A KORONAVÍRUS HATÁSA A HAZAI VILLAMOSENERGIAFOGYASZTÁSRA ÉS RENDSZERTERHELÉSRE
Dr. Hugyecz Attila – 2020. március 25.

Feltételezhető, hogy a Magyarországon 2020 márciusában veszélyhelyzetet előidéző koronavírus a villamosenergiafogyasztásra és a rendszerterhelésre is hatást gyakorol, e hatások megragadása, számszerűsítése azonban nem
könnyű. Kutatásunkban a MAVIR adataiból indultunk ki, figyelembe vettük a napelemes betáplálás okozta
rendszerterhelési anomáliát és az időjárási (napi középhőmérsékleti) hatásokat is.
A mellékletben összegyűjtöttük mindazokat a kormányzati intézkedéseket és társadalmi, gazdasági változásokat,
amelyek vélhetően módosítják a villamosenergia-fogyasztási szokásokat/tendenciákat. A mellékletben a változás
várt irányát és időtartamát is előre jeleztük. Jelen anyagunkban a koronavírus hatásainak a vészhelyzet
elrendelésétől múlt vasárnapig tartó időszakát (március 11-22.) tudjuk értékelni. A koronavírus ipari termelésre
(autógyáraink) gyakorolt hatása ezt követően, március 23-tól bontakozott ki, így a jelentősebb villamosenergiafogyasztási hatást ettől az időponttól kezdve várjuk (erről a jövőben újabb értékelést készítünk).
A március 22-ig megtörtént események fényében a legtöbb várt hatás csak enyhe fogyasztáscsökkenést vetít
előre: az oktatási gyakorlat átalakulása (távoktatás), a vendéglátó és kereskedelmi egységek korlátozott nyitva
tartása, a kulturális intézmények bezárása összességében mind enyhe fogyasztáscsökkenésre enged következtetni
(mint említettük, az ipar ekkor még érdemben nem reagált a vírusra).
A koronavírus első hatásainak vizsgálatához március 3. hete egyes napjainak terhelését az azt megelőző hét azonos
napjainak terheléseivel vetettük össze. A terhelési görbék elemzése során úgy szűrtük ki a napelemes betáplálásból
adódó rendszerterhelés-torzító hatásokat, hogy olyan időszakokat hasonlítottunk össze, amelyekben a napelemes
betáplálás azonos volt. Az időjárás hatásait úgy szűrtük ki, hogy csak a nagyon hasonló napi középhőmérsékleti
adatokkal jellemző napok terhelési görbéit vettük össze egymással. Összességében olyan időszakokat kerestünk,
amelyekben (1) a hét napjai megegyeztek (hétfő-hétfő, kedd-kedd, stb., nevezzük ezt most naptárhatásnak), (2)
amelyek során a napelemes betáplálás és (3) a napi középhőmérséklet is nagyon hasonló volt.
E peremfeltételek mentén a koronavírus első hetében (március 3. hetén) a hétfő, a kedd és a csütörtök volt
összehasonlítható az előző heti megfelelő napokkal. A koronavírus első hete a két héttel korábbi időszakkal szombat
és vasárnap esetében felelt meg a feltételeknek.
A PV-betáplálási hatástól, az időjárási (hőmérsékleti) és naptárhatástól megszűrt napok terhelési görbéi közötti
különbség feltételezésünk szerint a koronavírus hatásának számlájára írható. Eredményeink a következők (a zöld
görbék mutatják a koronavírus hetében mért terheléseket).

Látható, hogy a koronavírus hatásait mutató és az egyéb hatásoktól mentes, a koronavírus hetében felvett zöld
terhelési görbék az összehasonlítás alapját képező, az előző heti azonos nap, azonos PV-betáplálású és
hőmérsékletű napok görbéik alatt futnak, vélhetően ez a koronavírus hatása. A terhelés koronavírusmentes
időszaktól való átlagos elmaradását (a fenti görbék különbségének átlagát) külön ábrán (ld. következő ábra)
szerepeltetjük. Ez jelzi a koronavírus első hetében tapasztalt társadalmi és gazdasági történések hazai, hétköznapi
villamosenergia-terhelésre gyakorolt hatását. A terhelés a lenti ábrán szereplő mértékben marad el a szokásos
terhelésektől (a pozitív érték tehát azt jelzi, hogy a terhelés mennyivel alacsonyabb a megszokott értéknél).

Az adatok azt mutatják, hogy hétköznapokon a hajnali (0-5h), napközepi (11-14h) és késő esti (22-24h) terhelések
minimálisan (0-50MW-tal) maradnak el a koronavírus-mentes napok terhelésétől, azonban a délelőtti (5-11h) és a
délutáni-esti (14-22h) terhelések érdemben alulmúlják a szokásos rendszerterhelési értékeket. Érdemibbnek
mondható terheléscsökkenés tehát munkaidőben és az esti órákban van (kivéve ebédidő), az éjszakai terhelés
érthető módon kevéssé változik, hisz az éjszakai terhelést okozó tevékenységekre a társadalmi változások,
korlátozások a koronavírus első hetében (március 3. hetében) még nem terjedtek ki (pl.: a három műszakban működő
ipari üzemek ekkor még nem álltak le). A terhelés átlagos elmaradása a koronavírus-mentes hétköznapoktól
118MW, az átlagos fogyasztáscsökkenés napi 2,8GWh (2,2%).
A koronavírus első hetének hétvégéjén tapasztalt terhelések két héttel azt megelőző szombat-vasárnap
terheléséhez viszonyított értékeit mutatják a következő ábrák.

A görbék különbségének átlagát a lenti ábra mutatja, vagyis a hétvégi rendszerterhelés a koronavírus hatására
átlagosan ennyivel marad el a két héttel korábbi hétvégi napok terheléséhez képest.

A terhelés átlagos elmaradása a koronavírus-mentes hétvégéktől 224MW, az átlagos fogyasztáscsökkenés napi
5,4GWh (4,6%). A koronavírus hétvégén tapasztalt, kissé nagyobb hatásának magyarázatát egyelőre nem ismerjük.
A koronavírus hatása a villamos energia fogyasztására a koronavírus-helyzet kiéleződésének első (március
harmadik) hetében a fogyasztás körülbelül 2,8%-os csökkenése, és a terhelés 50-300MW közötti csökkenése.
Vélhetően a kereslet enyhe visszaesése is szerepet játszott abban, hogy a hazai villamosenergia-tőzsdén jegyzett
zsinórárak a február végén és március elején tapasztalt 36-40 euró/MWh-s szintről a koronavírus beköszöntének
idejére, vagyis március harmadik hetére 30 euró//MWh környékére süllyedtek.
Budapest, 2020. március 25.
Dr. Hugyecz Attila

Melléklet (A3-as méret): A koronavírus okán hozott, vélhetően villamosenergia-piaci hatással is bíró intézkedések listája
Adataink forrása: MAVIR, HUPX, Nemzeti Jogtár, különböző híroldalak, BKK.

Melléklet: A koronavírus okán hozott és tapasztalt, vélhetően villamosenergia-piaci hatással is bíró intézkedések (piros szín: vélt fogyasztáscsökkenési hatás, zöld szín: vélt fogyasztásnövekedési hatás)
Intézkedések lényege

2020. március 11.

15 órától kezdődő érvényességgel elrendelik a veszélyhelyzetet.

Mától bezárnak a felsőoktatási intézmények, csak távoktatás lehetséges.
2020. március 12.

2020. március 13.
2020. március 14.
2020. március 15.

Rendkívüli ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon.
Bölcsődék, óvodák bezáHATnak.

Terjed a home office (ld. P2, OTP, MOL, Richter, Magyar Telekom, OPUS, Graphisoft Park, 4IG,
PannErgy, CIG Pannónia).
A fenti két ok miatt a BKK-járatai 20-40%-os telítettséggel közlekednek, elkezdik ritkítani a
járatokat, így villamosokat, metrókat is. A budapesti utasforgalom 35%-át a diákok adják, az ő
elmaradásuk érdemi tehermentesülés a járműveken, ez a felvett teljesítményre is csökkentő
hatással van.
A cégek között az online kommunikációs csatornákra tértek át, ez és az iskolai távoktatás növeli az
internetes adatforgalmat. Az adatforgalom 20-30%-kal nőtt, a hangforgalom csúcsidőszaki
növekménye a két héttel korábbiállapothoz képest 50%. Nő az IT-hálózati terhelés.
A szolgáltatók az ügyfélkiszolgálást digitális csatornákra terelik (pl. MTelekom, CIG Pannónia).
Ez az első nap, amikor a vedéglátóüzletek, éttermek, kocsmák, üzletek legfeljebb délután 3-ig
tarthatnak nyitva, sokan már egész nap nem nyitnak ki. Elvitelre lehet tovább folytatni a munkát.

2020. március 17.

2020. március 18.

Max. 6-15h-ig tartó nyitvatartás az összes kereskedelmi egységre, kivéve élelmiszerbolt, drogéria,
benzinkút, dohánybolt.
Bezárnak a múzeumok, mozik, színházak, kultúrházak.
Mától beiltják a rendezvényeket, összejöveteleket (kivéve szentmise és nézők nélküli
sportrendezvényeket).
Mától a külföldi személy nem léphet be Magyarországra, a reptéren járattörlések vannak.
Autógyáraink bejelentik a leállást hétfőtől, az erre való felkészülés vélhetően megkezdődik, a
termelés hétfőig való fokozatos leállítása valószínűsíthető.
A BKV mától tanszüneti menetrend szerint közlekedteti járatait (főként a csúcsidőt érinti, a reggeli
és délutáni csúcsban 10%-kal kevesebb járat indul, kb. 200 járművet tehermentesítenek ezzel).

2020. március 19.

2020. március 20.

A MÁV START is átszervezte jegyértékesítését és ügyfélszolgálatát, digitális csatornák felé terelik
az ügyfeleket.
Jelentősen nőtt a NetPincérhez csatlakozó éttermek száma, az elmúlt egy hétben 500 étterem
jelezte csatlakozási szándékát a NetPincér-hez. Az éttermek megpróbálnak tovább működni.
A home office terjedésére jellemző, hogy Budapesten felére csökkent az autóforgalom.
Egyes vállalatok átállnak védőeszköz-gyártásra (pl. maszkok).
Sok cég (37%) tervezi home office elrendelését, fizetés nélküli (kb. 30%), vagy fizetett szabadság
elrendelését (22%).
Különösen érintett a szálláshely-szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi és a szállítás-raktározás
szektor.
400 étterem jelentkezett a Wolt-hoz, az éttermek próbálnak életben maradni, a frissen
munkanélkülivé váltak közül sokból futár lesz.

2020. március 21.
2020. március 22.

2020. március 23.

2020. március 24.
2020. március 25.
2020. március 26.
2020. március 27.
2020. március 28.
2020. március 29.
2020. március 30.
2020. március 31.
2020. április 1.
2020. április 2.
2020. április 3.

Az intézményi villanyfogyasztás csökken, de a távoktatás, a digitális
technológiák növelik a fogyasztást, az eredő kérdéses, vélhetően inkább
minmális fogyasztáscsökkenés.

Néhány határállomás kivételével szinte teljesen leáll a nemzetközi vasúti személyszállításforgalom,
a belföldi szakaszokat "lehetőség szerint" pótolják.
Minimális fogyasztáscsökkentő hatás.
Mától nem magyar állampolgárok személyforgalomban nem léphetnek be Magyarországra (egyedi
kivételek lehetségesek).
Teljes összeomlás az AirBnB piacán, tömeges foglalástörlések (üresen álló lakásokra kell
számítani, kb. 15ezer darab Budapesten).
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.

Mától "bezárnak" az iskolák, távoktatásra térnek át.

2020. március 16.

Várt hatás a villamosenergia-rendszerre (terhelés, fogyasztás)

Mától kezdve csökkenti termelését a Bosch Hatvanban, részleges termelésre áll át márc. 23-ra.
Országszerte a héten 4 nagybank bezárta összesen 6 fiókját, egy-egy fiók átállt a 15 óráig tartó
nyitvatrtásra (azok, amelyek bevásárló központokban működnek).
A vasárnapi szentmisék nem látogathatók, a hívők tévén nézhetik.
Leállnak az autógyáraink (AUDI, Merci, Suzuki, Opel), ez érinti a beszállítói láncot is.
Az AUDI és az Opel már márc. 17-től kezdve fokozatosan leállítja termelését kb. 2 hétre.
A Merci kb. 2 hétre áll le, akit tudnak, engednek home office-ra.
A Suzuki márc. 23-tól április 3-ig áll le a tervek szerint, az Opel egy hétre.
Részlegesen leállt a Bosch Hatvanban, máshol működik, de ahol tud, ő is home office-ol.
Átmenetileg leáll a Continental makói és váci üzeme (hűtő-fűtő csövek és üzemanyagtömlők
gyártása, gumi termékek).
15 ezer darab budapesti, AirBnB-s lakás áll üresen.

Mától leáll a dunaújvárosi Hankook gumigyár (Rácalmáson, 3300 fő foglalkoztatott), várhatóan
április 7-ig szünetelteti a termelést.

Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
A fogyasztás átterelődik az új gyermekmegőrző helyekre.
Iskolai fogyasztás csökken, a fogyasztás áthelyeződik a lakásokba, a
távoktatás (digitális eszközök) intenzívebb használata jellemző. Az eredő
hatás kérdéses.
Az irodai villanyfogyasztás átterelődik a háztartásokba, legfeljebb enyhe
fogyasztáscsökkenő hatás.

Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.

Az eredő hatás vélhetően enyhe fogyasztásnövekedés.
-

Fogyasztáscsökkentő hatás.
Fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.

Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Az eredő hatás kérdéses (nullaközeli).
A vírusmentes állapothoz képest enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Fogyasztás átterelődése az irodákból a lakásokba.
Bizonytalan.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.

A vírusmentes állapothoz képest enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.
Minimális fogyasztáscsökkentő hatás.
Az eredő vélhetően minimális fogyasztásnövekedés.
Érezhető fogyasztáscsökkentő hatás.
Érezhető fogyasztáscsökkentő hatás.
Érezhető fogyasztáscsökkentő hatás.
Érezhető fogyasztáscsökkentő hatás.
Fogyasztáscsökkentő hatás.
Fogyasztáscsökkentő hatás.
Enyhe fogyasztáscsökkentő hatás.

Hatás várt időtartama
2020. március
2020. április
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