Elemző percek No. 108.

VER 2022. februári riport (PTNM)

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER HAVI ADATAI
– 2022. FEBRUÁR
Dr. Hegedüs Krisztina, Győrfi László Krisztián, Dr. Hugyecz Attila – 2022. március 11.
Havi riportjainkban a MAVIR adataiból dolgozunk, melyeket néhány torzító hatás terhel. Ilyen a háztartási
méretű napelemek által megtermelt és helyben elfogyasztott villamos energia mennyisége, amit a MAVIR adatai
nem tartalmaznak. Ennek ellenére helyes a MAVIR adatok alkalmazása akkor, ha azokat úgy értelmezzük, hogy
ez az a villamosenergia-mennyiség, amelyet a központi erőműrendszerből és importból ki kell elégítenünk.
Megjegyezzük, hogy energiapolitikai tervezéskor a lakossági napelemekkel is kell számolnunk, hiszen ha
ezek nem termelnek, akkor a fogyasztó a közcélú hálózatból kíván villamos energiát vételezni, amelynek túlsó
végén ennek megfelelő erőműparknak kell állnia1. Amennyiben riportunkban a HMKE-vel számolunk, azt külön
feltüntetjük.

1) Csúcsigény
A 2022. év második hónapjában a legnagyobb negyedórás rendszerterhelés 7020 MWon alakult, ami már jelentősen alacsonyabb volt a januári, új történelmi csúcsot jelentő
7396 MW-nál. A havi rendszerterhelési csúcs február 1-jén, 19 órakor volt, ekkor az
atomerőmű teljes kapacitással, 2000 MW körül táplált a hálózatra, a földgázos erőművek 1700
MW fölötti, a Mátrai Erőmű pedig 400 MW körüli teljesítménnyel járult hozzá az ellátáshoz. A
szélerőművek negyedórás betáplálása 50 MW körül volt, a napelemek már nem termeltek.
Februárban a negyedórás átlagterhelések havi átlaga 5806 MW volt, ami szintén
alacsonyabb a januári 6006 MW-nál.
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Az adatok forrása: MAVIR, HUPX, HUDEX, CEEGEX, TTF, EMBER.
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2) Összes felhasználás, hazai termelés, CO2-mentes részarány
Februárban a fogyasztás nagyságrendileg megegyezett a tavalyival, így a hazai első két
havi villamosenergia-igények összességében 2,2%-kal haladták meg a 2021. évit.

Pakson február 2-án megkezdődött a 3. blokk éves nagykarbantartása, amit 26-ára sikerült is
befejezni. Február 10-e és 13-a között villamos berendezés javítása miatt az egyes blokk került
leterhelésre, így összességében az erőmű átlagos havi betáplálása 1500 MW körül volt.
A Mátrai Erőmű hálózati betáplálásának havi átlaga nagyságrendileg 360 MW-on alakult, ami
gyakorlatilag megegyezett a januárival.
A tél utolsó hónapjában januárhoz képest 60%-kal növekedett a napelemek termelése, a
tavasz beköszöntével ez várhatóan még magasabb lesz. A szélerőművek havi átlagban 120130 MW-ot, nagyjából 10 MW-tal többet tápláltak a hálózatra, mint az előző hónapban.
A földgáztüzelésű erőművek átlagos havi betáplálása kis mértékben növekedett, nagyjából
1280 MW körül alakult.
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Februárban hiába növekedett a napelemek átlagos betáplálása 60%-kal, az atomerőmű 3-as
blokkjának karbantartása miatt a karbonsemleges termelés aránya 58%-ról 53%-ra
csökkent. A karbonsemleges termelésen belül a nukleáris energia aránya így is elérte a
75%-ot.

3) Importráta
Az év második hónapjában nettó villamosenergia-behozatalunk fogyasztáshoz
viszonyított aránya 32% volt, ami jelentősen meghaladta a januári 28%-ot és lényegében
megegyezett a tavaly decemberivel. A nettó napi import maximuma is magasabb volt,
fogyasztáshoz viszonyított aránya megközelítette a 38%-ot, abszolút értékben pedig 3165 MW
volt (januárban a maximum 3000 MW alatt maradt).
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4) Villamosenergia-árak
Az ukrán-orosz háború kitörése a villamosenergia-tőzsde másnapi árain februárban – egyelőre
– még csak alig látszott. Február 28-án kilőtt ugyan az ár, a napi maximum is ekkor volt (268,8
€/MWh), de a 2021. év tükrében ez nem számított drámaian soknak – tavaly decemberben
láttunk már 420 €/MWh fölötti árat is.
A havi átlagár 194,3 €/MWh volt, ami körülbelül 10 €/MWh-val elmaradt a januáritól. Az
árak tekintetében (is) nehéz most okosnak lenni, de sajnos valószínűleg nincs túl sok okunk
az optimizmusra. Ezt erősíti, hogy jelen anyag írásának időpontjáig (március 11.) a március
havi legmagasabb órás ár 700 €/MWh volt (március 8., 20 órakor), a napi ár pedig 544,7
€/MWh.
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A 2022. január-februári hazai villamosenergia-piaci átlagár 200 €/MWh volt. A korábbi évek
átlagáraihoz képest ez kiemelkedő, ezt a következő ábra jól láttatja.

Az elmúlt 52 hét áradatai alapján látható, hogy nem tört meg az árnövekedés trendje, a féléves
mozgóátlag 2022 februárjában tovább emelkedett és már megközelítette a 200 €/MWh-t.
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5) Szén-dioxid-kvótaárak
A szén-dioxid-kvóta havi átlagára 2022. februárjában 91,2 €/tCO2 volt, és a rendszer
indulása óta a legmagasabb kvótaárat is idén februárban, 2022. február 8-án láttuk,
értéke 96,93 €/tCO2 volt. A havi átlagár noha magasabb volt a januárinál (+7,8%), de az ár a
hónapon belül csökkenő tendenciát mutatott. A havi riport készítésének időpontjában úgy
tűnik, a kvótaárak azóta meredeken csökkennek, és március elején 60-70 €/tCO2
ártartományban mozogtak.

6) Földgázárak
A földgáz átlagára 2022. februárban 84,2 €/MWh volt, amely a 2022. januári földgáz
átlagárhoz képest 3,7%-os csökkenés. A földgáz februári átlagára a hazai tőzsdén 5%-kal
magasabb volt, mint a holland tőzsdei árak átlaga.
A havi riport készítésének időpontjában (az ukrán-orosz háború kitörését követően) a
földgázárak meredeken emelkednek, a napi átlagár 2022. március 8-án megközelítette a
holland tőzsdén a 252 €/MWh-ás árat, míg a hazai tőzsdén a 260 €/MWh súlyozott napi
átlagárat.

*****
Ez volt Elemző percek sorozatunk 108. tagja.
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