyan a
megújuló alapú vi l lamosenergia-termelés az egy év-
vel korábbihoz képest, ugyanakkor az utolsó 1 2 hó-
nap adatai alapján ismét visszament a 201 5-ös
szintre, köszönhetően a vízerőművi termelés jelen-
tős ingadozásának. H a tüzelőanyag szerinti bontás-
ban nézzük a 201 6 szeptember-201 7 augusztus
közötti időszak megoszlását, akkor azt mondhatjuk,
hogy a termelés legnagyobb szeletét a fosszi l is erő-
művek adják (31 ,7%), amelyet a megújulók (30,6%),
i l letve nukleáris termelés követnek (26,0%).

Az órás adatok vizsgálata révén lehetőségünk nyíl ik
annak elemzésére, hogy mely hónapokban hogyan
alakul a maximál is rendszerterhelés a vizsgált euró-
pai országokban, i l letve azon maradó termelés,
amelyet fosszi l is alapon kel l kielégíteni. Ennek elem -
zése azért kulcskérdés, mert döntő módon a nagy-
kereskedelmi vi l lamosenergia-árak alakulásában a
fosszi l is erőművi termelés játszik szerepet, lévén
azok az ármeghatározó erőművek. H abár az utóbbi
években folyamatosan növekszik a nyári rendszer-
terhelés, de ha együttesen vizsgál juk az európai pia-
cot, akkor elmondható, hogy a maximál is
rendszerterhelés még továbbra is télre esik: a maxi-
mál is rendszerterhelés jel lemzően 1 5-20 %-kal ma-
gasabb a tél i időszakban, mint nyáron. Ezt a
folyamatot tovább erősíti , hogy habár a nyári hősé-
gek esetén jelentősen növekszik a fogyasztás, ekkor
tudnak a naperőművek magas kihasználtsággal mű -
ködni. Ebből kifolyólag a fosszi l is erőművekkel
szemben támasztott termelési igény a tél i csúcsok
esetén mintegy 60%-kal meghaladja a nyári csúcso-
két. Ebből az is következik, hogy a magas vi l lamos-
energia-árak kialakulása jel lemzően a tél i időszakra
esik, hiszen ekkor az alacsonyabb hatásfokú fosszi l is
kapacitásokat is szükséges üzemeltetni .
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4. ábra A havi maximális maradó kapacitás, il letve a havi maximális rendszerterhelés
alakulása az EU-ban, GW

Forrás: ENTSO-E Transparency Platform
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Forrás: ENTSO-E Transparency Platform
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Az elérhető határkeresztező kapacitások
201 5-ről 201 6-ra az ACER által publ ikált
M arket M onitoring J elentés alapján
2,2%-kal nőttek, azonban jelentős kü-
lönbségek tapasztalhatóak az egyes ré-
giók között. A legnagyobb növekedés a
balti régióban, i l letve a délnyugat-euró-
pai régióban figyelhető meg, köszönhe-
tően egy új, 2000 M W-os
spanyol-francia, az 500 M W-os lengyel-
l itván, i l letve a 700 M W kapacitású l it-
ván-svéd új vezetékeknek. Eközben je-
lentős, közel 600 M W-nyi elérhető
kapacitás csökkenés figyelhető meg a
német-cseh határon, amely a növekvő
hurokáramlás számlájára írható.

201 6-ban a legnagyobb kereskedelmi
áramlás a német-osztrák határon volt, a
tel jes mennyiség meghaladta a 40 TWh-
t, amely a magyarországi fogyasztással
egyenértékű. A kereskedelmi áramlá-
sokból egyértelműen kirajzolódik az
észak-dél i ’áramfolyosó’: ezt támasztja
alá, hogy a francia-svájci , a francia-olasz,
és a svájci olasz határon is a kereskedett
mennyiség 201 6-ban meghaladta a 1 7
TWh-t.

Az egyes határok kihasználtságát vizs-
gálva is hasonló következtetésekre jut-
hatunk. A leginkább kihasznált
határkeresztező kapacitás az osztrák-
olasz, az osztrák-szlovén, és a német-
svájci . H asonló, 90%-ot meghaladó ki-
használtsággal találkozhatunk a hol land-
angol tenger alatti vezeték esetében. Két
olyan határ is van Európában, ahol a ki-
használtság mindkét irányban megha-
ladja a 60%-ot: a svájci-francia és a
magyar-szerb határok, melyek esetében
jelentős eltérés van az éjszakai és a
nappal i áramlás között.

Az európai országok nagykereskedelmi
áraiban közel kétszeres különbség is
megfigyelhető. A legalacsonyabb árak az
északi országokban, elsősorban N orvé-
giában alakultak ki 201 6-ban, míg a leg-
magasabb ár N agy-Britanniára jel lemző.
Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a
törvényben meghatározott dekarboni-
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6. ábra Az európai zsinór villamos energia nagykereskedelmi árak alakulása 201 6-ban,
€/MWh

Forrás: ACER, Market Monitoring Report 2016
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7. ábra A másnapi árak 1 2 havi mozgóátlagának alakulása néhány európai országban,
€/MWh

8. ábra Az ártüskék gyakorisága, db

Forrás: ENTSO-E Transparency Platform

Forrás: ENTSO-E Transparency Platform
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zációs célok elérése érdekében közel 30 €/t-s CO2-
árküszöböt vezettek be. A skandináv régió a sok víz-
energiának köszönhetően továbbra is a legolcsóbb-
nak tekinthető (25-29 €/M Wh árral ), habár keletre,
délkeletre haladva egyre növekszik az ár, Lettország-
ban és Litvániában már 36 €/M Wh-ás árakat figyel-
hettünk meg. A magas szél- és naperőművi
kapacitásoknak köszönhetően N émetországban ta-
pasztalható a második legalacsonyabb árszint a kon -
tinensen, 201 6-ban az átlagos nagykereskedelmi ár
29 €/M Wh körül alakult. N agyon jelentős árcsökke-
nés tapasztalható H ol landiában, mely pár éve még a
legmagasabb árú régió volt, mára már az egyik leg-
alacsonyabb a kontinentál is Európában. Az atom-
erőművi termelés csökkenésével Franciaország
egyre inkább távolodik a német ártól , a két ország
közötti különbség a tavalyi évben meghaladta a 7
€/M Wh-t. Olaszország és Görögország 40 €/M Wh fe-
letti áraival továbbra is a kontinentál is Európa két
legdrágább országa, habár jelentősen közelít hozzá-
juk a másik két mediterrán ország, Spanyolország és
Portugál ia. H abár M agyarországon közel 7 €/M Wh-
val volt drágább a nagykereskedelmi vi l lamos ener-
gia, mint N émetországban, így is a középmezőnyben
helyezkedik el európai szinten.

Az elmúlt két és fél évben igen változékonyak voltak
a zsinór másnapi áramtermékek árai . M egvizsgálva
a 1 2 havi másnapi árak mozgóátlagát – kiszűrve így
az árak szezonal itását - igen érdekes pályát tapasz-
talhatunk az egyes országokban. N orvégiában – és
általában az északi országokban – csak egy minimá-
l is árcsökkenést tapasztalunk, azonban 201 6. ápri l is
óta folyamatos árnövekedést figyelhetünk meg, a
201 6. szeptember-201 7. augusztus közötti átlagos
árak 30 €/M Wh körül alakultak. Az összes többi or-
szág esetében 201 6 második feléig erőtel jesen csök-
kentek az árak, majd jelentős (1 5-50%-os)

áremelkedés következett be, az Egyesült
Királyság kivételével meghaladva a vizs-
gált időszak végére a 201 5-ös átlagos
árakat. M agyarországon 35–ről 50
€/M Wh-ra növekedtek a 201 6. szeptem-
ber-201 7. augusztusi árak. Ehhez jelen-
tősen hozzájárult az igen hideg tél i
időszak, i l letve a rendkívül i meleg idei
nyár. Az árdrágulás eredményeképpen
M agyarországon a görög/olasz/spanyol
árakkal közel egy szinten alakultak a vi l -
lamosenergia-árak, a német-magyar
spread pedig 1 4 €/M Wh-ra növekedett a
201 6-os 6,5€/M Wh-val szemben. Az álta-
lános európai nagykereskedelmi árnöve-
kedésben nagy szerepet játszott a szén
201 6. októberi 30%-os áremelkedése –
köszönhetően a kínai szénkitermelői ka-
pacitások csökkenésének -, ami a mai
napig ezen a 70-80 $/t-s árszinten ma-

radt, sőt 201 7. augusztus végére meghaladta a 90
dol lárt is. Ezzel párhuzamosan a TTF gázár is emel-
kedésnek indult ebben az időszakban, amely szintén
hozzájárult a növekvő áramárakhoz. Az áremelkedés
nem azonos mértékben jelentkezett a csúcs- és
völgyidőszakban. M íg N émetországban a csúcsidei
árnövekedés 7,7 €/M Wh volt, addig völgyidőszakban
csak 5,6 €/M Wh-val nőttek az árak a 201 6. szeptem-
ber és a 201 7. augusztusi 1 2 havi mozgóátlag eseté-
ben.

H asonló tendenciát figyelhetünk meg a határidős
árak tekintetében is. N émetországban a következő
évre vonatkozó zsinór termék ára a 201 6 első fél-
évére jel lemző 25 €/M Wh-os szintről 201 7-re 30
€/M Wh-ra emelkedett, ráadásul idén nyár végére ez
felkúszott 35 €/M Wh-ra.

Az ACER 201 6-os M arket M onitoring J elentésében
megál lapította, hogy az ártüskék kialakulásában
201 6 kiugró év volt: hasonló mennyiségű ártüskét
utol jára 2009-201 0 környékén tapasztalhattunk. Az
elmúlt két és fél évet vizsgálva megál lapítható, hogy
a 1 00 €/M Wh-nál magasabb árak előfordulásának
valószínűsége növekedett. Elmondható továbbá,
hogy ezen ártüskék jel lemzően a tél i időszakra estek.
Ez egybevág azzal a korábbi megál lapításunkkal ,
hogy nyáron alacsonyabb azon maradó vi l lamos-
energia-mennyiség, amelyet fosszi l is alapon kel l
megtermelni . H a országok szintjén vizsgál juk a hely-
zetet, akkor elmondható, hogy az Egyesült Királyság
(41 0-szer fordult elő olyan óra, amely esetében az ár
meghaladta a 1 00 €/M Wh-át) után M agyarországon
fordult elő a legtöbbszőr ártüske (371 alkalommal).
A legkevésbé érintett országok ebből a szempontból
az északi országok, N émetország, Lengyelország és
érdekes módon a relatíve magas zsinór ár el lenére
az I bériai-félsziget két országa.
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9. ábra Öt európai országban tartott megújuló tendereken kialakuló ár és kiosztott
kapacitás

Forrás: REKKgyűjtés
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Az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak Európá-
ban a megújuló ártámogatási tenderek. Az alábbiak-
ban öt olyan ország tender eredményeit mutatjuk
be, amelyek meghatározóak Európában, és a kiala-
kult eredmények lehetőséget teremtenek arra, hogy
trendszerű változásokat fogalmazhassunk meg. Ha-
bár a leggyakrabban Németországban tartanak ten-
dereket (az elmúlt közel két évben nyolc alkalommal
kerül rá sor), mégis a legnagyobb mennyiséget a két
spanyolországi tender során osztották ki , összesen 8
GW mennyiségben. Az öt ország esetében a két év
alatt az aukciókon kiosztott mennyiség közel 20 GW-
ot tett ki , amely szám közel egyenlő az Európában
201 6-ban telepített nap és szélerőművi kapacitással .

Az alábbi ábrán a tendereken kialakuló árak folya-
matos csökkenését láthatjuk. Míg a 201 6 ápri l isában
lebonyolított német tenderen kialakuló ár még 74,1
€/MWh-t tett ki , addig az idei év júniusi PV tenderén
ez lecsökkent közel 20 €/MWh-val , 56,6 €/MWh-ra. Ez
utóbbi érték nem tekinthető kiugróan alacsony ér-
téknek, hiszen a dán és francia PV tendereken is ha-
sonló ár alakult ki . Szárazföldi szélerőművi aukció
Németországban, i l letve Spanyolországban volt. Az
előbbi ország esetében két aukciót is tartottak, a ki-
alakult ár 57, i l letve 43 €/MWh volt. A spanyolorszá-
gi tender esetében nem ilyen könnyű meghatározni
a kialakult árat, mivel itt egy garantált megtérülést
biztosítanak, amely egyben azt is jelenti , hogy a je-
lenlegi spanyol nagykereskedelmi ár ezt biztosítja,
így nincs szükség ártámogatásra. Végül két ország
tengeri szélerőművi tendert is tartott. Németország-
ban a nyertesek 4,4 €/MWh prémiumot kapnak a
nagykereskedelmi ár felett, azaz lényegében mini-
mál is ártámogatásban részesülnek. Angl iában a ten-
deren kialakuló átlagosan 70,2 €/MWh-s ár mel lett
értékesíthetik a jövőbel i megújuló termelők a meg-
termelt vi l lamos energiát.
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A stratégia megalkotása óta az európai gázpiac je-
lentős változásokon esett át. A globál is LNG-kereske-
delem növekszik, de a vártnál kisebb mértékben. A
gázfogyasztás az utóbbi évtizedben folyamatosan
csökkent, és bár két éve stabi l izálódni látszik, a pia-
con jelentős kihasználatlan LNG-visszagázosító ka-
pacitás van.

A földgáztárolók piacán kialakuló többletkapacitások
hatására a tárolók egy része pénzügyi problémákkal
küzd: idén szemtanúi lehettünk az első tároló bezá-
rásának (Írország, 201 7. március), i l letve a legna-
gyobb brit tároló bezárásáról is megszületett már a
döntés.3 Az európai tárolók számára továbbra is ne-
hézséget okoz, hogy kicsi a spread a tél i és nyári
árak között, ezért néhány tárolóban új TTF alapú
árazást vezettek be, hogy a töltöttségi szintet növel-
ni tudják. Feltételezve, hogy a tárolás költsége a tél i
és nyári árkülönbség interval lumán belül van
(~1 EUR/MWh), a model lezett tárolókihasználtság a
legmagasabb az Egyesült Királyságban és Írország-
ban lenne, ami azt mutatja, hogy a tárolók árszintje
ennél magasabb volt és a piac nem hajlandó ezeket
a költségeket fedezni.

Miközben a tárolók pénzügyi életképességét folya-
matos kérdések övezik, egyes tagál lamok a tárolók
el látásbiztonsági értékét fel ismerve tárolói kötele-
zettségeket rónak a piaci szereplőkre, vagy stratégi-

ai tartalékokat határoznak meg. A stratégia egyik
fontos és aktuál is pontja a határokon átívelő együtt-
működés megerősítése és a szabályozási korlátok
lebontása, hiszen ezek a hatékonyabb tárolói ki-
használás útjában ál lnak, ami a pénzügyi életképes-
ség és az el látásbiztonsági megfontolások miatt is
fontos.

A REKK piacszimulációs eszközökkel (az EGMM modell
segítségével) megvizsgálta, hogy a rendelkezésre ál ló,
meglehetősen kihasználatlan tárolói infrastruktúrába
piaci körülmények között mekkora mennyiségű gáz
betárolása várható. Az eredmények azt mutatják,
hogy az EU28 számára rendelkezésre ál ló 1 1 00 TWh
mobilgáz-kapacitásból 600 TWh-t piaci alapon is be-
tárolnak, ez még a legszélsőségesebb keresleti és kí-
nálati sokkok mellett is elégséges a válsághelyzetek
kezelésére. A piaci alapon betárolt földgázkészletek-
hez még hozzávetőleg 1 45 TWh hosszú távra lekötött
gázmennyiség járul hozzá. A kínálati rugalmasságot
biztosító források közötti egyre kiélezettebb verseny
hatására néhány tároló kieshet a piacról , amit folya-
matosan figyelemmel kel l követni, de ebben a pil la-
natban még nem látható, hogy ez a folyamat
komolyabb ellátásbiztonsági kockázatot hordozna
magában.

Azok közül az eszközök közül ,
amelyek az európai piacok idő-
szaki kínálati rugalmasságát
biztosítják, és ezzel képesek a
válsághelyzetek kezelésére, a
földgáztároló létesítmények je-
lentősége bizonyult a legna-
gyobbnak. A kínálati sokk esete
azt jelenti , hogy így tesztel i a

A z Európai Bizottság 2016-ban publikálta az EU LNG- és földgáztárolási stratégiáját.1 A Bizottság straté-
giai elképzeléseinek publikációját követően a REKK külön tanulmányban vizsgálta meg az európai

földgáz-infrastruktúra rugalmasságát és a tárolókkal kapcsolatos szabályozói beavatkozások (tárolói kö-
telezettségek és stratégiai tartalékok) hatását. A tanulmány különböző forgatókönyvek mellett vizsgálta a
stratégiában definiált infrastrukturális fejlesztések2 hatását az ellátásbiztonságra és a piaci integrációra,
elemezve továbbá, hogy a magas és alacsony LNG-kínálat, illetve a magas és alacsony gázkereslet milyen
hatással van az eredményekre. A modellezés eredményei alapján a stratégia által támogatott infrastruk-
turális projektek zöme várhatóan kielégítő kihasználtsággal fog üzemelni, azok megvalósulása a kelet-kö-
zép európai régióban 0,2-0,3 EUR/MWh-s árcsökkenést eredményezve az európai gázárak konvergenciáját is
magával hozza.

REFERENCIA

ALACSONY LNG, 

ALACSONY 

KERESLET

MAGAS LNG, 

ALACSONY 

KERESLET

ALACSONY LNG, 

MAGAS 

KERESLET

MAGAS LNG, 

MAGAS 

KERESLET

NWE 17,83 17,95 16,18 18,84 16,61

SEE 18,62 19,36 17,09 21,68 18,78

EU28 18,31 18,45 16,70 20,55 17,39

EnC 22,41 22,43 21,41 23,72 21,81

TR 19,16 24,23 16,54 24,40 16,72

1 . ábra Éves regionális árak a modellezett szcenáriók esetén (EUR/MWh)

1 Erről 2016/1 számunkban „Az Európai Bizottság LNG-, földgáztárolási és ellátásbiztonsági víziója” címmel írtunk részletesebben.
2 Az LNG és tárolói stratégia által javasolt infrastruktúraprojektek, melyeket a tanulmány is vizsgált a következők: horvát LNG terminál, BRUA (román-magyar),
Balticconnector (finn-észt), GIPL (lengyel-litván), lett-litván, észt-litván, spanyol-portugál, MIDCAT (spanyol-francia), IGB (görög-bolgár), IBS (bolgár-szerb)
3 Igaz, a brit esetben technikai okokra is visszavezethető a döntés.
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model l az európai gázinfrastruktúra el-
lenál lóképességét. A következő ábra azt
mutatja meg, hogy kínálati sokkok eseté-
ben, amikor januárban az EU-ba vezető
egy-egy fontos importútvonal kiesik, kü-
lönböző források hogyan helyettesítik a
kieső gázmennyiséget.

Ennek el lenére a model lezés eredményei
nem vetítenek elő optimista jövőt a táro-
lók számára. A tárolókban levő gáz
mennyisége 2020-ig várhatóan tovább
csökken: az EU28-ban 7%-os, a tel jes
model lezett régióban pedig 3%-os csök-
kenés várható, jól lehet jelenleg több or-
szágban is tárolói kötelezettségek vannak
életben.

Az eredmények a tárolók kihasználtságának általá-
nos csökkenését vetítik előre, addig a Bulgáriában,
Horvátországban, Olaszországban, Lengyelország-
ban és Ukrajnában található tárolók esetében növe-
kedés látható a model lezett időszakban. Csökkenő
kihasználtságra is láthatóak példák, leginkább az
osztrák, német és francia tárolók érintettek.

Számításaink azt valószínűsítik, hogy 2020-ban refe-
rencia esetben a tárolói kapacitások meglehetősen
kihasználatlanok lesznek, mivel a rugalmasságot biz-
tosító alternatív források (csővezeték, LNG) árai ala-
csonyabbak. Extrém szcenáriók (keresleti vagy
kínálati sokkok) esetén azonban a tárolók értéke je-
lentősen megnövekedik. Egy előre nem látható 1 hó-
napos keresleti sokk (1 5%-os keresletnövekedés
február hónapban Európa-szerte) a tárolt gázon rea-
l izálható intertemporál is arbitrázs értékét ~25 mil l ió
euróról ~96 mil l ióra növel i az EU28 térségében. Ez a
jelentős növekedés annak köszönhető, hogy a keres-
let váratlan megugrása magával hozza az árak növe-
kedését is, ami a már tárolókban levő gáz értékét is
megnövel i . A model lezés eredményei alapján azon-
ban a kínálati sokkok mérsékelt árhatást eredmé-
nyeznek, ami még a legszélsőségesebb kombinált
kínálati sokk esetében sem haladja meg az 5
EUR/MWh-t a régiók szintjén.

Ugyanakkor a tárolók jelentős értéket képviselnek a
piaci szereplők és a fogyasztók számára is, mivel ki-
simítják a nyári és tél i árak közti különbséget. Ennek
egyrészt a jelentős többletkapacitás az oka, másrészt
a jelenleg intranszparens árú, de a tulajdonosok szá-
mára elsül lyedt költséget jelentő, és ezért alacsony
határköltségű hosszú távú lekötések. Ha kevesebb
tárolói kapacitás lenne a piacon, a nyári és tél i árak
közti különbség jelentősen megnőne, ami várhatóan
magasabb profitot eredményezne a piacon aktív tá-
rolóüzemeltetők számára.

A tárolók kihasználtságának növelése érdekében
több tagál lamban (ahogy az alábbi térképen is látha-
tó) vannak érvényben tárolói kötelezettségek, ami
annyit jelent, hogy egy előre meghatározott gáz-
mennyiséget kel l október elején elhelyezni a táro-
lókban. Dániában, Magyarországon, Olaszországban
és Spanyolországban stratégiai tartalékok vannak,
amiket nem lehet a normál tél i körülmények között
használni , hanem kizárólag csak krízisszituációkban.

Az egyes országokban meghatározott tárolói kötele-
zettségeket el látásbiztonsági okokból vezették be a
tagál lamok, annak el lenére, hogy piactorzító hatás-
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sal bírnak. A model lezés eredményei alapján, ha
nem lennének tárolói megkötések, az európai táro-
lókba piaci alapon betárolt gáz mennyisége nem vál-
tozna, de a tárolás országok közötti eloszlása más
lenne. A magyar és a román tárolók veszítenének
valamennyi volument, míg az osztrák és hol land tá-
rolóknál növekedés várható. (Lásd az alábbi ábrán.)

A model lezés eredményei alátámasztják a tárolói kö-
telezettségek létjogosultságát (a magyar tárolók ese-
tében is), hiszen a keresleti és kínálat sokkok
enyhítésében játszott szerepük, i l letve ezen el látás-
biztonsági szcenáriók esetében megnyi lvánuló érté-
kük igen jelentős. Az is látható azonban, hogy ezek a
kötelezettségek bizonyos esetekben gátol ják a gáz-
tartalékok határokon átívelő felhasználását, nehezít-
ve ezáltal azoknak a tárolóknak az üzleti esélyeit,
amelyek olyan országokban működnek, ahol nincse-
nek tárolói kötelezettségek. Ebből fakadóan egy

olyan alternatív szabályozási megoldást
javasol a REKK tanulmánya, amely során
a kínálati oldal az elszenvedett károk
értékének megfelelő kötelező pénzügyi
kompenzációt biztosítana a védett fo-
gyasztóknak. Ez a megoldás EU-s szin-
ten helyettesítené a tárolói kötele-
zettségeket: megfelelő ösztönzőket ál l ít
be a kínálati oldalon, hogy a piaci sze-
replők optimal izál ják a tárolók kihasz-
náltságát, emel lett biztosítja a
fogyasztói jólét védelmét még akkor is,
amikor a fogyasztási korlátozások elke-
rülhetetlenek. Továbbá hozzájárul ah-
hoz is, hogy a határokon átívelő
gázkereskedelem jogi korlátai meg-
szűnjenek, ami el látásbiztonsági krízisek

esetén különös fontossággal bír.

A javaslat alapján minden esetben, amikor a kínálati
oldalon ál ló szereplő nem tudja tel jesíteni a szerző-
désében vál lalt földgáz leszál lítását, akkor köteles
pénzbeli kompenzációt fizetni a vásárlói számára, a
korlátozásból fakadó károknak megfelelő mértékben
(Value of Lost Load – VOLL). Ez biztosítani fogja, hogy
a vásárlók ugyan elszenvedik az alacsonyabb kínálat-
ból fakadó károkat, de a pénzbeli kompenzáció által
az összjólétük nem fog változni ahhoz képest, mint ha
a kínálat a várt szinten maradt volna. Eközben a kíná-
lati oldal szereplői tel jes mértékben szembe kell hogy
nézzenek a szerződés nem teljesítéséből fakadó koc-
kázat pénzügyi vonatkozásaival . Ez arra ösztönözheti
őket, hogy optimalizál ják a kockázatmenedzsmentjü-
ket megfelelőbb kereskedelmi célú tárolás, biztosítás
vagy egyéb eszközök által . Ezt a megoldást a stratégi-
ai tárolóval kombinálva a fogyasztók szempontjából
kockázatmentesen is lehet alkalmazni, azaz ténylege-
sen nem maradnak el látatlanul.

Egy regionál is együttműködésnek meg-
lenne az esélye arra, hogy növel je a jó-
létet a tárolói kihasználtság optima-
l izálásán keresztül . Elsősorban a
határokon átívelő együttműködés meg-
követel i bizonyos adminisztratív korlá-
tok lebontását a piaci hatékonyság
növelése érdekében. Másodsorban, ha
a tagál lamok továbbra is többre értéke-
l ik az el látásbiztonságot, mint a piac, ré-
giós szinten akkor is be tudnak vezetni
tárolói kötelezettségeket vagy stratégiai
tartalékokat, ami egy nagyobb kereslet-
tel és infrastruktúrával rendelkező föld-
rajzi terület költségcsökkentő és
hatékonyságnövelő hatását is élvezné.
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4. ábra A tárolók töltöttségi szintjének változása október végéig, TWh, 2025
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Az el látásbiztonsági szituációk esetén model lezett
gázáramlás és az infrastruktúra kihasználtsága alap-
ján nagy potenciál rej l ik abban, ha Magyarország,
Szerbia, Bulgária és Görögország optimal izál ja több-
letkapacitását: a kieső földgázforrásokat ez esetben
magyar tárolókból és görög LNG-importból lehetne
fedezni. Ehhez szükség lenne a BG-RS kétirányú ha-
tárkeresztező befejezésére, amelyről a végső beru-
házási döntés már megszületett, üzembe helyezésé-
nek határideje 201 8-ra van kitűzve. Ha a HU-SI
határkeresztező megépül és a tarifakérdések megol-
dódnak, ez az együttműködés kiterjeszthető Horvát-
ország és Szlovénia irányába is, ami tovább
erősítheti a rugalmasságot új források (horvát LNG
és tárolók) valamint új kínálati útvonalak megjelené-
se által .

A rugalmasság forrása lehetne továbbá az is, ha a
szabályozói korlátok eltávolításával Bulgáriának hoz-
záférése lenne a román tárolókhoz. A dél- és kelet-
európai régió együttműködése az által válhatna tel-
jessé, ha bevonnák Olaszországot, hogy a TAP
vezetéken áramló gázt harmonizálni lehessen az
olasz tárolókkal .

Bármely olyan együttműködés, ami a gázkínálat ru-
galmasságát adó eszközök optimal izálását célozza
meg (pl . tárolók, LNG import), megkövetel i , hogy krí-
zisszituációkban a gáz szabadon áramolhasson ha-
tárokon át. Továbbá a kereskedőnek biztosnak kel l
lennie abban is, hogy a gáz, amit elhelyeznek egy tá-
rolóban, elérhető lesz vészhelyzet esetében. A táro-
lók hozzáférésének az a rendszere, ami különös
jogokat ad kormányok, TSO-k és gáztároló üzemel-
tetők számára a gázmennyiség krízis esetén való el-
osztásával kapcsolatban, visszafogja a piaci alapú
tárolóhasználatot és akadályozza a határok közötti
együttműködés kialakulását.
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A budapesti távfűtés hazánk kiemelkedően legna-
gyobb távhőrendszere, amely mintegy 250.000
lakossági és ipari felhasználót szolgál ki . A budapes-
ti távhőfelhasználás mértéke 201 6-ban mintegy 1 0,3
petajoule volt. A budapesti távhőtermelés gázfüggő-
sége még az egyébként is magas (68%-os) országos
átlagot is meghaladja (201 6-ban 93%), ám energeti-
kai lag pozitívum, hogy a gázbázison megtermelt hő
kétharmada kedvező hatékonyságú kapcsolt vi l la-
mosenergia-termelő berendezésekből származik. 1

201 6-ban a budapesti távhőszolgáltatásban felhasz-
nált energiamennyiség mintegy 5%-át biztosította a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tulajdonában ál ló
kommunál is hul ladékhasznosító erőmű (HUHA). A
fennmaradó hőigényt döntően gázbázisú nagyerő-
művek (Újpesti Erőmű, Kispesti Erőmű, Kelenföldi
Erőmű, MVM Észak-Budai Fűtőerőmű, Alpiq Csepel
Erőmű), i l letve gázmotorok, valamint kazánházak lát-
ták el . Az 1 . ábra jól mutatja a gázbázisú kapcsolt
erőművek domináns szerepét a budapesti hőel látás-
ban. Az öt nagy erőmű együttesen a budapesti hő-
igény közel 80%-át elégíti ki .

A gázbázisú erőművek ma megkerülhetetlenek a bu-
dapesti hőel látásban, de jövőbeni szerepüket szá-
mos kérdőjel övezi . Egyrészt kérdéses, hogy a
kapcsolt energiatermelés kétségtelen energetikai
előnyei távlati lag érvényesíthetőek lesznek-e az erő-
művek két meghatározó piacán, a hő- és vi l lamos-
energia-piacon. Másrészt a hőtermelési lehetősége-
ket a főváros távhőpiaci stratégiája és a vonatkozó
szabályozási környezet is meghatározó mértékben
befolyásol ja.

Az Európai Unió joganyagából kiemelkedő fontossá-
gú az energiahatékonysági irányelv (201 2/27/EU, to-
vábbiakban EED), melynek preambuluma kiemel i ,
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésben,
valamint a távfűtés/távhűtésben jelentős primer-
energia-megtakarítási potenciál rej l ik, amelyet a tag-
ál lamok egyelőre csak korlátozottan használnak ki.
Az irányelv kifejezetten ösztönzi ennek a potenciál-
nak a kiaknázását, a 20 MW bemenő hőtel jesítmé-
nyű energiatermelő létesítmények létesítését
megelőzően a nagy hatásfokú kapcsolt technológia
alkalmazásának mérlegelésére és költség–haszon-
elemzésre kötelezve a beruházót. Igaz, a támogatás-
ról csak annyit ír az irányelv, hogy „…a tagál lamok
megteszik a megfelelő intézkedéseket a hatékony
távfűtési/távhűtési infrastruktúra fej lesztése érdeké-
ben.” Az irányelv „hatékony távfűtés/távhűtés” fogal-
ma alatt olyan távfűtési vagy távhűtési rendszert ért,
amely legalább vagy 50%-ban megújuló energia,
vagy 50%-ban hul ladékhő, vagy 75%-ban kapcsolt
energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban i lyen
energiák és hő kombinációjának felhasználásával
működik. Az irányelv I I . mel léklete részletes irány-
mutatást közöl a kapcsolt termelés során elvárt re-
ferenciaértékekről . Eszerint a kapcsolt energia-
termelő egységekből származó kapcsolt energia-
termelésnek legalább 1 0 %-os primerenergia-
megtakarítást kel l elérnie a külön hőtermelésre,
i l letve külön vi l lamosenergia-termelésre vonatkozó
referenciaértékekhez képest. Kérdéses, hogy a vizs-
gált hazai erőművek mindegyike képes-e tel jesíteni
ezt a kritériumot.

A z energiahatékonysági és klímavédelmi előírások, illetve a gáz jövőbeni szerepére vonatkozó eltérő
várakozások számos kérdést fogalmaznak meg a távfűtésben jelenleg aktívan részt vevő gázbázisú

kapcsolt erőművek jövőképe szempontjából. Elemzésünkben a budapesti távhőszolgáltatásban meghatá-
rozó súlyt képviselő erőművek (Budapesti Erőmű, Alpiq Csepel, MVM Észak-Budai Fűtőerőmű) előző időszaki
fő gazdálkodási adatait mutatjuk be, rámutatva üzleti teljesítményük eltérésének egyes magyarázó ténye-
zőire, különösen az adózás elért eredményre gyakorolt hatásaira. A vizsgált erőművek egyszerre aktív piaci
szereplők a villamosenergia- és a hőpiacon, így a gazdálkodási adataik mindkét üzletág teljesítményét tük-
rözik. A BERT három erőműve és az MVM erőműve fűtőerőműként működik, így elsődleges céljuk a hőter-
melés és az ehhez kapcsolódó áramtermelés. A Csepeli Erőmű termelését ezzel szemben sokkal inkább az
árampiaci folyamatok határozzák meg, esetében a hőtermelés részaránya jóval kisebb. A számviteli szét-
választási szabályok alapján elkészített üzletági beszámolók elemzése hozzásegíthet, hogy árnyaltabb ké-
pet kapjunk az egyes erőművek közelmúltbeli gazdálkodási jellemzőiről, rámutassunk a hasonlóságaikra és
különbségeikre, illetve elemezzük hő- és árampiaci stratégiájukat és jövőbeni távhőpiaci lehetőségeiket.

1 FŐTÁVZrt. : A budapesti távhőszolgáltatás helyzetképe http://www.fotav.hu/media/downloads/2017/02/20/7015.pdf
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A jelenlegi budapesti hőtermelő kapaci-
tás 21 00 MW körül mozog, míg a tél i idő-
szaki csúcsigény 1 1 00-1 200 MW-ra
becsülhető. A magyar kormány és a fő-
város hosszú távon is számol a gázbázisú
kapcsolt erőművek szerepvál lalásával a
budapesti hőpiacon. A 201 5 decemberé-
ben az Európai Unió felé beadott, az EED
1 4. cikk (1 ) bekezdése szerinti előírás
alapján elkészített hatékony távfűtés po-
tenciálbecslése2 szerint Budapesten 60
MW biomassza, 24 MW geotermikus és
57 MW települési szi lárd hul ladékra ala-
pozott új hőtermelő beruházás valósul-
hat meg. A HUHA fenntartása mellett a
hőigény további részét továbbra is nagy
hatékonyságú gázbázisú kapcsolt hőter-
melés szolgáltathatja. Ez a vízió elvben
stabil jövőképet biztosíthat a vizsgált erőművek szá-
mára, hiszen az új beruházások önmagukban nem
lesznek képesek kielégíteni a várható hőkeresletet.
Ugyanakkor két körülmény jóval árnyaltabbá teszi a
képet. Az első, hogy a kapcsolt erőművek megtérülé-
séhez szükséges, hogy az árampiacon is megfelelő ér-
tékesítési lehetőségeik legyenek. Ezen a téren a hazai
hivatalos energiastratégia nem igazán támogatja a
gázbázisú erőműveket. Elvben a Nemzeti Energiastra-
tégia 2030 „atom-szén-zöld” forgatókönyve a gázbázi-
sú kapacitások fennmaradásával számol, de ezek
kihasználtsága csökkenhet és szerepük egyre inkább
a rendszer kiegyenlítése lehet az új nukleáris kapaci-
tások és a megújulók belépése miatt. A hővel kapcsolt
termelés ugyanakkor sokkal inkább menetrendes ter-
mékek értékesítését kívánja meg a fűtési időszakban.

Még komolyabb di lemma a távfűtésben résztvevő
erőművek és a budapesti távfűtés ki látásai szem-
pontjából a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épüle-
tek energetikai jel lemzőinek meghatározásáról . A
rendelet új középületek esetében 201 8. december
31 . után, lakóházak és egyéb épületek esetében
2020. december 31 . után előírja, hogy az épületek
energiaigényének legalább 25%-át megújuló energi-
ából kel l biztosítani . A rendelet a távhőt csak abban
az esetben tekinti megfelelőnek az előírás tel jesíté-
sére, „ha azt olyan távfűtésből vagy távhűtésből fe-
dezték, ami az energia továbbítására felhasznált
elektromos áramon kívül kizárólag a jogszabály IV.1 .
táblázatában foglalt energiahordozókat hasznosítja
[tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy köz-
vetlenül előál l ított energia, a biogázok energiája,
fapel let, agripel let] , és azokon kívül más energiahor-
dozó felhasználására a távhűtési vagy távfűtési
rendszerben nincsen lehetőség.”

Ez a megkötés gyakorlati lag kizárja, hogy az új épü-
letek fej lesztői a távhőre mint opcióra tekintsenek a
25%-os megújuló részarány tel jesítése szempontjá-
ból , hiszen a távhőrendszerben fizikai lag nem külö-
níthető el a gázalapon és megújulóból termelt hő. Ez
a helyzet azt vetíti előre, hogy – amennyiben nem
változik a TNM rendelet szövege – a budapesti távhő
fokozatosan veszít piaci részesedéséből .

Összefoglalva, a jelenlegi jogszabályi környezet és a
hazai szakpol itikák nem adnak egyértelmű válaszo-
kat a kapcsolt erőművek számára a hosszú távú vár-
ható működésük fő peremfeltételeire, így a jelenlegi
erőművek tulajdonosait sokkal inkább a meglévő
befektetések kiaknázására, semmint új fej lesztések-
re ösztönzik. Ebben a helyzetben érdemes külön-kü-
lön is áttekinteni az egyes erőművek pénzügyi,
gazdálkodási adatait és azt, hogy a három erőműtu-
lajdonos társaság, az Csepel i erőművet tulajdonló
svájci Alpiq, a Budapesti Erőmű tulajdonosa, a cseh,
luxemburgi és ciprusi hátterű EPH3, i l letve az Észak-
Budai Fűtőerőművet tulajdonló MVM milyen tulaj-
donosi stratégiát folytatott az elmúlt időszakban.

A Budapesti Erőmű (BERT) Zrt. három telephelyen
biztosít gázbázisú vil lamosenergia-termeléssel kap-
csolt hőtermelést a FŐTÁV részére. A BERT 201 5 óta
többségi cseh tulajdonban van, a társaság részvénye-
inek 95,62%-át az EP Hungary A.S. társaság birtokolja.

A vál la lat budapesti távhőel látásban közreműködő
erőművei a Kelenföldi , Kispesti és Újpesti Erőmű. A
Kelenföldi Erőmű egy kombinált ciklusú erőmű kon-
denzációs gőzturbinával , valamint kettő darab 5 MW-

BERT Kelenföld
21%

BERT Újpest
19%

BERT Kispest
16%

Alpiq Csepel
8%

MVM É-B
13%

HUHA
5%

Egyéb
18%

1 . ábra Budapesti hőtermelők részesedése a kiadott hőmennyiség arányában 201 6-ban

2 A magyar kormány által az EU Bizottság részére eljuttatott elemzést a Századvég Gazdaságkutató Zrt. készítette 2015 decemberében.
3 A részvénytársaság tulajdonosa 2015-ig a francia EdF volt. A Gazdasági Versenyhivatal 2015. augusztus 3-i határozata hagyta jóvá az EP Hungary tulajdonszerzését
a társaságban. http://www.gvh.hu/data/cms1031954/Vj071_2015_m.pdf?query=EP+Hungary
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os gázturbinával és kettő darab forróvizes kazánnal
rendelkezik, összesen 1 88 MW vil lamos és 377 MW
hőoldal i tel jesítménnyel . A Kispesti Erőmű műszaki
adatai az alábbiak: kombinált ciklusú erőmű el len-
nyomású gőzturbinával és két darab forróvizes ka-
zán, összesen 1 1 4 MW vil lamos és 341 MW
hőtel jesítménnyel . Az Újpesti Erőmű a Kispesti Erő-
műhöz hasonló műszaki kialakításban 1 05 MW vil la-
mos és 346 MW hőtel jesítménnyel rendelkezik.

A svájci Alpiq csoport tulajdonában ál ló Alpiq Csepel
Kft. egy három blokkból ál ló kombinált ciklusú erő-
műhöz kapcsolódó kondenzációs gőzturbinával , i l -
letve négy forróvizes kazánnal vesz részt a csepel i
hőigények kielégítésében. Szemben a fűtőerőmű-
ként működő BERT-tel , a Csepel i Erőmű elsődlege-
sen nem a hőpiacra, hanem a vil lamosenergia-piacra
termel , tel jes árbevételének csupán mintegy 9%-a
származik a hő-üzletágból . Az erőmű beépített kapa-
citása 396 MW áram és 31 7 MW hő.

Az MVM a FŐTÁV-val kötött megál lapodás értelmé-
ben 2006-ban kezdte meg fűtőerőmű-beruházását
az észak-budai hőigények kielégítésére. Az erőmű
két ütemben, három lépcsőben épült fel . Az első
ütemben egy 9,88 MWe és 1 7 MWth tel jesítményű
gázturbina létesült, amelyhez egy kiegészítő, i l l . pót-
tüzeléssel rendelkező, max. 30 MWth hőtel jesítmé-
nyű forróvizes hőhasznosító kazán kapcsolódik.

Ez az egység 2007 ápri l is eleje óta üzemel . A máso-
dik ütem első szakaszában egy, az előbbivel azonos
kialakítású blokk létesült. Végül a második ütem má-
sodik szakaszában egy 30,2 MWe és 39 MWth tel je-
sítményű gázturbina és a hozzákapcsolódó 39 MWth
hőtel jesítményű forróvizes hőhasznosító kazán be-
ruházása történt meg.

A számvitel i beszámoló részeként elkészített tevé-
kenység-alapú kimutatások alapján összehasonlítha-
tóak egymással a három tulajdonosi csoportba
tartozó öt erőműegység fő gazdálkodási mutatószá-
mai mind az áramtermelés, mind a hőtermelés terén.
A 2. ábra összefoglalóan tartalmazza az egyes létesít-
mények árbevételét, üzemi eredményét és könyv
szerinti befektetett eszközál lományát 201 6-ban.

Az ábrából látható, hogy 201 6-ban a vizsgált terme-
lők két kivételtől eltekintve (Újpest és Kispest áram-
termelése) pozitív üzemi eredményt real izáltak mind
a hő-, mind az árampiacon. Szembetűnő az is, hogy
a Csepel i Erőmű esetében sokkal nagyobb az áram-
termelés részaránya a tel jes árbevételből , mint a
BERT vagy az MVM ÉB esetében. Míg a Csepelnél a
hő üzletága csupán kiegészítő szerepet tölt be, addig
többi erőműnél a hőtermelés aránya jóval nagyobb,
a BERT esetében gyakorlati lag közel azonos, míg az
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eszközállománya 201 6-ban (mill ió Ft)
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MVM Észak-Budai Fűtőerőmű elsődleges piaca a bu-
dapesti távhőpiac, itt az áramtermelés tekinthető ki-
egészítő terméknek.

Tekintettel az elsődleges piacok különbözőségére, az
erőművek eltérő piaci körülményekkel szembesültek
az elmúlt években. A 3. ábra alapján nehéz lenne
egyértelmű tendenciákat azonosítani az egyes ter-
melők áram és hő üzletágai tekintetében.

Míg a BERT újpesti és kispesti egységeinél folyama-
tosan romló jövedelmezőségi adatokat láthatunk az
áramtermelést vizsgálva, addig ugyanezen erőmű
kelenföldi üzemegységében javult az áramtermelés
üzemi eredményhányada. Szintén javuló a tendencia
az MVM ÉB és a Csepel esetében, sőt utóbbi 201 5-
ben és 201 6-ban is kiemelkedően sikeres évet zárt
az árampiacon. Annak el lenére, hogy az értékesítési
árbevétele folyamatosan csökkent, a tüzelőanyag-
költségek mérséklése révén ezt a negatív hatást el-
lensúlyozni tudta, így eredménye jelentősen javult,
amit annak is köszönhet, hogy kedvező árú középtá-
vú szerződésekkel biztosította stabi l értékesítési le-
hetőségeit.

A hőpiaci jövedelmezőség alakulása kevésbé volati-
l is, az elmúlt négy év során jel lemzően javuló ten-
denciát mutat, ráadásul itt 201 6-ban valamennyi
vizsgált termelő pozitív üzemi eredményhányadról
számolt be. A hőpiaci eredményesség javulásához a
gázköltségek elmúlt években megfigyelhető mérsék-
lődése is egyértelműen hozzájárult.

Amennyiben csupán az éves eredmény alakulását
vesszük számításba, úgy torz képet kaphatunk az
egyes termelők gazdálkodását meghatározó funda-
mentál is tényezőkről . A képet ugyanis jelentősen
torzítják az egyszeri tételek, amelyek jel lemzően az
eszközök leértékelése miatti terven felül elszámolt
értékcsökkenésből adódnak.

A befektetett eszközök elvárt hozam szerinti átérté-
kelése a BERT esetében 201 5-ben és 201 6-ban is
igen jelentősen csökkentette az üzemi eredményt. A
társaság 201 5-ben összesen 1 0,1 mil l iárd forint,
201 6-ban 4,3 mil l iárd forint terven felül i értékcsök-

Áramtermelés 
részaránya az 
árbevételből

2013 2014 2015 2016

BERT Újpest 48% 47% 48% 50%

BERT Kispest 52% 50% 52% 50%

BERT Kelenföld 37% 35% 38% 42%

MVM ÉB 28% 28% 29% 30%

Csepel 94% 92% 91% 91%

1 . táblázat Az áramtermelés aránya az árbevételen belül 201 3 és 201 6 között
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3. ábra Egyes erőművi és hőtermelő üzletágak árbevétel-arányos üzemi eredményhányada (201 3-201 6)
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kenést hajtott végre az eszközök elvárt jövedelmező-
ségtől elmaradó hozamtermelő képességével indo-
kolva. A 201 6-os beszámoló szerint az elszámolt
értékcsökkenés az egyes telephelyek szempontjából
jelentősen eltér: a Kispesti Erőműnél 2,1 mil l iárd fo-
rint, az Újpesti Erőműnél 2,4 mil l iárd forint a leírás
mértéke, míg a Kelenföldi Erőmű esetében 267 mil-
l ió forint értékcsökkenés visszaírása történt meg,
ami javította az adott évi eredményt. Az értékcsök-
kenés számításához a társaság 9,4%-os súlyozott át-
lagos tőkeköltség (WACC) mutatóval számolt.

A terven felül i leírások hatása, hogy egyrészt csök-
ken a beszámolóban kimutatott eredmény, másrészt
ugyancsak csökken a mérlegben a befektetett esz-
közál lomány, i l letve forrásoldalon a saját tőke könyv
szerinti értéke. Míg az eredményhatás csak az adott
évi adatsorok összehasonlítása szempontjából okoz
gondot, a mérlegtételek változása tartósan is össze-
hasonlítási problémát okoz a könyv szerinti értékek-
ből számított megtérülési mutatóknál a különböző
termelők között.

Az eszközök leértékelésének BERT által folytatott
gyakorlata ugyanakkor tel jesen érthető, ha megvizs-
gál juk az ennek révén elérhető közvetlen adózási
előnyöket. A 2. táblázat összefoglal ja a három vizs-
gált társaság által fizetett társasági adó és az ener-
giael látók jövedelemadója (közkeletű nevén a Robin
Hood adó) befizetéseket az elmúlt három évben.

A táblázatból kiválóan látható, hogy a BERT az eszkö-
zök leértékelése révén sokkal kedvezőbb tényleges
adókulcsot ért el , mint az MVM ÉB vagy az Alpiq Cse-
pel , amelyek nem számoltak el terven felül i érték-
csökkenéseket. Ennek oka a Robin Hood adó –

szakmailag hibás – számítási metódusára vezethető
vissza. Míg a társasági adó alapjának meghatározá-
sakor a terven felül i értékcsökkenés mértékének
megfelelően korrigálni (leértékelés esetén növelni)
kel l a befizetendő adó alapját, addig a jogalkotó a
Robin Hood adó számításánál az adózott eredmény
nyers számait tekinti alapnak a 31 %-os különadó
számításánál . Az adóelőny kihasználásával a BERT az
elmúlt három év során összesen csak 645 mil l ió fo-
rint adót fizetett be, miközben a három év együttes
társasági adóalapja 5,8 mil l iárd forint volt. Az MVM
ÉB ugyanakkor 874 mil l ió forintos adókötelezettség-
gel szembesült, bár csupán 1 ,3 mil l iárd forint volt az
együttes társasági adóalapja. Az MVM ÉB-hez ha-
sonlóan magas adóterhelést szenvedett el az Alpiq
Csepel is, amely 9,8 mil l iárd forintot fizetett be a
költségvetésbe 26,7 mil l iárd forintos együttes társa-
sági adóalap mel lett.

A BERT gyakorlata természetesen nem folytatható a
végtelenségig, hiszen az eszközök leértékelésének
gátat szab a saját tőkére vonatkozó minimumköve-
telmények előírása, de kétségtelen, hogy a Robin
Hood adó számítására vonatkozó előírások anomá-
l iá i miatt rövid távon jelentős pénzügyi előnyhöz jut-
tatta az erőművet 201 5-ben megszerző tulajdonosi
csoportot. Az adózás eltérése miatt a pénzügyi be-
számolók nyers adatsorainak összehasonlítása téves
következtetések levonását okozhatja az egyes ter-
melők valós gazdálkodási helyzetének megítélésé-
ben. A vizsgált erőművek esetében is látható, hogy a
BERT társasági adóalapja mind 201 5-ben, mind
201 6-ban jelentős pozitív egyenleget mutatott, an-
nak el lenére, hogy a társaság adózott eredménye
201 5-ban súlyosan negatív, 201 6-ban al ig nagyobb
nul lánál . Megtisztítva az eszközátértékelés hatásától

Adófizetési 
kötelezettség

Ebből: Robin 
Hood adó

Adózott 
eredmény

TAO alap
A TAO alapra 

számított 
adókulcs

Megjegyzés

BERT

2014 -32 881 0 -481 858 -213 447 0%
Adó visszaigénylés (negatív 

fizetendő adó)

2015 497 514 0 -8 229 508 2 907 968 17,1%

2016 180 301 -368 036 298 400 3 122 830 5,8%

MVM 
ÉB

2014 25 666 25 666 255 347 -211 001 -12,2%
Adófizetés a negatív 

társasági adóalap ellenére

2015 285 922 210 840 246 272 494 164 57,9%

2016 562 092 411 476 930 192 1 029 556 54,6%

Alpiq 
Csepel

2014 1 352 615 235 361 -159 760 7 485 546 18,1%

2015 4 367 312 2 599 378 4 828 801 9 541 754 45,8%

2016 4 255 692 2 456 689 3 613 452 9 705 281 43,8%

2. táblázat Adófizetés alakulása 201 4 és 201 6 között a vizsgált erőművekben
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a vál la lat viszonylag stabi l gazdálkodási környezettel
szembesült ezekben az években és képes volt meg-
felelő jövedelemtermelést biztosítani a tulajdonosok
számára.

A Robin Hood adó jelenlegi számítási módjából ere-
dő torzulások – amelyek nem csupán a termelő, de a
gáz- és vi l lamosenergia-elosztás területén működő
egyes társaságok esetében is megfigyelhetőek – in-
dokolttá teszik az adó meghatározásának újragon-
dolását. Meggyőződésünk, hogy a társasági adó
számításához hasonló számítási mód bevezetése je-
lentősen csökkentené a vál la latok érdekeltségét ab-
ban, hogy az eszközök leértékelése révén rövid távú
adóelőnyökre próbál janak szert tenni versenytársa-
ikkal szemben.

A budapesti hőel látásban közreműködő gázbázisú
erőművek jelentősen különböző műszaki háttérrel
rendelkeznek, amely befolyásolta múltbel i piaci stra-
tégiájukat és jövőbeni lehetőségeiket. A Csepel i Erő-
mű jövőképét a gázalapú áramtermelés jövőbeni
részaránya, i l letve az erőmű számára jó addicionál is

bevétel i és profitlehetőséget kínáló szabályozási
energiapiaci folyamatok határozzák meg. Az MVM ÉB
védett környezetben működik 2028-ig, mivel az erő-
mű létesítésekor hosszú távú szerződésben biztosí-
totta a termelt hő értékesítését, így jövőbeni
profitki látásait a termelői hőárak szabályozásának
módja határozza meg. A BERT szembesül leginkább
azzal , hogy három erőműve túlzottan nagy hőter-
melő kapacitást jelent a jelenlegi budapesti távhő-
igények alapján. Amennyiben megvalósul a FŐTÁV
terveiben szereplő, jelenleg szigetszerűen működő
budapesti hőkörzetek összekötése, úgy a három
BERT erőmű egyike várhatóan fölöslegessé vál ik és
középtávon beszüntetheti tevékenységét. Ez a folya-
mat a hőpiaci kereslet növelése révén nem valószí-
nű, hogy megál l ítható, így az erőmű tulajdonosainak
azt kel l megvizsgálnia, hogy a magyarországi várha-
tó árampiaci folyamatok fenntarthatóvá teszik-e a
működést valamely BERT erőmű elsődlegesen me-
netrendtartó vagy szabályozó erőművé történő át-
alakításával .




