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Tartalom

Az energiarendszerek napjainkban zajló globális átalakulása minden korábbinál nagyobb kihívás elé állította a
döntéshozókat. Az új kihívásokra stratégiai válaszokat kell adni. Az oktatásban, illetve a kutatásban elért
eredményekre építve ezért jött létre 201 6-ban a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai
Együttműködésért Alapítvány. Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-Európában üzleti és
környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az alapítvány
felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai léptékű,
aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,
szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az
alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az
energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató válaszokat
fogalmaznak meg, és a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük nyílik az iparág technológiai
és szabályozási fejleményeinek megismerésére.
A REKK Alapítvány a fenti célokat elsősorban a következő tevékenységeken keresztül kívánja elérni:
Nyilvános szakmai fórum megteremtése a hazai, európai, regionális és nemzetközi energiapolitikai
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 értelmezésével és a várható hazai konzekvenciákkal foglalkoztunk, a május 30-i angol nyelvű régiós konferencián
pedig a villamosenergia-piac regionális integrációjának részleteit elemezték a meghívott neves külföldi intézetek vezetői (ENTSO-E, Florence School of Economics, RAP, Energy Community). 201 7 második félévében előremutató témákkal foglalkoztunk: a Jack Delors Institute által készített Energy Transtion tanulmány bemutatója
kapcsán megvitattuk a következő energiacsomag várható koncepcionális kereteit, és innovációs előadássorozatot indítottunk "REKK Energy Futures" néven.

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

és a határkeresztező kapacitások időszakos szűkössége egyaránt hozzájárult a rendkívüli áremelkedésekhez. A háttérben azonban számos egyéb kevésbé
látványos, mégis figyelemre méltó folyamat is zajlott:
a villamosenergia-fogyasztás tartós bővülése, a földgáztüzelésű erőművek termelésének növekedése, a
határidős árak emelkedése és a környező piacoktól
való elszakadása (majd év végi korrekciója), a spot
piaci árak növekvő volatilitása. A hazai piac tavalyi
évét bemutató elemzésünkben rövid áttekintést
adunk a fenti folyamatokról.

Mostani számunkat a
201 7 utolsó negyedévében lezajlott lényegesebb
energiapiaci folyamatok
áttekintésével kezdjük. Ezt követően
részletesebben elemezzük a hazai
nagykereskedelmi
villamosenergia-piacon 201 7-ben lezajlott folyamatokat,
megvizsgáljuk az európai szén- és lignittüzelésű erőműveket érintő kibocsátási normák (LPC
BREF) szigorításának hatását, és áttekintjük, milyen akadályok nehezítik a horvát LNG terminál megépítését.

Műhelytanulmányban vizsgáljuk a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek (röviden: LCP BREF) szigorodásának hatását. A tavaly
augusztusban közzétett új határértékek mindenekelőtt
a korszerűtlen szén- és lignittüzelésű erőművek számára okoznak jelentős, sok esetben vállalhatatlanul
magas beruházási költségeket. A szigorodó szabályozás miatt bezárni kényszerülő fosszilis kapacitások
2022-re számottevő, de országonként eltérő mértékű
áremelkedést okozhatnak. A hatást a várhatóan
nagyszámú derogációs (mentesítési) kérelmek
enyhíthetik, főként a kelet-európai régióban, miközben
az az EU-s országok több mint fele már elkötelezte
magát a szenes termelés felhagyása mellett.

Kiadványunkat hagyományosan a hazai és európai
áram- és földgázpiacok negyedéves folyamatainak áttekintésével indítjuk. 201 7 utolsó negyedévében folytatódott a világpiaci olaj és szénárak emelkedése, ami
az európai villamosenergia-piacokon is tartós árnövekedést eredményezett. A hazai árampiaci spread novemberi tetőzését év végén gyorsan lezajló korrekció
követte, míg a földgázpiacon a TTF és az orosz importárak növekedését az ukrán behozatal konszolidációja, a határkeresztező exit tarifák csökkenését pedig
a horvát irányú export növekedése követte.

A földgázszektorban a horvátországi Krk szigetére
tervezett LNG terminál sorsát régóta változó intenzitású érdeklődés övezi. A kapacitások lekötésére kiírt
open season eljárás hatására a piaci szereplők és az
államigazgatás érdeklődése újra felélénkült. A beruházás jellegzetes példája annak, amikor a társadalmilag kívánatos projekt megvalósulását a piaci
szereplők -érthető módon- korlátolt kockázatviselési
hajlandósága és az ellenérdekelt felek piaci manőverei akadályozzák. A projekt várható hasznait, megvalósulásának akadályait és a lehetséges megoldásokat műhelytanulmányban járjuk körül.

A hazai árampiac 201 7. évi eseményei közül a legnagyobb visszhangot a januári és az augusztusi ártüskék kapták. Az extrém időjárás (a januári hideg és az
augusztusi hőség, illetve a nyári csapadékhiány) hatására megugró kereslet, az erőművi kiesések, a régió villamosenergia-piacain tapasztalt feszültségek,
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Energiapiaci folyamatok

A

tavalyi utolsó negyedévben a világpiaci olaj- és szénárak emelkedése egyaránt folytatódott.
Novembertől jelentős mértékben nőttek a holland tőzsdei gázárak, ám Ázsiában az erős kereslet
ennél is nagyobb drágulást eredményezett, így az LNG-exportőrök számára az európainál kedvezőbb
célpontot kínált. Az energiahordozók árának emelkedése az európai villamosenergia-piacokon is éreztette
hatását: az éves német zsinórtermék piacán a július-szeptemberi 13%-os drágulást az utolsó negyedévben
újabb 11%-os emelkedés követte, míg a HUPX éves zsinórtermékének az ára október-decemberben megközelítette a 48 EUR/MWh-t, ami öt éves csúcsot jelent. A HUPX másnapi piacán a november a régiós
tőzsdékhez hasonlóan kiugróan magas átlagárat hozott: a román piaccal többnyire együtt mozgó magyar
tőzsdei árak ebben az időszakban még az OPCOM árait is jelentősen, 5 EUR/MWh-val meghaladták, nem
beszélve az EEX-hez képest több mint 20 eurós felárról. Novemberben rekordszintre, 394 GWh-ra emelkedett a magyar gáztőzsde forgalma is, ami a CEEGEX és az osztrák VTP közötti árak kiegyenlítődésével
magyarázható. A gázszállítási tarifák csökkenésével a magyar útvonal az ukrán és a horvát import számára
is vonzóbbá vált, így a magyar kivitel éves alapon közel 60%-kal nőtt.

A tavalyi év utolsó negyedében közel 1 0 dollárral
nőtt a Brent-típusú nyersolaj világpiaci ára; a 61 ,5
dolláros háromhavi átlagár több mint két éves csúcsot, és negyedéves alapon 1 8, éves szinten pedig
25%-os drágulást jelent (1 . ábra). Folytatódott az
ARA-jegyezésű szén drágulása is, amelynek tonnánkénti ára az október-decemberi időszakban megközelítette a 93 dollárt. Erre 201 3 első negyedéve óta
nem volt példa. A tavalyi utolsó negyedéves átlagár
több mint 1 0%-kal haladta meg az egy évvel korábbi
szintet.

Az áremelkedés decemberben is folytatódott: a
jegyzések a hónap közepén 23 EUR/MWh felett
tetőztek, részben az északi-tengeri Fortis olajvezetékhálózat december végéig tartó kiesése nyomán
megugró brit gázkereslet, részben a december 1 2-i
baumgarteni gázrobbanás miatt. Az árak azonban a
hónap végére visszatértek 20 EUR/MWh alá. A negyedév egészének 1 9 EUR/MWh-s átlagára 2 euróval
haladja meg az egy évvel korábbit.

Szén és olaj ár ($)

Az európainál alacsonyabb hőmérsékletekkel induló
ázsiai tél jelentősen megnövelte az ottani gázkeresletet, ami – a dollár gyengülésével karöltve - a japán
spot LNG-árakat decemberre a 33 EUR/MWh-s szint
Az enyhe időjárásnak köszönhetően a másnapi TTFközelébe emelte. Az ázsiai kereslet erősödésében a
gázárak októberben még némileg elmaradtak a
szénről a gáz használatára áttérni igyekvő Kína
szeptemberi szinttől, a novemberi átlagár azonban
játszotta a fő szerepet, de a dél-koreai és a japán
már 2,5 EUR/MWh-val meghaladta az októberit (2.
import is emelkedett. Mivel az LNG-exportőrök
ábra). A hideg beköszönte mellett ez a francia nukleEurópa helyett inkább a drágább ázsiai (és dél-ameáris kapacitások továbbra is alacsony rendelkezésre
rikai) piacon értékesítettek, Európa importjában a
állásával, a szén- és olajár emelkedésével, valamint a
nyári hónapokhoz képest megnőtt a vezetékes
holland export felfutásával magyarázható.
szállítás súlya. Részben ez magyarázza, hogy októberben rekordszintre, 5,1 bcm-re nőtt
1 . ábra. A Brent nyersolaj azonnali, és az ARA-jegyzésű szén legrövidebb határidős havi
az
Északi Áramlaton Európába szállított
árának alakulása 201 6. áprilistól 201 7. decemberig
gáz
mennyisége, ami éves szinten 32%100
os emelkedést jelent. Az Északi Áramlat
90
nagyobb kihasználtságának másik oka
ARA szén, tonna
Oroszország azon stratégiájában kere80
sendő, hogy európai exportját az
70
ukránról minél inkább erre az útvonalra
terelje. Ebben a törekvésében segítette,
60
hogy júliusban feloldották azokat az
50
uniós korlátozásokat, amelyek miatt a
40
Gazprom nem használhatta teljes
Brent olaj, hordó
egészében az Északi Áramlathoz kap30
csolódó OPAL gázvezetéket.
20

Forrás: CME, EIA
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3. ábra Az EEX németországi éves határidős áramárának, illetve a decemberi szállítású
határidős CO 2-kvóta árának (EUA) alakulása 201 6. júliustól 201 7. decemberig
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A másnapi árak a német piacon novemberben látványosan, 40 EUR/MWh-ra
ugrottak, ám a gázárak párhuzamos
emelkedése nyomán a gáztüzelésű
erőművek jövedelmezőségét számszerűsítő clean spark spread mutató abban
a hónapban is a veszteséges működésre
utaló, negatív tartományban maradt (4.
ábra.) A másnapi azonnali piaci áramárak év végi korrekciója nyomán a clean
spark spread decemberben már
masszív, közel 1 5 EUR/MWh-s veszteséget jelzett. A szén- és kvótaárak emelkedése azonban a széntüzelésű erőművek
jövedelmezőségét is rontotta; a clean
dark spread a negyedév során csak
novemberben tartózkodott a pozitív
tartományban.

2. ábra Az irányadó nemzetközi gázárak alakulása 201 6. júliustól 201 7. decemberig

EEX ár (€/MWh)

A tartós szén- és kvótapiaci áremelkedés hatására folytatódott a határidős
áramárak nyáron elindult emelkedése
(3. ábra). Az éves német zsinórtermék
piacán a július-szeptemberi 1 3%-os
drágulást októbertől újabb 1 1 %-os
emelkedés követte, így a tavalyi utolsó
negyedéves átlagár 1 5%-kal haladta
meg a 201 6. azonos időszakit.

6

20
15
EUA

A HUPX másnapi piacán a november a
régiós tőzsdékhez hasonlóan kiugróan
magas átlagárat hozott (6. ábra). Ebben
a hónapban a román piaccal többnyire
együtt mozgó magyar tőzsde még az
OPCOM árait is jelentősen, 5 EUR/MWhval meghaladta, nem beszélve az EEXhez képest több mint 20 eurós felárról.
Az év végi korrekció nyomán a spread
decemberben a román piaccal szemben
3, a némettel szemben 1 0 EUR/MWh-ra
mérséklődött.

3
Forrás: EEX, ICE

4. ábra A clean spark spread (gáztüzelésű erőművek) és clean dark spread (széntüzelésű
erőművek) alakulása 201 6. október–201 7. december között
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40
Spread (€/MWh)

Az utolsó negyedév a határidős
piacokon erőteljes áremelkedéssel
indult: novemberben az éves zsinórárak
az 50 EUR/MWh-t is megközelítették,
amit az enyhe télnek köszönhetően
decemberben határozott korrekció
követett. A negyedéves átlagban közel
48 EUR/MWh-s ár öt éves csúcsot jelent
(5. ábra). A drágulás éves alapon meghaladta a 26%-ot, ami jóval több a
német piacon tapasztalt 1 5%-os áremelkedésnél. A hazai piac átlagos negyedik negyedéves felára így a 201 6-os
6,2-ről 1 1 ,3 EUR/MWh-ra nőtt.
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Forrás: REKK számítás EEX, ICE és Gaspool adatok alapján
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 CO 2 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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5. ábra Az éves szállítású zsinórtermék jegyzési ára a régió egyes országaiban, 201 7.
január és december között

Jövő évi zsinór árfolyam (€/MWh)
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Forrás: EEX, PXE

6. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
alakulása a havi átlagok alapján, 201 7. január–december
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Forrás: EEX, OPCOM, OTE, HUPX

7. ábra ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde másnapi zsinórtermék árainak
alakulása a 1 2 havi mozgóátlagok alapján, 201 7. január–december
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Forrás: EEX, OPCOM, OTE, HUPX
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A negyedév egészének 50 EUR/MWh-s
átlagára 5 euróval haladta meg az egy
évvel korábbi szintet. A 7. ábra a másnapi tőzsdei áramárak szezonális ingadozásának kiszűrésére 1 2 havi mozgóátlagokat mutat, amelyek tanúsága
szerint 201 7. január és december között
a HUPX és az OPCOM 30% fölötti, az EEX
és az OTE viszont csak mintegy 1 0%-os
mértékben drágult.

A tavalyi utolsó negyedévben az Ausztria
felőli magyar gázimport alig 1 0, az Ukrajna felőli viszont közel 50%-kal emelkedett 201 6 azonos időszakához képest
(8. ábra). Novemberben mintegy 2 millió
m 3 -rel csökkent az HAG-on keresztül
Magyarországra érkezett gáz napi
átlagos mennyisége októberhez képest,
ami a CEEGEX és az osztrák VTP közötti
árak kiegyenlítődésével magyarázható.
Mivel a kereskedőknek a szállítási költségekkel együtt drágábbá vált osztrák
import helyett jobban megérte a magyar
tőzsdén vásárolni, annak forgalma
novemberben rekordszintre, 394 GWhra emelkedett. Az ebben a hónapban 1 3
millió m 3 -rel, 39 millió m 3 -re nőtt hazai
fogyasztást jelentős részben a tárolói
készletek felhasználásával elégítették ki;
a kitárolás napi 1 2 millió m 3 -rel, 1 5 millió
m 3 -re nőtt októberhez képest, és ez a
mennyiség részben a CEEGEX-en cserélt
gazdát.
Ukrajna tavaly október-decemberi importja mintegy 1 ,3 milliárd m 3-rel maradt
el az egy évvel korábbitól, köszönhetően
a nagyobb arányú nyári tárolói feltöltésnek és a kevésbé hideg télnek. A
Magyarországról Ukrajnába irányuló
kivitel azonban a 9. ábra tanúsága szerint ennek ellenére is közel 70%-kal nőtt,
és megközelítette a 860 millió m 3 -t. Ez
annak köszönhető, hogy tavaly januártól
a MEKH döntése nyomán a határkeresztező kiadási pontokon fizetendő forgalmi
díj közel 70%-kal csökkent, így az ukrán
import számára vonzóbbá vált a magyar
útvonal. A tavalyi egész évet tekintve 2,8
milliárd m 3 hagyta el Beregdarócnál Magyarországot, ami 201 6-hoz képest több
mint kétszeres mennyiség volt, és a
teljes ukrán import 20%-át jelentette
(szemben a 201 6-os 9%-kal).
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A 1 0. ábra tanúsága szerint a tavaly
augusztusban még jelentősen a TTF árszint alatt tartózkodó orosz importár a
következő hónapokban meredeken
emelkedett, és novemberben – forintban
számított értéke – már csak alig 5 Ft/m 3 rel (1 0%-kal) maradt el a holland tőzsdei
ártól, majd az olló decemberben tovább
szűkült (3 Ft/m 3 , 5%). Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy az egyetemes szolgáltatók
elismert beszerzési ára becslésünk
szerint az október-decemberi időszakban a holland tőzsdei és az orosz
importártól egyaránt végig elmaradt,
vagyis a szabályozott ár nem fedezte
tényleges beszerzési költségeiket.

8. ábra A mosonmagyaróvári (osztrák) és a beregdaróci (ukrán) betáplálási pont
forgalma 201 6. október és 201 7. december között
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Forrás: FGSZ

9. ábra Az ukrán, horvát és szerb irányba exportált gáz mennyisége 201 6. október és
201 7. december között
18
16

HU>UA

14
millió m3/nap (15°C)

Miután a hazai tarifacsökkentés nyomán
a Horvátországba irányuló tranzit
jelentős része is Magyarországra tevődött (Szlovéniából), a horvát kivitel a
megelőző évi kilencszeresére, közel 400
millió m 3 -re nőtt a tavalyi utolsó negyedévben. Ha csak 1 %-kal, de a Szerbiába
irányuló magyar export is emelkedett.
Összességében így a kivitel közel 60%kal, majdnem 2 milliárd m 3 -re bővült, és
a teljes mennyiség 44%-a irányult
Ukrajnába, 36%-a Szerbiába, a fennmaradó 20% pedig Horvátországba.
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Forrás: FGSZ

1 0. ábra Egyetemes szolgáltatók elismert földgázára és a tényleges beszerzési költségek
alakulásának becslése 201 6. október – 201 7. december között
70
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Forrás: REKK számítás EIA, Gaspool és Eurostat adatok alapján
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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2

017-ben a következő főbb folyamatok zajlottak a magyar nagykereskedelmi árampiacon:
A villamosenergia-rendszer bruttó fogyasztása 2017-ben 2,9%-kal növekedett az egy évvel korábbi
értékhez viszonyítva, amely nem tekinthető ugyan kiugrónak az európai országokat vizsgálva, de az
elmúlt évtized egyik legmagasabb hazai értéke.
Az erőművi kapacitás kismértékben bővült 2017 első három negyedévében, köszönhetően elsősorban
a naperőművi beruházásoknak (80 MW növekmény), illetve kisebb mértékben a biomassza alapú kapacitásoknak (16 MW).
A gázbázisú termelés 26%-kal nőtt 2017-ben a 2016-oshoz képest, miközben a szén alapú termelés
11%-kal csökkent.
Az import- és exportkapacitások (NTC) értékei 2016-ról 2017-re nem változtak jelentősen az egyes
határokon. Az osztrák import irányú kapacitás átlagos kihasználtsága 2017-ben 97%-os volt, és ettől csak néhány százalékponttal maradt el a szlovák irányú importkapacitások kihasználtsága
(92%).
Az elmúlt két esztendőben mind a hazai, mind pedig a régiós másnapi piacokon folyamatos drágulásnak vagyunk szemtanúi, ugyanakkor a régió országai közül hazánk esetében tapasztalhattuk a
legnagyobb áremelkedést.
A német és a magyar spot zsinórárak különbsége is jelentősen megnőtt: míg ez 2016-ban csupán 6,4
€/MWh volt, 2017-re 16,2 €/MWh-ra növekedett.

A villamosenergia-rendszer bruttó fogyasztása 201 7ben 2,9%-kal növekedett az egy évvel korábbi értékhez
viszonyítva, amely nem tekinthető ugyan kiugrónak az
európai országokat vizsgálva, de az elmúlt évtized
egyik legmagasabb hazai értéke. A bruttó fogyasztás
42,26 TWh volt. A növekedés részben az extrém januári és augusztusi időjárásnak, részben a tavalyi évek
átlagát jóval meghaladó mértékű gazdasági növekedésnek tulajdonítható. Annak ellenére, hogy
201 6/201 7 tele igen hideg volt, és viszonylag magas fogyasztással bírt, az abszolút órás csúcsfogyasztás 6796
MW-os értéke csupán 0,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Továbbra is elmondható, hogy a téli
csúcsfogyasztás jelentősen, mintegy 6 (201 7), illetve
7%-kal (201 6) meghaladja a nyári csúcsfogyasztást.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a MAVIR bruttó fogyasztásra vonatkozó előrejelzésében a Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) termelése nem a kínálati
oldalon jelenik meg, hanem a fogyasztást csökkenti,
ezáltal enyhítve a nyári csúcsfogyasztási értéket.
1. táblázat: A fogyasztás jellemző mutatószámai 2016-ban és 2017-ben
2016

2017

Változás

Abszolút csúcs

6 757

6 796

0.6%

99%

6 345

6 566

3.5%

95%

6 091

6 293

3.3%

Átlag

5 025

5 152

2.5%

5%

3 857

3 949

2.4%

1%

3 570

3 643

2.0%

Abszolút minimum

3 222

3 314

Az erőművi kapacitás kismértékben bővült 201 7 első
három negyedévében, köszönhetően elsősorban a
naperőművi beruházásoknak (80 MW növekmény),
illetve kisebb mértékben a biomassza alapú kapacitásoknak (1 6 MW). A PV kapacitásbővülésnek közel
felét, 37,27 MW-ot a háztartási méretű kiserőművek
(HMKE) teszik ki. Érdekes fejlemény, hogy a naperőművi beruházások révén várhatóan 201 7 év végére
a napelem a legnagyobb beépített kapacitással rendelkező megújuló alapú technológiává lép elő, megelőzve a szelet és a biomassza/biogáz alapú
termelőkapacitásokat.

2. táblázat: A beépített erőművi kapacitás alakulása 201 6-ban és
201 7 október végén, *
2016

2017Q3

Változás

Atom

2 000

2 000

0

Szén

939

939

0

Gáz

3 424

3 424

0

Nap

231

311

80

Biomassza és biogáz

268

284

16

Szél

329

329

0

Víz

60

60

0

Összesen

7 250

7 346

96

Forrás: MAVIR, MEKH
* Az állandó hiányban lévő erőműveket nem számítottuk bele

2.9%
Forrás: MAVIR
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1 . ábra: A havi hazai tüzelőanyag-összetétel alakulása 201 7-ban, átlagos órás termelés
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1 437
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2 000
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323
1 257

674

2 395
1 738
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Szén

Gáz

Egyéb
Forrás: MAVIR

2. ábra: Atom-, szén- és gáztüzelésű erőművek havi kihasználtságának alakulása, 201 6.
január - 201 7. december között
Beépített kapacitásra vetített havi átlagos kihasználtság, %

Az év egészében a nettó import átlago100,0%
san 0,7%-kal növekedett, így mivel a
90,0%
fogyasztás ennél nagyobb ütemben bő80,0%
vült, ez a nettó importarány kismértékű
70,0%
csökkenését eredményezte (32,4%-ról
60,0%
31 ,8%-ra). A nettó import korábban
50,0%
megszokottnak tekinthető szezonalitása
40,0%
201 6 óta csökkenni látszik: a késő tava30,0%
szi-kora nyári hónapokban a korábbi
20,0%
években 40% fölé emelkedő import10,0%
arány immár második éve 35% alatt
0,0%
marad. A havi importarány azonban
igen nagy volatilitást mutat: míg februárban a nettó importarány mind abszolút értékben (2395 MW átlagos órás
import), mind pedig arányban (41 ,4%)
kiugróan magas értéket mutatott, addig
a nyári hónapokban a megszokottnál jóval alacsonyabb szinten mozgott. A nettó import aránya 201 7
decemberében volt a legalacsonyabb (26,1 %).
A hazai erőművi termelés immár harmadik éve stabil
növekedést mutat, jóllehet még mindig messze elmarad a 2008. évi, 40 TWh-t meghaladó csúcstól. A legnagyobb növekedést idén is a gázbázisú erőművek
kihasználtságában tapasztalhatjuk: míg 201 6-ban ez
az érték 1 8,1 %-os volt, addig ez a tavalyi év során
22,9%-ra nőtt. A földgázalapú termelés éven belüli volatilitása ugyanakkor továbbra is igen nagy: míg
novemberben a fogyasztás 22%-át a gáztüzelésű erőművek adták (36,7%-os kihasználtsággal), addig márciusban mindössze 8,6%-át (ekkor a kihasználtság
csupán 1 3,7%-os volt). Az utóbbi két év adataiból leszűrhetjük, hogy a legnagyobb havi kihasználtsági értékkel jellemzően télen, míg a legalacsonyabbal
tavasszal szembesülhetünk. Ez a szezonalitás azonban alapvetően a távhő-termelést végző erőművekre
érvényes: a villamosenergia-termelésre koncentráló
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A villamosenergia-termelés összetételében igen jelentős változások zajlottak
201 7-ben. A gázbázisú termelés 26%-kal
nőtt 201 7-ben a 201 6-oshoz képest, miközben a szén alapú termelés 1 1 %-kal
csökkent. A legmarkánsabban a Gönyűi
Erőmű kihasználtsága nőtt: a késő tavaszi hónapokban (április-június között)
kimagasló, 75% közeli kihasználtsággal
járt az erőmű. Ennek hátterében részben a gáztüzelésű erőművek javuló jövedelmezősége, részben a Mátrai
Erőmű szokatlanul hosszan (három hónapig) tartó tavaszi karbantartása, illetve az év eleji hidegben tapasztalt,
átlagosnál alacsonyabb rendelkezésre
állása/kihasználtsága húzódott meg.

Atom

Szén

Gáz
Forrás: MAVIR

erőművek a tavaszi és nyári hónapokban magasabb
kihasználtsággal jártak, mint januárban. A Paksi
Atomerőmű kihasználtsága kismértékben, 0,5 százalékponttal növekedett. A szénerőművi kapacitások kihasználtsága a késő tavaszi három hónapos időszakot
leszámítva viszonylag stabilnak mondható, az átlagos
kihasználtság 70% körül alakult.
A tüzelőanyag-összetétel tartamdiagramja szemléletesen mutatja be, hogy a növekvő fogyasztást milyen
forrásokból elégítik ki. A három alaperőműtípus –
atom, szén és egyéb, jellemzően megújuló – termelése független a fogyasztástól, azok termelése leginkább az adott erőmű rendelkezésre állásán múlik.
Ezzel szemben az import, illetve a gázbázisú termelés
erősen követi a fogyasztás változásait. Alacsony fogyasztás mellett a nettó import aránya mindössze 1 61 7%, amely folyamatosan növekszik 40%-ig. Ugyanakkor egy idő után ez a növekedés megáll, amikor az
olcsóbb importforrások behozhatósága korlátokba
ütközik. Az import tetőzése után a növekvő
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3. ábra: A hazai tüzelőanyag-összetétel 201 7-es tartamdiagramja

fogyasztást a hazai gázbázisú termelés
elégíti ki. Ebből is leszűrhetjük, hogy az
import még mindig lényegesen olcsóbb,
mint a hazai gázbázisú termelés,
ugyanakkor annak mértéke korlátos.
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Forrás: MAVIR

4. ábra: Maradó erőművi kapacitás 201 6-201 7-ben
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Forrás: MAVIR, ENTSO-E

5. ábra: Maradó rendszerkapacitás 201 6-201 7-ben
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5000

4000
3000

2000
1000

A villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsági képességének bevett mérőszáma a maradó erőművi kapacitás. 1 Jelen
elemzésben alkalmazott maradó kapacitás megmutatja, hogy adott órában a
fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges kapacitásokon felül mennyi hazai
erőművi tartalék állt volna rendelkezésre az esetleges többletfogyasztás és a
rendszerirányító tartaléktartási igényeinek kielégítésére, ha teljesen szigetszerűen működne a hazai villamosenergiarendszer, azaz sem importra, sem
exportra nem lenne lehetőség. 2 Látható,
hogy az órák döntő többségében a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitás
képes lenne kielégíteni a keresletet,
azonban az elmúlt két évben számos
olyan rövidebb-hosszabb időtávot láthatunk, ahol ennek a mutatónak az értéke negatívba fordul: ezen időszakokban csak megfelelő nagyságú
importkapacitásokkal biztosítható a fogyasztói igények kielégítése. Ezek közül
mindenképpen kiemelendő a 201 6 év
vége-201 7 eleji időszak, amikor ezen
mutató értéke tartósan negatív tartományban mozgott, néhány órában
megközelítve a -1 000 MW-os értéket is.
Ezen kiugró értékben közrejátszott az
igen magas fogyasztás, amely a tartósan
elhúzódó, a sokéves átlagnál alacsonyabb hőmérsékletnek tudható be, illetve számos erőművi kiesés. Január
folyamán többek között a paksi atomerőmű egyik blokkja, a mátrai erőmű, illetve a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja
is kiesett a rendszerből. Ezek együttesen
járultak hozzá, hogy ennek a mutatónak
az év eleji értéke negatív legyen.
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Forrás: MAVIR, ENTSO-E

1 A maradó kapacitás = fogyasztás – (beépített kapacitás – erőművi önfogyasztás - erőművi kieső kapacitás)
2 Ez a számítási mód eltér a MAVIR által használt módszertől, amikor is a rendszerszintű tartaléktartási igények levonásra kerülnek a rendelkezésre álló erőművi
kapacitásokból.
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6. ábra: Osztrák és szlovák metszék átlagos órás import-kapacitás eltérése a napi
átlagostól 201 6-201 7,
25
Napi átlagtól vett órás eltérés, MW

Fontos megjegyezni, hogy a MAVIR által
használt számítási mód, amikor is a
rendszerszintű tartalékokat levonják a
rendelkezésre álló kapacitásokból, sokkal gyakoribb negatív értéket eredményez, ezáltal némiképp sötétebb képet
fest a hazai villamosenergia-rendszer
ellátásbiztonságáról. Az ENTSOE által
rendszeresen publikált téli és nyári kapacitásmegfelelőségi előrejelzések ennek megfelelően rendre kiemelik, hogy
a magyar rendszer a nyári hónapokban
jellemzően csak importkapacitások segítségével képes a mindenkori ellátásbiztonsági szint megőrzésére.
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Teljesebb képet kapunk a rendszer ellátásbiztonsági szintjéről, ha a maradó
erőművi kapacitásokhoz a rendelkezésre álló importkapacitásokat is hozzávesszük. A maradó rendszerkapacitás megmutatja, mennyi többletkapacitás
– akár erőművi, akár import – állt még rendelkezésre, hogy az esetleges többletfogyasztást és a rendszerirányító tartaléktartási igényeit kielégítse. A
rendszerkapacitás számítása során a rendszerirányítók általában az összes import irányú kapacitást
hozzá szokták számolni, azonban jelen elemzésnél
csak azokat vettük számításba, amely határ „mögött”
biztosan vannak elérhető kapacitások. A maradó
erőművi kapacitáshoz ezért csak a szlovák és az
osztrák határon elérhető (NTC) importkapacitást
számítottuk hozzá, így kaptuk meg a – konzervatívan
értelmezett – hazai maradó rendszerkapacitást. Ennek értéke 201 6 végén, 201 7 elején volt a legalacsonyabb, egyes órákban mindössze 600-700 MW állt
csak rendelkezésre. Fontos megismételni, hogy az
így számított maradó rendszerkapacitások szolgálnak arra is, hogy akár szekunder, akár tercier felszabályozási tartalékok legyenek a rendszerben, így a
kereskedelmi célokra elérhető kapacitás ennél lényegesen alacsonyabb volt.

SK-HU

Ro-HU

Az import- és exportkapacitások (NTC) értékei 201 6ról 201 7-re nem változtak jelentősen az egyes határokon. Magyarország szempontjából a két legfontosabb– a szlovák és osztrák – határon nőtt az NTC
értéke, az előbbi esetben 68 MW-tal, míg az utóbbi
esetben 54 MW-tal. Kisebb növekedést tapasztalhatunk a szerb importkapacitásokban, és hasonló
mértékű csökkenést a román imporirányból. Az exportkapacitások dél felé szintén kismértékben nőttek. Érdekes változás, hogy az NTC órás értékeinek
volatilitása csökkent az osztrák, szerb és szlovák importirányból, és nőtt a szerb irányból. Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg az exportkapacitások
tekintetében is.
Az ACER 201 6-os piacmonitoring jelentésében minden egyes belső határra vonatkozóan kiszámította,
hogy mekkora lenne az ún. benchmark kapacitás,
amely az ajánlati zónák (árzónák) belső szűkületeknek
megfelelően történő újradefiniálása esetén állna rendelkezésre. A ténylegesen rendelkezésre bocsátott
kapacitások (NTC) és a fenti benchmark értékek hányadosa európai átlaga 47%: ezek szerint a határokon

3. táblázat: Az import és export kapacitások jellemző értékei 201 6-ban és 201 7-ben
Import

NTC átlag, MW

NTC szórás, MW

NTC/Benchmark
érték

Kihasználtság, %

Export
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RO
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AT
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2016

472

1 000

939

615

1 049

605

1 000

932

654

811

2017

526

1 000

976

582

1 117

597

1 000

972

678

792

Változás

54

0

37

-34

68

-8

0

40

24

-19

2016

150

0

123

65

161

58

0

130

87

71

2017

98

0

80

119

142

15

0

92

108

50

Változás

-53

0

-43

54

-19

-43

0

-38

20

-22

2016

32%

40%

n.a.

56%

62%

41%

40%

n.a.

59%

48%

2017

36%

40%

n.a.

53%

66%

41%

40%

n.a.

62%

47%

Változás

4%

0%

n.a.

-3%

4%

-1%

0%

n.a.

2%

-1%

2016

91%

11%

64%

63%

84%

15%

23%

65%

42%

16%

2017

97%

5%

57%

57%

92%

6%

33%

77%

36%

4%

Változás

6%

-7%

-7%

-6%

9%

-8%

10%

11%

-6%

-12%

Forrás: ENTSO-E és ACER
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7. ábra: A havi átlagos másnapi zsinór nagykereskedelmi villamosenergia-ár alakulása
Magyarországon és a régióban, €/MWh, 201 6-201 7
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Forrás: OTE és ENTSO-E

8. ábra: Havi átlagos magyar spread a német, szlovák és román árakhoz képest, €/MWh,
201 6-201 7
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(92%). A magas kihasználtság egyben
számottevő importnövekedést takar: az
osztrák, szlovák és ukrán importvolumen
2 TWh-t meghaladó mértékű emelkedést
mutatott, amit a déli határokon lebonyolított export hasonló mértékű növekedése kísért. A legkevésbé kihasznált
importkapacitás látszólag a horvát irányú
metszék (5%); fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kereskedelmi forgalom,
ezen belül is a menetrendi adatok alapján lebonyolított import a déli határokon
201 7-ben is messze meghaladta a fizikai
áramlásokat. Szerb és horvát irányból 9
TWh-t meghaladó kereskedelmi importra került sor, jóllehet a menetrendi exportvolumenek ennél is nagyobbak
voltak (közel 1 5 TWh). Az exportkapacitások tekintetében a szerb határ tekinthető a legfontosabbnak, ahol a kihasználtság átlagosan 77% volt 201 7-ben,
1 1 % ponttal magasabb, mint egy évvel
korábban.
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Az elmúlt két esztendőben mind a hazai,
mind pedig a régiós másnapi piacokon
-5
folyamatos drágulásnak vagyunk szemtanúi. Ebben részben a csapadékszegény
HU-DE
HU-SK
HU-RO
időszak játszik közre, illetve a szénár
Forrás: OTE és ENTSO-E
drasztikus, és a földgáz mérsékelt európai áremelkedése. A régió országai közül
allokált kapacitások az árzónák racionalizálásával a jehazánk esetében tapasztalhattuk a legnagyobb árlenlegi értékek duplájára nőhetnének. Az osztrák haemelkedést. Míg 201 6-ban a spot árak átlaga 35,4
táron allokált importkapacitások aránya 201 6-ban
€/MWh volt, addig ez az érték egy év leforgása alatt
még ennél az átlagos benchmark értéknél is lényege42%-kal (1 5 €/MWh-val), mintegy 50,4 €/MWh-ra nösen alacsonyabb, csupán 36% volt: ez az egyik legvekedett. Hasonló mértékű emelkedést tapasztalharosszabb mutató Európában.
tunk Romániában is, habár a 201 7-es román másnapi
árak átlaga még mindig 2 €/MWh-val alacsonyabb,
Érdekes az órás átlagos import NTC-ket is megvizsmint a magyar. Ezzel szemben Magyarországtól nyugálni ezen határ esetében, mivel egy igen érdekes
gatra haladva egyre kisebb az áremelkedés mértéke,
mintázattal találkozhatunk. Míg az éjszakai órákban
ami azt eredményezi, hogy a korábban erősen kon201 6-ban és 201 7-ben az átlagos NTC érték 520 MW
vergáló piacok kezdenek eltávolodni egymástól. Míg
volt, addig a napközbeni órákban ez lecsökken 480
201 6-ban a cseh és a szlovák árak szinte teljesen
MW-ra, amely azért is lényeges, mert pontosan
megegyeztek, átlagosan 31 €/MWh körüli értéken,
201 7-re szétváltak: a szlovák spot ár 41 €/MWh-ra,
ezekben az órákban figyelhető meg nagy árkülönbség a két ország órás áraiban.
míg a cseh ár mindössze 36,5 €/MWh-ra drágult. Habár a német piacon hasonló áremelkedés volt – mintA kihasználtságok vizsgálata rámutat arra, hogy meegy 5,2 €/MWh -, mint a cseh piacon, ugyanakkor a
lyek a legfontosabb határok. Az osztrák import irányú
201 7-es átlagár 2 €/MWh-val alacsonyabb volt, mint
kapacitás átlagos kihasználtsága 201 7-ben 97%-os
Csehországban.
volt, és ettől csak néhány százalékponttal maradt el a
szlovák irányú importkapacitások kihasználtsága
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9. ábra: A napon belüli órák átlagos árai 201 7-ben a régióban, €/MWh,
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Az egyes piacok havi átlagárait vizsgálva
jól látható, hogy 201 7-ben a havi szezonalitás is jelentősen nőtt, mindenek előtt
a magyar, román és szlovák piacokon. Az
év során több kiemelkedő időszakkal is
találkozhatunk: egyrészt az év elején a
régió majd minden országában rég nem
látott ártüskéket eredményezett a hideg,
illetve csapadékszegény időjárás, amit
több ország piacán erőművi kiesések kísértek, másrészt kisebb mértékű, de közel
60 €/MWh-s havi átlagárat eredményezett
HUPX-en az augusztusi meleg időjárás és
a novemberi hidegek is. A hazai piacon
tapasztalt árcsúcsok azonban ritkábban
és lényegesen tompítottan jelentek meg
akár a cseh, akár a német piacokon.
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1 0. ábra: A régiós órás árak alakulásának hisztogramja 201 6-ban

Forrás: OTE és ENTSO-E
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A január második felében Európa szá1600
mos országában tapasztalt, 80 €/MWh
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rendkívüli (a kontinensen 201 2 februárja
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óta nem tapasztalt) hidegek, az ennek is
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betudható erőművi kiesések (pl. a folya600
mi szénszállításban bekövetkező zava400
rok), a korábbi csapadékszegény időjárás
miatt alacsony vízierőművi termelés, a
200
szélcsendes időjárás, illetve nem terve0
zett nukleáris erőművi karbantartások. A
HUPX-en sűrűbben jelentkező és magasabb januári ártüskékhez a határkeresztező kapacitások telítettsége, az erőművi
kiesések nagy száma és a hazai piaci
működés tökéletlenségei egyaránt hozzájárultak. Fontos azonban megjegyezni, hogy január
1 1 -i 1 50 €/MWh-s HUPX-csúcs egyedi esemény volt,
melyet erőművi kiesések és az osztrák importkapacitások 200 MW-os csökkenése okoztak.

DE

Az augusztusi, mérsékeltebb ártüskék már sokkal
jobban körülhatárolható régiót érintettek: azok elsősorban a magyar, román, szlovák és szerb (és vélhetően a horvát) piacokon jelentkeztek (NyugatEurópában, illetve a Balkán délkeleti csücskén nem
voltak érzékelhetőek). A délkelet-európai régiót sújtó hőhullám miatt bekövetkező keresletnövekedés
és a szárazság miatt csökkenő vízerőművi termelés
árfelhajtó hatása a magyar piacon egybeesett a paksi erőmű karbantartásával és az osztrák importkapacitások korlátozott rendelkezésre állásával. Ahogy a
MEKH az osztrák importkapacitások korlátozott rendelkezésre állását azonosította a 201 7-es ártűk egyik
lényeges okának, úgy a MAVIR is azt a megjegyzést
fűzte az ENTSOE 201 7/1 8 téli szezonális kitekintéséhez, hogy „az érintett határkeresztező kapacitások
rendelkezésre állása lényeges kérdés lehet”.
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Forrás: OTE és ENTSO-E

Az éven belüli szezonalitás mellett az elmúlt évben
az órás árak szórása is jelentősen növekedett. Míg a
vizsgált öt régiós piacon a 201 6-os órás árak szórása
nagyon szűk sávban – 1 2,5–1 3,5 €/MWh között –
mozgott, addig 201 7-re ez a mutató igen drasztikusan, 24 €/MWh-ra emelkedett Magyarországon és
Romániában. Szlovákiában ez a szórás 201 7-ben
22€/MWh, míg a német és a cseh piacon 1 7,5 €/MWh
körül alakult. Ebből is látható, hogy nem csak abszolút értékben drágult a hazai piac, de egyre távolodik
a német árszinttől, illetve egyre volatilisabbá válik.
A csúcsidőszaki áremelkedések még jelentősebbek,
Magyarországon 42,2 €/MWh-ról, 63 €/MWh-ra drágult a csúcsidőszaki órák átlagos ára. Hasonló növekedést tapasztalhatunk Romániában is (39-ről 61
€/MW-ra növekedett), és hasonlóan a zsinóridőszaki
árakhoz minél inkább nyugatra haladunk, annál alacsonyabb az árnövekedés. Szlovákiában 1 5 €/MWhval, míg a cseh és német piacon 7-8 €/MWh-val drágultak a csúcsidei árak. A német piacon a 201 7-es
átlagos csúcsidőszaki ár 42 €/MWh volt.
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1 1 . ábra: A régiós órás árak alakulásának hisztogramja 201 7-ben

A magyar piaci relatív „drágasága”
azonban nem csak éven belül mutat jelentős volatilitást. A napon belüli órás
árak rávilágítanak arra, hogy mely jellemzően órák esetében tapasztalhatunk
jelentős árkülönbséget a magyar és a
környező országok áraiban. Míg a hajnali órákban az árkülönbség 5 €/MWh
alatt volt, addig a reggel 9 órától a késő
éjszakai órákig terjedő időszakban az
egyes piacok nagymértékben eltávolodnak egymástól: csúcsidőben a németmagyar spread 20 €/MWh körül alakult.
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Forrás: OTE és ENTSO-E

1 2. ábra: 201 8-ra szóló határidős zsinóráram ára a régióban, €/MWh
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Forrás: EEX és PXE

Az eltérő árdinamikának köszönhetően a német és a
magyar spot zsinórárak különbsége is jelentősen
megnőtt: míg ez 201 6-ban csupán 6,4 €/MWh volt,
201 7-re 1 6,2 €/MWh-ra növekedett. Ebben nagyban
közrejátszott három kiugró hónap – a januári, februári, illetve augusztusi –, amikor a havi átlagos spread
mértéke meghaladta a 25 €/MWh-t. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy mindössze három olyan hónappal találkozhatunk, amikor a spread mértéke 1 0
€/MWh alatt volt. A szlovák piachoz viszonyított spread mértéke nem ilyen kiemelkedő mértékű, mivel
Szlovákia is egyre jobban elszakad a cseh piactól, és
közelíti a magyar árakat, de ezen két ország viszonylatában is jelentősen nőtt a spread mértéke (a 201 6os 3,8 €/MWh-ról 9,4 €/MWh-ra). Ugyanakkor a román piaccal szinte teljesen együtt mozog a magyar,
habár az előbbi továbbra is mintegy 2 €/MWh-val olcsóbbnak tekinthető, mint a magyar piac. Fontos
azonban látni, hogy az elmúlt két évben egyetlen egy
olyan hónap sem volt, amikor az átlagár a magyar piacon alacsonyabb lett volna, mint a román piacon.

14

A hisztogramok vizsgálata révén képet
kaphatunk arról, hogy az egyes órák árai
milyen ártartományban mozogtak a régiós tőzsdéken. 201 6-ban nagyjából hasonló mintázatokat láthatunk a régiós
tőzsdéken. Míg a német–cseh–szlovák
leggyakoribb árak a 24-32 €/MWh-s sávban mozogtak, addig a román és a magyar árak a 34-40 €/MWh-s sávban.
201 7-ben azonban nagyot változott a
kép. Míg a két legdrágább árú ország
hisztogramja sokkal laposabbá vált, és
ugyanolyan valószínűséggel alakultak ki
50 €/MWh-s árak, mint 30 €/MWh-s árak,
addig ez a többi régiós tőzsdére nem jellemző, azok eloszlása sokkal csúcsosabb,
34 €/MWh-s árszint mellett érve el a maximumát. További érdekessége a hisztogramnak, hogy Magyarországon és
Romániában 1 00 €/MWh feletti árak közel 400 órában, az idők közel 5%-ban
fordultak elő, ami a tőlünk nyugatabbra
lévő piacokon nem volt jellemző.

Az éves határidős zsinórárak 201 7-ben folyamatosan
nőttek mind hazánkban, mind pedig a régió többi
országában. Míg az év elején a magyar 201 8-ra szóló határidős zsinóráram ára 37 €/MWh környékén
mozgott, ez az év végére közel 50 €/MWh-ra emelkedett. Az árdrágulás 201 7 május-júniusában kezdődött, és elsősorban a szén- és gázárak növekvő
árpályájával indokoltható. Az árnövekedés a vizsgált
országokat hasonlóan érintette, az árkülönbségek
azonban nem maradtak változatlanok. A német-magyar spread az év elején 8 €/MWh körül alakult, ami
november elejére másfélszeresére, 1 3 €/MWh szintre emelkedett, majd az év végén újra visszaesett a 8
€/MWh szintre. A szlovák-magyar spread jellemzően
6 €/MWh környékén mozgott, Romániával szemben
pedig 2 €/MWh-s felárat tapasztalhattunk.
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Műhelytanulmányok

A

széntüzelésű erőművek szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására az Európai Unió számos
szabályozói eszközt alkalmaz. A légszennyezésre vonatkozóan a közvetlen egészségkárosító hatással
járó emissziók csökkentésére és a levegőminőség javítására 2001, az üvegházhatású gázok (szén-dioxid)
kibocsátásának visszaszorítására és a szennyezési jogok kereskedelmére pedig 2003 óta van hatályban
uniós irányelv. A fenti szabályozások fokozatos szigorítása és a megújuló támogatási rendszerek
elterjedése eddig elsősorban az új beruházások elé gördített nehezen leküzdhető akadályokat, de a
legújabb szigorítások a meglévő szenes kapacitások idő előtti bezárására késztethetik az üzemeltetőket,
ami a levegőszennyezés szempontjából pozitív változást jelent, viszont komoly árhatással járhat az európai
villamosenergia-piacokon.

A környezeti levegőminőség folyamatos javításának
egyik fontos szabályozói eszköze a nagy tüzelőberendezésekből származó szennyezők kibocsátásának csökkentése, melyek 201 3-as adatok alapján a
levegőbe kerülő kén-dioxid 46, a nitrogén-oxid 1 8 és
a higanyszennyezés 39 százalékáért felelősek az
Európai Unióban. 1
A nagy tüzelőberendezések (large combustion
plants, LCP) körébe a legalább 50 MWth névleges
bemenő hőteljesítménnyel rendelkező berendezések – főként erőművek és nagy ipari létesítmények tartoznak, a rájuk vonatkozó környezetvédelmi feltételeket pedig az Ipari kibocsátásokról szóló irányelv
(IED - 201 0/75/EU) szabályozza, mely 201 6 január 1 től átvette a korábban speciálisan erre az erőművi
körre vonatkozó LCP irányelv szerepét. 2 Az IED integrált megközelítést alkalmaz, vagyis a létesítmény
környezeti teljesítményének szabályozásakor együttesen veszi figyelembe a levegő-, víz- és talajszennyezést, a keletkező hulladékot, az alapanyagfelhasználást, energiahatékonyságot, zajzennyezést,
a baleset-megelőzést és a létesítmények telephelyeinek felszámolás utáni helyreállítását. Az irányelv
alapján a tagállamokban működő ipari létesítmények abban az esetben kaphatnak egységes környezethasználati engedélyt, ha kibocsátási határértékeik
megfelelnek az ún. elérhető legjobb technikák (BAT) 3
alapján meghatározott értékeknek. Ennek híján a létesítmények nem működhetnek tovább.
A szabályozás úgy történik, hogy az ún. ’sevillai folyamat’ során a tagországok szakértőivel, iparági képviselőkkel és környezetvédelmi érdekvédő szervezetekkel együttműködésben feltérképezik azokat a
mind műszakilag, mind gazdaságilag megvalósítható, már alkalmazott megoldásokat (BAT-okat), melyek tükrözik az adott technológia aktuális fejlettségi
szintjének megfelelő környezeti teljesítményt.

A munkát az EU Joint Research Centre kutatócsoportja által működtetett európai IPPC4 iroda koordinálja.
A folyamat általában több éven át zajlik, számos szakértő és iparági szereplő bevonásával. A legjobb elérhető technikák összesítése és elemzése révén állnak
össze a „BAT referenciadokumentumok” és „BAT következtetések”. Ez utóbbit az EU Bizottság - annak elfogadása után - végrehajtási határozatként teszi
közzé, majd a tagországok az érintett létesítmények
engedélyeinek kiállításakor kötelesek az abban szereplő határértékeket figyelembe venni. A kompetens
hatóságok speciális esetben megállapíthatnak kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket is, ha igazolni
tudják, hogy a BAT következtetésekben előírt követelmények betartása aránytalanul magas költségekkel
járna egy adott létesítmény esetén az elérhető környezeti hasznokkal összevetve. Léteznek ezen kívül
olyan mechanizmusok is, melyek rugalmasságot biztosítanak a szigorodó normákra való áttérés folyamata során, pl. átmeneti nemzeti terv (lassított
csökkentési ütem), illetve a létesítmény korlátozott
élettartama esetén igénybe vehető derogáció. 5 Az IED
irányelv alapján a Bizottságnak a BREF-ek frissítését
legalább nyolc évente kell szorgalmaznia.

A legújabb BAT következtetéseket 201 6 áprilisában
fogadták el, és 201 7 augusztusában tette közzé rendeletben az Európai Bizottság. Előzetes felmérések
alapján a szabályozás kb. 3500 létesítményt érint az
EU-ban. Ezen létesítmények engedélyeit 4 éven belül
felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani, és
amennyiben legkésőbb 2021 augusztus 1 7-ig nem
képesek az előírásoknak megfelelni, leállíthatják
őket, hacsak nem csökkentik üzemóráik számát évi
1 500 óra alá.

1 https://ec. europa. eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-combustion-plants
2 2001 /80/EC
3 Best Available Techniques
4 IPPC, Integrated Pollution Prevention Control, a környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére irányuló rendszer.
5 Ld. IED irányelv (201 0/75/EU) III. fejezete.
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1 . táblázat: A NO x, SO 2 és szálló por szennyezőkre vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek

NOx mg/Nm3

SO2, mg/Nm3

szálló por, mg/Nm3

Névleges bemenő
hőteljesítmény
MWth

meglévő
berendezés

új berendezés

meglévő
berendezés

új berendezés

meglévő
berendezés

új berendezés

<100

270

150

360

200

18

5

100-300

180

100

200

150

14

5

>300 FBC1

150 – 1753

85

180

75

>300 PC2

150

85

130

75

300 - 1000

10-124

5

>1000

8

5

Forrás: Az Európai Bizottság (EU) 201 7/1 442 Végrehajtási Határozata, melléklet6
Megjegyzések: A határértékek nem vonatkoznak az évente kevesebb mint 1 500 órát üzemeltetett berendezésekre.
magasabb határérték a 201 4. január 7. előtt üzembe helyezett berendezések esetén érvényes.

A legfontosabb szennyezőkre vonatkozó határértékeket a fenti táblázatban foglaltuk össze a szemléltetés
kedvéért. A részletes emissziós normák a forrásként
megjelölt végrehajtási határozatban találhatóak.

1

FBC: fluidágyas tüzelés,

2

PC: szénportüzelés,

3,4

A

A legújabb BAT dokumentum határoz meg először
határértékeket higany, hidrogén-klorid és hidrogénfluorid kibocsátására vonatkozóan. Egy vonatkozó
tanulmány szerint – amennyiben a szándékolt hatását eléri – a szabályozás következményeként az Európai Unióban évente 22900-ról 2600-ra csökkenhet
a fosszilis tüzelőanyagok égetésével összefüggésbe
hozható idő előtti halálozások száma. 7

Mint látható, a plusz költség igen tág határok között
változik, és néhány kiugró értéktől eltekintve a tanulmány szerint leginkább a kelet-közép-európai országokban lesz szükség magasabb értékű beruházásokra,
amennyiben a szenes és lignites erőműveket 2021
után is üzemeltetni szeretnék. A Platts elemzői szerint
is ebben a régióban a legmagasabb a bezárások kockázata. A legnagyobb költségek Lengyelországban,
Csehországban, Görögországban, Romániában és Bulgáriában várhatóak. Ez alapján érthető, hogy ezek a
tagállamok – élükön Lengyelországgal – voltak leginkább elégedetlenek az új szabályozással, a jelentős
szenes kapacitással rendelkező Németország mellett.

A szabályozás lehetséges hatásait elemző írások
egyetértenek abban, hogy a szabályozás a szenet és
lignitet tüzelő erőművek körére lesz jelentős hatással. A DNV GL ezen az erőművek kén-dioxid-, nitrogén-oxid- és szállópor-kibocsátásainak vizsgálatával
arra jutott, hogy a 2021 -ben várhatóan üzemben lévő, feketeszenet égető, közel 85 GW kapacitásból 1 9
GW, az 53,5 GW lignites kapacitásból pedig mindössze kb. 6 GW felel meg az új kibocsátási normáknak. 8 A következő táblázatban összesítettük, hogy
becslésük szerint az egyes tagállamokban mekkora
az 1 MWh-ra eső, súlyozott fajlagos költsége azoknak
a beruházásoknak, melyek révén a szén- és lignittüzelésű létesítményeik megfelelhetnek az új szabályozás által elvárt nitrogén-oxidra, kén-dioxidra és
szállóporra vonatkozó kibocsátási határértékeknek.
A táblázatban feltüntettük a költségek intervallumát
mind a kiugró értékek figyelembevételével, mind
azok kihagyásával. Az országokra vonatkozó értékeket a hivatkozott tanulmány tartalmazza.

A környezetvédelmi szervezetek máris kinyilvánították
aggodalmukat a várhatóan nagy számú derogációs
kérelem miatt, melyek veszélyeztethetik a szabályozás
hatékonyságát. A jelenleg hatályos IED alapján a már
fent említett kivételezési lehetőségek közé tartozik pl.,
hogy kifejezetten hazai lignitforrásra épülő erőművek
esetén derogáció kérhető a kéndioxid-kibocsátási
norma betartása alól, olyan egyedi határérték előírásával, amely a legjobb elérhető technika emissziós
teljesítménye mellett a tüzelőanyag jellegzetességeit
is figyelembe veszi. A kiugróan magas beruházási
költséggel járó esetekben pedig arra lehet hivatkozni,
hogy aránytalanul magas költséggel hárítható csak el
az adott mennyiségű kibocsátás. Kivételt élveznek a
kapcsolt erőművek 200 MW hőteljesítmény alatt, valamint a limitált élettartamuk miatt derogációban részesülő létesítmények is, melyek 1 7 500 órát
üzemelhetnek 2024-ig bezárólag. 9 Az elszigetelt elektromos rendszerrel rendelkező kisebb szigetek esetében is fennáll a derogáció lehetősége.

6 http://eur-lex. europa. eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 7D1 442&from=EN
7 European Environmental Bureau (EEB), the Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network (CAN) Europe, WWF és Sandbag (201 6) Lifting Europe’s
Dark Cloud: How cutting coal saves lives’, http://eebtestsite. oldcontinent. eu/wpfd_file/lifting-europes-dark-cloud-how-cutting-coal-saves-lives/
8 A tanulmány az ECF megbízásából készült, https://europeanclimate. org/wp-content/uploads/201 7/06/1 6-1 21 3-rev2-DNV-GL-report-ECF-BREF-LCP2. pdf.
9 Platts Power in Europe, PIE 28 08 201 7
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2. Táblázat: A kibocsátási határértékek eléréséhez szükséges beruházások súlyozott, fajlagos költségének becsült intervalluma az EU
tagállamaiban, a kiugró értékek figyelembevételével és azok nélkül (€/MWh)

NOx

SO2

Por

feketeszén

lignit

feketeszén

lignit

feketeszén

lignit

EU28 min-max

0,6 – 7,7

0,3 - 5,5

0,4 - 221

1,3 - 21

0,3 – 77

0,2 – 0,9

EU28 min-max*

0,6 – 7,7

0,3 - 5,5

0,4 - 22,1

1,3 – 9,8

0,3 - 3,3

0,2 – 0,9

Forrás: DNV GL (201 6) Fact-based scenario to meet commitments under the LCP BREF, European Climate Foundation
*A kiugró maximum értékek figyelembevétele nélkül

Szintén lehetséges reakció a tagállamok részéről,
hogy a kapacitáspiacon próbálnak lehetőséget kínálni
a szokásos üzemeltetési módban tovább nem működtethető erőműveknek. Lengyelországban az elmúlt év végén véglegesítettek egy kapacitáspiac
bevezetésére vonatkozó törvénytervezetet, ami az ellátásbiztonság fokozásának jelszavával főként azoknak a meglévő szenes erőműveknek kedvezne,
melyek esetében jelentős modernizációt igényelne az
új kibocsátási normák betartása. Becslések szerint kb.
23 GW szenes kapacitásnak van szüksége retrofitra,
2,5 millió euró értékben. Ennek ellenértékét a kapacitáspiacról szeretnék biztosítani. Az első kapacitáspiaci aukciót 201 8 decemberében tartanák. 1 0
Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Luxemburg,
Málta mellett Belgium is felhagyott mára a széntüzeléssel Európában. Emellett szenes kapacitásai leállítása mellett kötelezte el magát Franciaország
2023-ig, az Egyesült Királyság, Ausztria és Olaszország 2025-ig, Hollandia, Dánia, Finnország, Portugália és Svédország pedig 2030-ig. A spanyol kormány
viszont – melyet az EU azzal vádol, hogy tiltott állami
támogatást nyújtott a szenes erőművek környezetvédelmi korszerűsítésére - megtiltaná a jelenlegi tulajdonosoknak, hogy bezárják erőműveiket, szintén
ellátásbiztonsági okokra hivatkozva. 1 1
Szakértők szerint a Mátrai Erőmű sem felel meg az
előírt határértékeknek, ezért jövője egyelőre kérdéses. Bár 2025-ig rendelkezik működési engedéllyel,
az új végrehajtási határozat értelmében azt felül kell
vizsgálni. Valaska József nyilatkozata szerint az erőmű a két 1 00 MW-os blokk kivételével megfelel az
előírásoknak, ezért 2025-ig működni fognak. 1 2 A
nemrégiben tulajdonost váltott Bakonyi Erőmű jelenleg is felmentést élvez az aktuális BAT határértékek betartása alól, átmeneti nemzeti terv keretében.

Az új határértékek két lehetőséget kínálnak a széntüzelésű erőművek számára: vagy bezárják a létesítményt, vagy pedig olyan beruházást hajtanak végre,
amely révén képesek tovább üzemelni. Ezt azonban
csak abban az esetben érdemes meglépni, ha még
viszonylag hosszú ideig tudnak működni ahhoz, hogy
adott piaci árszint mellett a beruházás megtérüljön.
A REKK által kifejlesztett Európai Árampiaci Modell
segítségével megvizsgáltuk, hogy a BREF bevezetése
milyen hatással jár az európai nagykereskedelmi villamosenergia-árakra. A szimuláció lehetőséget teremt arra, hogy a 2022-es villamosenergianagykereskedelmi piacot modellezzünk különböző
erőműbezárási forgatókönyvek mellett. A legenyhébb forgatókönyv szerint csupán azok az erőművek
zárnak be, melyek engedélye egy évvel az új normák
2022-ben bekövetkező életbe lépését követően lejárna: a többi erőmű vállalná a szükséges beruházásokat és tovább üzemelne. A legdrasztikusabb
forgatókönyv szerint ezzel szemben valamennyi erőmű, melynek engedélye 2032-ig lejár, a megfelelés
helyett a bezárást választja.
A következő ábra szemlélteti, hogy a BREF szabályozás hatására a 2022-ben várható villamosenergiaárak mennyivel haladnák meg a szabályozás nélkül
várható árszintet. Az eredmények azt mutatják, hogy
minél több időre van szüksége az érintett erőműveknek ahhoz, hogy az új normák betartásához
szükséges beruházások megtérüljenek, annál kevésbé vállalják ezen beruházásokat, és annál több erőmű zár be, ami 5 euróig terjedő áremelkedéssel
járhat az európai nagykereskedelmi piacokon.

1 0 Platts Power in Europe, PIE 1 8 1 2 201 7
1 1 Platts Power in Europe, PIE 04 1 2 201 7
1 2 http://nepszava. hu/cikk/1 1 36475-leall-a-matrai-eromu-negyede
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1. ábra: A kialakuló nagykereskedelmi villamosenergia-ár néhány európai országban 2022ben, a BREF bevezetése nélkül, illetve az új határértékekkeltechnológiánként 2016-ban, GW

Nagykereskedelmi villamosenergia-ár,
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Ezzel szemben Spanyolországban egyáltalán nem tapasztalhatunk árhatást, köszönhetően annak, hogy egyrészt
viszonylagos szigetüzemmódban működik az Ibériai-félsziget a kontinens többi
részéhez viszonyítva, másrészt pedig a
szenes kapacitások aránya is alacsonynak mondható ebben a régióban. Magyarországon az árnövekedés inkább a
némethez áll közel (2,2€/MWh), amely
nem kizárólag a Mátrai Erőmű esetleges
korábbi bezárásának köszönhető, hanem a régió más országaiban történt
változások is kihatnak hazánk nagykereskedelmi villamosenergia-árára.

ES

A szigorodó szabályozásnak köszönhetően a szénalapú termelés jelentősen
csökken, európai szinten mintegy 8%-kal, a kieső
termelést a gáztüzelésű erőművek veszik át. Összességében elmondható, hogy az új erőművi kibocsátási határértékek jelentős hatással járhatnak az
európai villamosenergia-piacra. Egyrészt az üzemelő
erőművek döntő többségének jelentős mértékű beruházást kell végrehajtania annak érdekében, hogy a
szigorúbb környezetei feltételeknek meg tudjon
felelni, így tovább működhessen. A kieső erőművek
viszont áremelkedést okoznak az európai piacon,
amely igen eltérő mértékben jelentkezik a kontinens
különböző országaiban. A legnagyobb hatás a balkáni országokban várható, ahol az árhatás meghaladhatja az 5 €/MWh-t, míg Magyarországon és
Németországban 1 -2 €/MWh közötti árnövekedéssel
lehet kalkulálni.

Forrás: EWEA (201 7)

Fontos hangsúlyozni, hogy a többletberuházások
önmagukban nem okoznak áremelkedést, hiszen a
szenes erőművek jellemzően árelfogadóak. A villamosenergia-piacokon csak akkor következik be
áremelkedés, ha az érintettek a többletberuházás
helyett az erőmű bezárását választják, ami a kínálat
szűkülésén keresztül okozhatnak kisebb-nagyobb
árnövekedést.
Az árhatás azonban nagyon eltérő az egyes országokban. Németországban 1 ,4 €/MWh-val drágul a villamosenergia-ár, ha azon erőművek is bezárnak,
amelyeknek egyébként 1 0 év még hátra lenne az élettartalmukból. Ugyanakkor ez a növekedés Lengyelország esetében 3,2€/MW, Görögország és Románia
esetében pedig meghaladja az 5 €/MWh-t.
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H

abár a horvátországi Krk sziget partjainál tervezett cseppfolyósított földgáz (LNG) terminál létrehozásának előkészülete már több mint tíz éve tart, és a projektterv ezalatt az időszak alatt számos átalakuláson ment át, a megvalósulása még napjainkban is kérdéses. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy
hogyan áll jelenleg a projekt, milyen fejlemények vezettek el idáig, milyen fő akadályok állnak a megvalósulás előtt, és mi szól mégis a megvalósulás mellett.

A projektről a kezdetektől fogva megoszlanak a vélemények. Vannak, akik teljes mellszélességgel támogatják hangsúlyozva a megvalósulástól várható
számos pozitív hatást, és vannak, akik kongatják a
vészharangot elsősorban arra hivatkozva, hogy a
projekt pénzügyi megtérülése igencsak kérdéses.
Kétségtelen, hogy a terminál megépülésének számos pozitív hatása lenne nem csupán Horvátország,
de a tágabb régió, így Magyarország számára is, hiszen segíthet diverzifikálni a térség gázellátását. A
projekt megvalósulása egy lépést jelentene az északdéli gázfolyosó létrejöttének irányában, amely a Balti- és Adriai-tenger partjain épült/épülő LNG-terminálokat összekötve a térségbeli államoknak, többek
között Magyarországnak is alternatív gázellátást biztosíthat az orosz gázzal szemben. Ezáltal a régió versenyképessége és gázellátás-biztonsága is
jelentősen növekedhet. Mindezen hatások miatt az
adriai LNG-terminált az Európai Unió is kiemelt fontosságú, közös érdekű projektként tartja számon.
Az eredeti terveket olyan nagy európai cégek jegyezték, mint az E.ON, az RWE, az OMV és a Total, s ezek
a válság előtt még évi 1 0 milliárd köbméteres kapacitásról és 800 milliós költségről szóltak. Sok halasztás és tulajdonosváltás után a kapacitás is több
lépcsőben csökkent a realitásokkal szembesülve.
201 4 után még egy nagy, 6 milliárd köbméter kapacitással rendelkező szárazföldi cseppfolyósító terminál megépítéséről volt szó, amelynek 630 millió
eurós beruházás révén 201 9-re kellett volna elkészülnie. Később azonban az erre vonatkozó terveket
elsősorban financiális okok miatt határozatlan időre
félretették. Az utóbbi időkben azonban a projekt –
eltérő technológiai megoldás és az eredetileg tervezettnél jóval kisebb kapacitás megépülése mellett –
új erőre kapott, és immáron LNG Hrvatska néven,
horvát tulajdonosi háttérrel keresi az intézményi és
pénzügyi támogatókat. Ez az új lendület vélhetően
több tényező együttes hatásának köszönhető: egyrészt a jelentős EU-támogatásnak (201 4-ben a projekt 4,5 millió eurót kapott az előkészítő
tanulmányokra), másrészt az úszó cseppfolyósító
terminálok (FSRU, Floating Storage Regasification
Unit) fejlesztésében megfigyelhető jelentős technikai
fejlődésnek, amely lehetővé teszi a projekt megvalósulását a korábbinál jóval alacsonyabb beruházási
költség mellett. Emellett ennek a technológiának egy
másik fontos előnye, hogy ha a piaci körülmények

megváltoznak, könnyen áttelepíthető egy magasabb
profittal kecsegtető másik területre. A jelenlegi elképzelés szerint a projekt első fázisában egy 2 milliárd köbméter kapacitással rendelkező úszó
cseppfolyósgáz-terminál épülne meg, amely várhatóan 201 9 végére lesz működőképes, és 363 millió
euróba kerül. Ezt követően egy későbbi, második fázis során valósulna meg a szárazföldi terminál az
eredetileg tervezett nagyobb kapacitással.

A terminál megvalósulásának egy újabb lökést adhatott, amikor tavaly áprilisban az első amerikai
LNG-szállítmány megérkezett Európába. Ezt követően több, a projekt szempontjából pozitív fejleményt
figyelhettünk meg. A horvát kormány nemrégiben a
terminál mindkét tervezett fázisát Horvátország számára stratégiai jelentőségűvé nyilvánította, hogy így,
az egyszerűsített és gyorsított engedélyezési folyamat révén segítse a projekt megvalósulását. Emellett
az Egyesült Államok is kinyilvánította, hogy stratégiai
fontosságúnak tartja a projektet, az Európai Unió
pedig a közös érdekű projektté nyilvánítás mellett
anyagi támogatás megítéléséről is döntött. Múlt év
decemberében az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz
(Connecting Europe Facility) keretében 1 01 ,4 millió
euró vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a
projektnek, ami a projekt becsült összértékének
csaknem 30 százaléka, és két évig áll fenn a lehetőség a lehívására. Emellett a horvát kormány kinyilvánította, hogy a projekt maximum 25%-át hajlandó
finanszírozni. A fennmaradó beruházási költség fedezése továbbra is akadályokat gördíthet a terminál
megépülése elé.
A hiányzó összeg fedezéséhez járulna hozzá az a kötelező Open Season eljárás, amelyet a terminál létrehozásáért és működtetéséért felelős projektcég, az
LNG Hrvatska írt ki a terminál kapacitásainak értékesítésére. A kereskedőknek jelen – 201 8. februári –
állás szerint március 1 9-től lesz lehetőségük a kapacitásfoglalásra, a végső beruházási döntést pedig az
érdeklődés mértékétől függően fogják majd meghozni. A várakozások azonban azt mutatják, hogy a
piaci szereplők mérsékelt érdeklődést mutatnak a
kapacitások lekötése iránt. A hosszú távú szerződések tulajdonosainak szempontjából ez részben érthető, hiszen a terminál felől érkező szállításoknak
köszönhetően a piaci ár csökkenése várható, amely-
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nek köszönhetően vélhetően csökken a hosszú távú
szerződések tulajdonosainak a profitja. Másrészről
ugyanakkor elképzelhető, hogy egy, az oroszokkal
való esetleges újratárgyalás során érvényesíteni lehet a Krk LNG-terminál következtében javuló tárgyalási pozíciót. Ez a lehetséges hatás azonban
meglehetősen bizonytalan és igen nehezen számszerűsíthető, így a kapacitáslekötéstől való vonakodás végső soron érthető. Szintén okozhatja a
kapacitáslekötéstől való távolmaradást, hogy a piaci
szereplők úgy vélik, hogy egy esetleges horvát LNGterminál irányából érkező cseppfolyósított földgáz
ára nem lesz versenyképes a többi (elsősorban
orosz) forrással. Emellett a terminál ellátásbiztonsági haszna is kevésbé hangsúlyos, hiszen a projekt
hosszú előtörténete alatt a „first mover” előnyt biztosan elveszítette. A korábban kizárólag orosz gázt
elérő Balkán ugyanis karnyújtásnyi távolságra került
más, nem orosz gázforrásoktól is: a TAP vezetéken
keresztül 201 9 végétől hozzáférhet az azeri gázhoz,
továbbá – viszonylag nagy valószínűséggel – 2020
után Románia felől a Fekete-tenger alatti offshore
forrásokhoz is.
A lekötés körüli bizonytalanságot növeli az is, hogy
jelenleg csak Magyarország irányából Horvátország
felé lehet gázt szállítani a magyar-horvát gázvezetéken. Az is igaz ugyanakkor, hogy a kétirányúsítás jó
eséllyel megvalósulhat az LNG-terminál felépüléséig,
miután június végén a két ország képviselői aláírták
a tartós kétirányú földgázkapcsolat megteremtéséről szóló szándéknyilatkozatot, amelynek alapján
Magyarország 201 9 első negyedévétől vásárolhat
majd gázt Horvátországból.
Az Open Season eljárás szabályaiból származó bizonytalanságok szintén nem ösztönzik igazán az
ajánlatadást. Mivel a terminál esetében alkalmazandó tarifák mértéke attól függ, hogy összesen mennyi
kapacitást kötnek le az eljárás során, a magas tarifától való félelmük miatt tartózkodhatnak az ajánlatadástól a piaci szereplők abban az esetben, ha arra
számítanak, hogy mások nem, vagy csak alacsony
mennyiségű kapacitást kötnek le.

Bár a fentiek alapján a kereskedők vonakodása érthető, fontos hangsúlyozni, hogy a REKK közelmúltban végzett modellezési eredményei szerint,
akárcsak korábbi elemzéseinkben – egy mérsékelt
visszagázosítási tarifát és az EU-ban átlagos határkeresztező tarifát feltételezve – a horvát LNG-terminál
kihasználtsága minden vizsgált jövőbeni szcenárióban jelentős, és a projekt nettó társadalmi haszna is
robusztusan pozitív regionális szinten. Mindez azt jelenti, hogy az új forrásnak köszönhető árcsökkenés
miatt az érintett országok fogyasztói nemcsak töb-
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bet nyernek, mint amennyit a hosszú távú szerződések tulajdonosai és – a más irányból csökkenő
szállítások miatt – bizonyos esetekben a TSO-k veszítenek, de ez a nettó jólétnövekedés a felmerülő
beruházási költségeknél is nagyobb. A pozitív nettó
társadalmi haszon egyben azt is jelenti, hogy a projekt társadalmi szempontból kívánatos. Magyarországot tekintve a piaci ár várhatóan csökken, így a
fogyasztói jólét növekszik. A fogyasztói többlet növekedése persze a hosszú távú szerződéseken realizált profit csökkenésével jár a nagykereskedő
számára. Az, hogy társadalmi szempontból merre
billen a mérleg, sok külső tényezőtől is függ, amire a
terminál beruházóinak és reménybeli használóinak
nagyon kevés ráhatása van. Vegyük sorra ezeket a
tényezőket és megvalósulásuk valószínűségeit:
Ha például azt gondoljuk, hogy a már építés alatt lévő Török Áramlatnak megépül egy második ága is, és
az az egész Balkánt ellátja orosz gázzal, akkor a horvát LNG-nek nem sok piaca marad. Ugyanakkor ennek a forgatókönyvnek az értékelésekor azzal is
számolnunk kell, hogy vajon mekkora az esély arra,
hogy Bulgária és Szerbia hatalmas összegeket fektessen egy olyan csővezetékbe, ami az eddigi Ukrajnán keresztüli egyoldalú orosz importfüggőségüket
egy Törökországon keresztüli orosz importfüggőségre akarná felcserélni. A Török Áramlat 2 és a hozzá
kapcsolódó vezetékrendszer 2020-ra történő megvalósulására szakértői szinten nagyon kicsi esélyt
adnak, a távolabbi jövő pedig inkább az ukrán-orosz
viszonytól és az Északi Áramlattól függ, mint bármilyen EU-s közös érdekű (Project of Common Interest,
PCI) projekttől.
Az Északi Áramlat 2 megépülése szintén hatással lehet a terminál megtérülésére. Ezt a projektet komoly
vita övezi, és sok támadás éri, nem csak Kelet-Európa részéről. Ez az egyetlen projekt, amit az USA a
201 7. augusztusi szankciós rendeletében konkrétan
nevesített mint nem kívánatost. Ha mégis megvalósul, akkor az orosz gázszállításnak lehetősége van
Ukrajna elkerülésére, amelynek következtében a
nyugat-keleti irányú vezetékrendszer akár szűkösnek
is bizonyulhat, és kiszorulhat a csőből minden olyan
gáz, ami jelenleg versenyt kényszerít az oroszokra
Kelet-Európában. Ebben az esetben egy alternatív
forrás és útvonal Magyarország számára is felértékelődhet. Az Északi Áramlat 2 megvalósításának –
már csak ha az oroszok szempontjából a projekthez
köthető hasznokat nézzük is – jóval nagyobb valószínűséget adhatunk, mint a Török Áramlat 2-nek.
Egyértelműen pozitív a horvát LNG-terminálnak tulajdonítható jólétváltozás akkor, ha a magyar és/vagy
a régiós gázkereslet emelkedik. Erre az elmúlt két
évben nyílt némi remény, elsősorban a gázárak jelentős esésének köszönhetően, ami a gáztüzelésű
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erőműveket újra helyzetbe hozta. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a gáztüzelésű erőművek tovább növelhetik a gázkeresletet, akkor a Krk LNG-nek
bizonyosan van létjogosultsága. Ennek a lehetőségnek a valószínűsége sajnos nehezebben megítélhető, hiszen további tényezőket (például a megújulók
térnyerését, Paks 2 megvalósulását vagy a széndioxid-árakat) is figyelembe kell venni.
A globális LNG-piacon nem kérdéses, hogy a
számottevő ausztrál és amerikai kapacitás megjelenésével középtávon túlkínálatos helyzet alakul ki, ami a
Krk terminál szempontjából előnyös. Annak a valószínűsége, hogy ez a túlkínálatos helyzet hirtelen LNGszűkösségbe forduljon, minimális. Bátran tekinthetjük
úgy, hogy a Krk LNG-terminál – kapacitásainak korlátait fenntartva is – ajtót nyit egy gyakorlatilag végtelen
mennyiségű, és egyre inkább versenyzői upstream piacra. Ezt egyetlen, a Krk terminállal a régióban versenyző alternatív projekt (még a román offshore
mezők) sem tudja elmondani magáról.
Szintén fontos tényező a horvát LNG-terminál szükségességének megítélése során, hogy a hasonló FSRU
terminálok esetében a hasznok jelentős része abból
fakad, hogy a versenyző alternatív forrás megjelenése a domináns beszállítót versenyzői árazásra készteti. Ezt a folyamatot figyelhettük meg a litván
LNG-terminál megépítése után a balti országok gázára esetében. A magyar gázárak esetében is megállapítható, hogy az elmúlt időszakban az olajáresésnél
jelentősebb áresés volt tapasztalható, amiben valószínűleg szerepet játszhatott az is, hogy a magyar tárgyalási pozíció az infrastruktúrafejlesztések
(elsősorban a szlovák–magyar határkeresztező vezeték megépülése) következtében jelentősen javult
(REKK Policy Brief 201 6/06). Ennek a tárgyalási pozíciónak az erősítéséhez, illetve fenntartásához jelentősen hozzájárulhat a horvát LNG-terminál megléte.
Az orosz stratégia célja a domináns pozíció fenntartása, így nem meglepő, hogy megelőző lépéseket
tesz a versenyzői forrás megjelenésének megakadályozására. Alexey Miller, a Gazprom vezérigazgatója
látogatást tett a Balkánon 201 7 őszén, közvetlenül a
Krk terminál Open Season eljárásának kezdetekor. A
bilaterális tárgyalások során a nagy orosz csővezetékes gázprojekttervek mellett a hosszú távú gázvásárlási szerződések meghosszabbításáról is tárgyalt
Szerbiában, Szlovéniában és Ausztriában. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy tényleges szerződéskötésre csak Horvátországgal került sor: évi 1 milliárd
köbméter szállításában állapodtak meg a 201 8-28
közötti időszakra, ami a horvát importigényt teljes
mértékben fedezi. Emellett az LNG bajosan, vagy sehogy sem férhet be a horvát mixbe. Vélhetően nagyon kedvező árajánlatot tett a horvátoknak az

orosz szállító. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az
orosz beszállító hosszú távon csak akkor fogja versenyképes áron adni a gázt, ha rá van kényszerítve a
versenyre, ehhez pedig mégis szükséges a Krk terminál megépítése. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a projekt megvalósulása a társadalmi jólét
szempontjából kívánatos lenne, ugyanakkor komoly,
elsősorban finanszírozási jellegű kockázatot is magában hordoz. Kérdés, hogy milyen tényezők csökkenthetnék ezt a kockázatot, ezáltal ösztönözve a
projekt megvalósulását.

Mivel ezen áll vagy bukik a végső beruházási döntés
megszületése, a projekt megvalósulásához elsősorban az Open Season eljárásban való részvétel ösztönzése járulhatna hozzá. Ennek egy nyilvánvaló
módja a kiszámítható, moderált szintű tarifák meghatározása lenne, az azonban nem valószínű, hogy a
kiírás ezen szakaszában ez megtörténik. Így az a bizonytalanság, hogy mekkora díjat kell majd fizetni,
ha az ajánlattevő nyer, továbbra is fennáll. A jelenlegi, az összes lekötés arányában meghatározott tarifák megnehezítik a piaci szereplők számára a
tervezést, mivel a többi piaci szereplő magatartásának ismerete nélkül nem tudják felmérni a tarifák
mértékét. A kapacitáslekötés iránt érdeklődő piaci
szereplők esetleges összehangolt magatartása tehát
– a közgazdasági elméletnek némileg ellentmondó
módon – jólétnövelő lehet, amennyiben ugyanis egy
adott szereplő tudja, hogy a többiek várhatóan mekkora kapacitást igényelnek, bátrabban fog kapacitást
lekötni az alacsonyabb tarifa reményében. Ezek
alapján az érintett országok döntéshozóinak szintjén
a tárgyalások ösztönzése és az esetleges szabályozói
kockázatok csökkentése segíthet a kapacitások értékesítésében. Érdemes lehet azt is ösztönözni, hogy
ne csak az importőrök, hanem a beszállítók is kössenek le kapacitást.
Egy másik lehetőség a pénzügyi kockázatok csökkentésére, hogy a hasznot realizáló országok járuljanak hozzá a beruházási költségekhez. Tekintve, hogy
a projekt várható nettó társadalmi haszna pozitívnak
tűnik, és a hasznok egy jelentős része Horvátországon kívül realizálódik, lehetőség lenne határkeresztező költségallokációra, amelynek során a hasznot
realizáló országok viselik a beruházási költségek egy
részét. Az ez irányú tárgyalások azonban eddig nem
jártak sikerrel. A megállapodást akadályozó egyik
legfontosabb tényező vélhetően az, hogy a hasznok
nem elhanyagolható része EU-n kívüli országokban
(Szerbia, Ukrajna) realizálódik, akik esetében nem
lehet kikényszeríteni egy ilyen megállapodást, csupán önkéntes alapon pedig eddig nem jelezték, hogy
vállalnának költséget a terminálból. 1

1 Az EU 347/201 3 ún. infrastruktúrarendelete a költségmegosztásra vonatkozóan részletesen szabályozza az eljárást is, melynek végrehajtására már volt is példa a
litván–lengyel gázösszekötő vezeték esetében.
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Ez pedig azzal a következménnyel járhat, hogy a
költségeket kevesebb ország viseli, mint ahányan
hasznot realizálnak, így arányaiban nagyobb teher
hárulna az EU-tag haszonélvező országokra.
A kiszámíthatóság és a garantált szolgáltatás minden
vevő számára fontos. Amennyiben például Ukrajna
kötne le kapacitást az orosz szállítások kiesésének
pótlására, biztosnak kell lennie abban, hogy a magyar
rendszeren nem csupán megszakítható kapacitások
állnak majd rendelkezésre a gáz fizikai kiszállítására.
Ennek hiányában Ukrajnától nem elvárható az Open
Season eljárásban való elköteleződés.

Ha az érdekelt országok között belátható időn belül
nem alakul ki konstruktív együttműködés, akkor
könnyen lehet, hogy ez a jó projekt meghiúsul. A
konstruktivitásnak elsősorban a pénzügyi kiszámíthatóság és a fizikai szállítás garanciájában kellene
megtestesülnie.

Milyen intézkedésekre van még szükség az európai
gázpiac megvalósításnak érdekében a Harmadik
Csomag teljeskörű megvalósítása után? A következő
Bizottság várhatóan milyen szabályozási eszközöket
fog megfontolni ezeknek a céloknak a megvalósításához? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a
Quo Vadis tanulmány, amelyet a REKK és az EY készített az Európai Bizottság számára. Az elemzés értékeli az Európai Unió belső gázpiacának aktuális
működését, azonosítja a további gázpiaci integráció
fennmaradó akadályait, valamint meghatároz és értékel egy sor alternatív szabályozási intézkedést,
amelyek támogatják a gázpiaci integrációt a jólét javítása érdekében.
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The 3rd REKK Energy Policy Forum deals with a
delicate topic: The challenges and opportunities of
Europe-Ukraine gas market integration upcoming on
30-31 May in Budapest, Hungary. The speakers from
Naftogaz, the Energy Community, the World Bank
and the neighbouring TSOs will discuss how far the
restructuring of the Ukrainian gas market got due to
the recent legislative reforms and the Stockholm
decision in the following sessions:
Keynotes: The geopolitical context of the
gas sector reforms in Ukraine
Upstream gas market
Structural changes in the transmission
sector
Storage
Wholesale market functioning
Regional gas market integration issues:
how the neighbors could contribute?
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