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2021 ÁPRILIS

A megújuló aukciók viszonylatában kulcsfontosságú tényező a verseny intenzitá-

sa. Elemzésünk központi kérdése hét esettanulmány vizsgálatán keresztül, hogy

az intenzívebb verseny alacsonyabb árakat eredményez-e. Erre a kérdésre model-

lezés segítségével kerestük a választ. Elemzésünk megmutatta, hogy erősebb

verseny mellett a költségeket fedező árszinthez közeli eredményekre vezet az

aukció, míg a verseny hiánya jellemzően magasabb árszintet eredményez. A vizs-

gált tenderek esetében azonban akadtak kivételek, előfordult, hogy alacsony ver-

seny ellenére is versenyzői ár alakult ki, de az is, hogy intenzív verseny ellenére is

a tökéletes versenyzői árnál magasabb árakat eredményezett az aukció.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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ák közötti versenyt, ugyanis 1-1 GW fix PV és szél kvóta
mel lett további 1 GW-ért versenyzett egymással a két tech-
nológia. A kiírás kifejezetten a nagy erőműveknek kedve-
zett, ugyanis az aukciónak nem volt felső kapacitáskorlátja.

A tenderre 9 GW-nyi ajánlat érkezett, PV dominanciával , a
versenyzői 1 GW kapacitást mind napelemek nyerték el . A
győztes PV erőművek átlagos ajánlati ára 24,47 EUR/MWh
volt, mely a portugál árak után Európa második legalacso-
nyabb PV árait eredményezte. A várakozásoknak megfele-
lően a napelemek esetében a nagyméretű erőművek
domináltak, ugyanis az aukción győztes erőművek átlagos
üzemmérete 79,85 MW volt.

Német (versenyzői)

2020 decemberében3 az év hetedik technológia-specifikus
PV aukciója ért véget Németországban. Az aukción
257  MW-nyi kapacitásért versenyezhettek a napelemek,
melyek kapacitása egyenként nem haladhatta meg a
10  MW-ot. Emel lett a német tender specifikus szabálya,
hogy a földre szerelhető napelemek elhelyezése nem tel je-
sen szabad, az erőművek jel lemzően csak barna mezős te-
rületekre telepíthetőek.

A meghirdetett 257 MW-ra 936 MW-nyi ajánlat érkezett. A
győztes erőművek átlagos üzemmérete 6,12 MW volt, míg a
nyertes ajánlatok súlyozott átlaga 51 EUR/MWh lett.

Magyar (versenyzői)

2021 februárjában4 hirdették ki a második magyar aukció
eredményét. Bár elméletben az aukció minden technológia
számára elérhető, a gyakorlatban egy geotermikus erőmű-
vön kívül minden érvényes pályázatot benyújtóinduló nap-
elemes volt. Az aukció lényegében két külön aukciónak
tekinthető, ugyanis az 1 MW-nál kisebb és az 1 MW-nál na-
gyobb erőművek külön versenyeztek. Utóbbi kategóriában
magas, 50 MW felső kapacitáskorlátot rögzítettek.

A nagy kategóriában 5.3 szoros túl jelentkezés mel lett 185  MW
összkapacitású erőmű nyert. Az átlagár 46,83  EUR/MWh volt
30,83  MW-os átlagos üzemméret mel lett. A kis kategória
esetén háromszoros túl jelentkezés mel lett 25  MW öszkapaci-
tású erőmű nyert, 61 ,50  EUR/MWh-ás átlagáron. Az átlagos
üzemméret ebben a kategóriában 0,83 MW volt.

Olasz (nem versenyzői)

2021 januárjában5 hirdették ki a negyedik olasz többtech-
nológiás megújuló aukció eredményét. A tenderen 1 ,16 GW
kapacitást hirdettek meg, melyre PV és szeles ajánlatok ér-
keztek. Az olasz megújuló szabályozás értelmében az auk-
ción nem vehetnek részt olyan erőművek, melyeket
mezőgazdasági területen terveznek megvalósítani . Ez töb-
bek szerint jelentősen megnehezíti az újonnan épülő olasz
megújuló erőművek megvalósítását.

BEVEZETŐ

2021-re az európai áramtermeléshez kapcsolódó megújuló
támogatás kiosztásának meghatározó formájává vált az
aukció; az európai uniós szabályozás szerint is ez a köve-
tendő támogatáselosztási mechanizmus. A közgazdaságta-
ni elmélet szerint, a tenderek mind rövidtávon, mind
hosszútávon arra ösztönzik a piaci szereplőket, hogy minél
költséghatékonyabbak legyenek, ajánlataikkal minél jobban
kövessék a csökkenő technológiai költségeket, ezzel egyre
alacsonyabb ajánlati árakat, és egyre kisebb támogatási
igényt eredményezve.

A hatásmechanizmus fontos ki indulópontja az intenzív ver-
seny. A kívánt hatékonyságnövekedés ugyanis csak akkor
érhető el , ha a verseny intenzitása kel lőképpen erős ahhoz,
hogy ösztönzőleg hasson a piaci szereplőkre. Ennek hiánya
esetén az aukció, mint eszköz önmagában nem feltétlenül
eredményez olyan árakat, melyek tükrözik a termelés költ-
ségeit. Az európai aukciók elemzése során pedig megfi-
gyelhető, hogy nem minden megújuló aukción alakul ki
versenyzői környezet.

Jelen elemzés hét naperőművi (PV) aukció esettanulmá-
nyán keresztül azt vizsgál ja, mennyire meghatározó tényező
az európai megújuló aukciók hatékonyságában a verseny
intenzitása, vagyis, hogy a versenyzői aukciók ténylegesen
alacsonyabb árakat eredményeznek-e. Az elemzés elsősor-
ban a DTU és REKK által az AURES I I projekt keretében fej-
lesztett megújuló aukciós model lre,1 valamint a REKK
árampiaci EPMM model l jére épül . Az aukciós model l segít-
ségével minden egyes vizsgált aukció esetében megál lapít-
ható egy költségeket fedező ajánlati ár, melyet
elemzésünkben összehasonlítunk az aukción ténylegesen
kialakult átlagárral , megvizsgálva, hogy azonosítható-e
bármilyen különbség a versenyzői és nem versenyzői ten-
derek között. Az elméleti ajánlati ár kiszámolásához szük-
séges a vizsgált piacokon a PV-k számára elérhető
nagykereskedelmi ár ismerete, melyet az EPMM model l jel-
zett előre.

ESETTANULMÁNYOK

Az elemzés 6 ország 7 megújuló aukcióját vizsgálta a PV
technológiára fókuszálva; az elemzésbe bevont aukciókat az
alábbiakban részletesen bemutatjuk. A verseny intenzitását
a túl jelentkezés mértékével ragadtuk meg. Versenyzői auk-
ciónak tekintettük azon aukciókat, melyek esetében a be-
adott ajánlatok és az elnyert mennyiség aránya
(túl jelentkezés) meghaladta az 1 ,5-öt, vagyis legalább más-
félszer annyi ajánlat érkezett, mint amennyi a meghirdetett
mennyiség volt.

Spanyol (versenyzői)

2021 januárjában2 hirdették ki a spanyol többtechnológiás
aukció eredményét. Az aukción naperőművi és szeles pro-
jektek indulhattak a meghirdetett 3 GW kapacitásra. Az
aukciós dizájn csak mérsékelten engedte meg a technológi-

1 Di al l o  A.   -   Ki tzi ng   L.   (2020):   Technol og y  bi as  i n   technol og y  n eu tral   renewabl e

au cti ons  –   Sceanari o  anal ysi s  cond u cted   throu g h   LCOE  si m u l ati on,   AU RES  I I ,D.8.1

2 Wi nners,   pri ces  of  Spai n’s  l atest  renewabl es  au cti on

3 264  M W  Award ed   I n   7th   Tech   Speci fi c  G erm an   PV  Au cti on

4 Ki   fi zet  többet?  Referenci aár  a l atti   a j án l atok  versenye  a   m ásod i k  M ETÁR-au kci ón

5 I tal y  a l l ocates  onl y  20  M W  of  PV  i n   fou rth   ren ewabl es  au cti on

http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2021/02/AURES_II_D8_2_bias_technology_neutral_auctions.pdf
https://www.pv-magazine.com/2021/01/28/winners-prices-of-spains-latest-renewables-auction/
http://taiyangnews.info/markets/264-mw-awarded-in-7th-tech-specific-german-pv-auction/
https://www.pv-magazine.com/2021/01/27/italy-allocates-only-20-mw-of-pv-in-fourth-renewables-auction/
https://www.pv-magazine.com/2021/01/27/italy-allocates-only-20-mw-of-pv-in-fourth-renewables-auction/
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A győztes ajánlatokból 142 MW PV és 472 MW szeles kapaci-
tás volt. A görög aukción bizonyos mértékben megjelent a
verseny, azonban ez nem érte el az előzetesen definiált 1 ,5-ös
küszöbértéket, ugyanis 1 ,4 szeres volt csak a túl jelentkezés.
Látható tehát, hogy a görög aukció a versenyzői és nem ver-
senyzői határán mozgott.8 A megnyert 142 MW-nyi kapacitás
átlagos üzemmérete 3,64 MW lett, 49,81   EUR/MWh-s átlag-
áron.

Az 1 . táblázat mutatja be a vizsgált hét aukció legfontosabb
sajátosságait.

MÓDSZERTAN

A számításokat a REKK és DTU által létrehozott megújuló
aukciós model lel végeztük. A model l tel jesen versenyzői
környezetet feltételezve becsül i meg a költségeket fedező
ajánlati árat. Ezt összevetve az aukción ténylegesen kiala-
kult ajánlati árral megál lapíthatjuk, hogy azonosítható-e el-
térés a kompetitív, i l letve nem kompetitív aukciók között.

A megújuló aukciós model l egy LCOE model l , mely első lé-
pésben kiszámol ja egy adott ország adott technológiájú
erőművének LCOE-ját, a CAPEX, OPEX, a kiegyenlítő ener-
gia költsége, a kapacitásfaktor (mely meghatározza a meg-
termelt energia mennyiségét) valamint a súlyozott
tőkeköltség alapján.

A meghirdetett 1 .16 GW kapacitásra mindösszesen 279 MW-
nyi ajánlat érkezett. A győztesek szinte mind szeles projek-
tek voltak, mindössze nagyjából 20 MW-nyi PV kapacitást
osztottak ki , 68,40 EUR/MWh-os átlagáron.

Horvát (nem versenyzői)

Horvátországban 2020 decemberében6 hirdették ki az or-
szág első megújuló aukciójának eredményét. Az aukción,
bár több technológia is indulhatott, a gyakorlatban techno-
lógiánként eltérő kvótát határoztak meg, így lényegében
ezek technológia-specifikus aukcióknak is tekinthetőek. A
tendert kifejezetten kis méretű erőművekre írták ki , PV-k
esetében 50 kW és 0,5 MW közötti erőművek indulhattak.
Az aukción összesen 88 MW kapacitás volt meghirdetve,
melyből 50 MW kizárólag a PV számára volt fenntartva.

A tenderen végül mindössze 25,5 MW kapacitás került ki-
osztásra, melyből 13,4 MW volt PV. A győztes PV erőművek
átlagos ajánlati ára 83 EUR/MWh lett.

Görög (nem versenyzői)

2020. júl iusban ért7 véget a görög többtechnológiás aukció.
A tenderen maximum 20 MW nagyságú napelemek és ma-
ximum 50 MW nagyságú szélerőművek indulhattak. Az
aukción összesen 625 MW kapacitást hirdettek meg.

Forrás: Saj át g yű j tés az esettanu l m ányok fej ezetben m eg j el öl t források al apj án

* A tel j es au kci óra, a szel es proj ektekkel eg yü tt.

** Az el em zés szem pontj ából csak a PV ered m ények rel evánsak

1 . TÁBLÁZAT: ÁTLAGOS ÜZEMMÉRET, A VERSENY INTENZITÁSA, ÉS KIALAKULT ÁTLAGÁR A 7 VIZSGÁLT AUKCIÓN

6 Croati a   g rants  renewabl es  i ncenti ves  for  25.5  M W  i n   fi rst  ever  au cti on

7 G reece  award s  nearl y  a l l   wi nd ,   sol ar  capaci ty  at  au cti on   as  pri ces  d rop

https://balkangreenenergynews.com/croatia-grants-renewables-incentives-for-25-5-mw-in-first-ever-auction/
https://balkangreenenergynews.com/greece-awards-nearly-all-wind-solar-capacity-at-auction-as-prices-drop/
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Második lépésben a model l meghatározza az optimál is aján-
lati árat, úgy, hogy az erőmű tel jes élettartamra vetített disz-
kontált profitja nul la legyen. A model l azt feltételezi , hogy a
támogatási időszak alatt az erőmű egységnyi bevétele az
ajánlati ár,9 míg a támogatási időszak lejárta után a 25 éves
élettartam végéig az éves átlagos PV-k által elérhető nagyke-
reskedelmi árat kapja meg. Fontos kiemelni , hogy a PV-k ál-
tal elérhető nagykereskedelmi ár az úgynevezett kannibal izá-
ciós hatás miatt jóval alacsonyabb lehet, mint az átlagos
vi l lamosenergia-piaci nagykereskedelmi ár. Ennek oka, hogy
a PV technológia jel lemzően csak egy fix időszakban tud ter-
melni , így magas PV penetráció esetén a napelemek saját ter-
melési óráinak ára jelentősen lecsökkenthet, ezzel csökkentve
saját bevételét. A PV által elérhető éves átlagos nagykereske-
delmi árat a REKK EPMM model l je segítségével jeleztük előre
2050-ig.

A 2. táblázat foglal ja össze, hogy a 6 vizsgált országban
milyen országspecifikus paramétereket feltételeztünk a
számítás során. Fontos kiemelni , hogy a model lezés során
versenyzői körülmények szimulálására törekedtünk, így a
bemeneti értékek kiválasztásánál mindig az ország számára
legkedvezőbbet használtuk. Például , Roth és társai (2021)
alapján a spanyol PV súlyozott tőkeköltség 3 és 9% között
mozog, így a számításban 3%-ot feltételeztünk. Ennek a
megfontolásnak az alapja, hogy versenyzői környezetben
vélhetően azok a projektek nyernek az aukción, melyek a a
legkedvezőbb finanszírozási féltetelek mel lett a legkedve-
zőbb helyre tudják építeni az erőművet. Ezért, hogy rele-
váns elméleti összehasonlítási alapot kapjunk, a nem
versenyző aukciók esetén is a kedvező feltételezéseket
használtuk. R

* AU RES  I I   Au cti on   d atabase,

** Spanyol ország ; N ém etország : Bad ou ard   T  –   d e  Ol i vei ra   D.   M .   –   Yearwood   J .   –   Torres  P.   –   Al tm ann   M .   (2020):   Fi n al   Report  –   Cost  of  En erg y  (LCOE),   Energ y  Costs,   taxes,   and

the  i m pact  of  g overnm ent  i nterventi ons  on   i nvestm ents,   Report  for  the  Eu ropean   Com m i ssi on;

G örög ország : Fanti d i s J. – Band ekas  D.   V.   –   Potol i as  C.   –   Vord os  N .   (201 3):   Cost  of  PV  el ectri ci ty  –   Case  stu d y  of  G reece,   Sol ar  Energ y,   91 ,   pp.   1 20-1 30; A többi ország esetében a

G l obal Sol ar Atl as su g árzási ad atai al apj án becsü l ve,

*** Spanyol ország , N ém etország , Ol aszország : I REN A  (2020):   Renewabl e  Power  G enerati on   costs  i n   201 9;

M ag yarország : I nnováci ós  és  Technol óg i ai   M i n i sztéri u m   (2020):   N em zeti   Energ i a-   és  kl ím aterv; H orvátország és G örög ország esetében a M ag yarország ra vonatkozó értéket

al kal m aztu k.

† Bi g   Data   and   the  Di g i tal i sati on   of  Sol ar  PV A forrás ál tal m eg j el öl t értéket teki ntettü k a n ém et értéknek, m ég a többi ország esetén a CAPEX-ek arányának fü g g vényében

becsü l tü nk.

†† Ded d eca   J .   G .   -   Opi nska   L.   G   –   van   N u ffel   L.   –   Al tm an n   M .   (2020):   Fi n al   Report  –   N etwork  costs,   energ y  costs,   taxes  an d   th e  i m pact  of  g overnm ent  i nterventi ons  on

i nvestm ents,   Report  for  th e  Eu ropean   Com i ssi on

††† N ém etország : Varti ai nen   E.   -   M asson   G .   -   Breyer  C.   -   M oser  D.   –   Rom án  M ed i na   E.   (201 9).   I m pact  of  wei g hted   averag e  cost  of  capi tal ,   capi tal   expend i tu re,   and   other

param eters  on   fu tu re  u ti l i ty-scal e  PV  l evel i sed   cost  of  el ectri ci ty.   Prog ress  i n   ph otovol tai cs:   research   an d   appl i cati ons,   28(6),   pp.   439-453;

Az összes többi ország esetében: A. Roth, R. Brü ckm ann , M . J i m eno, M . Du kan, L. Ki tzi n g , B. Brei tsch opf, A. Al exan d er-H aw, A. L. Am azo Bl anco (2021 ): Report on su rvey resu l ts

and cash fl ow si m u l ati ons – Ri sk l and scape i n the EU i n rel ati on to au cti ons, AU RES I I , Report D5. 2 (m ég nem pu bl i kál t)

9 Ez a m eg fog al m azás a n ém etekre nem tökél etesen i g az, u g yan i s N ém etország -

ban eg y ol d al ú prém i u m tám og atási rend szer m ű köd i k, vag yi s, ha az el ad ási ár na-

g yobb, m i nt az aj ánl ati ár, akkor az erőm ű m eg tarth atj a a többl etbevétel t. M i vel a

m od el l ezésben éves átl ag árakat használ tu nk, az eg yol d al ú és a kétol d al ú prém i u m -

rend szer l ényeg ében u g yan arra az ered m ényre vezet.

2. TÁBLÁZAT: MODELLEZÉSNÉL HASZNÁLT ORSZÁGSPECIFIKUS INPUT ÉRTÉKEK

http://aures2project.eu/auction-database/ 
http://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/11/Final-Report-Cost-of-Energy-LCOE.pdf
https://globalsolaratlas.info/download
https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf
https://www.taylorhopkinson.com/big-data-digitalisation-of-solar/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/06abcbec-1740-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pip.3189
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A bemutatott bemeneti értékeken túlmenően az 1 . ábra
mutatja meg az EPMM model l segítségével előrejelzett, a
PV által elérhető éves nagykereskedelmi saját órás átlagárat
(vagyis az úgynevezett market value-t), amely jelentősen
befolyásol ja a becsült optimál is ajánlati árat.

Az alap aukciós model lbecslésen felül végeztünk egy kapa-
citással ki igazított becslést is. Mint az 1 . táblázatból megál-
lapítható, a hét vizsgált aukción meglehetősen eltérő a
nyertes erőművek átlagos üzemmérete, mely a horvát
0,24  MW-tól egészen a spanyol majdnem 80 MW-ig terjed.
Látható, hogy ekkora méretkülönbségek mel lett egy ceteris
paribus elemzés során is a méretgazdaságosságból követ-
kezően a nagyobb erőművek alacsonyabb árat kel lene,
hogy becsül jünk. Az eddig bemutatott LCOE alapú számítás
önmagában nem képes a méretgazdaságosság megjelení-
tésére, ugyanis az általunk első körben számított LCOE ér-
ték független a vizsgált kapacitás nagyságától .

A méretgazdaságosság megjelenítése érdekében az IEA
LCOE kalkulátora10 alapján, az amerikai , magyar, olasz és
francia adatokra támaszkodva átlagos értékeket határoz-
tunk meg arra, hogy egy 1 , 10, 25 és 100 MW-os erőmű egy-

ségnyi kapacitásra eső CAPEX-e átlagosan hányszor kisebb,
mint egy 0,5 MW-os erőműé. Ez alapján szorzószámokat
képeztünk az inputként használt CAPEX értékekre. A szor-
zószámok számításánál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy
az eredeti becslés során használt CAPEX adatok egy
10  MW-os erőműre vonatkoznak, és ezzel a feltételezéssel
kal ibráltuk a model lt. Az OPEX értékeket úgy módosítottuk,
hogy az OPEX/CAPEX arány ugyanaz maradjon egy adott
országra, mint méretkorrekció nélkül i becslésnél . Ezzel a
módszerrel a számítás nagyobb bizonytalanságot eredmé-
nyez, de figyelembe veszi az üzemméretből fakadó méret-
gazdaságossági hatásokat is. Az alkalmazott CAPEX
szorzószámokat a 3. táblázat foglal ja össze.1 1

Az eredmények között a ténylegesen kialakult átlagos aján-
lati ár mel lett az aukciós model lel becsült ajánlati árat, vala-
mint a mérettel korrigált becsült ajánlati árat is bemutatjuk.

1 0 Level i sed   Cost  of  El ectri ci ty  Cal cu l ator

1 1 A horvát esetben 0.5 M W-os átl ag os ü zem m érettel szám ol tu n k, m ert en n él

ki sebb erőm ű vekre nem ál l t el ég ad at ren d el kezésre az I REN A ad atbázi sban a

korrekci ó el vég zéséh ez.

1 . ÁBRA: PV ERŐMŰVEK NAGYKERESKEDELMI ÉVES SAJÁT ÓRÁS ÁTLAGÁRA

(2023-2050)

Forrás: REKK szám ítás

2. ÁBRA: A TÉNYLEGES ÉS A MODELLEZETT AUKCIÓS ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A VIZSGÁLT TENDEREK ESETÉBEN

3. TÁBLÁZAT: A KAPACITÁSSAL KORRIGÁLT BECSLÉS SORÁN ALKALMAZOTT

CAPEX SZORZÓSZÁMOK A VIZSGÁLT AUKCIÓK ESETÉN

Forrás: Saj át szám ítás az I REN A LCOE cal cu l ator al apj án

Forrás: REKK szám ítás

https://www.iea.org/articles/levelised-cost-of-electricity-calculator
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A 2. ábra a tényleges aukciós átlagárat, a model l által becsült
árat, valamint a model l által becsült, kapacitással korrigált árat
jeleníti meg a hét vizsgált aukcióra. Az első négy aukción (né-
met, spanyol , magyar nagy méret, magyar kis méret) a túl je-
lentkezés meghaladta az 1 ,5-öt, ami jelzi , hogy biztosan
intenzív volt a verseny, míg az utolsó három esetben (olasz,
horvát, görög), nem volt, vagy csak kis mértékű volt a verseny.

A spanyol aukción a kialakult PV átlagár 24,47 EUR/MWh volt.
A model l által becsült optimál is árak közrefogják ezt az érté-
ket, a méretet mel lőző becslés 29,41 EUR/MWh-ás árat ered-
ményezett, míg a kapacitással korrigált érték 20,65 EUR/MWh-át.
Látható, hogy a spanyol aukción nagyon meghatározó a mé-
rethatás, hiszen az átlagos üzemméret közel 80 MW, mely je-
lentősen meghaladja a többi vizsgált aukcióét. Összeségében
megál lapítható, hogy a kapacitást is figyelembe vevő előre-
jelzés nagyságrendi leg visszaadja a valós aukciós árakat, bár
a becsült érték az átlagárnál kicsit alacsonyabb. Elmondható,
hogy a legkisebb nyertes ajánlat a spanyol aukción 14,89
EUR/MWh volt, és 32 győztes ajánlatból négy olyan is volt,
ami 20  EUR/MWh-nál alacsonyabb árajánlat volt. Ez alapján
- az ismert bizonytalanságok fényében - a spanyol aukció árai
a model lezés alapján a költségeket tükrözik, vagyis a spanyol
esetben az intenzív verseny együtt jár a versenyzői árakkal .

A német aukción a kialakult átlagár 51 EUR/MWh volt, a mo-
del l pedig 42,96, i l letve 44,39 EUR/MWh árat jelzett előre. Né-
met viszonylatban a két model leredmény között nincs jelentős
különbség, hiszen az aukción győztes átlagos üzemméret
majdnem 10 MW. A német eredményekben, a spanyol lal el len-
tétben jelentős különbség azonosítható a tényleges ár és a
model lezett árak között, mely a kapacitással korrigált becslés
esetén is 6,61 EUR/MWh. Az elemzés alapján Németország-
ban az adott inputparaméterek feltételezése mel lett akár több
mint 6,5 EUR/MWh-val alacsonyabb árak is elérhetőek lehet-
nének. Bár a számításokkal nem bizonyítható, de értékelésünk
szerint az eltérés nem közvetlenül a verseny hiányából , hanem
abból a szabályozási akadályból fakad, hogy a németországi
PV telepítésének vannak területi megkötései . Ebből követke-
zően, a német erőművek számára vélhetően nem elérhetőek
a legkedvezőbb pozíciók, melyet az inputok meghatározása
során feltételeztünk; ezzel magyarázható a tényleges és mo-
del lezett eredmények közötti eltérés.

Ezzel szemben a két magyar aukció kapcsán egyértelműen
megál lapítható, hogy az erős verseny leszorította az árakat.
Mindkét magyar aukción a ténylegesen kialakult átlagár ala-
csonyabb, mint a kapacitással korrigált model lezett ár. A nagy
méretkategória esetén a tényleges 46,83 EUR/MWh-hoz 52,44
EUR/MWh-s model lezett érték, még a kis méretkategóriában
a tényleges 61 ,50 EUR/MWh-s árhoz, 66,79  EUR/MWh-s mo-
del lezett érték társul . Az eredmények alapján a magyar auk-
ción alacsonyabb árak alakultak ki , mint amivel tökéletes
versenyzői környezetben a vizsgált inputokkal megtérül egy
naperőműves projekt. Vagyis a számítás vélhetően túlbecsül-
te a fennál ló költségeket, i l letve olyan tényezők is befolyásol-
hatták az aukciós ajánlati árakat, mint a hosszabb
megvalósítási idő (3 év), i l letve a kiegyensúlyozási költségek
hosszabb távon várható csökkenése. Az eredmények alapján
azonban így is egyértelműen megál lapítható, hogy a magyar
aukciós árak mindkét méretkategóriában versenyzőiek.

A versenyzői aukciók esetében tehát a négy vizsgált tender-
ből három aukció kapcsán a model lezés megerősítette, hogy
a ténylegesen kialakult aukciós árak versenyzői árak, egyedül
a német tender volt az, ahol a model lezés alapján alacsonyabb
árak is elérhetőek lehetnek, mely vélhetően a német lokáció-
specifikus szabályozás következménye.

A 3. táblázat utolsó három országára vonatkozó árak nem ver-
senyzői aukciókra vonatkozó eredményeket jeleznek. Olasz-
országban az aukción kialakult PV átlagár 68,40  EUR/MWh
volt, azonban a model lezett ár ennél majdnem 30 EUR/MWh-
val alacsonyabb, mely kapacitással korrigálva 39,04 EUR/MWh
lett. A két érték közötti eltérés drasztikus, az eredmények
alapján egyértelműen ki jelenthető, hogy az olaszországi PV
ajánlati árak jelentősen meghaladják a költségeket fedező ára-
kat. Mint azt már korábban bemutattuk, Olaszországban me-
zőgazdasági területekre telepített erőmű nem indulhat az
aukciókon, mely egyszerre emel i meg az árat (kedvezőtlenebb
helyek érhetőek csak), hasonlóan a már bemutatott német
esethez, és csökkentheti a versenyt is. A 30 EUR/MWh-s kü-
lönbség azonban vélhetően nem magyarázható tisztán a lo-
kációra vonatkozó korlátozásokkal , így feltételezhető, hogy
egy intenzívebb verseny alacsonyabb árakat eredményezne.

Szintén 1 alatti volt a túl jelentkezés mértéke a horvát aukción.
Az aukció különlegessége, hogy az ajánlattétel felső korlátja
0,5 MW volt, vagyis kifejezetten kis méretű erőműveket cél-
zott a kiírás. Ebből következően a spanyol aukcióhoz hason-
lóan a kapacitásalapú korrekció a horvát aukció elemzésénél
is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen míg az alapesetben
az optimál is átlagár 55.1 1 EUR/MWh volt, addig a nagyon ala-
csony kapacitások figyelembevételével ez az érték 81 ,06
EUR/MWh-ra emelkedett. Az aukción kialakult tényleges ár
kicsit magasabb, 83 EUR/MWh volt, mely nagyságrendi leg
megegyezik a model lezett árral , vagyis a kialakult árak nagy-
jából a költségeket közelíti .

Értékelésünk szerint a közel versenyzői árak egy lehetséges
magyarázata, hogy az aukción résztvevő szereplők erőtel je-
sebb versenyre számítottak. Ez két érvvel is alátámasztható.
Egyrészt ez volt Horvátország első megújulóenergia-aukció-
ja, mely fokozott bizonytalanságot eredményezhetett, a részt-
vevőknek jóval nehezebb volt meghatározni a verseny
intenzitását, mint egy sokadik aukció esetén. Emel lett a fel-
ajánlott kapacitás is viszonylag alacsony volt, mindössze 50
MW, mely szintén erősebb versenyt sejtetett.

Végezetül a nem versenyzői aukciók közül a görögnél volt né-
mi túl jelentkezés, ám ez nem haladta meg az 1 .5-szeres érté-
ket. Az intenzív verseny hiánya egy okozója lehet a model lezési
eredmények és a valós árak közötti eltérésnek. A görög auk-
ción kialakult tényleges PV átlagár 49,81   EUR/MWh volt, ez-
zel szemben még a kapacitással ki igazított model lezett átlagár
is 40,30 EUR/MWh, ami majdnem 10 EUR/MWh-val alacso-
nyabb, mint a valós ár. A különbség akkor is megmarad, ha a
legkisebb győztes ajánlati árat vizsgál juk, mely 45,84 EUR/MWh
volt. Az eredmények azt mutatják, hogy ha a model lezett költ-
ségeket fedező árak pontosak, akkor erőtel jesebb verseny mel-
lett alacsonyabb árak is kialakulhattak volna a görög aukción.

Azt láthatjuk tehát, hogy a nem versenyzői olasz és a görög
esetben az árak nem csak a költségeket fedezik, ám a horvát-
nál nagyjából versenyzőinek tekinthetőek.
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Jelen elemzés a REKK és DTU által fej lesztett megújuló
aukciós model l , i l letve a REKK EPMM model l je segítségével
hét PV esettanulmányon keresztül vizsgálta a verseny in-
tenzitása és az ajánlati árak közötti kapcsolatot a megújuló
aukciókon.

Az elemzés fontos tanulsága, hogy a vizsgált aukciós ered-
mények alapján az intenzívebb verseny jel lemzően alacso-
nyabb árakat eredményez, míg a verseny hiánya jel lemzően
a költségek fedezéséhez szükségesnél magasabb árakhoz
vezet. Ez a mintázat megfigyelhető volt a két magyar, a
spanyol , az olasz és a görög tendereken is. A spanyol és a
magyar aukciókon a tökéletes versenyzői környezetben
model lezett és az aukción ténylegesen kialakult árak na-
gyon hasonlóak. Ezzel szemben ugyanezzel a módszertan-
nal vizsgálva az olasz és görög esetben azt találtuk, hogy a
ténylegesnél alacsonyabb aukciós árak is elérhetőek lehet-
tek volna. Ezen megfigyelések alapján a megújulóenergia-
szabályozás és az aukciós dizájn kialakításakor a szabályo-
zónak érdemes olyan rendszert alkotnia, mely biztosítja az
intenzív versenyt az aukción, ezzel elősegítve a kifizetendő
támogatások alacsony szinten tartását.

Fontos azonban kiemelni , hogy a vizsgált aukciók nem
mindegyike i l leszkedik tökéletesen a fent leírt mintázatba.
Németországban bár erőtel jes volt a verseny, a model lezés
alapján mégis a ténylegesnél alacsonyabb árak is elérhető-
ek lehettek volna, míg számításaink alapján a Horvátor-
szágban a verseny hiánya mel lett is versenyzői árak
alakultak ki . Ezen megfigyelések nem mondanak el lent a
vizsgálat konklúziójának, csupán arra hívják fel a figyelmet,
hogy a tényleges versenyen kívül egyéb olyan faktorok is
jelentős befolyással lehetnek a kialakult árra, mint a lokáci-
óval kapcsolatos megkötések, a várakozás, vagy egyéb, a
model lezés során figyelmen kívül hagyott dizájn elemek,
mint a megvalósítási idő. Ezen felül a vizsgálat csak 7 PV
aukciót vizsgált, vagyis a megfigyelések száma alacsony,
specifikusabb következtetések levonásához mélyebb, átfo-
gó elemzésekre van szükség.

Diallo Alfa a REKK kutató
munkatársa. Alapszakos dip-
lomáját az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem alkalmazott
közgazdaságtan szakán sze-
rezte 2014-ben. Tanulmányait
a Közép-európai Egyetem
közgazdasági elemző mes-
terszakán folytatta, ahol
2016-ban szerzett diplomát.
Egyetemi tanulmányai alatt a

Budapesti Corvinus Egyetem Rajk László Szakkol légiumá-
nak is tagja volt. Fő érdeklődési terülte az alkalmazott öko-
nometriai elemzés. A kutatóközponthoz 2016 októberében
csatlakozott.

Szabó László a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen
szerzett közgazdászdiplomát
1995-ben, majd doktori fokoza-
tot 2002-ben. 1998-2002 között
a Gazdasági Minisztérium, majd
a Magyar Energiahivatal mun-
katársa. Ezt követően nyolc évig
az Európai Bizottság Közös Ku-
tatási Központjának (Joint Re-

search Center) kutatója Sevi l lában, ahol hosszú távú
energiapiaci- és klímamodel lezéssel foglalkozott. Munkatár-
saival számos európai kutatási projektben vett részt, köztük
az energiaintenzív iparágak, megújuló energiák i l l . a kl íma-
változás területén, több publ ikáció társszerzője. 2010-től a
REKK szenior kutatója, ahol a vi l lamosenergia-rendszerek,
ezen belül a hálózati szabályozási kérdések, a megújuló
energia támogatási rendszerek elemzésével és oktatásval
foglalkozik, hazai , regionál is i l l . európai kitekintésben. A
REKK vezetését 2018-ban vette át.

REKK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-

Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható

energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az

Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus

elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai lépté-

kű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szerep-

lők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány te-

vékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanya-

gok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és

infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetősé-

gük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleménye-

inek megismerésére.




