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Eddigi EU álláspont:

Piaci integráció 
„Energy only

modell”

Nemzeti 
kapacitásmecha

nizmusok

ACER Market Monitoring Report 2015: …. suggest a situation of generation 
overcapacity in the assessed markets where high-price periods have decreased 
significantly or disappeared. Capacity margin for Europe as a whole exceed two 
to three times the most commonly used generation adequacy standards.

DG COMP: 
• 2014/C 200/01. Iránymutatás a környezetvédelmi és energetikai 

támogatásokról.
• 2016. Időközi jelentés a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati 

vizsgálatról



A tények: 11 országban 35 különböző kapacitás mechanizmus 



… amelyek nagyon kevéssé hasonlítanak egymásra



Market Design Initiative: minimalizáljuk a torzítást (1) 

• Market reforms first: csak azokra a problémákra, amelyek 

más szabályozási korrekcióval nem oldhatók meg

– Rögzített végfelhasználói árak, alacsony ársapkák, intraday és  

szabályozási piacokon, határkeresztezőkön versenytorzító tényezők, 

szabályozói környezet bizonytalansága, 

• Standardizált módszertan:

– Ellátás-biztonsági standard

– Európai szintű kapacitás-megfelelőségi vizsgálat (????, ma még nem 

elvárás)



Market Design Initiative: minimalizáljuk a torzítást  (2)

• Költséghatékony és célzott design:
– Helyi kapacitásproblémák -> hálózat fejlesztése

– Időleges kapacitáshiány -> stratégiai tartalékok

– Hosszú távú beruházáshiány kockázata -> market-wide mechanizmus

– Árban versenyezzenek a kapacitástermék kínálói

– Nem torzíthatja az energiapiac működését

• Minimalizálja a versenytorzító hatásokat
– Meglévő és új kapacitások számára is adjon lehetőséget

– Technológia semleges: 
• új technológiák és demand response számára is nyitott.

• A termék definiálásával lehet favorizálni flexibilis kapacitásokat

• CO2 alapon is lehet/kell? diszkriminálni 

– Ne növelje az inkumbens piaci erejét, ne akadályozza a piacra-lépést

– Legyen nyitott a határon túli kapacitások számára



Határon átnyúló részvétel: NEM lehet elhagyni

• Ki vesz részt?

– UK: interkonnektor

– Franciao: külföldi termelő, de csak az elérhető határkeresztező kapacitások mértékében

• Ki vegyen részt?

– Ahol szűk keresztmetszet van!

• Magyarország:

– SK>HU, AT>HU: jellemzően a határkeresztező korlátos

– Délről: ritkán van szűkület, inkább a termelőkapacitás a szűkös. 

• Hogyan lehet garantálni a külföldi szolgáltatás elérhetőségét?

– Interkonnektor: csak rendelkezésre áll, de TSO nem kereskedhet (unbundling!!!)

– Külföldi termelő: tilos (nem is éri meg) előre lekötni XB kapacitást, majd a market 

coupling megoldja  



Piac-összekapcsolás: az árkülönbözet determinálja az importot

prob. AT SK RO

HU 25% 58% 69%

Órás ártüskék (1%) egybeesése, 2014.10.01 – 2017.02.10



Mennyi importkapacitást kell figyelembe venni? 

Ártüskék alatt elérhető határkeresztező kapacitás (MW), 2014.10.01 – 2017.02.10

 HU-SK   HU-AT   HU-RO  HU-HR  HU-UA  HU-RS  Összesen

Átlag 1025 524 191 -147 621 -4 2210

90% 976 400 -286 -651 500 -294 645

95% 400 303 -379 -726 450 -362 -314

90%: az ártüskék idején 90%-os valószínűséggel legalább ennyi import érkezett a 
kereskedelmi menetrend alapján.

• Bár előfordulnak olyan helyzetek, amikor a határon átnyúló kapacitás nem elérhető, 
mégis figyelembe kell venni: sztochasztikus változóként , egy diszkontált értéken (de-
rating).

• A diszkontálás módja/mértéke alapvetően befolyásolja a kapacitás megfelelőség 
megítélését. France: -22%, UK: -6 %(ír) - 68% (holland)

• A középtávon rendelkezésre álló kapacitásokat kell figyelembe venni, mind a 
termelők, mind a határkeresztezők tekintetében !!!



Köszönöm a figyelmet!

csermelya@mekh.hu


