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Összefoglaló1 

1. Nemzetközi környezet 

A 2019-es év jelentős változásokat hozott az európai és a hazai villamosenergiapiacon. Az európai piacok 

két legfontosabb fejleménye a megújulók további terjedése és a szén-gáz helyettesítés térnyerése volt. 

A 25 €/t szint körül ingadozó CO2 árak, a csökkenő szén és földgázárak eredőjeként leginkább a 

lignittüzelésű villamosenergia-termelés versenyképessége romlott. A clean spark spread2 viszont az év 

nagy részében pozitív volt, ami ösztönözte a gáztüzelésű erőművek termelését. Míg 2018-ban 50%-kal 

emelkedett a német éves villamosenergia-termék ára, a szén és gázárak csökkenésének hatására 2019-

ben némi korrekció volt megfigyelhető. A Cal-2020 termék ára 45 €/MWh körüli szinten ingadozott. 

A hazai villamosenergia-piacot befolyásoló régiós feltételek közül kiemelendő a balkáni vízerőművi 

termelés alacsony szintje, ami jelentősen megnövelte a Magyarországról déli irányba kiszállított export 

nagyságát. Románia hosszú évek óta először nettó villamosenergia-importőr országgá vált. A vízhozam 

kedvezőtlen alakulásán túl ebben szerepet játszottak a helyi szabályozási változások is, amelyek 

jelentősen megdrágították az ipari felhasználók számára a földgáz árát, és rontották a villamosenergia-

termelés jövedelmezőségét. Ebben az évben külön figyelmet érdemel Ukrajna, ahol 2019-ben lépett 

hatályba a villamosenergia-piac liberalizálását lehetővé tevő jogszabály. Miközben az inkumbens vállalat 

továbbra is exportál Magyarországra, a növekvő számú villamosenergia-kereskedő egyre nagyobb 

volumenben exportálnak hazánkból. Így a csúcsidőszakban elérhető nettó import Ukrajnából az év 

végére a korábban jellemző nagyság 30-50%-ára csökkent.  

2. Határkeresztező forgalom 

A régiós kereslet kínálati viszonyok átrendeződése a hazai ellátás összetételét is befolyásolta. A 0,6%-

kal emelkedő hazai fogyasztást 6,4%-kal magasabb termelés mellett 27,5%-ra csökkenő nettó 

importarány mellett lehetett kielégíteni.  Miközben Románia és Szerbia irányából 2018-ban még nettó 

importőr volt Magyarország, 2019-ben mindkét ország felé exportáltunk. Az északi importot korlátozta 

a határkeresztező kapacitások elérhetősége. Szlovák irányból egy hosszabb nyári karbantartás 

korlátozta a behozatalt, míg osztrák irányból továbbra is jellemző, hogy a nyári csúcsidőszakban a 

szokásosnál sokkal alacsonyabb kapacitást ajánl fel az osztrák rendszerirányító (TSO) a kereskedelem 

részére.  

3. Hazai áralakulás 

Mivel déli irányból csak az év utolsó két hónapjában volt lehetőség olcsó vízierőművi források 

behozatalára, az északi importot pedig korlátozták a határkeresztező kapacitások, 2018-hoz képest 

jelentősen emelkedett a német és a magyar villamosenergia-piaci árak közötti különbözet. A másnapi 

piacon kialakuló átlagos spread pedig a 2018-as 6,4 €/MWh-ról 12,5 €/MWh-ra nőtt, az éves termék ára 

közötti különbség 50%-kal, 8 €/MWh-ról 12 €/MWh-ra emelkedett. A magasabb spreadre vonatkozó 

várakozások a határkeresztező kapacitások árába is beépültek, az osztrák éves kapacitástermék ára 

megduplázódott, 4 €/MWh-ról 8 €/MWh-ra. 

A hosszabb távú termékek árában megjelenő árkülönbözet szétnyílásához több tényező is hozzájárult. 

Kínálati oldalon meghatározó, hogy a magyar piacon alacsonyabb a megújuló penetráció, így a német 

                                                           
1 A riport a Hivatal Piacfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztályán, Csermely Ágnes és Pék Zoltán szerkesztésében, Fülöp 
Péter, Jaros Zoltán, Szettele István, valamint Szolnoki Pálma PhD közreműködésével készült  
2 A gáztüzelésű termelés marginját mérő mutató, a piaci ár és a termelés határköltségének különbsége. Piaci 
alapon akkor éri meg termelni egy erőműnek, ha a clean spark spread mutatója pozitív.  
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piachoz képest ritkábban fordulnak elő olyan órák, amikor a szén vagy gáztüzelésű erőművek 

határköltségénél alacsonyabb árszint alakul ki.  Másrészt a CO2-árak emelkedésével az árampiaci kínálati 

görbén (merit order) egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szenes helyett a gáztüzelésű erőművek 

kerülnek  ármeghatározó szerepbe. Amikor a hazai és a német piacon is a gáztüzelésű erőművek 

határköltsége határozza meg az árakat, akkor megnő a jelentősége annak, hogy a magyar gázárak 

magasabbak, mint a német árak.  2019-ben  a magyar másnapi gázárak átlagosan 2 €/MWh-val haladták 

meg a német piac árait. Ez a különbség a gáztüzelésű erőművek hatásfokától függően akár 4 €/MWh 

különbséget is okoz a villamosenergia-termelés határköltségében. Ezzel párhuzamosan a magyar piacon 

megjelenő kereslet is emelkedett, elsősorban az ukrán és a román piac nagyobb kereslete miatt.  

4. Termelés 

A hazai másnapi árak átlaga (50,4 €/MWh) nem változott számottevően 2018-hoz képest. Az előző évtől 

eltérően az alacsonyabb tényezőárak miatt ez az árszint az év nagy részében pozitív clean spark spreadet 

biztosított a korszerű CCGT-k számára, és nőtt azon időszakok aránya is, amikor az alacsonyabb 

hatékonyságú hazai CCGT-k számára is jövedelmező volt a nagykereskedelmi piaci értékesítés. A tavaszi 

hónapokban az alacsony villamosenergia és magas CO2 árak mellett veszteségessé vált a lignittüzelésű 

termelés. 

Mindezen hatások eredőjeként a termelésben az európaihoz hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők. 

Miközben a Paksi Atomerőmű magas rendelkezésre állással működött, nőtt a megújulók szerepe, és 

jelentős szén-gáz helyettesítés történt. A korszerű CCGT-k az év nagy részében magas kihasználtsággal 

üzemeltek, a Mátrai Erőműben az év második felében leálltak a kisebb blokkok, és a nagy blokkok is 

egyre inkább menetrendtartó erőműként üzemeltek a korábbi zsinór termelés helyett. A fűtőművek 

szezonális hőkeresletnek megfelelő rendelkezésre állásán túl, kedvező árak mellett a Csepeli Erőmű 

biztosított többlet kínálatot, és a nyári időszakban a Kispesti Erőmű villamosenergia-értékesítése is 

számottevő volt. További rugalmasságot a Dunamenti G1 és G2 blokkok biztosítanak a rendszernek, de 

2019 során piaci alapon csak néhány nap volt indokolt az indításuk.  

A magyarországi erőműparkra 2017-18-ban jellemző ~8500 MW beépített kapacitás 2018. év végétől 

dinamikus emelkedésnek indult és 2019. év végére meghaladta a 9300 MW-t. Az emelkedést a 

naperőművek beépített teljesítményének emelkedése okozta. A PV kapacitás 2018. novemberében 

350 MW-ról 2019. december végére 958 MW-ra emelkedett, miközben a háztartási méretű 

kiserőművek kapacitása elérte a 400 MW-t. A napos erőművek a nyári időszakban 22-25%, a téli 

időszakban 4-6%-os kapacitáskihasználtsággal üzemelnek.  

5. Rendszerszintű szabályozás 

2019-ben megkezdődött a 2017-ben elfogadott uniós előírások implementálása a szabályozási piacon, 

ami az elkövetkező években jelentős átalakulásokat fog hozni a hazai rendszerszintű szolgáltatási piacon. 

Első lépésben az egyáras kiegyenlítőenergia-elszámolás keretei kerültek bevezetésre. A következő 

években fokozatosan átalakulnak a kapacitástermékek, lehetővé válik a napon belüli energiadíj 

ajánlatadás. 2020-ban csatlakozunk az európai kapacitáscsere platformhoz (IGCC), majd várhatóan 

2022-től az aFRR és mFFR szabályozásienergia-platformok is elindulnak.  

A rendszerszintű szabályozási piacok működését ellentétes tendenciák jellemezték. Miközben az 

energiadíj költségek számottevően, egy év alatt 18%-kal emelkedtek, a kapacitásdíj jellegű kiadások 5%-

kal alacsonyabbak voltak, mint 2018-ban.  

Az energiadíj jellegű költségek növekedéséhez hozzájárult, hogy bővült a nem szabályozható megújulók 

súlya a termelési mixben, de a hagyományos mérlegkörök menetrendezési pontossága is szignifikánsan 
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romlott. A 2020. második negyedévétől bevezetett új ösztönzők remélhetően javítani fogják a KÁT-os 

erőművek menetrendezési pontosságát. A hagyományos mérlegkörök pontatlanabb menetrendezését 

okozó tényezők feltárására a Hivatal vizsgálatot indított.   

A kapacitáspiacok közül az FCR piacokon a növekvő verseny leszorította a kapacitásdíjakat. Az mFFR fel 

piac továbbra is koncentrált, a kapacitások jelentős része egy domináns szereplő kezében van. 

Ugyanakkor az évben voltak új belépők, és a kapacitásdíjak mérséklődtek.  

Az aFRR kapacitáspiacot két fontos változás alakította 2019-ben. Egyrészt – elsősorban a nem 

szabályozható megújulók rendszerbe integrálása miatt - fokozatosan emelkedik a kereslet az aFRR 

kapacitások iránt. A tavaszi karbantartási időszakban egyre szűkebbé válik a piac, ami jelentős 

kapacitásdíj emelkedéssel jár együtt. Másrészt a clean spark spread pozitív tartományba kerülése 

megváltoztatta a szolgáltatás nyújtásának költségét. Piaci alapon is működő erőművekből olcsóbb 

leszabályozást nyújtani, a felszabályozási piacon viszont a szabályozási piaci lekötéssel együtt a 

szereplőknek le kell mondaniuk a nagykereskedelmi árrésről, aminek meg kell térülnie a 

kapacitásdíjakban. Így a leszabályozási piacot 2019-ben magasabb kínálat és alacsonyabb árak 

jellemezték, míg az aFRR fel piacon a növekvő kereslet szűkebb kínálattal találkozott, és ezek 

eredőjeként jelentősen, éves átlagban 21%-kal lett magasabb az egységnyi lekötött kapacitásra jutó 

kapacitásdíj. 

6. Kereskedelem 

A kereskedelmi forgalom alakulása vegyes képet mutatott 2019-ben. Míg a spot piacok tovább fejlődtek, 

a hosszabb távú termékek piacán jelentős visszaesés történt a forgalomban. 

A HUPX másnapi piacán tovább bővült a forgalom, a piacösszekapcsolás hatékonyan működik. 2019 

novemberétől a napon belüli piac fejlődésének is újabb lökést adott, hogy Magyarország csatlakozott az 

XBID piacösszekapcsolási rendszerhez. A piacösszekapcsolás keretében az osztrák, román és horvát 

irányba napon belüli kereskedelmi tranzakciót csak a tőzsdén keresztül lehet lebonyolítani, a 

határkeresztező kapacitások explicit allokációja megszűnt. Ez nagyságrenddel növelte az órás termékek 

tőzsdei forgalmát. 

A tőzsdei határidős termékek forgalma jelentősen visszaesett, a HUDEX szerepét részben a prágai PXE 

tőzsde vette át. Az OTC nagykereskedelmi ügyletek volumene második éve szűkül, a korlátozott 

kereskedelmi engedélyesek száma is csökkent. 
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NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 
A hazai villamosenergia-piac jellemzőit döntően befolyásolják a nyugat-európai, és ezen belül is 

a német piac, valamint a balkáni országok villamosenergia-keresletének és -kínálatának alakulása. 

A tőlünk északra és nyugatra fekvő piacok két legfontosabb fejleménye a megújulók további 

terjedése mellett a szén-gáz helyettesítés térnyerése volt. A Balkánon a vízerőművi termelés évek 

közötti ingadozása okozta a legfontosabb változást. Ebben az évben külön figyelmet érdemel 

Ukrajna, ahol 2019-ben lépett hatályba a villamosenergia-piac liberalizálását lehetővé tevő 

jogszabály, és Románia, ahol a helyi szabályozási változások jelentősen szűkítették a 

villamosenergia-piac kínálati oldalát. A változás mindkét országban a magyar piacról importált 

villamos energia mennyiségének növekedésével járt együtt. 
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1. Nemzetközi környezet 

1.1. Az európai villamosenergia-kereslet és kínálat alakulása 

Az 5 legnagyobb európai ország adatai alapján Nyugat-Európát 2019-ben mérséklődő villamosenergia-

fogyasztás jellemezte. Az előző évhez viszonyítva 1,3%-kal volt alacsonyabb a kereslet, és az 5 vizsgált 

országból csak Spanyolország mutatott némi emelkedést. Az átlaghőmérséklet tekintetében a 2019-es 

év melegebb volt, mint a 2018-as. Az alacsonyabb fogyasztást részben az energiatakarékossági 

intézkedések, részben a 2018-asnál kisebb hőmérsékleti ingadozások okozhatták.  

1. ábra: Az öt legnagyobb európai ország villamosenergia-keresletének és -kínálatának alakulása3 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A kínálati oldalon a megújulók súlyának növekedése volt jellemző. A szél és naperőművi termelés súlya 

a fogyasztás 19%-áról 21%-ára emelkedett. Ezzel egyidőben a fosszilis termelés súlya 34%-ról 32,5%-ra 

csökkent.  

A fosszilis termelésen belül is jelentős átrendeződés volt megfigyelhető. A szén- és lignittüzelés 

volumene 34%-kal csökkent 2018-hoz viszonyítva, míg a gáztüzelés 22%-kal emelkedett. Ezen belül 

Németországban 55 TWh-val volt kevesebb a szén- és lignittüzelésű erőművek termelése, mint az előző 

évben. Ennek közel felét pótolta a gáztüzelésű erőművek nagyobb teljesítménye, és a negyede 

származott a széltermelés felfutásából.  

A megújuló termelés növekedését a kedvezőbb időjárási feltételek mellett a beépített kapacitások 

emelkedése is támogatta. 2018-ról 2019-re 5-5 GW-tal emelkedett a szélerőművi és a naperőművi 

kapacitások nagysága a vizsgált országokban, ami 5 illetve 7%-os kapacitásbővülésnek felel meg.  

A szén-gáz helyettesítést a tényezőárak jelentős változása mozgatta. Miközben a CO2 ára a 2018-as 

szabályozási szigorítás után kialakult 25 €/t szint körül ingadozott, a gáz ára a globális LNG túlkínálat 

lecsapódásaként jelentősen mérséklődött, amelyet európai szinten, az orosz-ukrán gázszállítási 

bizonytalanságos sem tudtak érdemben megváltoztatni. Ezzel próbált versenyt tartani a szénárak 

csökkenése, a lignit költségei azonban a lokális termeléstől függenek, így annak beszerzési költsége nem 

változott. Ennek következtében a CO2 áremelkedés eredőjeként relatíve a lignittüzelésű erőművek 

termelési költségei emelkedtek a legjobban. 

                                                           
3 Mind a keresleti, mind a kínálati oldalon az öt legnagyobb Európai ország, Németország, Franciaország, Egyesült 
Királyság, Olaszország és Spanyolország az EU termelésének, fogyasztásának közel kétharmadát teszi ki. 
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2. ábra: A tényezőárak és a 2020-as éves német termék árváltozása 2019-ben 

 

 Az ábra az alábbi termékek árváltozását ábrázolja; áram: PHX DE éves termék, szén: ICE ARA, olaj: ICE Brent, 
földgáz TTF ICE, EUA (széndioxid kvóta): ICE EEX). Forrás: ICE, EEX 

 

CO2-árak hatása a lignittüzelésű erőművek versenyképességére 

A CO2 árának emelkedése eltérő mértékben érinti a különböző technológiák termelési költségeit. A 

táblázatból láthatjuk, hogy egységnyi földgáztüzelésű villamos energia előállítása fele annyi CO2-

kibocsátással jár, mint a szenes vagy lignites technológia esetén.  

1. táblázat: fosszilis erőművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása 

 Fűtőrérték 

(MJ/kg) 

CO2 keletkezési 

tényező (tonna/TJ) 

CO2-kibocsátási tényező 

(tonna/MWh) 

Erőmű 

hatásfoka 

Mátrai lignit 7,5 110 1,10 32% 

Német lignit 8 105 1,08 35% 

0,90 42% 

Feketeszén 25 94,6 0,97 35% 

0,81 44% 

Földgáz 34 56,1 0,36 56% 

0,45 45% 

Forrás: Platts 

A CO2-árak emelkedése a szénerőműveket is eltérő mértékben érinti. Egyrészt az alacsonyabb hatásfok 

magasabb CO2-kibocsátást, és nagyobb költségnövekedést implikál. Másrészt, ha beindul a szén-gáz 

helyettesítés, változik a feketeszén és a lignit egymáshoz viszonyított ára is. 

Magyarországon a Mátrai Erőmű a kevésbé hatékony európai erőművek közé tartozik. Németországban 

is vannak hasonló hatékonyságú egységek, de számos lényegesen magasabb hatékonyságú egység is 

működik: pl. 43%-os hatásfokú lignit erőmű is (Boxberg R 675MW) és 45%-os hatásfokú feketeszén 

(Westfalen 765 MW) erőmű is.  

A tüzelőanyagok relatív árának alakulása is a lignites erőműveket érinti kedvezőtlenebbül. Abban az 

esetben, ha emelkedik a CO2-ár, vagy csökken a földgáz ára, és emiatt beindul a szén-gáz helyettesítés, 
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és így a szén kereslete csökken, a feketeszén szén piaci ára is csökkenni fog. Ez mérsékli a széntüzelésű 

erőművek költségnövekedését, és javítja a relatív versenyképességüket. Ezzel szemben a lignitnek nincs 

nemzetközi piaca. Alacsony fűtőértéke miatt nagyobb távolságra történő szállítása nem gazdaságos, 

ezért az erőművek a bánya közelében helyezkednek el. A nemzetközi kereskedelem hiánya miatt a lignit 

ára a szén világpiaci árától függetlennek tekinthető csupán a kitermelési költségtől függ. Az RWE adatai 

alapján a német lignit termelési költsége ~8 €/MWh, a Mátrai Erőmű lignit termelési költsége ~9-

10 €/MWh (forrás: MEKH adattár). 

3. ábra: A szén és a lignit árának alakulása 2018-2019-ben 

 

Forrás: Platts, RWE publikáció, Mátra mérlegbeszámoló 

A lignit ára az ábrán konstans értékként került ábrázolásra. 

2019-ben a magasabb fűtőértékű feketeszén tőzsdei ára a lignit költségének a szintjére mérséklődött. 

Így a CO2-költségeket is figyelembe véve, míg a német feketeszenes és gáztüzelésű erőművek termelési 

költségei stagnáltak az idén, mind a magyar, mind pedig a német lignitesek költségei emelkedtek. Így a 

német piacon 2019 második felére eltűnt a lignites erőművek költségelőnye a merit order-ben, és 

hasonló költségszinten termeltek a lignites, a szenes és a gáztüzelésű erőművek. Mivel a gáztüzelésű 

erőművek a hasonló költségszint mellett nagyobb flexibilitással rendelkeznek, így jobban ki tudják 

használni a rövidebb távú áringadozásokat, és a rendszerszintű szolgáltatások piacán is többféle 

szolgáltatást tudnak nyújtani, versenyelőnybe kerültek a mind a szenes, mind a lignites erőművekkel 

szemben. 

4. ábra: A széntüzelésű termelés határköltségének alakulása és a német 2020-as éves termék ára 
2018-2019-ben 

  

Forrás: Platts 
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A széntüzelésű erőművek szerepe Európában 

Európában jelenleg 241 darab széntüzelésű erőműben 587 db termelő egység található, melyek összes 

beépített kapacitása 144 GW.4 Az európai klímavédelmi politikák egyik kulcseleme a széntüzelésű 

erőművek kivezetése. Több országban céldátumot is meghatároztak. Ott ahol alacsony a széntüzelés 

súlya, néhány éven belül leállíthatják a termelést, míg ott, ahol jelentős szerepet tölt be a szén és a lignit 

az energiaellátásban, fokozatosan, több lépésben történik meg az átállás. A jelenleg ismert céldátumok 

a következők: Ausztria (2020), Nagy-Britannia (2020) Franciaország (2022), Portugália (2023), Szlovákia 

(2023), Olaszország (2025), Írország (2025), Görögország (2028), Finnország (2029), Hollandia (2029), 

Dánia (2030), Magyarország (2030), Németország (2038). A folyamat jelenleg egyeztetés alatt van 

Csehországban, Spanyolországban, és Lengyelországban. 

2. táblázat: Európai országok szén erőmű kapacitásai (MW)  

EU 

ország 
feketeszén lignit 

kapacitás termelés kihasználtság kapacitás termelés kihasználtság 

Németország    21 858  47,5       
47,5  

27%    19 015  102,9 68% 

Lengyelország    21 183  76,2       
76,2  

45%      8 385  38,3 57% 

Egyesült Királyság      9 893  6,1          
6,1  

8%               0,0   

Spanyolország      8 434  10,6       
10,6  

16%      1 101  0,5 6% 

Csehország      1 182  3,5          
3,5  

37%      7 817  31,7 51% 

Olaszország      7 987  22,5       
22,5  

35%                    

Bulgária         404  0,5          
0,5  

16%      4 060  18,4 57% 

Hollandia      4 457  16,0       
16,0  

45%                     

Románia         865  1,1          
1,1  

16%      3 340  12,5 47% 

Franciaország      3 202  1,6          
1,6  

6%                     

Görögország                                       3 175  10,7 42% 

Portugália      1 978  5,2          
5,2  

33%                     

Finnország      1 885  4,7          
4,7  

31%                   

Dánia      1 327  3,8          
3,8  

36%                     

Szlovénia            42                  0%      1 027  4,0 49% 

Írország         915  0,6          
0,6  

8%                    

Magyarország                                          884  4,0 57% 

Szlovákia         341  0,4          
0,4  

14%         352  1,3 45% 

Ausztria         246  1,3          
1,3  

64%                    

Horvátország         210   0%                    

Svédország         141   0%                    

Balkán 

Szerbia   0%      4 401  23,2 66% 

Bosznia-
Hercegovina 

         2 073  9,7 59% 

Koszovó          1 288      

Észak-Macedónia             675  3,6 66% 

Montenegró             225  1,4 77% 

Összesen    86 550          
202  

     57 819          
262  

  

Forrás: transparency.entsoe.eu 

2019-ben Németországban termelték a legtöbb villamos energiát szénerőművekben (150,4 TWh), ami 
a teljes német termelés 30%-át biztosította. Termelés alapján 2019-ben Lengyelország és Csehország a 
második és harmadik legnagyobb termelő, ahol a szenes egységek ellátásbiztonságban betöltött szerepe 
még a németnél is nagyobb, 45% és 78%. A régióban más országokban is kulcsszerepet töltenek be a 
széntüzelésű erőművek: Bulgáriában 43%, Boszniában 62%, Szerbiában 66% a súlyuk a termelésben 

                                                           
4 A végleg leállított kapacitás nagysága 58 GW, nincs kereskedelmi üzemben 4,2 GW és további 7,2 GW standby 

üzemben van, tüzelőanyaghiány miatt kieső kapacitás nagysága 6,7 GW. 
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Ezen utóbbi országokban nincs is még kivezetési céldátum. A Balkáni országokban egyedül Görögország 
hirdetett meg szénkivezetési céldátumot. 2028-ra tervezi leállítani a ma a termelés 25%-át adó szenes 
kapacitásokat. 

5. ábra: Európai szénerőművek villamosenergia-termelése 2019-ben 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A rendelkezésre álló adatok alapján az elkövetkező 2 évben ~20 GW szenes kapacitás kerül leállításra. 

A közép- és kelet-európai régióban Szlovákia 2023-ig 693 MW, Ausztria 2020-ban 246 MW kapacitást 

tervez kivezetni a piacról. Az üzemben maradó egységek termelését a kvóta ár befolyásolhatja 

valamennyi országban. Az EU ETS 2023-30 közötti IV. ciklusában az aukciós piacon a szennyezési jogok 

kínálata tovább csökken, így a kvóta ár további emelkedése nem zárható ki. Így valószínűsíthető, hogy 

egyes lignit és feketeszén egységek üzleti megfontolásból már hamarabb leállnak, mint a céldátum. 

6. ábra: Tervezett szénerőmű leállások Európában 

 

Forrás: nemzeti energia- és klímastratégiák 
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A széntüzelésű erőművek kivezetési programjaival párhuzamosan néhány országban új szénerőművek 

is épülnek, ezek beépített kapacitása összesen 4,6 GW. Emellett a károsanyag kibocsátás csökkentését 

célzó átalakítás (retrofit) zajlik 480 MW kapacitást esetében. Szerbia és Bosznia-Hercegovinában 2020 

után is tervezik új szénerőművek építését, Csehországban 2019-ben kezdte meg kereskedelmi üzemét 

a 600 MW-os Ledvice egység, Németországban pedig 2020 nyarán állhat üzembe az 1100 MW-os 

Datteln 4-es egység. 

3. táblázat: Tervezett szénerőmű kapacitások 2020-2022 között (MW) 

ország kapacitás 

Bosznia-Hercegovina 3530 

Szerbia 1750 

Németország 920 

Románia 600 

Lengyelország 500 

Koszovó 450 

Csehország 180 

Forrás: Nemzeti energia és klímastratégiák 

 

Németország szénkivezetési programja: 

Németország a jelenlegi tervek szerint 2038-ig vezeti ki a rendszerből a szénerőműveket, miközben a 

megújuló erőművek kapacitását 200 GW-ra növelik 2030-ig, és az ehhez szükséges hálózatfejlesztéseket 

is elvégzik. A nukleáris egységek leállításával (2022) az üzemben maradó szenes egységek piaci 

részesedését a gázos erőművekkel való verseny határozhatja meg. A terv alapján 2022 év végére 15 GW 

lignit és 15 GW feketeszén kapacitás, 2030 év végére 9 GW lignit és 8 GW feketeszén tüzelésű erőmű 

marad a piacon. 2023-2030 között lineárisan csökken a kapacitás és 2038-ra teljesen kivezetik a 

szénerőműveket. A kapacitáscsökkentést a BNetzA által 2026-ig szervezett aukciókkal kívánják elérni. Az 

aukciók során a szénerőmű üzemeltetők pályázhatnak a kapacitásra (offline üzem) és a bezáráshoz 

szükséges pénzre. A tervezet még nem tartalmazza a maximális árakat a kapacitásokra. A 2022. év 

végére tervezett szén kivezetési törvény módosítása akár kényszer bezárásokat is tartalmazhat, ha nem 

lesz elegendő a kapacitáscsökkenés.  

Lengyelországi szenes kapacitások jövője a Nemzeti Energia és Klímaterv alapján 

Lengyelországban rövidtávon a szénerőművek kapacitásában és az energiamixben betöltött szerepében 

lényegi változás nem várható. Hosszabb távon várható szerkezeti átalakítás a 2040-ig felvázolt és 

frissített energiastratégiája alapján (EPP 2040)1, a szénerőművek villamosenergia-mixben elfoglalt 80%-

os részesedése 2030-ra 56-60% közé csökkenhet, 2040-re a barnaszén erőművek kapacitását 3,4 GW-

ra a feketeszenes erőművek kapacitását 7,63 GW-ra csökkentik. A megújuló alapú villamosenergia-

termelést 2030-ra 27%-ra kívánják emelni, továbbá a befektetők ösztönzésével 2040-re 16 GW 

naperőmű és 8 GW tengeri szélerőmű kapacitással számolnak. A stratégia szerint 2033-ban kezdené 

meg az üzemét az első 1-1,5 GW kapacitású nukleáris egység és 2043-ig további 5 hasonló kapacitású 

egység üzembe állása várható.  

Csehországi széntüzelésű kapacitások jövője a CEZ üzleti terve alapján 

Csehországban a ~8,9 GW szénerőmű kapacitásból 5658 MW (5026 MW lignites és 632 MW 

feketeszenes erőmű) az állami CEZ tulajdona. A szén kivezetésére nincs egyértelmű céldátum, azonban 

a CEZ 2019 év végén publikálta2 a szénerőművek tervezett leállítási folyamatát. A 2020-as évben 

782 MW, 2021-ben 600 MW kapacitás kerülne leállításra, 2025-re a kapacitás a felére csökkenne. Ezen 

túl a Veolia tervezi leállítani 2020-ban 3 darab 50-60 éves egységét, melyek összteljesítménye 85 MW. 

https://www.cleanenergywire.org/experts/federal-network-agency-electricity-gas-telecommunications-post-and-railway-0
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1.2. A régiós árakat meghatározó tényezők: Németország 

A tavalyi év folyamán a német hosszú távú piac árai kevésbé voltak volatilisek, mint 2018-ban. Míg 2018-

ban az éves termékárak a CO2-ár emelkedése húzta felfelé, 2019-ben ezt részben ellensúlyozta a szén- 

és földgázárak alacsonyabb szintje. Így a 2018 negyedik negyedévhez képest mérséklődött az éves 

termék ára, és a 2018-asnál sokkal kisebb sávban ingadozott.   

7. ábra: Német következő évi éves termék volatilitása: 2018-2019 

 
Forrás: www.eex.com 

Az év egészére jellemző volt, hogy a rövidebb termékek árai rendre alacsonyabbnak bizonyultak, mint 

amit a piaci szereplők a hosszabb termékek árába korábban beáraztak. A 3 havi termék átlagára a 

harmadik negyedév kivételével szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az adott negyedéves terméké. A 

napi termékek átlagára pedig július kivételével alacsonyabb volt, mint a havi ár. Ez alapvetően a 

tényezőárak fokozatos mérséklődésével állt összefüggésben, de a legnagyobb piaci meglepetést hozó 

hónapokban a megújuló termelés is az átlagosnál magasabb szintet ért el.  

8. ábra: A német hosszútávú és másnapi piacok havi átlagárai és a német megújuló termelés 

 

Az ábra a negyedéves és a havi termékek az adott teljesítés időszakot megelőző utolsó hónap kereskedésének átlagárait 

ábrázolja, a német megújuló termelés a szél- és napenergia-termelés havi átlagos termelését ábrázolja.  
Forrás: www.eex.com, www.epexspot.com 
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1.3. A régiós áramárakat meghatározó tényezők: Ausztria, Csehország, Szlovákia 

A német kereslet-kínálati változások részben az osztrák részben a cseh és szlovák piacok közvetítésével 

jutnak el Magyarországra, ezért fontos hatással vannak a magyar piacra.  

1.3.1 Ausztria 
Az osztrák piacon a legfontosabb változást az jelentette, hogy 2019-ben 17%-kal több villamosenergiát-

termeltek, mint a megelőző évben. A kedvezőbb időjárásnak köszönhetően bővült a megújuló termelés, 

a vízerőművi termelés 8%-kal, míg a szélerőművi 24%-kal volt magasabb, mint 2018-ban. A tényezőárak 

változása az osztrák gázerőművek versenyképességét javította, termelésük 16%-kal volt magasabb, mint 

a megelőző évben. Ezzel párhuzamosan a fogyasztás 3%-kal mérséklődött, így a nettó import 

fogyasztáshoz viszonyított aránya 24%-ról 14%-ra csökkent. 

9. ábra: Az osztrák órás átlagos termelés alakulása 2018-2019-ben 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

Bár a német-osztrák határon közel 5000 MW kapacitás áll a kereskedelem rendelkezésére, a határon 

mégis gyakran alakul ki szűkület. A német és osztrák árak jellemzően a magas német megújuló 

termeléssel jellemezhető időszakokban válnak el egymástól. Az osztrák piac az év átlagában 2,1 €/MWh-

val volt drágább, mint a német. Az árkülönbség évszaktól függően ingadozott. Míg a téli időszakban az 

átlagos spread az 5 €/MWh-t is elérte, nyáron, a magasabb vízerőművi termelés időszakában 0,5-2%-ra 

csökkent a különbség. 
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10. ábra: A német és osztrák másnapi piac, és 
a DE>AT havi kapacitástermék árának (JAO havi termék) a változása 

 

Forrás: www.jao.eu, www.epexspot.com 

1.3.2 Csehország 
Csehország nettó exportőr ország. Kapacitásainak 46%-át teszik ki a szén és lignittüzelésű erőművek. 

Ezek kevésbé voltak versenyképesek, így a termelésük 9%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.  A 

fogyasztás 1%-kal esett vissza, míg a nettó export 3%-kal lett alacsonyabb. A kivitel Ausztria, 

Lengyelország és Szlovákia felé is nőtt az előző évhez viszonyítva, viszont a német piaccal szemben nettó 

importpozícióba került. 

A német piachoz viszonyított árkülönbözet emelkedett, a 2018-as átlagos 1,3 €/MWh-ról 2,3 €/MWh-

ra. A cseh árak is elsősorban a magas német megújuló termelés idején szakadtak el a német ártól. Ehhez 

nemcsak az járult hozzá, hogy ezekben az időszakokban megnőtt az alacsony határköltségű német 

kínálat, hanem az is, hogy magas megújuló termelés esetén lényegesen kisebb határkeresztező kerül 

felajánlásra a német-cseh határon. Hasonló kapacitásvisszafogás a német-osztrák határon nem 

jellemző. 

1.3.3. Szlovákia 
A szlovák villamosenergia-termelés 12%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. Ebben döntő 

szerepe volt a vízerőművi termelés 30%-os bővülésének. E piacra is jellemző volt a szén-gáz 

helyettesítés. A gáztüzelésű erőművek termelése 90%-kal haladta meg az előző évit. A bővülő 

termeléssel párhuzamosan a fogyasztás 1,6%-kal csökkent, a nettó importigény mérséklődött.  

A bőséges vízierőművi kínálat hozzájárult ahhoz, hogy a cseh-szlovák árkülönbözet összeszűkült az előző 

évhez viszonyítva, 2,4 €/MWh-ról 1,3 €/MWh-ra. 

Míg a cseh-német spread emelkedett, szlovák-cseh összeszűkült, így összességében a szlovák és a német 

piac között szűkült az árkülönbözet 2019-ben az előző évhez viszonyítva. Így az, hogy a magyar piac 

némethez viszonyított felára megduplázódott, egyértelműen a szlovák határkeresztező kapacitások 

nagyobb mértékű szűkösségének volt tulajdonítható. A későbbiekben részletesen is bemutatjuk, hogy a 

balkáni alacsony vízhozam és a határkeresztező kapacitások korlátozása egyaránt szerepet játszott a 

német és a magyar piac közötti olló szétnyílásában.   
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11. ábra: A német és a magyar másnapi árak különbözetének felbontása 
a kereskedelmi határpontok szerint 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

1.4. A régiós áramárakat meghatározó tényezők: Balkán 

Míg Ausztriában és Szlovákiában a 2018-as szintnél magasabb volt a vízerőművek termelése, a Balkánon 

2019 sokkal szárazabb év volt, mint a megelőző. Csak az utolsó két hónapot jellemezte a tavalyinál 

nagyobb vízhozam. Az alacsonyabb vízerőművi termelés alapvetően meghatározta a balkáni régió 

kereskedelmi áramlásait. 

12. ábra: Balkáni országok víztermelése és a termelés aránya az aggregált fogyasztáshoz viszonyítva 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

Azokban az országokban, ahol jelentős vízerőművi kapacitás van, megnőtt a nettó importigény: Albánia, 

Montenegró, Szlovénia és Románia nettó exportőrből nettó importőr pozícióba váltott, míg Bosznia és 

Bulgária csökkentette kivitelét. A horvát, a makedón a görög és a szerb átlagos nettó pozíció nem 
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változott az előző évhez viszonyítva. A balkáni régióban5 egyedül Magyarország importigénye csökkent. 

Így a balkáni régió átlagos nettó importigénye másfélszeresére emelkedett a 2018-as évhez viszonyítva. 

13. ábra: Balkáni régióhoz tartozó országok nettó importja6 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A régió külső forrásokat Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Törökország és Olaszország irányából tud bevonni. 

Bár minden irányból emelkedett a Balkáni régióba történő nettó export, a legnagyobb mértékben az 

osztrák és az olasz pozíció változott. Ausztria mind Magyarország, mind Szlovénia irányába többet 

exportált. Olaszország csökkentette a szlovén nettó importját, és Görögországgal szemben nettó 

exportőr pozícióba került. 

14. ábra: Balkáni régióba exportáló országok nettó kivitele 7 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

                                                           
5 A határkeresztező kapacitások jellemző szűkösségei és az árak együttmozgása alapján a Balkáni régióhoz soroljuk 
Magyarországot, valamint a délre és keletre fekvő országokat.  
6 Rövidítések: BG: Bulgária, BA: Bosznia-Hercegovina; RO: Románia, MK: Észak-Macedónia; AL+ME: Albánia, 
Montenegró; HR+RS+SI: Horvátország, Szerbia, Szlovénia; GR: Görögország; HU: Magyarország 
7 Rövidítések: AT: Ausztria; IT: Olaszország; SK: Szlovákia, UA: Ukrajna; TR: Törökország 
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A jövőbeli kereskedelmi áramlásokat tekintve fontos változás, hogy 2019 utolsó napjaiban üzembe 

helyezték a Montenegrót közép Olaszországgal összekötő, 600 MW kapacitású tenger alatti vezetéket.  

A tervek szerint a következő években bővülhet a kapacitás nagysága. Az új összeköttetés a jövőben 

tehermentesítheti a Magyarország északi határkeresztezőit azokban az időszakokban, amikor alacsony 

a balkáni vízerőművi termelés. 

1.5. A román „Sürgősségi rendelet” hatása a villamosenergia-piacon 

Romániában 2018. decemberében bevezetésre került egy intézkedéscsomag, melynek részeként a 

lakossági és ipari fogyasztók részére a gázra, valamint a lakossági felhasználók részére az áramra ársapka 

szabályozás került bevezetésre. A hazai földgáztermelőknek 3 évig egy befagyasztott ~14 €/MWh 

árszinten kell felajánlaniuk a termelésüket a hazai fogyasztók részére.  Ezen túlmenően az 

energiavállalatokra kivetésre került egy 2%-os forgalmi adó is, ami az energia termelő vállalatok 

szempontjából költségnövekedést jelent. Ezen intézkedések kedvezőtlen piaci hatásuk miatt 2020-ban 

több lépcsőben kivezetésre kerülhetnek a román villamosenergia-piacról. 

Az intézkedéseknek jelentős hatása volt mind a földgáz, mind a villamosenergia-piacára. Míg a korábbi 

időszakban a magyar és a román másnapi piacon hasonlóan alakult a földgáz ára, 2019. második 

negyedévétől jelentősen elszakadtak az árak. A nyári időszakban 8-10 €/MWh-val drágább volt a gáz 

Romániában. Az árak csak az év végén konvergáltak ismét, amikor a vártnál enyhébb tél miatt gázbőség 

alakult ki a piacokon. 

15. ábra: A hazai és a román másnapi gázárak alakulása 

 

Forrás: www.brm.ro, www.ceegex.hu 

Vélelmezhetően az új szabályozás okozta költségemelkedés is hozzájárult ahhoz, hogy az országban a 

villamosenergia-termelés visszaesett. Míg a villamosenergia-kereslet csak 1,5%-kal mérséklődött 2018-

hoz képest, a termelés 8%-kal esett vissza. Ezen belül 14%-os volt a fosszilis termelés visszaesése, míg a 

megújuló termelés 5,8%-kal lett alacsonyabb. Ehhez hozzájárulhatott a riportált termelési kapacitások 

2019-ben történt jelentős mértékű lefelé korrekciója is: az ENTSO-E Transparency Platform adatai 

szerint a beépített lignites kapacitások 33%-kal, míg a gáztüzelésűek 42%-kal csökkentek 2018-hoz 

képest. A piaci értékelések szerint azonban a korrekció nem jelentett valódi erőmű bezárásokat, csak a 

régóta nem üzemelő egységeket vezették ki a statisztikából. A lignites termelés visszaesése illeszkedik 

az európai trendekbe, de ez jellemzően egy nagyobb szén-gáz helyettesítéssel járt együtt. Romániában 
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azonban a gáztüzelésű erőművek termelése a lignithez hasonló mértékben esett vissza, ami 

összefüggésben állhatott a magas gázárakkal. 

16. ábra: A román átlagos órás termelés és fogyasztás alakulása 2018-19-ben 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A román vízerőművi termelés alakulása is eltért a megszokottól. Míg az év második felében a tározók 

töltöttsége hasonló, sőt az utolsó negyedévben lényegesen magasabb volt, mint 2018-ban, a vízerőművi 

termelés a 2018-as szint felét érte csak el. A vízkapacitások „visszatartását” részben az tette 

szükségessé, hogy az ukrán gáztranzit esetleges kiesése esetére a Kormány előírta a víztározói 

kapacitások 95%-os szintre töltését az év végére.  Ugyanakkor az alacsonyabb vízierőművi termelés 

hozzájárult az árak emelkedéséhez és a szenes erőművek piacra jutását is támogatta.  

17. ábra: A román tározós vízerőművek töltöttsége és termelése 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 
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A stagnáló fogyasztás és csökkenő termelés eredőjeként nettó exportőr országból nettó importőrré vált 

Románia. A magyar határon is megváltoztak a kereskedelmi áramlások. Míg korábban jelentős 

volumenben importáltunk villamos energiát Románia felől, 2019-ben nettó exportőri pozícióba 

kerültünk. Ezzel párhuzamosan eltűnt a román piac árelőnye a magyarhoz képest, ami ceteris paribus 

emeli a magyar piaci árakat. 

18. ábra: A román nettó import alakulása 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

1.6. Piaci liberalizáció Ukrajnában 

Ukrajna az Energia Közösségi Szerződés aláírásával vállalta, hogy bevezeti a Harmadik Energia Csomagot 

és az európai országokra jellemző piaci struktúrát alakít ki mind a villamos energia, mind a földgáz 

piacán. A 2017 áprilisában elfogadott ukrán villamosenergia-törvény 2 évet adott a jogszabályok 

implementációjára. Az elmúlt két év során megtörtént a tulajdonosi szétválasztás, lehetővé vált a 

hálózathoz való harmadik feles hozzáférés, az ukrán szabályozó meghatározta a hálózati tarifákat, 

megszüntette a külkereskedelmi monopóliumot és egyszerű feltételekhez kötötte a kereskedői 

engedélyek kiadását, létrejött a rendszerirányító és az elosztók együttműködő rendszere. A szabályozási 

változások lehetővé tették, hogy 2019. január 1-jével sor kerüljön a kiskereskedelmi piac liberalizálására, 

majd július 1-jétől megkezdje működését a liberalizált nagykereskedelmi piac. Felállt a piacoperátor, 

másnapi és intraday piacokat működtet. Bár az egyetemes szolgáltatás ellátása továbbra is kötelező 

felajánlás alapján történik, az új környezetben 500-nál több új kereskedő lépett piacra. További jelentős 

változást jelentett, hogy 2019. szeptemberében az ukrán parlament ismét lehetővé tette, hogy orosz és 

belorusz kereskedők közvetlenül értékesítsenek villamos energiát ukrajnai kereskedőknek.  

Az ukrán villamosenergia-piac az orosz-belorusz szinkronrendszerhez kapcsolódik. Az ENTSO-E 

szinkronterületéhez csak két elkülönült rész kapcsolódik. Az ún. Burstin-sziget Szlovákiával, Romániával 

és Magyarországgal áll összeköttetésben. Ezen a területen a Burstin hőerőmű kapcsolódik az európai 

szinkronrendszerhez. Az új TSO, Ukrenergo tájékoztatása szerint összesen 650 MW határkeresztező 

kapacitás áll a kereskedelem rendelkezésére, bár gyakran ennél magasabb a meghirdetett kapacitások 

nagysága. Lengyelországba a Dobrotvirska erőmű termelését lehet szállítani, itt az elérhető kapacitások 

határkeresztező nagysága 235 MW. 
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19. ábra: Kereskedelmi áramlások az európai országok és a Burstin-sziget között 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

Az ukrán piacliberalizáció időpontjától kezdve jelentősen megváltozott a külkereskedelmi forgalom a 

Burstin-szigettel. Míg korábban csak az UA>EU irányú szállítás volt jellemző, a liberalizáció 

megteremtette a lehetőségét annak, hogy Ukrajna tranzit országgá váljon a jellemzően olcsóbb szlovák 

és a drágább magyar és román piacok között. Az adatok szerint valóban nőtt a szlovák import és a román 

export a Burstin-szigetről. Magyarország irányába a meghirdetett kapacitások eddig is maximálisan ki 

voltak használva, így a szlovák import lehetősége nem tudott addicionális kiszállítást generálni 

Magyarország irányába. Ami meglepő, hogy a magyar piac irányából is elkezdett importálni Ukrajna. 

November-december hónapokban a magyar és szlovák piacról  érkező többlet importnak csak  harmada 

került továbbszállításra Románia irányába, a fennmaradó rész az ukrán ellátást szolgálta. 

Az Ukrajnába irányuló kiszállítás felfutása érzékenyen érinti a magyar kereslet és kínálat egyensúlyát. 

Míg korábban az ukrán import stabil, alacsony árú forrásként szolgálta a hazai kereslet kielégítését, 

november-december hónapokban, a csúcsidőszakban a korábbi nettó importnak csak ötöde állt 

rendelkezésre. Ezt a kiesést vagy hazai termelés növelésével, vagy déli irányból behozott importtal lehet 

pótolni azokban az időszakokban, amikor az osztrák és szlovák határkeresztezők telítettek.  

A Hivatal korábbi, az AT-HU határra vonatkozó becslései alapján egy 400 MW-os forrás hiánya átlagosan 

6-8 €/MWh-val emeli meg a hazai DAM árakat. Szerencsére, az ukrán kivitel felfutásának időszaka 

egybeesett azzal, hogy a balkáni országokban bőségessé vált a vízerőművi termelés, ami pótolta a kieső 

ukrán behozatalt. Az azonban még nem megítélhető, hogy az ukrán kiszállítás mennyire árérzékeny, azaz 

milyen mértékben járulna hozzá a hazai árak növeléséhez egy szűkösebb kínálati helyzetben.  
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ÁRALAKULÁS 
A 2018-as emelkedés után 2019-ben nem emelkedtek tovább az árakra vonatkozó hosszabb távú 

várakozások. Ugyanakkor nálunk az éves termékárak kevésbé követték le a szén és a földgáz 

árának mérséklődését, így a német piachoz viszonyított árkülönbözete 50%-kal, 12 €/MWh-ra 

emelkedett.  Az árak divergenciájához a régió emelkedő importkereslete, a németnél magasabb 

villamosenergia-termelési költségek és a határkeresztező kapacitások szűkössége egyaránt 

hozzájárult.  

A 2018 év végén kialakult 60 €/MWh-t meghaladó árvárakozásokhoz képest alacsonyabb lett a 

másnapi piacokon kialakult átlagos ár (50,4 €/MWh). Az elmúlt 5 évvel összevetve azonban 

november-december kivételével minden hónapot magas árak jellemezték. Az év egészét tekintve 

a balkáni országokkal alkottunk egy árzónát, és a tavalyi évnél nagyobb mértékben szakadt el az 

ár a német, osztrák, szlovák piacokra jellemzőtől.  

A másnapi árak szinte az év egészében ösztönözték a magas hatékonyságú gáztüzelésű erőművek 

termelését, és nőtt azon időszakok aránya is, amikor az alacsonyabb hatékonyságú hazai CCGT-k 

számára is jövedelmező volt a nagykereskedelmi piaci értékesítés.  A tavaszi hónapokban az 

alacsony villamosenergia- és magas CO2-árak mellett átmenetileg veszteségessé vált a 

lignittüzelésű termelés.  
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2. Áralakulás 

2.1. Hosszútávú árvárakozások 

A magyar hosszabb távú árvárakozások (éves termékek árai) valamelyest mérséklődtek a 2018 végén 

kialakult 60-62 €/MWh szinthez képest. A 2020-as termék ára az év során az 55-62 €/MWh sávban 

ingadozott.  

20. ábra: A magyar és a német 2020-as éves villamosenergia-termék ára 
közötti árkülönbözet alakulása 

 

Forrás: www.eex.com, www.hudex.hu  

Az éves árak a magyar piacon is követték a tényezőárak ingadozásait, de az év során a német piachoz 

viszonyított árkülönbség 50%-kal emelkedett. Az év eleji 8 €/MWh körüli havi átlag az év második 

felében 10 €/MWh fölé került, és az utolsó negyedévben 12 €/MWh közelébe emelkedett a magyar-

német spread nagysága. Az árkülönbözet szétnyílása több okra is visszavezethető.8  

Az egyik meghatározó tényező a magyar és német erőműpark eltérő összetétele. Egyrészt a magyar 

piacon alacsonyabb a megújuló penetráció, így a német piachoz képest ritkábban fordulnak elő olyan 

órák, amikor a lignit vagy gáztüzelés határköltségénél alacsonyabb piaci árak alakulnak ki. Másrészt a 

CO2-árak emelkedésével az árampiaci kínálati görbén (merit order) a gáztüzelésű erőművek egyre 

többször válnak olcsóbbá, mint a széntüzelésű erőművek. Így az árak alakításában egyre nagyobb 

szerepet játszanak a gáztüzelésű erőművek költségei. A magyar gázárak magasabbak, mint a német árak: 

2019 folyamán a magyar másnapi gázárak átlagosan 2 €/MWh-val haladták meg a német piac árait. Ez 

a különbség a gáztüzelésű erőművek hatásfokától függően akár 4 €/MWh különbséget is okoz a 

villamosenergia-termelés határköltségében. 

Keresleti oldalon is jelentős változások történtek. Bár a hazai fogyasztás növekedésének szerepe sem 

elhanyagolható, a régió országaiban bekövetkezett változások nagyobb hatást gyakoroltak a magyar 

árakra. Az ukrán, a román és a balkáni irányban is jelentsen nőtt az igény a Magyarországról érkező 

import iránt. Az I. fejezetben bemutattuk, hogy az ukrán kereslet növekedését elsősorban a piaci 

                                                           
8 A Hivatal tanulmányban vizsgálta a spread szétnyílásának okait. http://www.mekh.hu/piacmonitoring-jelentes-
a-nemet-es-a-magyar-nagykereskedelmi-villamosenergia-arak-kozotti-elteres-okai 
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liberalizáció vezérelte, a román piacon szabályozói változások rontották a termelés jövedelmezőségét, 

míg a Balkánon a tavalyinál kedvezőtlenebb vízhozam okozott áremelkedést.9  

A kínálati és keresleti hatások eredőjeként nőtt a kereslet a nyugati irányból érkező import iránt. Ezt 

azonban a tavalyi évnél nagyobb mértékben korlátozta a határkeresztező kapacitások szűkössége. A III. 

fejezetben bemutatjuk, hogy hogyan emelkedett az előző évhez képest az osztrák és a szlovák 

határkeresztezők telítettsége. 

A piaci szereplőknek a német-magyar árkülönbözetre vonatkozó várakozásait hosszabb távon a magyar 

megújuló penetráció fokozatos növekedése, a határkeresztező kapacitások bővülése tudja mérsékelni. 

A jövőben több ilyen hatás is jelentkezni fog. 2021-től várhatóan elérhetővé válnak az új szlovák-magyar 

határkeresztező kapacitások. Az új uniós villamosenergia rendelet10 pedig a meglévő 

határkeresztezőkön is kötelezővé teszi a kapacitások nagyobb arányú felajánlását a kereskedelmi 

forgalom részére. Így a felajánlott kapacitásoknak 2021-től évről évre bővülniük kell, 2025-re el kell 

érniük a vezetékek termikus kapacitásának 70%-át. 

2.2. A magyar másnapi piaci árak alakulása 

2.2.1. A másnapi és a hosszú távú árak viszonya 
2019-ben a másnapi piac átlagos ára 50,4 €/MWh volt, ami több mint 10 €/MWh-val volt alacsonyabb, 

mint amennyiért az éves terméket kereskedték 2018 decemberében.  Mind a négy negyedévben 

alacsonyabb lett a DAM ár, mint a 2018 év végi várakozás. Ez összefügg a tényezőárak kedvező 

alakulásával, ami tükröződik abban is, hogy a negyedév kezdetére a piaci szereplők már beárazták az 

árcsökkenést. Az első és negyedik negyedévben viszont a rövidebb távú hatások okoztak piaci 

meglepetést: az első negyedévben elsősorban a német megújuló termelés magas szintje, a negyedikben 

a magas balkáni vízerőművi termelés csökkentette az árakat.  

21. ábra: A magyar 2019-es éves és negyedéves termékek ára a másnapi árakhoz viszonyítva  

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

 

                                                           
9 Bár ez utóbbi tényező inkább átmeneti jellegű, a piaci szereplők az aktuális napi árkülönbözeteket is figyelembe 
veszik a hosszabb távú termékek árazásánál. 
10 A villamos energia belső piacáról szóló 2019/943/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke 
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2.2.2. A másnapi árak alakulása a korábbi évek áraihoz képest 
A 2018-as átlagos árakhoz viszonyítva is csökkentek a másnapi piaci árak 2019-ben. A mérséklődés 

üteme azonban sokkal kisebb volt, mint a német, osztrák szlovák piacokon. A keletről és délről határos 

piacokon a magyarhoz közeli másnapi árszintek voltak jellemzők. Ez Romániában és Szerbiában a 

tavalyinál magasabb, Horvátországban és Szlovéniában pedig a 2018-asnál kisebb átlagos másnapi 

árakat jelentett.  

22. ábra: A 2019-es és a 2018-as másnapi árak alakulása a régió országaiban  

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

 

Ha hosszabb távra tekintünk vissza, és az elmúlt 5 év áralakulásával vetjük össze a 2019-es árakat, akkor 

a 2019-es évet inkább magas árak jellemezték. A havi medián ár az első 10 hónapban végig az elmúlt 5 

évre jellemző tartomány felső részében alakult, és csak az év utolsó két hónapjában közelített az elmúlt 

5 évben mért legalacsonyabb értékekhez. Az év legmagasabb árai január hónapban alakultak ki, 

megközelítve a rendkívüli hideggel jellemezhető 2017. évi átlagot. A legalacsonyabb árakat 

decemberben mérték. Ebben a hónapban az első három hétben még átlagos árszintek voltak jellemzők, 

a hosszabb ünnepi időszak miatt viszont az utolsó két hét 30 €/MWh körüli árakat hozott.  
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23. ábra: Másnapi piacon kialakult órás árak a 2014-2018 közötti időszakban és 2019-ben11 

 
Forrás: www.hupx.hu 

2.2.3. A másnapi árak és a hazai termelés kínálati görbe alakulása 

A hazai árakat a hazai termelés kínálati görbéje, illetve a hazai termelésnél olcsóbb importforrások 

elérhetősége határozza meg. Az így kialakuló másnapi árak 2019-ben a korábbi éveknél nagyobb 

mértékben támogatták a gáztüzelésű termelők nagykereskedelmi piaci értékesítését. A magas 

hatékonyságú gáztüzelésű erőművek határköltsége szinte az egész év során alatta maradt a másnapi 

piaci áraknak, és nőtt azon időszakok aránya is, amikor az alacsonyabb hatékonyságú hazai CCGT-k 

számára is jövedelmező volt a nagykereskedelmi piaci értékesítés.  A tavaszi hónapokban az alacsony 

villamos energia és magas CO2-árak mellett veszteségessé vált a lignittüzelésű termelés. 

24. ábra: Hazai termelési költségek alakulása 2019-ben 

  
Forrás: transparency.entsoe.eu és MEKH adattár 

                                                           
11 Az ábrán a 2014-2018 közötti időszak árainál az adott időszak órás árainak percentilisei láthatók, 2019-es medián 
az adott hónap órás árainak a mediánja. 
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2.2.4. A hazai másnapi piaci árak alakulása a környező országok áraihoz képest 

A tőlünk északra, illetve nyugatra fekvő országok áraival összevetve azt láthatjuk, hogy az év első felében 

a hazai árak követték a német, osztrák és szlovák piac trendjét. A német piachoz képest 6 €/MWh körül 

ingadozott az árkülönbözet. Az év elején a hazai magas árszinthez az alacsony német megújuló termelés 

is hozzájárult, majd az árak nálunk is lekövették a német árak mérséklődését.  Június közepétől október 

végéig a magyar piac jobban elszakadt a német, osztrák és szlovák piac áraitól, az árak az 50-60 €/MWh 

sávba léptek át, így az árkülönbözet megnőtt, meghaladta a 15 €/MWh-t. A spread szétnyílását 

elsősorban az északi határkeresztező kapacitások korlátozott elérhetősége, illetve a balkáni országokban 

a tavalyinál alacsonyabb termeléssel összefüggő, magasabb importigény magyarázta12. Az utolsó 

negyedévben az európai vízhelyzet javulása a magyar másnapi piac árain is éreztette hatását, így a 

másnapi piac árai közeledtek a német árakhoz.  

25. ábra: Másnapi piacok heti átlagára a közép-európai régióban 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

  

Ha a magyar árakat a balkáni országok másnapi áraival vetjük össze, azt láthatjuk, hogy ezeken a 

piacokon átlagosan kisebbek az árkülönbségek. A magyar árak legszorosabban a románnal mozogtak 

együtt. Magas román szélerőművi termelés esetén többnyire a magyar piac volt a drágább. Tartósan 

magasabb román árak januárban, illetve szeptember során jelentkeztek, alacsony román megújuló 

termelés mellett. A piacösszekapcsolásban működő horvát és szlovén piacon általában valamivel 

alacsonyabb árakat tapasztalhattunk a magyar piachoz képest, nagyobb árkülönbözetek januárban, 

illetve július végétől szeptemberig tartó időszakban alakultak ki.  

                                                           
12 részletesen lásd: Piacmonitoring jelentés – A német és magyar nagykereskedelmi villamosenergia-árak közötti 
eltérés okai 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

€
/M

W
h

DE AT SK HU

http://www.mekh.hu/download/a/ff/b0000/a_nemet_magyar_nagykereskedelmi_villamosenergia_arak_kozotti_elteres_okai.pdf
http://www.mekh.hu/download/a/ff/b0000/a_nemet_magyar_nagykereskedelmi_villamosenergia_arak_kozotti_elteres_okai.pdf


34 
 

26. ábra: Másnapi piacok heti átlagára Magyarországon és déli határain 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

 

A 4MMC piacösszekapcsolásban résztvevő országok közül Magyarország a román piaccal képez egy 

árzónát, Csehország és Szlovákia esetében az órák felében 5 €/MWh-t meghaladó árkülönbözet alakult 

ki Magyarországhoz képest. A balkáni régió esetében az árkülönbözetek pozitív és negatív irányban is 

jelentős kilengéseket mutattak.  A szlovén és horvát illetve a magyar árak közötti eltérés az órák 37%-

ban meghaladta a ± 5 €/MWh-t, míg a szerb piacon ez az órák 25%-ában fordult elő.  

27. ábra: A magyar és régiós piacok órás árak különbözeteinek a megoszlása 2019-ben: adott régiós 
órás ár mínusz magyar órás ár 

 
Forrás: transparency.entsoe.eu  

Az órás árak eloszlását illetően az állapítható meg, hogy a 2019-es év folyamán ritkábban fordultak elő 

60 €/MWh-t meghaladó magas árak. Ezen belül azonban nőtt a 100 €/MWh fölötti árak száma, ami 

elérte az év összes órájának 2%-t.  
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28. ábra: A másnapi piacon kialakuló órás árak eloszlása Magyarországon 2018-ben és 2019-ben 

 

Forrás: www.hupx.hu 

 

 

A magas DAM árakkal rendelkező időszakok jellemzői 2019-ben 

Azok a napok, amikor a magyar ár volt a legmagasabb a régióban 

2019-ben 5 olyan nap volt, amikor a HUPX másnapi ár több órán keresztül is a legmagasabb volt a 

régióban. Ezek nem a magas árakkal jellemezhető időszakok voltak, a piacra egyáltalán nem volt jellemző 

a kínálati szűkösség. Magas volt a román széltermelés és a balkáni vízerőművi termelés sem volt 

alacsony. Ezekről a napokról inkább azt mondhatjuk, hogy a kereskedelmi áramlások nem voltak eléggé 

hatékonyak. Ezt mutatja, hogy az árkülönbözet egyáltalán nem generált horvát importot (sőt többször 

nettó exportőr volt Magyarország), továbbá ezeken a napokon az átlagosnál alacsonyabb volt az ukrán 

import is.  

A legmagasabb árú időszakok 2019-ben 

2019. során háromszor fordult elő, hogy több napon keresztül 80 €/MWh felett volt a napi zsinórtermék 

ára: január 15-17, január 22-24, augusztus 27-szeptember 2 között. Az augusztusi magas árak 

kialakulásának okait a Hivatal Piacmonitoring jelentésében részletesen is elemezte.13  

A három időszakban különböző tényezők vezettek a magas árak kialakulásához. Viszont mindhárom 

időszaknak volt egy volt egy közös jellemzője: a szokásosnál alacsonyabb volt az elérhető osztrák magyar 

határkeresztező kapacitás (NTC), és így kevesebb osztrák import érkezett az országba. 

  

                                                           
13 http://www.mekh.hu/piacmonitoring-jelentes-villamosenergia-nagykereskedelmi-piaci-folyamatokrol  
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4. táblázat: A legmagasabb árú időszakok legfontosabb jellemzői a referencia időszakhoz viszonyítva 

  

jan. 15-17. jan. 22-24. aug. 27-szept. 2. 

Referencia-

időszak 

Magas 

árú 

időszak 

Referencia-

időszak 

Magas 

árú 

időszak 

Referencia-

időszak 

Magas 

árú 

időszak 

HU-DAM (€/MWh) 98 118 99 113 61 110 

AT-DAM (€/MWh) 78 58 66 95 40 47 

RO-DAM (€/MWh) 100 134 107 113 63 115 

SK-DAM (€/MWh) 90 81 81 108 46 58 

HU-fogyasztás (MW) 6734 6596 6659 6822 5476 6006 

HU-termelés (MW) 4262 4322 4242 4383 3180 3241 

HU-nukleáris (MW) 1930 1938 1925 1932 1526 1388 

HU-lignit (MW) 590 579 572 631 483 618 

HU-földgáz (MW) 1510 1516 1491 1573 1016 1101 

DE-megújuló (MW) 16023 32752 24053 8660 20590 18484 

RO-szél (MW) 763 1494 920 1042 796 415 

RO-víz (MW) 1818 1305 1674 1727 1303 1575 

AT>HU import (MW) 628 397 626 403 504 277 

SK>HU import (MW) 1173 1300 1268 1015 1167 1262 

RO>HU import (MW) -510 -587 -564 -426 -308 -271 

RS>HU import (MW) 143 105 98 238 -73 565 

HR>HU import (MW) 36 19 9 99 31 -111 

UA>HU import (MW) 554 641 551 649 388 454 

A csúcsidőszakban jellemző árak illetve mennyiségek. A referencia időszak az előző és rákövetkező 1-2 hét 

hasonló napjai, ünnepnapok kivételével. Az augusztusi időszaknál csak a hétköznapok átlaga, a hétvége nélkül. 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A január 15-17-i időszak fő jellemzője a rendkívül alacsony román megújuló termelés volt, és a 

szénbányászok sztrájkja miatt a széntüzelésű erőművek is visszafogták termelésüket. Így a román piacon 

még a magyarnál is magasabb árak alakultak ki, és maximális kapacitáskihasználás mellett áramlott 

Magyarországról Romániába a kivitel. Eközben az osztrák határkeresztező kapacitások elérhetősége 

korlátos volt. Január 14-24. között 400 MW-tal csökkent a meghirdetett kapacitás nagysága. Bár a 

Balkánon is alacsony vízerőművi termelés volt a jellemző, ezekben a napokban a csúcsórákban 

importáltunk Szerbia és Horvátország irányából.  

A január 22-24. közötti időszakban az osztrák és a szlovák piacon is magas árak alakultak ki, melynek fő 

oka az volt, hogy ebben az időszakban nagyon alacsony volt a német megújuló termelés. Ennek ellenére 

mind az osztrák, mind a szlovák határon szűkület alakult ki, amihez hozzájárult, hogy az osztrák határon 

még tartott a január 14-24. közötti 400 MW-os kapacitás-csökkentés. Mindeközben Magyarországon az 

alacsony hőmérséklet magasabb fogyasztást eredményezett, január 23-án megdőlt a napi fogyasztási 

csúcs. 

Az augusztusi magas árú időszak a fűtőművek szokásos nyári leállása mellett egy paksi blokk 

karbantartásának idejére esett, miközben a hazai fogyasztás a hónap legmagasabb szintjét érte el. 

Mindeközben a román piacon is alacsony volt a megújuló termelés. A kiugróan magas árak 

kialakulásához azonban az is kellett, hogy az év legalacsonyabb értékére csökkenjen az osztrák 

határkeresztező kapacitás, így a megnövekedett importigényt csak a szerb piacról lehetett kielégíteni.  
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HATÁRKERESZTEZŐ 

KAPACITÁSOK 
Az osztrák, szlovák és ukrán irányú kapacitások kihasználtsága emelkedett az előző évhez képest, 

és a szűkületi felár is jelentősen nőtt. A 2020-as éves kapacitástermék ára alapján a piac osztrák 

és szlovák irányból is a kapacitásszűke fennmaradására számít. A többi határon nem jellemző 

szűkület, és alacsonyak a kapacitásárak.  

A piacösszekapcsolásba nem bevont határok esetében továbbra is magas a nem hatékony, a 

piacok közötti árkülönbözetet növelő kereskedelmi áramlás előfordulása. 

Az osztrák határon a felajánlott kapacitások nagysága az év során jelentősen ingadozott. A nyári 

csúcsidőszakban lényegesen alacsonyabb a felajánlott kapacitás nagysága, ami jelentősen 

növelte a hazai másnapi árakat.  

2019. novemberében elindult az XBID napon belüli piacösszekapcsolás, így az osztrák, román és 

horvát határokon csak implicit allokációval, tőzsdei ajánlatadással lehet napon belüli 

határkeresztező kereskedelmet megvalósítani. 
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3. Határkeresztező kapacitások 

3.1. Határkeresztező kapacitások kihasználtsága 

A 2019-es év során a határkeresztező kapacitások elérhetősége különbözően alakult. Míg osztrák 

irányból nőtt a rendelkezésre álló NTC átlagos nagysága a 2018-as év átlagához viszonyítva, a szlovák 

határon egy hosszabb felújítás történt nyáron, ami a rendelkezésre álló kapacitások éves átlagát is 

mérsékelte. Ukrajna felől július 1-ig stabil 650 MW NTC került az aukciós piacra, a második félévben, a 

piacnyitás időpontjától azonban 450-650 MW között ingadozott a felajánlott kapacitások nagysága.  

5. táblázat: Átlagos nettó átviteli kapacitás (NTC) nagysága 2018-ban és 2019-ben  

   Import   Export  

2018 2019 2018 2019 

 AT-HU  495 668 585 768 

 SK-HU  1 266 1 164 966 946 

 HR-HU  981 1 000 1 200 1 200 

 RO-HU  503 498 660 694 

 RS-HU  947 983 994 991 

 UA-HU  629 570 450 450 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

Az északi importkapacitások kihasználtsága november és december hónap kivételével magas volt. Az 

osztrák importkapacitás a 25-42. hét között (június-október) 2-300 MW-tal alacsonyabb volt a szokásos 

800 MW-os NTC-nél, egyes napokon mindössze 2-300 MW kapacitás állt rendelkezésre. Ezekben a 

hetekben tovább szűkítette az északi erőművek kínálatához való hozzáférést, hogy Szlovákia felőli 

import kapacitás karbantartás miatt a 25-31. hét között szintén lecsökkent, 1300 MW-ról 6-700 MW-ra. 

Az egyszere fennálló kapacitás csökkenések következtében a maximális 2800 MW-kereskedelmi 

áramlást lehetővé tevő osztrák-szlovák-ukrán kapacitások a 26-32. hét között 900-1200 MW-tal 

alacsonyabbak voltak, jelentősen beszűkítve az északi import lehetőségét. A déli határokon ilyen 

mértékű kapacitás ingadozás nem volt megfigyelhető. 

29. ábra: Az osztrák, szlovák és ukrán heti átlagos import NTC és kereskedelmi menetrend 2019-ben 

 
Forrás: transparency.entsoe.eu 
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A határkeresztező kapacitások szűkösségének két fő mutatója a telített órák aránya és a szűkületi felár 

nagysága. Összekapcsolt piacok esetében a szűkületi felár nem értelmezhető, a két piac között a 

másnapi piacon fennmaradó árkülönbözet mutatja a határkeresztező kapacitás „értékét”.  

2019-ben az órák kétharmadában nem volt elégséges az import kapacitás az osztrák és szlovák irányból 

ahhoz, hogy az árak kiegyenlítődjenek a két piac között. Az órák 41%-ban az ukrán import kapacitás is 

telített volt. A magas telítettség tükröződött a határkeresztezők szűkületi felárának magas szintjében, 

illetve az összekapcsolt szlovák és magyar piac között fennmaradó nagy árkülönbözetben. A román 

kapacitások az órák 90%-ában elégségesek voltak ahhoz, hogy a két piac között kiegyenlítődjenek az 

árak. A szerb és horvát határon egyáltalán nem jellemző, hogy a kereskedők maximálisan kihasználták 

volna a szállítási lehetőségeket.  

6. táblázat: Határkeresztező kapacitások telítettségével jellemezhető órák aránya 2019-ben14 

  Határkeresztező 
telítettségének 

aránya 

A másnapi napi 
kapacitás átlagos 

ára/értéke €/MW/h 

Import Export Import Export 

AT 65% 0% 9,8 0,1 

SK* 65% 0% 8,6 0,0 

RO* 12% 8% 0,0 0,0 

RS 1% 2% 0,5 0,3 

HR 0% 1% 0,2 0,3 

UA 41% 0% 0,0 0,0 

Forrás: www.jao.eu, www.mavir.hu 

A meghirdetett kapacitások a piacösszekapcsolásba bevont határokon hatékonyan kerülnek 

felhasználásra a másnapi piacokon. A piacösszekapcsolásba még nem bevont három határon azonban a 

kereskedelmi áramlások nem tekinthetőek hatékonynak. Különösen a szerb és horvát határon magas 

azon órák aránya, amikor az árkülönbözettel ellentétes irányba áramlik a kereskedelmi forgalom, azaz a 

kereskedelem az árkülönbségek növelése irányába hat. E két határon magas azon órák aránya is, amikor 

a kereskedelem az árkülönbözetek mérséklése irányába hat, de a határkeresztező kapacitások nagyobb 

kereskedelmi áramlást is lehetővé tennének.  

7. táblázat: A kereskedelmi áramlások hatékonysága: az árkülönbözettel ellentétes irányú, az 
árkülönbözet esetén a kapacitásokat nem teljesen kihasználó órák aránya 2019-ben  

  

Import Export 

árkülönbözettel 
ellentétes irány 

árkülönbözettel 
egyező irány, de 
kevesebb, mint a 

kapacitás 

árkülönbözettel 
ellentétes irány 

árkülönbözettel 
egyező irány, de 
kevesebb, mint a 

kapacitás 

AT 2% 16% 18% 3% 

RS 30% 17% 14% 37% 

HR 35% 20% 14% 31% 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

                                                           
14 A piacösszekapcsolásban részt vevő országok esetében a kapacitásnak nincs explicit napi ára, a kapacitás értéke 
megegyezik a két ország közötti pozitív árkülönbözet nagyságával. Az UA-HU határon a liberalizáció elindulásával 
lett érdeklődés a kapacitások iránt, de a napi aukción nagyon ritkán jellemző a túljegyzés 
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A kereskedelmi áramlások hatékonyságát a következő két év során megvalósuló piacösszekapcsolási 

lépések jelentősen javítják majd. 2020 második felében várható a Magyarországot is magába foglaló 

4MMC régió összekapcsolása a MRC régióval az osztrák-magyar és a német-cseh határpontokon 

keresztül, a jelenlegi NTC alapú kapacitásszámítási módszertan alapján. Ezt követően, várhatóan 2021-

ben indul majd el a CORE-régiós áramlásalapú piacösszekapcsolási rendszer, melynek Horvátország is 

tagja lesz, így a horvát határon is optimalizálva lesznek a kereskedelmi áramlások.15   

A határkeresztező kapacitások jövőbeli értékére vonatkozó várakozásokat tükrözik az éves 

kapacitástermékek árai. Az éves kapacitásárakban az elmúlt két évben jelentős ingadozást figyelhettünk 

meg. A legnagyobb árváltozás az osztrák kapacitásterméket jellemezte. A piaci szereplők arra 

számítottak, hogy az osztrák-német piac szétválasztása (2018. október 1.) után a német és osztrák árak 

is eltávolodnak egymástól, és ezzel párhuzamosan a magyar osztrák spread összeszűkül. Ez tükröződik 

az éves kapacitástermék árában is: a 2019-es német-osztrák kapacitást 3,25 €/MWh-ra, az osztrák-

magyart mindössze 4 €/MWh-ra árazták. Bár a német és osztrák árak valóban elnyíltak egymástól, a napi 

kötések esetében az osztrák-magyar kapacitásdíj nem lett alacsonyabb. Így miközben a 2020-as német-

osztrák éves kapacitásért még mindig 2,65 €/MWh-t adtak a kereskedők, az osztrák-magyar termék ára 

visszaemelkedett 8 €/MWh-ra.  

A másik hatás, amely a szlovák határt is érintette abból adódott, hogy 2018-ban bőséges volt a 

vízellátottság a Balkánon, és az év során a korábbinál kisebb arányban voltak kihasználva az északi 

határkeresztező kapacitások. Így 2018-ban a napi kapacitások árának átlaga sokkal alacsonyabb volt, 

mint amit az éves kapacitásokért fizettek a kereskedők. Mivel a kereskedők az árazásnál nem teljesen 

előretekintőek, ez valószínűleg mérsékelte a 2019-es éves kapacitás árát. Ex post azonban azt látjuk, 

hogy a kapacitások sokkal értékesebbek voltak 2019-ben, így 2020-ra ismét magasabb kapacitásárakra 

számít a piac.  

A román-magyar kapacitásárak azt tükrözik, hogy a kereskedők nem számítottak arra, hogy 2019-ben 

eltűnik a magyar és román villamosenergia-árak közötti különbözet, így – ex post értékelve – túl drágán 

vették az éves kapacitásterméket. A 2019-es tapasztalatok fényében a 2020-as éves termék ára 

jelentősen mérséklődött.  

30. ábra: szlovák és román határpontokra a másnapi DAM árak különbözetének átlaga  

 
Forrás: JAO, MAVIR Kapar, Entso-E 

                                                           
15 Core áramlásalapú piacösszekapcsolás tagországai: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Hollandia, 
Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia és Szlovénia 
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A határkeresztező kapacitások árát, és ezáltal a két piac közötti árkülönbözet nagyságát nemcsak a 

szomszédos országok fundamentumainak ingadozása, hanem a kapacitások felajánlott mennyiségének 

változásai is befolyásolják. 2019-ben mind az osztrák, mind a szlovák import kapacitások nagysága 

volatilisebbé vált.  

Az osztrák kapacitások jellemző mintázatát mutatja az alábbi ábra. Látható, hogy a téli hónapokban 

jellemzően több kapacitás kerül felajánlásra, mint nyáron. Az is megfigyelhető, hogy a csúcsidőszakban 

némileg visszaesik a kapacitások nagysága a völgyidőszakhoz képest. A két piac közötti árkülönbözet 

visszatükrözi ezeket az ingadozásokat: a nyári időszakban és különösen a csúcsidőszaki órákban sokkal 

értékesebb a határkeresztező kapacitás.   

Ökonometriai becsléssel határoztuk meg a ’Kapacitás szűkösségének’ értékét. A 2019-es évre vonatkozó 

becslésünk szerint a meghirdetett NTC 100 MW-tal történő változása cca. 4 €/MWh-val változtatta meg 

a másnapi kapacitás árát.16  

31. ábra: Az osztrák határon meghirdetett import NTC és  
a másnapi kapacitás ára órás bontásban 2019-ben 

 
Nyár: május-október; tél: November-április. Forrás: transparency.entsoe.eu, JAO.eu 

A 2019-es évben a szlovák határon is hasonló mintázat volt megfigyelhető, alacsonyabb nyári és 

csúcsidei kapacitás volt elérhető, így ezekben az időszakokban magasabb volt az árkülönbözet.  Az 

alacsonyabb nyári kínálatot jórészt a hosszú karbantartás okozta, június 18. és augusztus 11. között 

mindössze 6-700 MW NTC volt elérhető.    

                                                           
16 Lineáris regressziós modellt becsültünk 2019. órás adatokon. A modellben az NTC mellett kontrolláltunk más 
árkülönbséget okozó tényezők hatására: német megújuló termelés (+), magyar fogyasztás (+), paksi termelés (+) 
hatására. A becsült modell a volatilitás 50%-át magyarázta.  
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32. ábra: A szlovák határon meghirdetett import NTC és 
a másnapi kapacitás ára órás bontásban 2019-ben

 

Nyár: május-október; tél: November-április. Forrás: transparency.entsoe.eu 

A román import irányban csak az órák 12%-ában fordult elő szűkösség. Ezek jellemzően azok az órák, 

amikor a legmagasabb a román szélerőművi termelés, és ezért a román kínálati görbe kitolódik, és a 

piacösszekapcsolás jelentős magyar importot generál.  Jellemzően az 1300 MW-ot meghaladó román 

szélerőművi termelés esetén jelentkezik a két ország között árkülönbözet. Alacsonyabb termelési 

szinteknél Románia importált Magyarországról villamos energiát, de kapacitásszűke csak ritkán alakult 

ki. Kedvező fejlemény, hogy míg a korábbi években jellemző volt, hogy magas szélerőművi termelés 

esetén szűkösebbé vált a magyar határon felajánlott kapacitás, 2019-ben ilyen korlátozás már nem volt 

megfigyelhető.   

33. ábra: A román nettó import és a DAM árak alakulása a alakulása  
a román széltermelés függvényében 2019-ben 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 
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3.2. Határkeresztezők napon belüli kapacitás kiosztása 

Az ukrán határmetszéket leszámítva 2019-ben már minden határon volt napon belüli kapacitáskiosztás. 

A 2018-as év jelentős előrelepését az jelentette, hogy a korábbi 4 órás termékek helyett lehetővé vált a 

határkeresztező kapacitások órás termékek formájában történő allokálása. 2019. november 20-án 

Magyarország 6 másik tagországgal együtt sikeresen csatlakozott az XBID európai napon belüli 

piacösszekapcsoláshoz. Az XBID folyamatos kereskedésen alapul, az ajánlatok párosítása egy központi 

ajánlati könyvben történik meg, a TSO-k által meghatározott, elérhető határkeresztező kapacitások 

függvényében. A belépéstől kezdve az osztrák, horvát és román kapacitások implicit módon kerülnek 

kiosztásra. Így a kereskedői ajánlatokat a HUPX napon belüli (intraday) szekciójában kell beadni, és 

amennyiben van határkeresztező kapacitás, és a szomszédos országokban elérhető kínálat, a rendszer 

automatikusan létrehozza a kereskedelmi ügyleteket. Ezzel a hazai napon belüli piac likviditása bővül, és 

sokkal kevésbé lesz kitéve annak a hatásnak, hogy kereskedők egyszerre kerültek a piac eladói vagy vevői 

oldalára.  

Az XBID az első évben órás termékek kereskedelmére terjed ki. Várhatóan 2021-től lesz elérhető a 

negyedórás termékek implicit határkeresztező kapacitásallokáción alapuló kereskedelme.  

3.2.1. Határkeresztezők napon belüli kapacitáslekötési lehetőségei és leterheltségük  

Az alábbi táblázat mutatja az egyes határok napon belüli (ID) kapacitáslekötési lehetőségeit a 2018 és a 

2019-es évre: az értékek azt mutatják, hogy munkanapokon napközben (6 és 20 óra között) az órák hány 

százalékában volt kapacitás felajánlva, továbbá azt, hogy mekkora volt az átlagos felajánlott kapacitás 

2019-ben. 

8. táblázat: Az ID kapacitásfelajánlások gyakorisága egyes határokon  
munkanap napközben (6 és 20 óra között)  

határmetszékek 
volt felajánlott kapacitás  

(órák százalékában) 
felajánlott kapacitás  

átlaga 2019-ben  
(MW) 2018 2019 

Ausztria 
AT>HU 38% 21%    316 

HU>AT 94% 82% 1 330 

Szlovákia 
SK>HU 75% 31%    389 

HU>SK 99% 99% 1 967 

Románia 
RO>HU 65% 90%    715 

HU>RO 95% 89%    554 

Szerbia 
SR>HU 99% 99% 1 017 

HU>SR 99% 98%    955 

Horvátország 
HR>HU 100% 93% 1 111 

HU>HR 100% 93% 1 089 

Forrás: mavir.hu  

A táblázatból azt láthatjuk, hogy az ID kapacitáskiosztás szempontjából eddig is bővelkedő irányok 

esetében a 2019-es év nem hozott jelentős változást. A RO>HU irányban jelentős kapacitásbővülés 

történt, aminek az oka az, hogy 2019-ben fordult a másnapi kereskedelem jellemző iránya, így 

lényegesen több RO>HU irányú ID kapacitás került felajánlásra. Ezzel szemben a már tavaly is szűkös 

osztrák és szlovák irányokban inkább romlott a helyzet. Ez részben a másnapi kapacitások magasabb 

kihasználtságának, részben az érintett kapacitások nyári csökkenésének volt betudható. A kapacitások 

elérhetősége csak az év végén javult, amikor megfordult a másnapi kereskedés domináns iránya.  
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34. ábra: A munkanap, napközben felajánlott ID kapacitás (MW): havi átlagok  

 

Forrás: mavir.hu 

Az ID határkeresztező kapacitások szűkössége két dologból származhat: (i) ritkán van felajánlott ID 

kapacitás, (ii) van ugyan rendszeresen kapacitás felajánlás, de az kevés. Ebből a szempontból a két 

leginkább szűkös irány különbözik egymástól. Az AT>HU irányban jellemzően nem volt felajánlott 

kapacitás de ha mégis, akkor több, mint 2018-ban. Az SK>HU irány esetében viszont azt látjuk, hogy 

nemcsak ritkábban került felajánlásra ilyen kapacitás, hanem a felajánlott kapacitások nagysága is 

csökkent. 

3.2.2. A szereplők által igényelt kapacitások az XBID-hez való csatlakozás előtt 

A szereplők által igényelt napon belüli kapacitások éves átlagát mutatja az alábbi ábra: Az ábrán az 

látható, hogy leginkább a horvát irányt igényelték a piaci szereplők: mind az import, mind az export 

esetén itt voltak a legmagasabbak az igényelt kapacitások. Márciusban megugrott az  SR>HU irány iránti 

kereslet, amely összefüggésbe hozható a szerb vízerőművek magas termelésével. HU>RO irányba 

történő szállítás elsősorban a július-októberi időszakra volt jellemző.  

35. ábra: A szereplők által igényelt kapacitások éves átlagának alakulása 

 

Forrás: mavir.hu 
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Ha a felajánlott kapacitások kihasználtságát vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy az export irányok 

esetén ez mindig a felajánlott kapacitások 10%-a alatt maradt. Import irányban a szlovák és osztrák 

irányokban tapasztalhatunk magas, átlagosan 20% körüli értékeket akkor, amikor volt ID kapacitás.  

3.2.3. Napon belüli határkeresztező forgalom az XBID elindulása után 

2019. november 20-tól az osztrák, horvát és román intraday kapacitások csak implicit allokációban 

voltak elérhetők. Ebben a rendszerben, ha az egyesített ajánlati könyvbe olyan lehetséges ajánlati párok 

kerültek, ahol a vásárló és a vevő más országban van, akkor automatikusan lekötésre kerül az érintett ID 

kapacitás. Ezzel megszűnt az eddigi ún. explicit kapacitáskiosztás, és csak a HUPX ID piacának órás 

termékéhez kapcsolódó export-import mennyiségek alapján lehet következtetni az ID határkeresztező 

kapacitások felhasználására. 

Mivel az XBID bevezetése az év utolsó időszakára esett, ezért hatását egyelőre nehéz számszerűsíteni. 

Ha a 2018-as év hasonló időszakával, azaz a 2018. nov. 20 és dec. 31. közötti időszakkal, hasonlítjuk 

össze az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a novemberi hónapban, tehát a bevezetés első hetében a 

tőzsdén lebonyolított export és import alacsonyabb volt, mint 2018-ban ugyanezen időszakban az 

explicit allokáció esetén az igényelt kapacitás. Ez decemberre megváltozott és a korábbi évnél mintegy 

20%-kal magasabb szintű lekötések alakultak ki. Ezt értékelhetjük úgy, hogy a szereplőknek időre volt 

szükségük az új kereskedési forma használatához.  

36. ábra: Az XBID által érintett irányok (AT, HR, RO) átlagosan lekötött kapacitásainak 
a viszonya a 2018-as év hasonló időszakához hasonlítva: munkanap, napközben 

 

Forrás: mavir.hu 

Az új rendszerben a korábbi határon átnyúló napon belüli bilaterális ügyletek csak a szervezett piac 

közvetítésével valósíthatók meg. Ez tükröződik abban, hogy bár a határkeresztező kapacitásokon 

lebonyolított forgalomban az év végéig csak mérsékelt növekedés látszott, a HUPX ID órás forgalma 

érezhetően javult az XBID bevezetésével. A forgalom a háromszorosára nőtt az XBID elindulása után. 

Valamivel nagyobb forgalom növekedés volt a vételi oldalon, tehát aggregált szinten forrásbevonás volt 

a jellemző.  
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37. ábra: A HUPX ID órás termékének napi átlagos forgalma az XBID bevezetése előtt és után, 2019-
ben 

 

Forrás: mavir.hu 

Ha külön-külön vizsgáljuk az export-import irányokat, akkor azt láthatjuk, hogy a román határkeresztező 

használata markánsan különbözik az XBID bevezetése előtti és utáni időszakban. Míg korábban az export 

és import irányt is használták a kereskedők, ez év utolsó hónapjaiban az import kevésbé volt gazdaságos, 

így az implicit allokációban nem születtek ilyen ügyletek.  A horvát irány ellentétesen változott, mivel itt 

az export ügyletek súlya csökkent le. Osztrák irányba továbbra is aktív mindkét irány ami jelzi, hogy míg 

a másnapi piacra általánosan jellemző árkülönbözet ellenére az intraday piacon sokkal volatilisebben 

alakulnak a keresleti kínálati viszonyok.  

38. ábra: Az XBID HUPX ID órás termékhez kapcsolódó nettó export-import mennyiségek  
az egyes érintett határmetszékeken (2019. nov. 20 - dec. 31.) 

 

Forrás: mavir.hu 
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A Tiszta Energia Csomag előírásai a határkeresztező kapacitások legalább 70%-ának 

kereskedelem céljára történő elérhetővé tételéről 

Az elmúlt években általánosan jellemző gyakorlat volt az európai rendszerirányítók körében, hogy a 

hurokáramlások és a belső szűk keresztmetszetekből fakadó kihívásokat azzal orvosolták, hogy 

csökkentették a kereskedelem számára felajánlott határkeresztező kapacitások mértékét. Az ACER által 

publikált statisztikák szerint a határkeresztező vezetékek termikus kapacitásainak gyakran csak töredéke 

került felajánlásra az országok közötti kereskedelmi forgalom számára.17 A Tiszta Energia Csomag 

keretében elfogadott, a villamos energia belső piacáról szóló 2019/943/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet előírja, hogy 2025-től a termikus kapacitás legalább 70%-át fel kell ajánlani a 

kereskedelem számára, üzembiztonsági szempontokra legfeljebb 30%-os kapacitást lehet félretenni.  Az 

összehangolt kapacitásszámítást az ún. regionális koordinációs központok végzik.  

Azok az országok, akik belső szűkületek miatt nem teljesítik a minimálisan felajánlandó kapacitásokra 

vonatkozó feltételt, választhatnak, hogy az árzónájukat feldarabolják, vagy olyan fejlesztéseket hajtanak 

végre, amelyek biztosítják, hogy a felajánlott kapacitás mértéke évente lineárisan emelkedjen, és 5 év 

alatt elérje a 70%-ot.   

Abban az esetben, ha a felajánlható elmarad a 70%-tól, illetve a 70%-hoz közelítő pályától, a 

rendszerirányítóknak teher-újraelosztási beavatkozásokat kell végrehajtania a szükséges kereskedelmi 

áramlás lehetővé tétele érdekében. A teherelosztásra nem feltétlen az okozó országban kerül sor, de 

alapvetően az okozó országnak kell állnia a költségeit. 

Az új szabályozás alapvetően változtatja meg az egyes országok ösztönzőit a belső hálózati szűkületek 

felszámolására. Míg korábban, ha szűkület esetén a határkeresztező kapacitások kerültek korlátozásra, 

akkor a költségnövelő hatás elsősorban a szomszédos országokban keletkezett, akik kevesebbet tudtak 

importálni az alacsonyabb árú korlátozó országból. A határkeresztező szűkülete miatt a kereskedők 

prémiumot fizettek a határkeresztező kapacitások használatáért, így a rendszerirányítónak többlet 

bevétele keletkezett, amely mérsékelte a hazai fogyasztók rendszerhasználati díjait. A jövőben a 

határkeresztező kereskedelemé a prioritás, és a szűkületek a teherújraelosztás miatt többlet kiadást 

jelentenek a rendszerirányítónak. Így végső soron az okozó ország fogyasztói fizetik a belső hálózati 

szűkületből fakadó költségeket, és az ebből adódó tarifanyomás nagyobb ösztönzést ad arra, hogy 

megvalósuljanak a hálózati szűkületeket felszámoló beruházások. 

A kapacitásszámítási régió átvitelirendszer-üzemeltetőinek kérésére az érintett szabályozó hatóságok 

lehetőséget adhatnak a minimum 70% határkeresztező kapacitástól való eltérésre, amennyiben ez az 

üzembiztonság megőrzése érdekében szükséges. Az eltérést alkalmanként legfeljebb egy évre illetve – 

amennyiben az eltérés mértéke az első évet követően jelentős mértékben csökken – legfeljebb két évre 

lehet odaítélni.  

A régió különleges helyzetben van a rendelet implementálása szempontjából, ugyanis a módszertan 

alapvetően az áramlásalapú piacösszekapcsolásban működő országokra lett kialakítva. Mivel az 

áramlásalapú piacösszekapcsoláshoz való kapcsolódásunk csak 2021-től indul, és az NTC alapú 

kapacitásszámításra vonatkozó módszertan még nem tisztult le, a Hivatal legfeljebb egy év derogációt 

biztosított a MAVIR számára a rendelet implementálására.   

  

                                                           
17 L. ACER Market monitoring Report 2018, Electricity Wholesale Markets Volume  
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitor
ing%20Report%202018%20-%20Electricity%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Electricity%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Electricity%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
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TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 
A hazai nettó termelés a belföldi felhasználás 15%-át tette ki, a felhasználás többi részét import 

fedezte. Az alacsony piaci árak mellett a belföldi termelés idén jelentősen csökkent a korábbi 

évekhez képest. A megújuló termelés nem jelentős, a hazai termelés ~6%-a, fő hasznosítási 

területe a kapcsolt erőművekben történő áram és hőtermelés, a teljes biogáz termelés mindössze 

5%-a kerül betáplálásra a földgázrendszerbe.  

A nettó import jelentősen emelkedett, amihez az alacsonyabb termelés mellett a tárolói 

készletezés megemelkedése járult hozzá. Míg a korábbi években 50-60%-os kihasználtságon 

üzemeltek a tárolók, a 2020. január 1.-től várható ellátási bizonytalanságra történő felkészülés 

nagyobb tárolói készlet felhalmozását tette szükségessé. Ezt a piaci folyamatok, a téli-nyári 

spread megemelkedése és a szabályozói beavatkozás is támogatta, amelynek keretében 

rendkívül kedvező árú  tárolói termékek kerültek meghirdetésre. A megélénkült érdeklődés 

ellenére, bár már 14 szereplő tároltat a hazai tárolókban, továbbra is nagyon magas a lekötési 

szerkezet koncentrációja.  

 

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 
Magyarország bruttó villamosenergia-fogyasztása 0,6%-kal emelkedett 2019-ben. A 

rendszerterhelési maximum többször is megdőlt az év során. Az előző évek stagnáló trendje után 

a nyári csúcs is 4%-kal emelkedett. Becsléseink szerint a hőmérsékletváltozásokra nyáron 

nagyobb mértékben reagál a fogyasztás, mint a hidegebb időszakokban.  

A hazai kereslet ellátásában 2019-ben nőtt a hazai termelés, és csökkent az import szerepe. Az 

év során osztrák és szlovák irányból érkezett több import, miközben Románia és Szerbia irányába 

nettó exportőr pozícióba került Magyarország. A balkáni importigény növekedését részben az 

alacsonyabb vízhozam indokolja.  

A jelentős naperőművi beruházásoknak köszönhetően 2019 végére a bruttó beépített kapacitás 

9300 MW-ra emelkedett. A karbantartások ütemezésének és időigényének köszönhetően 

magasabb volt a rendelkezésre álló kapacitások nagysága, mint 2018-ban. A legmagasabb 

egyidejű kapacitáscsökkenés május végén következett be, meghaladva az 1800 MW-ot. Az előző 

évekhez hasonlóan az év legnagyobb részében nem áll rendelkezésre elegendő hazai termelő 

kapacitás a hazai kereslet kielégítéséhez, import nélkül az ország nem lett volna ellátható.  

A termelésben az európaihoz hasonló tendenciák voltak megfigyelhetőek. Miközben a Paksi 

Atomerőmű magas rendelkezésre állással működött, nőtt a megújulók szerepe, és jelentős szén-

gáz helyettesítés következett be. A kedvező clean spark spread mellett a korszerű CCGT-k az év 

nagy részében magas kihasználtsággal üzemeltek, miközben a piaci árak az év jelentős részében 

nem támogatták a kisebb lignites blokkok üzemelését. 



49 
 

4. Termelés és fogyasztás 

4.1. Fogyasztás 

Magyarország bruttó villamosenergia-fogyasztása 2019-ben elérte 45,7 TWh-t, ami magasabb a 2018-

as (45,4 TWh) és 2017-es (45,1 TWh) fogyasztásnál is.  

A negyedórás rendszerterhelési maximum több estben is megdőlt 2019-ben. A téli csúcsok már 2015 

óta dinamikusan emelkednek, a rekord értéket december 5-én mérték, (7105 MW). A nyári csúcsok 

nagysága az elmúlt években inkább stagnált, vélhetően azért, mert a háztartási méretű naperőművek 

(HMKE) termelése csökkentette a rendszerterhelést. Bár 2019-ben is bővült a HMKE kapacitás, mégis 

6633 MW-ra, 4%-kal emelkedett a nyári fogyasztási csúcs.  

39. ábra: Téli és nyári rendszerterhelési csúcsok 

 

Forrás: mavir.hu 

Ha összevetjük a 2018-as és 2019-es havi felhasználás alakulását, azt láthatjuk, hogy az eltéréseket jól 

magyarázzák a hőmérsékleti különbségek. Télen az alacsonyabb hőmérséklet, nyáron a magasabb 

hőmérséklet növeli a felhasználást. Kivételt csak a július és a november jelentett, amikor a munkanap-

hatás is befolyásolta a felhasználás alakulását.  

40. ábra: A bruttó villamosenergia-felhasználás és a hőmérséklet alakulása 2018-2019 

 

Forrás: mavir.hu és met.hu 
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A hőmérséklet és a villamosenergia-felhasználás közötti viszony az utóbbi időben érezhetően átalakult: 

a nyári hónapokban is egyre nagyobb rendszerterhelések alakulnak ki. Ehhez hozzájárul a nyári 

hőmérsékletek növekedése, másrészt a légkondicionáló berendezések elterjedése. Az ábra mutatja a 

napi bruttó villamosenergia-fogyasztás és a napi átlaghőmérséklet kapcsolatát 2019-ben.  

41. ábra: Napi bruttó villamosenergia-felhasználás és a napi átlaghőmérséklet viszonya 

 

Forrás: mavir.hu és omsz.hu 

Az ábrán látható, hogy a fogyasztás minimuma nem a hőmérséklet-korrigált gázkereslet kiszámításához 

használt 16 Co foknál van18, hanem néhány fokkal magasabban, 18-20 Co körül fordul a keresleti görbe. 

Másrészt alacsony hőmérséklet esetén, a hőmérséklet változásának a hatása jóval gyengébb, mint a 

nyári időszakban. A hőmérséklet fogyasztásra gyakorolt hatását olyan időszakok alapján becsültük meg, 

amikor néhány nap leforgása alatt jelentős, legalább 4 C°-os változás történt a napi 

átlaghőmérsékletben, és kiszűrtük a véletlen hatások nagyságát.  E minta alapján azt mondhatjuk, hogy 

nyáron 1 Co hőmérséklet növekedés átlagosan 1%-kal emeli a bruttó felhasználást, míg a téli időszakban 

(nem extrém hideg esetén) 1 Co hőmérséklet csökkenésre kevesebb, mint fél százalékkal változik a 

fogyasztás. Így, ha az időjárás az enyhébb telek és a melegebb nyarak irányába tolódik el, az dinamikus 

fogyasztásnövekedést fog eredményezni.  

4.2. A nettó import alakulása 

A belső kereslet ellátásához a 2019-es évben nagyobb súllyal járult hozzá a hazai termelés, ami az előző 

évhez képest 6,4%-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan az import szerepe lecsökkent, az import szaldó 

27,5%-ra mérséklődött.  

 

 

                                                           
18 Az ún. Heating Degree Day (HDD) számítás a napi átlaghőmérséklet 16 foktól való eltéréseit kumulálja.  
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42. ábra: Magyarországi villamosenergia-fogyasztás és a források 

 

Forrás: mavir.hu 

A nettó import 2019-es csökkenése növekvő északi irányú behozatal, és szintén növekvő déli irányú 

kiszállítás eredőjeként alakult ki. Az év során ismét dominánssá váltak az észak-déli irányú tranzit 

szállítások. Az északi irányokból a piacok közötti nagyobb árkülönbözet miatt nagyobb arányban kerültek 

kihasználásra a határkeresztező kapacitások. A horvát és szerb irányú kiszállítás a 2017-es, szintén 

alacsony balkáni vízellátottságú évhez hasonló szintre emelkedett. A román nettó pozíció romlása még 

a 2017-es évvel összevetve is jelentős. (lásd I.  fejezet)    

43. ábra: Magyarország import-export forgalma határmetszékenként 

 

Forrás: mavir.hu 

Az év első felében január-június hónapokban az átlagos nettó importterhelés 1300-2000 MW között 

ingadozott, az év második felében a 800-1300 MW tartományba süllyedt. A nettó import éven belüli 

lefutását egyrészt az északi határkeresztező kapacitások elérhetősége, másrészt a balkáni vízerőművi 

termelés nagysága és a román szélerőművek termelése befolyásolta.  
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44. ábra: Magyarország nettó import pozíció és az import források  

 

 

a pozitív szám import, a negatív export. Forrás: transparency.entsoe.eu 

Az északi irányokból történő behozatalra az év első felében jellemzően 2-2500 MW NTC határkeresztező 

kapacitás állt rendelkezésre a magyar és balkáni kereslet biztosításához. A nyári időszakban az osztrák 

és a szlovák határon is jelentősen csökkent a meghirdetett határkeresztező kapacitás nagysága. Így a 

nyári hónapokban több héten át 1000 MW-tal alacsonyabb északi határkeresztező kapacitás állt 

rendelkezésre. Az ukrán határon a liberalizálás után visszaesett az elérhető kapacitás nagysága, és a 

folyamatos importtal párhuzamosan hónapról hónapra emelkedett az ukrán irányú kiszállítás.  Az 

alacsonyabb északi importot júniusban még részben ellensúlyozta a balkáni kivitel mérséklődése, de az 

alacsonyabb megújuló termelés miatt júliustól megnőtt a román, majd szeptember-októberben a szerb 

és horvát export is. Ebben az időszakban a magyar fosszilis erőművek termelésének növekedése 

kompenzálta a nettó import csökkenését. Szinte teljes kapacitással termelt Gönyű és a DERT G3 blokkja, 

és a kedvező ár-környezetben a Csepeli Erőmű is el tudott indulni. Fordulatot a november-december 

hónapok hoztak, amikor a megugró balkáni vízerőművi termelés mellett gyorsan csökkentek az árak, és 

szinte eltűnt a balkáni kiszállítási igény.  
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45. ábra: Balkáni országok megújuló alapú villamos-energia termelése 2019. 

 
Forrás: transparency.entsoe.eu 

4.3. Hazai kapacitások 

A magyarországi erőműparkra 2017-18-ban jellemző ~8500 MW beépített kapacitás 2018. év végétől 

dinamikus emelkedésnek indult és 2019. év végére meghaladta a 9300 MW-t. Az emelkedés a 

naperőművek beépített teljesítményének emelkedésének tudható be, amihez hozzájárult, hogy az 

állami támogatási rendszer változása előtt nagy felfutás volt tapasztalható az engedélykérelmekben. A 

PV kapacitás a 2018. novemberi 350 MW-ról 2019. december végére 958 MW-ra emelkedett, a HMKE 

(háztartási méretű kiserőmű) egységek kapacitása 2019. harmadik negyedévében elérte a 400 MW-t.  

A magyar VER egységek beépített teljesítményénél a 2019-es évben napi szinten ~25-50% 

kapacitáshiány volt különböző okok miatt. Az évek óta nem termelő Tiszai Erőmű (900 MW), Oroszlányi 

Erőmű (250 MW) és Debreceni Erőművön (95 MW) túl, tartós kapacitáscsökkenés van az üzemelő 

erőművekben is (Dunamenti G2 25 MW, Csepel 8 MW, Mátra I.-II. 30 MW, Bakonyi Erőmű 53 MW), az 

állandó hiány nagysága ~1350 MW. A változó teljesítményhiányt a hőszolgáltatás miatti ~50-80 MW 

kapacitáscsökkenés továbbá az időjárás miatt fellépő kapacitásváltozás okozta. Az erőművek hűtési 

igénye a külső hőmérséklet emelkedésével olyan mértékben növekedhet, hogy az a teljesítmény 

csökkenését is eredményezheti. Ez 2019. június-augusztusban ~250 MW időjárás miatti 

kapacitáscsökkenést okozott a magyar VER erőműveknél (Paks, Gönyű, Mátra). Az állandó és változó 

hiány miatt a magyar erőműpark rendelkezésre álló változó teljesítménye (RTV)  ~7000 MW volt.  

A kereslet és a szabályozási igény biztosításához ténylegesen igénybe vehető teljesítményhez (TIT) 

figyelembe kell venni a kazánok, generátorok, turbinák, transzformátorok és segédberendezéseiknek 

tervezett és terven felüli karbantartási igénye miatti teljesítmény csökkenést és a nem tervezett 

kieséseket (üzemzavar) is. A magyar erőművek tervezett karbantartását jellemzően az alacsony 

fogyasztású hónapokra ütemezik, ez 2019-ben is érvényesült, ami látható a márciusi-júniusi tervezett 

kieső volumenben. 
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46. ábra: magyar erőművek kieső kapacitásai 2019-ben 

 

Forrás: transparency.entsoe.eu 

A 2019-es karbantartások ütemezésének és időigényének köszönhetően február kivételével a TIT értéke 

a téli és a nyári csúcs idején is kedvezőbb volt, mint 2017-18-ban. A Paksi Atomerőmű blokkjainak 

karbantartását a téli csúcsidőszakon kívül végezték el, a Gönyűi Erőmű és a Dunamenti Erőmű G3 blokkja 

karbantartásának időigénye alacsonyabb volt, a Mátrai Erőmű lignites egységeinek éves karbantartására 

április-június hónapokban került sor.  

47. ábra: A ténylegesen igénybe vehető teljesítmények alakulása 2017-19 

 
TIT: ténylegesen igénybevehető teljesítmény. Forrás:mavir.hu 

Bár 2019-ben a beépített teljesítmény emelkedett a fogyasztás biztosításához továbbra is szükséges volt 

az import. Ez látható abból, hogy 2019-ben a csúcsidőben rendelkezésre álló TIT mindössze 111 napon 

(31%) volt magasabb a napi csúcsterhelésnél. Ha a biztonságos rendszerüzemeltetéshez szükséges 

szabályzási kapacitásokat is figyelembe vesszük (csúcsterhelés + 845MW szabályzói kapacitás), akkor 

csak 9 napon lett volna ellátható az ország import nélkül.  
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48. ábra: A hazai kapacitások és a csúcsterhelés alakulása 2019 

 
Forrás: mavir.hu 

A magyar villamosenergia termelés alapját a zsinór üzemben termelő Paksi Atomerőmű jelenti, ami a 

hazai termelés 49%-t biztosította 2019-ben. További 37% származott a lignites és gáztüzelésű 

erőművekből. A megújuló termelés részesedése 13% volt. A termelés átalakulása megfelelt az európai 

trendeknek, miközben nőtt a megújuló termelés, szén-gáz helyettesítés is történt.  

49. ábra: A hazai termelés alakulása az elmúlt három évben 

 
Forrás: mavir.hu 

A lignittüzelésű termelés 16%-kal alacsonyabb volt, mint az előző évben, a gáztüzelésű termelés 23%-

kal emelkedett. Ahogy az I. fejezetben részletesen is bemutattuk, az egész Európára jellemző szén-gáz 

helyettesítés fő hajtóereje a magas CO2-ár és a gázárak mérséklődése volt. Míg a lignites erőművek 

termelési költségét közel 1 €/t CO2 áremelkedés közel 1 €/MWh-val emeli, a magas hatékonyságú 

kombinát ciklusú gázturbinás (CCGT) erőművek esetében a költségnövekedés csak fele ekkora. Így 2019 

tavaszától a magas hatékonyságú CCGT-k olcsóbban tudták előállítani a villamos energiát, mint a lignites 
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blokkok, és a lignittüzelés költségszintje az alacsonyabb hatékonyságú CCGT blokkokkal került egy 

szintre.   

50. ábra:  Clean Spark Spread és a Clean Dark Spread alakulása19 

 
Forrás: platts.com 

A Paksi Atomerőmű magas rendelkezésre állás mellett biztosít villamos energiát. 2019-ben 251 olyan 

nap volt, amikor mind a nyolc blokk termelt. A IV. reaktor február 2. és április 4. között, a II. reaktor 

május 19. és június 12. között, a III. reaktor augusztus 24. és szeptember 15. között állt éves tervezett 

karbantartáson. Ezen felül 1-3 napig tartó nem tervezett karbantartások illetve üzemzavar miatt kellett 

kapacitást csökkenteni, de ezek jellemzően 1-1 blokkot érintettek. A nukleáris egységek rendelkezésre 

állása az elmúlt két évnél magasabb volt, aminek köszönhetően a zsinór üzemben termelő egységek 

92%-os kihasználtság mellett 16,3 TWh villamos energiát termeltek. Az erőmű kihasználtsága regionális 

nukleáris egységeket tekintve is magas volt. 

51. ábra: Paksi Atomerőmű rendelkezésre állásának alakulása, az aditt intervallumba eső órák aránya 

 
Forrás: transparency.entsoe.eu 

A Mátrai Erőmű 5 lignittüzelésű erőművi blokkjának rendelkezésre állását ellentétes tendenciák 

jellemezték. A 100 MW-os I-II. blokk rendelkezésre állása javult 2018-hoz képest, mivel csökkent az 

üzemórák száma, és így a nem tervezett karbantartások időigénye is lecsökkent. Az I. blokk július 26.-

                                                           
19 A Clean Spark Spread (CSS): a földgáztüzelésű erőművek jövedelmezőségét mérő mutató. Az áram 
értékesítéséből várható bevétel és a termelés változó költségeinek különbsége. A költségek közé jelen esetben 
nem számoljuk bele a földgáz kapacitás-lekötési díjakat. A Clean Dark Spread ugyanez a mutató a széntüzelésű 
erőművekre vonatkozóan. 
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tól, a II. blokk október 21-től nem üzemelt, bár rendelkezésre állt. A magasabb rendelkezésre állás 

ellenére a Mátra I-II. blokk termelése 2019-ben tovább csökkent (2017: 1,2 TWh, 2018: 0,9 TWh, 2019: 

0,4 TWh). A 220 MW-os III-V. blokkok tervezett és nem tervezett karbantartásainak hosszabb  időigénye 

miatt e blokkok rendelkezésre állása és  a termelése (4,1 TWh) is alacsonyabb volt a 2018.-asnál. A 

kiesések időszakától eltekintve a rendelkezésre álló 220 MW-os blokkok kihasználtsága magas volt (éves 

szinten 68-73%). Jellemzően a hajnali órákban és hétvégén alacsonyabb termelési szinten üzemeltek a 

lignit egységek, az árakra érzékenyen reagáltak. Így ma már a nagy lignites blokkok is inkább 

menetrendtartó erőműnek tekinthetők.  

52.ábra: Mátrai erőmű rendelkezésre álló kapacitásai és termelése 2017-19. 

 
Forrás: mavir.hu 

53. ábra: Mátrai erőmű rendelkezésre álló kapacitásai és termelése heti bontásban, 2019 

 

Forrás: mavir.hu 

A korszerű CCGT-k termelése az elmúlt évekhez képest tovább emelkedett. A Gönyűi CCGT termelése a 

2017-es 2,1 TWh és a 2018-as 2,3 TWh-t is meghaladva 2019-ben elérte 2,6 TWh-t, a kihasználtsága 

67%-ra emelkedett. A Dunamenti G3-as egység termelése és kihasználtsága továbbra is jóval 

alacsonyabb, mint a Gönyűé, azonban a 2019-es 1,7 TWh az elmúlt három év legmagasabb termelési 

volumene.  
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54. ábra: Korszerű CCGT egységek  átlagos rendelkezésre álló kapacitásai és termelése 2017-19 

 

Forrás: mavir.hu 

A korszerű CCGT-k rendelkezése állása magas volt, karbantartás miatti leállásra 14-18., 31-32., és 44. 

héten került sor. Termelésük lekövette a clean spark spread alakulását. A CCGT termelésénél figyelembe 

kell venni azt is, hogy kapacitásaik és termelésük egy részét a rendszerszintű szolgáltatások piacán 

értékesítették, amely folyamatos üzemet követel meg az erőművektől. A Gönyűi Erőmű a 

rendszerszabályozásban aktív és fontos szereplő, mindössze 12 olyan nap volt, amikor nem termelt 

villamos energiát. Ezzel szemben a Dunamenti G3 termelését elsősorban a másnapi piac árai határozzák 

meg, így 134 napon át nem üzemelt.  

55.ábra: Korszerű CCGT egységek rendelkezésre álló kapacitásai és termelése heti bontásban, 2019 

 
Forrás: mavir.hu 

Alacsonyabb hatékonyságú CCGT-k a villamos energia nagykereskedelmi piacon nehezebben tudtak 

érvényesülni, jövedelmezőségüket a clean spark spread kevésbé támogatta. A BERT-es egységek és a 

Csepeli Erőmű hőszolgáltató egységek is, a villamosenergia-termelésük hatásfoka 42-45% a BERT, és 

48%-50% a Csepeli Erőmű esetén.  A Dunamenti G1-G2 elvesztette korábbi hőpiacát, így a 

nagykereskedelmi piaci aktivitásuk minimális. Amikor az árak magasabb hazai termelési szintet tettek 

lehetővé, elsősorban a Csepeli Erőmű és a nyári időszakban a Kispesti Erőmű biztosította a hazai kínálat 

rugalmasságát.    
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Az üzemelő CCGT egységek az aFRR piacon rendszeresen felkínálják kapacitásaikat. A Kelenföldi, Csepeli, 

Dunamenti G1 gázturbinák bypass kéménnyel rendelkeznek így igény esetén a villamosenergia-

termelésüket függetleníteni tudják a gőztermelő körfolyamtól és kapacitásaikat OCGT üzemmódban 

tudják felkínálni a rendszerszintű szabályozások piacán.  

56. ábra: alacsony hatékonyságú nagyerőművi CCGT-k rendelkezésre álló  
kapacitásai és termelése, 2017-2019 

 

Forrás: mavir.hu 

A fűtési szezonon kívül a BERT-es egységek a villamosenergia-termelésük alacsony hatékonysága miatt 

magas árak mellett tudtak csak érvényesülni, ezért az éves karbantartásokat a fűtési időszakon kívül 

április-októberre időzítették 2019-ben is. Az Újpesti és Kispesti Erőmű kihasználtsága magasabb volt a 

Kelenföldinél, a Kelenföldi GT viszont a tercier piacon aktív. A Csepeli Erőmű termelését a hőigény 

kevésbe befolyásolta, a villamosenergia-termelés jövedelmezőségére érzékenyebben reagált, ez látható 

a fűtési szezonon kívüli július-augusztus hónapban megemelkedett termelésben is. A Dunamenti G1-2 

lényegében, mint tartalékkapacitás volt jelen a magyar villamosenergia-rendszerben 2019-ben is, 

üzemzavar esetén vagy a G3 termelésének pótlására.  
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57. ábra: alacsonyabb hatékonyság CCGT-k rendelkezésre álló kapacitásai  és termelése 
heti bontásban, 2019 

 
Forrás: mavir.hu 

4.4. Megújuló termelők kihasználtsági mutatói 

A dinamikusan növekedő naperőművi termelés miatt fontos kérdéssé válik a megújuló 

energiaforrásokon alapuló termelés kihasználtsági mutatói, azaz a beépített teljesítményhez 

viszonyított átlagos termelési arány. 

Naperőművi termelés esetén a KÁT rendszerben termelőkről vannak biztos adataink. Ez alapján azt 

mondhatjuk, hogy a naperőművi termelés kihasználtsági mutatói nem változtak lényegesen a 

penetráció növekedésével, azt leginkább az éven belüli termelési ciklus határozza meg. A kihasználtság 

a nyári időszakban a legmagasabb, amikor közelíti a 25%-ot, míg télen 5% körüli kihasználtsággal 

számolhatunk. 

58. ábra: A KÁT-os rendszerben üzemelő naperőművek kihasználtsága 2017-2019  
(termelés/beépített teljesítmény) 

 
Forrás: mavir.hu 
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A szélerőművek havi kihasználtsága 10 és 35% között ingadozik. A havi mintázat alapján a szélerőművek 

kihasználtsága a naperőművek kihasználtságával ellentétesen alakul, így a két technológia együttes 

teljesítménye kiegyensúlyozottabb termelési profilt eredményez. 

59. ábra: A szélerőművek kihasználtsága 2017-2019  (termelés/beépített teljesítmény) 

.  

Forrás: mavir.hu 
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SZABÁLYOZÁSI PIAC 
2019-ben 1%-kal emelkedett a szabályozás összköltsége, ami az energiadíjak 18%-os emelkedése, 

és a kapacitásdíjak 5%-os csökkenése eredőjeként alakult ki.  

Az energiadíj jellegű költségek növekedéséhez hozzájárult, hogy a pozitív irányú aktiválások 

átlagára emelkedett, míg a negatív irány esetében nem volt szignifikáns árváltozás. Másrészt az 

aktivált energia volumene is nőtt, elsősorban a negatív irányú aktiválások nagysága lett nagyobb. 

A volumennövekedésnek részben oka, hogy bővült a nem szabályozható megújulók súlya a 

termelési mixben, de a hagyományos mérlegkörök menetrendezési pontossága is szignifikánsan 

romlott. 2019-ben megkezdődött a kiegyenlítő energia árképletének átalakítása az egyáras 

rendszer irányába, ami azon nagy mérlegköröknél járt költségnövekedéssel, amelyek gyakran 

kerülnek okozó pozícióba. 

A kapacitásköltségek eltérően alakultak az egyes részpiacokon. Az FCR kapacitások költségét a 

tárolókapacitások belépése miatt is növekvő verseny leszorította. Az mFFR fel piac továbbra is 

koncentrált, a kapacitások jelentős része egy domináns szereplő kezében van. Ugyanakkor az 

évben voltak új belépők, és a kapacitásdíjak mérséklődtek. Az aFRR piacon kettős hatás 

érvényesül. Egyrészt fokozatosan emelkedik a kereslet az aFRR kapacitások iránt. Másrészt pozitív 

clean spark spread környezetben megváltozik a fel és leszabályozás relatív költsége. Piaci alapon 

is működő erőművekből olcsóbb leszabályozást nyújtani, így ezen a részpiacon jelentősen 

csökkentek a kapacitásdíjak. A felszabályozási piacon viszont jelentős kapacitásdíj emelkedés 

történt, mert a szabályozási piaci lekötéssel együtt a szereplőknek le kell mondaniuk a 

nagykereskedelmi  árrésről. 

Keretes írásban mutatjuk be a napelemes penetráció növekedésének kiegyenlítőenergia-

szükségletre gyakorolt hatását.   
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5. Szabályozási piac 

5.1 Szabályozási költségek alakulása 

2019-ben 1%-kal emelkedett a szabályozás összköltsége 2018-hoz képest. A lekötési költségek 5%-kal 

csökkentek, mivel az aFRR fel kapacitás költségek emelkedését ellensúlyozta az FCR, az aFRR le, és a 

pozitív mFRR kapacitások költségének csökkenése. Az energiadíj jellegű kiadások 18%-kal emelkedtek20.  

9. táblázat: Szabályozási költségek 2017-2019 (mrd Ft) 

  Kapacitások költsége Energiadíj 

jellegű 

költségek 

Szabályozási 

költség 

összesen   
FCR  

Negatív 

aFRR  

Pozitív 

aFRR 

Pozitív 

mFRR 

Kapacitás 

összesen  

2017 5,2 3,6 9,4 13,4 31,6 18 49,6 

2018 5,3 7,2 11,2 18,3 42 13,7 55,7 

2019 1,2 6,8 14,4 17,5 39,9 16,2 56,1 

Változás 

2019/2018 
-77% -6% 29% -5% -5% 18% 1% 

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár 

A költségnövekedés egyik oka, hogy nőtt a beszerzett kapacitások volumene. 2018-hoz képest éves 

átlagban 11%-kal, 257 MW-ra emelkedett a lekötött negatív aFRR kapacitás. Az átlagos lekötött pozitív 

aFRR kapacitás nagysága 6%-kal, 279 MW-ra emelkedett. Az árváltozásoknak aggregált szinten semleges 

volt a hatása a költségekre: A fajlagos kapacitásdíjak a negatív aFRR esetében 16%-kal, a pozitív mFRR 

esetében 7%-kal csökkentek. Ugyanakkor a pozitív aFRR fajlagos kapacitásdíjak 21%-kal emelkedtek.  

10. táblázat: Kapacitáslekötési költségek felbontása 2017-2019 

  

Átlagos lekötött  

kapacitás (MW) 

Átlagos rendelkezésre 

állási díj (Ft/MW/h) 

Negatív 

aFRR  

Pozitív 

aFRR  

Pozitív 

mFRR  

Negatív 

aFRR  

Pozitív 

aFRR  

Pozitív 

mFRR  

2017 188 280 461 2 205 3 842 3 326 

2018 231 264 467 3 561 4 873 4 472 

2019 257 279 478 3 004 5 882 4 170 

Változás 

2019/2018 
11% 6% 2% -16% 21% -7% 

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár 

A jelenlegi módszertan a rendszerterheléshez köti a lekötendő aFRR kapacitások nagyságát, az összes 

lekötött kapacitás méretezésénél a maximális szabályozási esemény nagyságát is figyelembe kell venni, 

és a MAVIR figyelembe veszi a nem szabályozható termelés növekvő arányát is.21 A rendszerterhelésben 

az elmúlt években lassú növekvő tendencia volt megfigyelhető. A lekötött negatív aFRR kapacitások 

átlagos értéke ennél gyorsabban, a pozitív aFRR kapacitásoké ennél lassabban emelkedett. Fontos 

                                                           
20 aFRR – automatic frequency restoration reserve, mFRR – manual frequency restoration reserve 
21 Magyarországon 2021. január 1-től kerül bevezetésre az egységes európai tartalékméretezési módszertan. 
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hangsúlyozni, hogy az mFRR tendereken aFRR képességekkel rendelkező kapacitások is indulnak, így az 

aFRR fel irányú kapacitások ezeket az mFRR célra lekötött kapacitásokat is tartalmazzák.  

A negyedórás átlagos aktivált szabályozási teljesítmények nagysága is emelkedett. Elsősorban a negatív 

irányú aktiválások nagysága lett nagyobb, de a pozitív iránynál is tetten érhető az emelkedő tendencia.  

5.2. Pozitív aFRR piac 

A pozitív aFRR aktiválásoknál nem látszik egyértelmű tendencia, elsősorban a 2017. januári rendkívül 

nagy aktiválások miatt. A 2018-as évhez képest viszont emelkedett az aktiválások nagysága.  

11. táblázat: Aktiválások nagysága 2017-2019 (MW) 

  

negatív szabályozási energia 

összesen 

pozitív szabályozási energia 

összesen 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Átlagos aktiválás 37 35 45 49 41 42 

Aktiválások 

maximuma 
408 512 459 967 576 765 

99%-os percentilis 206 218 252 354 245 284 

  negatív aFRR pozitív aFRR 

Átlagos aFFR aktiválás 30 28 38 34 31 29 

Maximális aFFR 

aktiválás 
408 511 444 483 359 434 

aFFR aktiválások  

99%-os percentilise 
190 198 237 213 192 210 

Átlagos lekötött aFFR 

kapacitás 
188 231 257 280 264 279 

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár 

60. ábra A negatív és a pozitív irányú aktivált energiamennyiségek 

 

Forrás: mavir.hu 
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A kapacitásárakhoz hasonlóan az energiadíjaknál is elsősorban a pozitív aFRR energiadíjak emelkedtek, 

ami a pozitív irányú aktiválások átlagárát is megemelte. Az aktivált negatív irányú szabályozás átlagos 

energiadíjai az előző évre jellemző szintek között ingadoztak.  

12. táblázat: Aktivált szabályozási energia mennyiségének alakulása 2017-2019 

  mennyiség (GWh) átlagár (Ft/kWh) összköltség (mrd Ft) 

  
Negatív 

irány 

Pozitív 

irány 

Negatív 

irány 

Pozitív 

irány 

Negatív 

irány 

Pozitív 

irány 

2017 321 433 3,9 39 1,2 16,9 

2018 310 358 2 36,9 0,6 13,2 

2019 391 364 -0,8 45,4 -0,3 16,5 

Változás 

2019/2018 
26% 2% -141% 23% -152% 25% 

Forrás: mavir.hu 

A lekötött kapacitásokhoz tartozó energiadíjak sokkal nagyobb mértékben emelkedtek, mint az aktivált 

energia átlagára. Az alacsonyabb aktiválás, illetve a napi ajánlatadás során kialakuló verseny lehetővé 

tette, hogy ezeket a legdrágább kapacitás ajánlatokat ne, vagy csak minimális mértékben kelljen 

aktiválni. 2020-tól kezdve a tartalék kapacitás ajánlatoknál – a CEP alapján22 – nem is lehet majd 

energiadíj ajánlatot tenni, csak a napi ajánlatok alapján kialakuló árak lesznek meghatározók.  

61. ábra: A rendszerirányító által lekötött és az aktivált kapacitások energiadíjai 2017-2019 

 

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár  

5.3. FCR kapacitáspiac 

Az FCR piacot élénk verseny jellemzi. A nemzetközi előírások alapján 2019-ben 29 MW került lekötésre, 

miközben év elején kb.  150 MW akkreditált kapacitás állt rendelkezésre. Bár az akkreditált kapacitások 

kb. fele egy ajánlatadóhoz köthető, nincs olyan vállalatcsoport, amely nélkülözhetetlen ellátó szerepben 

lenne. 2018 folyamán új szereplők léptek be a piacra: az Alteo és az ELMŰ akkumulátoros 

energiatárolója, majd 2019-től az E.ON szabályozó központ. Az új belépőknek köszönhetően erősödött 

                                                           
22 Az Európai Parlament és a Tanács 2019/943 Rendelete 2019/943 a villamos energia belső piacáról 6. cikk 
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a verseny, melynek eredményeként a 2019-re vonatkozó tendereken az előző év hasonló időszakával 

összevetve 77%-kal alacsonyabb kapacitásdíjak alakultak ki, a 14-16 EUR/MW/h-s sávban stabilizálódva. 

Az órás lekötésre eső kapacitásdíjak így jelentősen közeledtek, de továbbra is magasan meghaladják a 

német piacra jellemző szintet (8-11 EUR/MW/h)23. 

62. ábra FCR tartalékok beszerzésének költségei - negyedéves tenderek összesített eredményei 

 
Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár  

 

63. ábra: A Herfindahl–Hirschman-index alakulása a különböző kapacitáspiacokon 

 

Forrás: mavir.hu 

5.4. Negatív aFRR piac 

A negatív aFRR piac mérsékelten koncentrált piacnak tekinthető, az aukcióra felkínált kapacitások 

alapján a Herfindahl–Hirschman-index 1600-4000 sávban ingadozik. 2019-ben egy új szereplő lépett be 

a piacra, a Csepeli Erőmű villamos kazánja, amelyre az MVM ad szabályozási piaci ajánlatot. Az 

akkreditációk alapján a legnagyobb piaci szereplő súlya 37%-os. Nélkülözhetetlen ellátó szerepbe csak 

április-májusban, a nagy felújítások időszakában kerülnek piaci szereplők, de ez nem köthető egy-egy 

piaci szereplőhöz.  

                                                           
23 Hat nyugat-európai ország TSO-i közös piacon szerzik be az FCR tartalékokat. 2019. júliusától áttértek a hetiről 
a napi beszerzésre és a marginal pricing-ra. Az adat a német területen kialakult local marginal price szintjére 
vonatkozik.  
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Az 1500 MW-t meghaladó akkreditált kapacitástól a negatív és pozitív aFRR aukciókra felkínált 

kapacitások szintje jócskán elmarad (500-1000 MW). A negatív aFRR kapacitás kínálat nagysága a 

korábbi évekhez hasonlóan jelentősen ingadozott. A fűtő erőművek folyamatos termelése miatt a téli 

időszakban magasabb, míg a fűtési szezonon kívül számottevően alacsonyabb volt a felajánlott 

leszabályozási kapacitások volumene. A kereslet átlagosan 11%-kal volt magasabb a 2018-asnál, 240-

270 MW között ingadozott, így a tavaszi időszakban szűkössé vált a piac.  

64. ábra Negatív aFRR szabályozásra felajánlott és lekötött teljesítmények mennyisége, valamint a 
lekötött teljesítmények rendelkezésre állási díjai (havi átlag) 

  

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár 

A kereslet kínálati viszonyok mellett a negatív aFRR kapacitásdíjak alakulását döntően befolyásolja a 

clean spark spread (CSS) alakulása. Tartósan pozitív CSS esetén ugyanis a nagykereskedelmi piaci 

értékesítés érdekében is termelnek a gáztüzelésű erőművek, így viszonylag alacsony kapacitásdíj mellett 

is megéri negatív aFRR szolgáltatást nyújtani. Negatív CSS esetén azonban a kapacitásdíjnak kell 

fedezetet adnia a nagykereskedelmi piaci értékesítésen keletkező veszteségekre.  

A CSS és a kínálat alakulásának hatását egy hipotetikus erőmű által elvárt leszabályozási kínálati 

árbecsléssel szemléltetjük (33. ábra). Referencia kapacitásárnak24 egy 58%-os hatékonysággal működő 

földgáztüzelésű CCGT erőmű kínálati árát tekintjük, amely fedezi az erőmű nagykereskedelmi 

értékesítéssel kapcsolatos olyan költségeit, amit nem fedez a nagykereskedelmi ár. A hipotetikus erőmű 

teljesítményének van egy technikai minimuma (150 MW), e szint fölött nyújt 100 MW leszabályozást, 

így a leszabályozásért kapott kapacitásdíjnak cca. 250 MW piaci termelés veszteségét kell fedeznie, 

amikor negatív a CSS. Amikor a CSS pozitív, az erőművek a nagykereskedelmi piacra is jövedelmezően 

                                                           
24 A CSS adott időszakra jellemző szintje mellett, fiktív, modern, nagy CCGT erőművet, 100 MW-os negatív aFRR 
lekötést feltételezve (pozitív aFRR lekötés nélkül) költség oldalon mekkora minimális negatív aFRR rendelkezésre 
állási díjra lett volna szükség az erőmű nullszaldós üzemeléséhez. (Ahol a CSS pozitív, ott a negatív aFRR 
rendelkezésre állási díja nulla.) A CSS a HUPX DAM és a CEEGEX DAM árakból, valamint az ICE EUA adatokból került 
meghatározásra, 58%-os hatásfokú földgáztüzelésű CCGT erőmű feltételezésével. Az ábrán a maradó kínálat a 
teljes felajánlott mennyiség és a lekötött mennyiség különbsége. 
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tudnak termelni, így a referenciaárat nullának tekintettük.25 Ezt a referenciaárat hasonlítottuk össze a 

tényleges kapacitásdíjakkal. 

65. ábra: A negatív aFRR maradó kínálat, a tényleges és a költség alapon becsült  
rendelkezésre állási díjak alakulása, havi átlag 

  

Maradó kínálat: a felajánlott de a MAVIR által nem lekötött kapacitás. Forrás: mavir.hu, MEKH számítás  

Ahogy az ábrán is látszik, fűtési szezonban bőséges a kínálat, a folyamatosan forgó erőművek nagy súlya 

miatt az aFRR kapacitásdíjak kevésbé reagálnak a CSS alakulására. Fűtési szezonon kívül viszont 

alacsonyabb a MAVIR által nem lekötött „maradó kínálat”. Ekkor a kapacitásárak lekövették a CSS 

kedvezőbb alakulását, különösen a pozitív CSS-sel jellemezhető nyári hónapokban a tavalyinál jóval 

erősebb volt a negatív aFRR kínálat, a kapacitásdíjak pedig téli hónapokra jellemző szintet közelítették. 

A tavaszi hónapokban jellemző kapacitásszűke azonban ugyanúgy ártüskét okozott, mint a tavalyi évben, 

hiszen ebben az időszakban a karbantartások miatt jelentősen kisebb volt a rendelkezésre álló kapacitás, 

és bár a tavalyinál kedvezőbb volt a CSS, de negatív maradt.  

5.5. Pozitív aFRR piac 

A pozitív aFRR piac mérsékelten koncentrált.  A felajánlott kapacitások alapján a Herfindahl–Hirschman-

index 1600-3000 sávban ingadozott, amely némi csökkenést mutat az előző évhez képest. Az akkreditált 

kapacitások alapján a legnagyobb piaci szereplő súlya 30%.  

Miközben 1500 MW-ot meghaladó akkreditált kapacitás elérhető, a felkínált kapacitások a negatív aFRR-

nél szűkebb, 280-450 MW-os sávban ingadoztak. Ez csak részben magyarázható azzal, hogy először a 

negatív aFRR tender kerül meghirdetésre, így az ott kapacitást elnyerő egységek csak szűkített 

kapacitással tudnak indulni. Másrészt van olyan aFRR akkreditációval rendelkező erőmű, amely az mFRR 

piacon ad ajánlatot. A fűtőművek ezen a piacon is aktív szereplők, így a nyári időszakban itt is 

megfigyelhető a piac szűkülése. Az év során a kereslet átlagosan 6%-kal volt magasabb a tavalyinál, 250-

350 MW között ingadozott. Így különösen április-október között alig 20-40 MW-tal volt magasabb a napi 

ajánlatadásban beadott kapacitások nagysága a lekötöttnél.   

                                                           
25 A gyakorlatban ekkor sem nulla a kapacitásdíj, hiszen a hosszabb időszakra szóló ajánlatadásnál be kell árazni 
azt, hogy az ajánlatadónak le kell mondania a napi piaci áringadozásokból fakadó optimalizációs lehetőségek 
kihasználásáról.  
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66. ábra: Pozitív irányú aFRR szabályozásra felajánlott és lekötött teljesítmények mennyisége,  
valamint a lekötött teljesítmények rendelkezésre állási díjai 

 

Forrás: mavir.hu, MEKH Adattár  

A pozitív aFRR kapacitásokra is kiszámoltuk, hogy egy hipotetikus erőmű milyen referencia- 

költségszinten26  tudja biztosítani e szolgáltatást. A pozitív aFRR esetében a költségek és a CSS alakulása 

közötti összefüggés összetettebb, mint a negatív aFRR szolgáltatás esetében. Negatív CSS esetén a 

kapacitásdíjnak itt is fedezetet kell biztosítania a minimális terhelés melletti piaci értékesítés 

veszteségeire. Pozitív CSS esetén azonban a kapacitás felajánlójának le kell mondania a 

nagykereskedelmi piacon szerezhető profitról, aminek szintén meg kell térülnie a kapacitásdíjban. A 

referenciaár kalkulálásához számszerűsített erőmű 150 MW minimális terhelés mellett 100 MW 

felszabályozási kapacitást értékesít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 A CSS adott időszakra jellemző szintje mellett, fiktív, modern, nagy CCGT erőművet, 100 MW-os pozitív aFRR 
lekötést (negatív aFRR lekötés nélkül) feltételezve költség oldalon mekkora minimális pozitív aFRR rendelkezésre 
állási díjra lett volna szükség az erőmű nullszaldós üzemeléséhez. (Ahol a CSS pozitív, ott a pozitív aFRR RÁD 
megegyezik a CSS-del.) A CSS a HUPX DAM és a CEEGEX DAM árakból, valamint az ICE EUA adatokból került 
meghatározásra, 58%-os hatásfokú földgáztüzelésű CCGT erőmű feltételezésével. Az ábrán a maradó kínálat a 
teljes felajánlott mennyiség és a lekötött mennyiség különbsége. 
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67. ábra: A pozitív aFRR maradó kínálat, a tényleges és a költség alapon becsült  
rendelkezésre állási díjak alakulása (havi átlag) 

 

Maradó kínálat: a felajánlott de a MAVIR által nem lekötött kapacitás. Forrás: mavir.hu, MEKH számítás 

Az ábráról azt láthatjuk, hogy a CSS alakulása csak a július-október időszakban járulhatott hozzá a 

magasabb kapacitásdíjakhoz, de a 2018-asnál magasabb kapacitásdíj inkább az év első felében volt 

jellemző. Sokkal fontosabb tényező volt a kapacitások szűkülése: a felajánlott és lekötött kapacitások 

különbsége, azaz a maradó kapacitás megfeleződött a tavalyi évhez képest. A piac szűküléséhez több 

tényező is hozzájárult: a negatív és pozitív aFRR kereslet is emelkedett az előző évhez képest, a két tétel 

összege 13%-kal, átlagosan 87 MW-tal volt magasabb, mint 2018-ban. Ráadásul a pozitív CSS 

környezetben feltehetően relatíve kedvezőbbé vált a leszabályozási kapacitások felajánlása, mert még 

abban az időszakban, amikor a nagykereskedelmi értékesítés is profitábilissá vált, akkor is pozitív 

leszabályozási kapacitásdíjat lehetett realizálni. Ezt tükrözi, hogy az év egészét tekintve 2019-ben 17%-

kal emelkedett a felajánlott negatív aFRR kapacitások nagysága, míg a pozitív aFRR kapacitások kínálata 

csak 1%-kal bővült.  

5.6 Pozitív mFRR piac 

A pozitív mFRR kapacitásdíjak csak enyhe csökkenést mutatnak 2018-hoz képest, de továbbra is a 2017-

es megugrás utáni szinteken maradtak. A piaci koncentráció 2019-ben is rendkívül magas maradt, annak 

ellenére, hogy két új belépő is megjelent a piacon. A megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően fűtési 

időszakon kívül a Kelenföldi Erőmű 145 MW mFRR szabályozási tartománnyal ad ajánlatot27. A Gönyűi 

Erőmű dízel egysége 10 MW-tal növelte az mFRR kínálatot.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 https://www.mavir.hu/web/mavir/akkreditaciok 
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68. ábra: Pozitív mFRR beadott ajánlatok, lekötött kapacitások havi átlagai,  
a lekötött kapacitások átlagos rendelkezésre állási díja  

 

Forrás: mavir.hu 

5.7 Kiegyenlítő energia költségek 

A 2019-es év során a kiegyenlítő energia költségek jelentősen, az előző évhez képest 21%-kal 

emelkedtek. Az emelkedés mértéke meghaladta a szabályozási energia beszerzésének költségét.  

13. táblázat: A mérlegkörök által fizetett kiegyenlítő energia költségek 

  2017 2018 2019 
Változás 

2019/2018 

Összesen 28,4 21,4 25,9 21% 

 - ebből KÁT 4,7 3,7 5,7 54% 

Forrás: mavir.hu 

Az elmúlt évek javuló tendenciája után a kiegyenlítetlenségek aggregált összege 10%-kal emelkedett az 

előző évhez viszonyítva.   
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69. ábra: Kiegyenlítő energia összege (pozitív és negatív kiegyenlítetlenségek abszolút értékének 
összege, a mérlegkörök összegzéséből) 

 
Forrás: mavir.hu 

A menetrendezett volumenekhez viszonyítva is romlott a menetrendezési pontosság. A fajlagos 

menetrendezési pontosság a piaci mérlegkörök esetében romlott, a KÁT-mérlegkör esetében minimális 

javulás volt megfigyelhető az átlagos menetrendi hiba nagyságában.  

70. ábra: A KÁT és a piaci mérlegkörök menetrendezési hibájának alakulása  

 

Forrás: mavir.hu 

A MAVIR rendszeresen számszerűsíti, hogy a különböző mérlegköröknek mekkora egymással ellentétes 

irányú egyensúlyi eltérése van, amit – a megfelelő információk és kereskedelmi gyakorlat rendelkezésre 

állása esetén - potenciálisan el tudnának kereskedni egymással az intraday piacon. Az „el nem 

kereskedett menetrendi kiegyenlítetlenségek”28 mennyisége és gyakorisága jelentősen nőtt 2018-hoz 

képest. Így elmondható, hogy továbbra is jelentős potenciál lenne a mérlegkörök 

kiegyenlítetlenségeinek intraday piacon történő elkereskedésében.  

 

                                                           
28 MAVIR negyedéves kiegyenlítő energia elemzések, https://www.mavir.hu/web/mavir/elemzesek 
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71. ábra: Kereskedhető kiegyenlítetlenségek historikus alakulása 

 
Forrás: mavir.hu 

 

A pozitív irányú szabályozási energia árának jelentős emelkedése és a kiegyenlítő energia képletének 

megváltozása eredőjeként emelkedett a mérlegkörök által fizetendő átlagos kiegyenlítő energia ár. 

72. ábra: A kiegyenlítő energia árak alakulása 

 

Forrás: mavir.hu 

A kiegyenlítő energia árára vonatkozó új módszertan 2019. január 1-jétől lépett életbe A módosításra 

azért volt szükség, mert míg korábban Magyarországon ún. kétáras rendszer volt életben, az Electricity 

Balancing Guideline főszabályként ún. egyáras kiegyenlítő energia árazást ír elő29. Az egyáras rendszer 

azt jelenti, hogy a szabályozási energia beszerzésének költségeit az okozó mérlegkörök viselik, míg a 

segítők, akik a rendszer állapotával ellentétes pozícióba kerülnek, javadalmazásban részesülnek. Az 

egyáras rendszer kereteire vonatkozó javaslatot az érintett TSO-k közösen kidolgozták, a végleges 

verzióról az ACER fog dönteni. Annak érdekében, hogy az egyáras rendszer fokozatosan kerülhessen 

                                                           
29 A villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáró szóló 2017/2195/EU 
bizottsági rendelet 52. cikke 
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bevezetésre, Magyarországon a 2019-es első lépésben egy egyáras logikán alapuló képlet került 

kialakításra, amelyben a paraméterek módosításán keresztül fokozatosan áll majd be az ACER döntése 

után az egyáras struktúra. Emellett az Electricity Balancing Guideline előírásainak megfelelően 2019-ben 

már  a KÁT-mérlegkör kiegyenlítetlenségei is a piaci képlettel kerültek elszámolásra.  

14. táblázat: A kiegyenlítő energia korábbi kétáras modellje és a 2019-től bevezetett egyáras képlet30  

KORÁBBI KÉTÁRAS MODELL 

  RENDSZER: HIÁNYOS RENDSZER: TÖBBLETES 

HIÁNYOS mérlegkör (1+s)(1+b)max(pfel;px) (1+b)px 

TÖBBLETES mérlegkör (1-b)-px (1-s)(1-b)max(ple;-px) 

ÚJ EGYÁRAS MODELL 

  RENDSZER: HIÁNYOS RENDSZER: TÖBBLETES 

HIÁNYOS mérlegkör (1+s)(1+b)max(pfel;px) (1+b)min(ple;px) 

TÖBBLETES mérlegkör (1-b)max(pfel;px) (1-s)(1-b)min(ple;-px) 

 

Az új képlet a kiegyenlítő energia költségeit elsősorban az okozó mérlegkörökre terheli. Ezért a nagy 

mérlegkörök terhei, amelyek gyakrabban kerülnek okozó pozícióba, emelkedtek, míg a kisebb 

mérlegkörök kiegyenlítési költségei jellemzően csökkentek. Összességében a képlet megváltozása 2019-

ben emelte a kiegyenlítés költségeit. Ez jórészt az összetétel-hatásnak tudható be, mivel 2018-ra 

visszaszámolva a mai képlet nem okozta volna a teljes kiegyenlítési költség emelkedését. Az 

összetételhatás részben a KÁT-mérlegkör méretének növekedéséből, részben pedig egyes nagy 

mérlegkörök gyengébb menetrendezési teljesítményéből adódott.  

73. ábra: A 2019.01.01 előtti és utáni módszertanok szerinti mérlegköri összköltség alakulása 

 
Forrás: mavir.hu 

5.8. A KÁT-mérlegkör kiegyenlítőenergia-költségeinek az alakulása 

A KÁT-mérlegkörben keletkezett kiegyenlítőenergia-költsége31 több, mint 50%-kal emelkedett 2018-hoz 

képest. A költségemelkedést legnagyobb mértékben a 32%-kal magasabb termelés magyarázza. A 

                                                           
30 A b és az s paraméterek a menetrendezési pontosság növelését a kiegyenlítő energia drágításával ösztönző 
tényezők. A b minden mérlegkörre vonatkozik, értéke jelenleg 24%, az s csak az adott negyedórában a 
menetrendtől 3,5%-nál nagyobb eltérést produkáló mérlegkörökre vonatkozik, értéke 20%. 
31 A KÁT-mérlegkör kiegyenlítő energiaköltségét az ipari fogyasztók térítik meg. 
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növekvő termelésen belül jelentősen csökkent a jól menetrendezhető technológiák aránya, míg a nap 

és a szélerőművi termelés súlya a 2018-as 37%-ról 55%-ra emelkedett. Ennek ellenére a menetrendezési 

pontosság némileg javult, a mérlegkör aggregált eltérése a termelési menetrendtől éves átlagban 9,7%-

ról 9%-ra mérséklődött.  

74. ábra: A KÁT-mérlegkör termelésének összetétele és kiegyenlítő energiaigényének alakulása 

 
Forrás: mavir.hu 

A KÁT-mérlegkör kiegyenlítőenergia-költségeit csökkentette, hogy a MAVIR az intraday piacon 

értékesítette a KÁT-mérlegkör termelésének egy részét, a menetrendjavításból illetve az órás és 

negyedórás eltérésekből fakadó volumeneket. A tavalyi évhez képest két és félszeresére nőtt az 

elkereskedett mennyiség. A piac mélyülése, és a negyedórás XBID kereskedés elindulása várhatóan 

támogatni fogja, hogy a KÁT-os volumenek minél nagyobb mértékben a nagykereskedelmi piacokon 

kerüljenek értékesítésre, és lehetőleg csökkenjen a kiegyenlítőenergia-igény. 

75. ábra: A KÁT-mérlegkör intraday piacon elkereskedett termelésének volumene és a teljes 
termeléshez viszonyított aránya 

 

Forrás: mavir.hu 

A teljes KÁT-os kiegyenlítő költség növekedésének mindössze 40%-át magyarázzák a megnövekedett 

kiegyenlítőenergia-igénnyel kapcsolatos hatások. A fennmaradó rész abból adódott, hogy a fajlagos 

kiegyenlítési költségek is emelkedtek, 2018-hoz viszonyítva 16%-kal. A költségemelkedéséhez a 
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kiegyenlítő energia árának emelkedésén túl kiegyenlítő energia képletére vonatkozó új szabályok is 

hozzájárultak. Egyrészt az új európai szabályozás kötelezővé tette, hogy a KÁT-mérlegkör is piaci 

kiegyenlítőenergia-költséget fizessen. Másrészt a termeléshez viszonyítva a KÁT-mérlegkör 

kiegyenlítetlenségei a legnagyobbak, ezért relatíve gyakran kell megfizetnie a nagy menetrendezési 

hibákat szankcionáló büntető-faktort. Végül a növekvő nagyságú mérlegkör a tavalyi évnél gyakrabban 

került okozó pozícióba, a 2018-as 61% után 2019-ben 64%-ban. 

A KÁT-os naperőművek termelésnövekedésének hatása a szabályozási igényekre 

A 2019-es évben is folytatódott a naperőművi villamosenergia-termelés intenzív növekedése. A nem 

háztartási méretű naperőművi kapacitások 95%-a KÁT-os támogatási rendszerben működött, így az itt 

működő erőművek jellemzése jól leírja a teljes naperőművi villamosenergia-termelés jellemzőit. A KÁT-

rendszerbe bejelentett kapacitás a 2019-es év során megduplázódott, elérte az 1000 MW-os szintet. 

76. ábra: A KÁT-rendszerbe bejelentett naperőművek beépített teljesítményének változása 2019-ben 

 

Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 

A naperőművi termelés dinamikus növekedésével párhuzamosan a rendszerirányító számára kihívást 

jelent a nem szabályozható termelésből fakadó kiegyenlítési igények kezelése. Az alábbi ábra azt 

mutatja, hogy mekkora volt a KÁT-rendszerben üzemelő naperőművek havi termelése és a hozzá 

tartozó le-, ill. felszabályozási energia igény.  

77. ábra: KÁT-rendszerben üzemelő naperőművek termelése és szabályozási igénye 

 

Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 

Az elmúlt időszakban a szabályozási igénynek a termeléshez viszonyított aránya a leszabályozás 

esetében csökkent, tehát a menetrendezési képesség javult. A felszabályozás esetén a javuló trendet 
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egy hónap kiugró felszabályozási igénye töri meg. 2019-ben nem a legmagasabb termelésű nyári 

hónapokban, hanem a változékony időjárású május és november hónapokban volt a legmagasabb a havi 

felszabályozási igény. Míg augusztusban mindössze 5% volt a kiegyenlítetlenség termeléshez 

viszonyított aránya, májusban átlagosan 10%, novemberben 25%-ot ért el.  

78. ábra: A KÁT-rendszerben üzemelő naperőművek szabályozási igénye a termelésükhöz viszonyítva 

 

Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 

A kiegyenlítéshez szükséges szabályozási kapacitások mennyiségéről a negyedórás eltérések nagysága 

adhat képet.32  Az európai tartalékméretezési módszertan a kiegyenlítéshez szükséges aFRR kapacitások 

meghatározásakor jellemzően az eltérések 95%-os percentilis értékeiből indul ki, azaz a rendelkezésre 

álló kapacitásoknak az eltérések 95%-át kell lefednie mindkét irányban. A 2021-től életbe lépő új hazai 

tartalékméretezési módszertan ennél szigorúbb lesz, mindkét irányban a 97%-os tartományra kell 

fedezetet nyújtania a lekötött kapacitásoknak. Természetesen ezt az egész rendszer vonatkozásában 

kell nézni, de érdemes megvizsgálni miként alakul ez önállóan, a KÁT-os naperőművi termelés esetében. 

Számításaink során minden hónapban az 1 évre visszamenőleges időszak adatait vettük figyelembe, a 

naperőművi termelés szempontjából releváns 8-18 órás időszakban. A beépített kapacitások 

növekedésével párhuzamosan emelkedett az aFRR szabályozási kapacitásigény: a leszabályozás a 

beépített kapacitásnál kisebb, a felszabályozási igény pedig nagyobb ütemben. Jelenleg a felszabályozási 

irányban 90-100 MW, leszabályozás esetében 70 MW körül van. 

                                                           
32 Ez csak illusztráció, a MAVIR finomabb felbontással és szofisztikáltabb módszereket használ a 
tartalékméretezési igények meghatározásához.   
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79. ábra: A KÁT-rendszerben üzemelő naperőművek órás kiegyenlítetlenségének percentilisei 
 mindig 1 évre visszamenőleg számolva 

 
Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 

 

A napon belüli szabályozási igények a naperőművek esetén természetesen követik a napi termelési 

ciklust.   

80. ábra: A KÁT-rendszerben üzemelő naperőművek szabályozási kapacitás igényének percentilisei az 
órák függvényében a 2017-2019-es időszakra számolva 

 

Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 

A naperőművek és a rendszer többi elemének kiegyensúlyozatlanságai azonban nem szinkronizáltan 

jelentkeznek, így a naperőművek növekvő kiegyenlítetlenségei nem feltétlen jelentenek addicionális 

kapacitásigényt. Ez különösen a leszabályozás esetében van így, mivel a leszabályozási csúcsigények 

jellemzően a naperőművi termelés felfutása előtt, illetve után jelentkeznek, így a naperőművi 

szabályozási igények nem jelentenek teljes mértékben addicionális kapacitásigényt. A felszabályozás 

esetében sokkal nagyobb a szinkronizáltság, így a rendszer egészében jelentkező kapacitásigények is a 

dél körüli órákban érik el a maximumukat.  
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81. A teljes rendszerszabályozási kapacitás igényeinek óránkénti 95%-os percentilisei a 2017-19-es 
időszakra számolva 

 
Forrás: mavir.hu adatszolgáltatás 
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KERESKEDELEM 
Míg a spot piacok tovább fejlődtek, a hosszabb távú termékek piacán jelentős visszaesés történt 

a forgalomban. A HUPX másnapi piacán tovább bővült a forgalom, a piacösszekapcsolás 

hatékonyan működik. 2019 novemberétől a napon belüli piac fejlődésének is újabb lökést adott, 

hogy Magyarország csatlakozott az XBID piacösszekapcsolási rendszerhez. A piacösszekapcsolás 

keretében az osztrák, román és horvát irányba napon belüli kereskedelmi tranzakciót csak a 

tőzsdén keresztül lehet lebonyolítani, a határkeresztező kapacitások explicit allokációja 

megszűnt. Ez nagyságrenddel növelte az órás termékek tőzsdei forgalmát. 

A tőzsdei határidős termékek forgalma jelentősen visszaesett, a HUDEX szerepét részben a prágai 

PXE tőzsde vette át. Az OTC nagykereskedelmi ügyletek volumene második éve szűkül, a 

korlátozott keresekedelmi engedélyesek száma is csökkent. 
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6. Kereskedelem 

6.1. Nagykereskedelem 

2019 végén 75 „teljes körű” és 90 korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyes volt 

Magyarországon. E körön belül az aktív kereskedők száma, akik legalább egy tranzakciót jelentettek a 

Hivatal felé, mindössze 99 volt. Az aktív kereskedők száma 4-gyel csökkent az előző évhez viszonyítva: 5 

korlátozott engedélyes vált inaktívvá, míg eggyel bővült a csak kiskereskedelemben aktív cégek száma. 

A nagykereskedők közül 9-cel csökkent azon cégek száma, akik export-import ügyleteket is kötöttek. 

2019-ben továbbra is csak 5 olyan kereskedő volt Magyarországon, aki kiskereskedelemtől az export-

importig mindegyik tranzakció-típusban aktív volt. 

82. ábra: A kereskedők számának alakulása 

 
Forrás: MEKH adatbázis 

A nagykereskedelem, azaz a kereskedőknek történő értékesítés egy sok-szereplős versengő piac, a HHI 

index értéke nem éri el az 1000-et. A kiskereskedelem már sokkal koncentráltabb. Ha az engedélyesek 

számát tekintjük, itt sem kiemelkedő a koncentráció mértéke. A 2019-es piaci részesedések alapján a 

HHI 1329 volt. Ugyanakkor, ha tulajdonosi csoportok szerinti megoszlást nézünk, már sokkal 

koncentráltabb a kép. A hazai kiskereskedelmi piacon jelenleg jelentős átalakulás zajlik. Egyrészt 2019 

szeptemberére az NKM Nemzeti Közművek Zrt. az MVM Zrt. 100%-os tulajdonába került, ezzel 20% fölé 

emelkedett a piaci részesedése. Másrészt az EON-RWE tranzakció keretében az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Energiaszolgáltató és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő többségi tulajdonát 2019. negyedik 

negyedévétől az E.ON szerezte meg. Ugyanakkor az Európai Bizottság arra kötelezte az E.ON-t hogy 

váljon meg hazai villamosenergia-kereskedőjétől, ez a tranzakció még folyamatban van. Így bár jelenleg 

50% felett van az EON csoport részesedése, a hazai piaci koncentráció alakulásáról az E. ON-RWE 

tranzakció lezárása után lehet hiteles képet adni. A jelen állapotban az év utolsó negyedéve a 

koncentráció jelentős növekedését hozta magával. 
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83. ábra: A nagykereskedelmi piaci részesedések alakulása 

 

Forrás: MEKH adatbázis 

Az értékesített volumenek alakulása tükrözte, hogy mérséklődött a kereskedelmi aktivitás. Míg a 

végfelhasználói értékesítés 1%-kal emelkedett a 2018-as évhez viszonyítva, a kereskedők egymás közötti 

értékesítése már második éve csökken, 2019-ben további 35%-kal lett alacsonyabb. A kereskedői 

értékesítés mennyiségének csökkenése általános: az értékesített villamos energia 90%-át adó 

kereskedők mintegy kétharmada legalább 10%-kal kevesebb mennyiséget értékesített 2019-ben, mint 

a megelőző évben. 

84. ábra: Értékesített mennyiségek kereskedőcsoportok szerint 

 

Forrás: MEKH adatbázis 
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6.2. Kereskedés a szervezett piacon 

A HUPX másnapi piac hazai forgalma a tavalyi évben is nőtt, akárcsak előző évben, a teljes éves 

kereskedett mennyiség először haladta meg a 20 TWh-t, ami a teljes magyar villamosenergia-

fogyasztásnak közel a fele, 2018-hoz képest pedig 10%-os növekedés. A 2018-as kereskedéshez képest 

jelentősen nőtt a forgalom az első félévben, a második félév során viszont nagyjából hasonló 

mennyiségek fordultak meg a piacon.  

85. ábra: HUPX másnapi zsinórtermék forgalmának változása 2015-2019 között 

 
Forrás: www.hupx.hu 

A HUPX másnapi szekciójában az órás kereskedési mennyégek is nőttek 2019-ben, a havi átlagok a 2018. 

év végére kialakult 2400-2800 MWh sávban mozogtak 2019. egészében július hónapot leszámítva. 

86. ábra: A HUPX likviditásának alakulása 

 

Forrás: www.hupx.hu 

A HUPX-en kialakult forgalom alakulását a hazai piacon beadott eladási és vételi ajánlatok és a 

piacösszekapcsolás alapján a határon túli ajánlatok összepárosításából eredő határkeresztező forgalmak 
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együttesen határozzák meg. A hazai piacon beadott ajánlatokat csoportosítottuk aszerint, hogy a 

kereskedőknek hol van a székhelye. Így megkülönböztettünk magyar, déli (Olaszország, Románia, 

Szlovénia, Szerbia) valamint nemzetközi kereskedőket.  

A HUPX forgalmának bővülését eladói oldalon az tette lehetővé, hogy a piacösszekapcsolás keretében 

több forrás érkezett az országba. A 2018-as élvhez képest kis mértékben emelkedett a nemzetközi 

kereskedők HUPX-en beadott eladási ajánlatai alapján létrejött tranzakciók volumene is. Vételi oldalon 

a magyar kereskedők vásárlásai bővültek a legdinamikusabban. 

87. ábra: A magyar, a déli és a nemzetközi kereskedőcsoportok részesedése a HUPX forgalmából 

 

Nettó import: az implicit allokáció keretében importált nettó villamosenergia mennyiség Forrás: MEKH adattár 

Annak érdekében, hogy a csúcs- és völgyidőszaki kereslet ingadozásának hatását kiszűrjük, a HUPX órás 

forgalmának alakulását csak a 11-13 óra közötti sávban vizsgáltuk, a három óra átlagos értékét 

tekintettük az adott napra jellemző forgalomnak.  

Ha az áralakulás függvényében nézzük meg a különböző kereskedők nettó vásárlásainak alakulását, azt 

láthatjuk, hogy akkor alakulnak ki magas árak, amikor alacsonyabb a határkeresztező áramlással érkező 

nettó források nagysága: jellemzően vagy kisebb a felajánlott szlovák-magyar másnapi határkeresztező 

kapacitás, vagy a román piacra jelentős kiszállítás történik az ottani alacsony megújuló termelés miatt.  

A kereskedői csoportok közül a nemzetközi kereskedők a leginkább árérzékenyek, alacsony árak esetén 

többet, magas árak esetén kevesebbet vásárolnak. Ezzel szemben a magyar kereskedők által igényelt 

nettó vásárlás ellentétesen alakul: magas árak esetén kell többet vásárolniuk és kevesebbet adnak el. Ez 

jól mutatja, hogy míg a többi kereskedő egy portfolio optimalizációban határozza meg a hazai tőzsdei 

aktivitását, a magyar kereskedők keresletét és kínálatát inkább a termelési és kiskereskedelmi 

értékesítéseihez kapcsolódó események dominálják.     

 

A tőzsde likviditása jelentősen ingadozott az év során. Megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul a forgalom 

összetétele az alacsony és magas likviditású napokon. Jól látható, hogy a likviditás akkor alacsony, ha 

kevés a határkeresztező áramlás. Tehát a hazai piaci ajánlatok nem elég rugalmasak ahhoz, hogy ezeket 
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a forrásokat pótolják. Vételi oldalon szűkös likviditás esetén leginkább a déli és a nemzetközi kereskedők 

vásárolnak kevesebbet. A hazai kereskedők vételi tranzakcióinak volumene nem különbözik jelentősen 

az alacsony és magas likviditású napokon. 

88. ábra: A magyar, a déli és a nemzetközi kereskedőcsoportok tranzakcióinak alakulása  
az alacsony és magas likviditású napokon  

 

Import: az implicit allokáció keretében importált nettó villamosenergia mennyiség Forrás: MEKH adatbázis 

Az intraday piacon kereskedett volumenek jelentősen emelkedtek. Emelkedett a forgalom a negyedórás 

termékek piacán is, de az órás termékek piacának likviditását nagyságrenddel növelte meg az XBID 

csatlakozás. Az XBID elindulása után napon belüli határkeresztező kapacitások az osztrák, román és a 

horvát határon csak implicit allokációban váltak elérhetővé, így a korábbi OTC intraday határkeresztező 

forgalom megszűnt, és csak a tőzsde napon belüli szekciójában lehetett határkeresztező tranzakciókat 

kötni.  

89. ábra: Az órás termékek forgalma a HUPX Intraday piacon  

 

Forrás: hupx.hu 

A másnapi és a napon belüli forgalom növekedésével szemben a határidős termékek forgalma 

visszaesett. A hazai piacon megkötött ügyletek száma és volumene is jelentősen csökkent a megelőző 

évhez képest. Legnagyobb mértékben az éves és a negyedéves termékek forgalma csökkent, míg a havi 
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termékre vonatkozó kötések némileg emelkedtek. A PXE forgalma mindhárom termék esetében 

jelentősen meghaladta a hazai piacon lebonyolított forgalom nagyságát.  

90. ábra: A HUDEX és a PXE likviditásának alakulása 

 

Forrás: www.hudex.hu; www.pxe.cz 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2018 2019

G
W

h
HUDEX havi HUDEX negyedéves HUDEX éves

PXE havi PXE negyedéves PXE éves



87 
 

V 

 

 


