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LASSÍTÓ- VAGY GYORSÍTÓSÁV JÖN A PV-K SZÁMÁRA?
TÁMOGATOTT ÉS TÁMOGATÁS NÉLKÜLI MEGÚJULÓK KIHÍVÁSAI
A RÉGIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

2022. június 8-án workshopot tartottunk arról, hogy milyen trendek figyelhetőek meg a régiós és hazai megújulóenergia-piacokon, és milyen kihívásokkal szembesülnek a támogatással, valamint egyre gyakrabban támogatás nélkül megépülő erőművek. Az előadások, a panelbeszélgetés és a közönség hozzászólásai alapján a következők voltak a legfontosabb
megállapítások:
W Bár a nap- és szélenergiakapacitások dinamikusan növekednek Európában, a dekarbonizációs és energiafüggetlenségi törekvések miatt szükség lesz a beruházások ütemének további gyorsítására.
W A támogatások átalakulóban vannak: miközben egyre több tagállam vezeti be az aukciók keretében kiosztott támogatásokat, a szél- és naperőműköltségek csökkenésével az aukciók a jövőben egyre inkább az innovatív technológiákat (pl.
megújuló + tárolás) támogatják majd.
W Terjednek a támogatás nélkül megépülő PPA-projektek, melyeket a vállalatok zöldülési céljai és a mostani energiaár-környezetben a költségmegtakarítási szempontok is motiválnak.
W A növekedés fékje lehet a hálózati csatlakozások szűkülete mind a támogatott, mind a támogatás nélküli megújulóenergia-beruházások számára Magyarországon. Bár a csatlakozáshoz mentességi kritériumként elvárt aFRR-képesség technikailag lehetséges, ahhoz, hogy a naperőművek valóban ki tudják használni a szabályozási képességüket, a szabályozásienergiaés kapacitástermékek továbbfejlesztésére van szükség.
W A szabályozási környezet gyors változása továbbra is kihívást jelent a hazai megújulóenergia-iparág számára.
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3 GW FELETT A HAZAI NAPERŐMŰVI
KAPACITÁS

JAVASLATOK
W

2020-ban az EU tagállamok villamosenergia-fogyasztásának 37,5%-a származott megújuló energiaforrásból. A fejlődés motorja egyértelműen a nap- és a szélenergia.
2010-hez képest a tagállamok fotovoltaikus termelése több
mint hatszorosára, szélenergia-termelése több mint két és
félszeresére nőtt.1
Magyarországon is a naperőművek kapacitása növekszik a
legdinamikusabban. 2021 végén a hazai napelemek beépített kapacitása elérte a 2,954 GW-ot, amelynek egyharmadát a háztartási méretű kiserőművek, kétharmadát pedig a
HMKE méret feletti erőművek teszik ki. A kapacitás 2019 óta
7-800 MW-tal nőtt évente, és ez a jelentős felfutás egyelőre
továbbra is kitart: 2022. I. félév végén a PV kapacitás elérte
a 3,262 GW-ot. 2 Így a NEKT által 2024-re célul kitűzött 3,25
GW-os cél már 2022-ben teljesült.
A PV kapacitások növekedése a termelési adatokban is
meglátszik: 2021-ben a teljes belföldi villamosenergia-felhasználás 43 899 GWh volt, 3 melyből 3 849 GWh-t a fotovoltaikus termelés biztosított. Ez egy év alatt a napelemek
által termelt villamos energia jelentős, 56,5%-kal történő
növekedése, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részaránya 11,9%-ról 14,3%-ra nőtt, és ezzel a napenergiából
előállított villamosenergia-termelés arányát tekintve Magyarország 2021-ben az EU-ban az első helyre érkezett
(11,1%). 4
A növekedés várható üteme továbbra is jelentős: a MAVIR
még további 5000 MW csatlakozási igényt tart nyilván, és
töretlen a HMKE-méretű napelemek iránti érdeklődés is,
nem csak a lakosság, hanem egyre nagyobb mértékben a
kereskedelmi és ipari szektor részéről. 5 A 2022 júniusában
kihirdetett hatodik METÁR-tender eredményei alapján újabb
271 MW naperőmű építése nyert támogatást, melyek legalább 27 MW akkumulátoros villamosenergia-tárolót is építenek. 6 Kormányzati előrejelzések szerint a hazai
fotovoltaikus kapacitás 2024-re eléri a 6 ezer megawattot, 7
és 2030-ra a 12-13 GW-ra is nőhet. 8 A „Fit for 55” megemelt
klímacéljai és a RePowerEU miatt hazai megújulós célkitűzések felülvizsgálata, és akár további gyorsulás is szükséges
lehet.
1. ÁBRA: A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ, AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM
ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS KISERŐMŰVEK BEÉPÍTETT
TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA, 2010-2022.06.01-IG (MW)

Forrás:MAVIR
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2030-as 6000 MW PV célkitűzést a hazai piaci fejlemények
és az aktuális EU-s irányvonalak következtében túl fogjuk
szárnyalni, ezért frissíteni szükséges a hazai megújulóenergia-célkitűzéseket.

W

W

Tekintettel arra, hogy már jelenleg is jelentős kihívást jelent
a naperőművek rendszerbeillesztése, a szükséges hálózatfejlesztési beruházásokat és azok ütemezését is érdemes
folyamatosan felülvizsgálni.

W

Tovább nő az igény a hazai villamosenergia-rendszerben a
szabályozásienergia- és tárolási megoldások iránt.
Az árhatások vizsgálata fontos lesz, mind a nagykereskedelmi árra gyakorolt hatás, mind a napon belüli csúcsok görbéjének alakulása esetében is, de egyelőre a mostani
energiapiaci helyzet egyéb hatásaitól nehéz megtisztítva
látni az eredményeket. 9

ÁTALAKULÓBAN VANNAK A TÁMOGATÁSI
RENDSZEREK
A szél- és napenergia alapú villamosenergia-termelés növekedésében az árcsökkenés mellett jelentős szerepük volt a
kötelező átvételi típusú (feed-in tariff - FIT) támogatási
rendszereknek. A zárt mérlegkörben, garantált, fix áras átvétel biztosította a kiszámíthatóságot. A szél- és napenergiatermelés megugrásával azonban felmerült az igény, hogy
a termelők a megújuló villamos energiát is a villamosenergia-piacokon értékesítsék, így a FIT-támogatásokat fokozatosan váltják fel a prémium támogatási rendszerek (feed-in
premium – FIP), ahogy ezt az EU iránymutatása is kéri.
Emellett a támogatások kiosztásának fő eszközévé az aukciók váltak.10 Az aukciók segítettek felfedni a valós beruházási költségeket, és költséghatékonyabbá tették a
támogatásokat, sok országban megjelentek a nulla támogatási igényű aukciók. Ahol az aukciós rendszerekben újra
emelkednek a támogatott árak, ott általában a versenyt
korlátozó egyéb problémák állnak a háttérben, pl. az engedélyezési eljárások csúszása, vagy a hálózati csatlakozás
szűkössége.11
1 Forrás: EUROSTAT
2 MAVIR: Energia MIX – VER Erőművi Beépített kapacitás és PV Statisztikai adatok
3 MEKH: ENERGIASTATISZTIKA 2021. ÉVES RIPORT – ELŐZETES ADATOK (hálózati
veszteséggel és önfogyasztással együtt 48 885 GWh)
4 MEKH: Árampiac Éves Riport 2021
5 Szolnoki Ádám: Naperőmű beruházások jövőképe Magyarországon prezentáció,
REKK WS 2022.06.08.
6 MEKH sajtóközlemény: A DEKARBONIZÁCIÓS CÉLOK ÉRDEKÉBEN ISMÉT
BŐVÜLNEK A KÖRNYEZETBARÁT VILLAMOSENERGIA-TERMELŐ KAPACITÁSOK
7 Prof. Dr. Palkovics László: Miniszterjelölti meghallgatás, FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁS, Budapest, 2022. május 19,
8 Portfolio: Palkovics László: Az energiatárolás kérdését nem lehet kikerülni
9 2018 és 2021 összehasonlításért lásd Csermeny Ágnes: A naperőművek
nagykereskedelmi piaci árakra és a hagyományos technológiákra gyakorolt hatása
Magyarországon: Közgazdasági Szemle, LXIX. ÉVF., 2022. MÁJUS (547–571. o.)
10 EEAG, illetve a 2022. január 1. óta hatályos új CEEAG iránymutatás
11 Auctions for the support of renewable energy: Lessons learnt from international
experiences, AURES II
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2. ÁBRA: AZ EGYES METÁR-AUKCIÓK NYERTES PÁLYÁZÓINAK AJÁNLATI ÁRAI, VALAMINT A PÁLYÁZATI KÖRÖK SÚLYOZOTT ÁTLAGÁRA

Adatok forrása:MEKH

A szél- és napenergia költségcsökkenése miatt ezen technológiák már Európa több részén önmagukban, támogatás
nélkül is megállják a helyüket. Az aukciók egyre inkább
vagy olyan megújulóenergia-technológiákat segítenek,
amelyek vagy a magasabb költségük miatt még indokolják
a pénzügyi támogatást (pl. ilyen innovatív aukciók a tárolóval kombinált megújulóenergia-erőművek, az agro-PV vagy
lebegő PV berendezések), vagy egyéb energiapolitikai célt
szolgálnak. A holland SDE++ rendszerben például egységnyi ÜHG-kibocsátásra jutó támogatási igény alapján lehet
támogatást kapni, nem csak megújuló villamosenergia-termelésre, hanem megújuló hűtés/fűtésre, megújuló gázokra,
valamint szénmegkötéses technológiákra (CCS, CCU) és
zöld hidrogénre.12 Ugyancsak aukción dől el Németországban, hogy melyik szénerőmű milyen költségtérítéssel hajlandó leállni.13

szolgáló kiírások, mint a 2021. őszi, meglévő erőművek felújítására kiírt, biomassza-erőműveknek támogatást ítélő,
vagy a 2022. tavaszi, PV+ akkumulátortechnológiára kiírt
aukciók.14 Az eredmények azt mutatják, hogy az első három
kör alatt a támogatott árak folyamatosan csökkentek. Az
utolsó két körben azonban a drágább technológiák miatt
emelkedett a támogatott ár, és mivel kevesebb érvényes
pályázat érkezett, mint a kiosztható kapacitás (pontosabban támogatott villamosenergia-mennyiség), a verseny árcsökkentő hatása sem tudott érvényesülni.

JAVASLATOK
W

Magyarországon 2019 szeptembere óta hat pályázati kör
került meghirdetésre a METÁR keretében (ebből egyet
visszavontak). A nemzetközi trendekhez hasonlóan itthon is
megfigyelhető, hogy az első három – elvileg technológiasemleges, a gyakorlatban a naperőműveknek kedvező –
aukció után megjelentek az egyéb energiapolitikai célokat
3. ÁBRA: EURÓPA TOP 10 ORSZÁGA A MEGKÖTÖTT PPA-SZERZŐDÉSEK ÁLTAL
LEFEDETT KAPACITÁS ALAPJÁN, 2021.

Forrás: Pexapark
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Egy előre meghirdetett tendernaptár hiányában jelenleg
sem ismert a következő METÁR-aukció kiírásának időpontja, és a támogatni kívánt technológiák köre. Pedig a RED2
6. cikke szerint a tagállamoknak legalább a következő három évre szóló ütemtervet kell közzétenni a tervezett támogatásokról, beleértve az aukciókat is. A 62/2016 (XII.28)
NFM rendelet 2021. októberi módosítása óta a kiírást elegendő csupán 20 nappal a benyújtás előtt megjelentetni
(NFMR 5.§ (3)). Ez jelentősen csökkenti a résztvevő pályázók számát, hiszen ilyen rövid idő alatt a felkészülés majdnem lehetetlen.

A METÁR-tendereken való nagyobb részvétel érdekében javasoljuk a tendernaptár elkészítését, a felkészülési idő meghosszabbítását, valamint olyan mechanizmusok bevezetését,
amelyek aluljegyzett aukciós körök esetén kiigazítják a pályázati feltételeket.

12 További információ: Stimulation of sustainable energy production and climate
transition (SDE++)
13 Lásd a témáról az Agora Energiewende elemzését: Coal Phase Out in Germany:
The Role of Coal Exit Auctions
14 Az eddigi METÁR-tenderek dokumentumai megtalálhatóak a MEKH honlapján.
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AMIKOR MÁR NINCSEN SZÜKSÉG TÁMOGATÁSRA – ELŐRE TÖRNEK A PPA-K
A beruházási költségek csökkenésével a szél- és naperőművek már Európában is egyre több helyen épülnek támogatás
nélkül, főként hosszútávú villamosenergia-vásárlási megállapodások (power purchase agreement – PPA) formájában. A
PPA előnye a vásárló (más néven átvevő, off-taker) számára,
hogy villamosenergia-költségeinek egy részét függetlenítheti az emelkedő és ingadozó piaci áraktól, emellett segíti a
szervezeti megújulóenergia-célkitűzések teljesítését is. Az eladó legnagyobb gondja találni egy olyan vásárlót, aki nagy
biztonsággal átveszi tőle a megtermelt villamos energiát a
szerződés teljes futamideje alatt (10-20 év), illetve megoldásokat kidolgozni a vásárló esetleges elállására. Az eladó (termelő) számára az előny, hogy a PPA futamideje alatt fix
bevételhez jut, ami a tisztán a piacon történő értékesítéssel
összehasonlítva kevesebb kockázattal jár, így megkönnyíti a
finanszírozást is. Európában a legtöbb PPA-t Spanyolországban és Svédországban kötötték, nagyrészt szélenergiás projektekre, de elkezdett növekedni a naperőművek aránya. A
közép-kelet-európai régióban is nő az érdeklődés a PPA-k
iránt, főként Lengyelországban és Romániában.15
Magyarországon az érdeklődés főként a telephelyi PPA-k
iránt mutatkozik, az ID Energy Group és a LAFARGE által
2022 elején kötött első hazai PPA-szerződés is ebbe a kategóriába tartozik.16 Telephelyi (on-site) PPA esetében megspórolhatóak a villamosenergia-hálózat használatából eredő
rendszerhasználati díjak, azonban a szerződéskötést nehezíti,
hogy a vásárló ritkán rendelkezik megfelelő telephelyi adottágokkal. A jelenlegi jogszabályi környezetben valamennyi
PPA-projektet terheli a Robin Hood-adó,17 ami a METÁR felé
orientálhatja azokat a projekteket is, amelyek támogatás nélkül is megvalósulhatnának.
Az E.ON Energiamegoldások Kft. és a Solar Markt által kialakított és most induló Green Cloud szolgáltatásban több vállalati vásárló által kötött PPA-szerződés biztosítja egy 50 MW
teljesítményű naperőmű finanszírozását. Az E.ON az ügyfelek
ellátását részleges ellátási szerződés keretében vállalja. Mind
az ügyfelek, mind a termelő kockázatainak csökkentése céljából meghatározott időközönként újraindexálják az árat, valamint kilépési lehetőséget is biztosítanak a szerződésből.18

MI LESZ A MEGOLDÁS A PV NÖVEKEDÉS ÉS A
HÁLÓZATI KAPACITÁSOK BŐVÍTÉSÉNEK
ÖSSZEHANGOLÁSÁRA?
A 2017-2021 közötti időszakban a naperőművi projektek intenzíven növekedő száma egyre nagyobb igényt teremtett a
szabad hálózati csatlakozási pontok iránt. A kezdeti időszakban alkalmazott foglalásos rendszer gyengeségei kiütköztek,
egyre többször fordult elő, hogy az elakadó projektek akadályozták a hatékonyabb projektek megvalósulását. Erre reagálva 2021-ben megjelent az új csatlakozási pont kiosztási
rendszer, amelynek célja, hogy összességében a legoptimálisabb projekt kapja meg a csatlakozási jogot: félévente publikálják a szabad csatlakozási pontok elérhetőségét, a szabad
kapacitások kiosztásakor bizonyos tulajdonságok elsőbbséget élveznek (pl. aFRR képesség), valamint pénzügyi biztosíték csökkenti a spekulatív keresletet.19
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A szakma várakozása szerint a 2022 májusi közzétételi listán
szereplő csatlakozási pontokra is már az új kiosztási szempontok vonatkoztak volna, de a május 2-án megjelent közzétételi listán a következő szabad kapacitások szerepelnek:
W az elosztóhálózat-üzemeltetők 0 megavoltamper (MVA)
mértékben határozták meg transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad kapacitásokat (a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű hálózaton),
W az átviteli rendszerirányító ugyancsak 0 MVA-ban állapította meg a villamosenergia-rendszerbe befogadható időjárásfüggő erőművi kapacitás mértékét. 20
Ez azt jelenti, hogy az új erőművek építéséhez nem áll rendelkezésre szabad, kapacitásközzétételi eljárásban kiosztható hálózati csatlakozási kapacitás, így új időjárásfüggő
erőművi kapacitás jelenleg nem, vagy csak egyedi elbírálás
alapján csatlakoztatható, ami a projektfejlesztők számára
nehezen tervezhető helyzetet teremt.
A kialakult helyzetet részben magyarázhatja, hogy a hálózatüzemeltetők az elmúlt időszakban az évi 7-800 MW kapacitásnövekedés biztonságos hálózatba illesztéséhez
számos fejlesztést valósítottak meg, a PV célszámok tervezett idő előtti teljesülése azonban számukra is jelentős kihívásokat jelentett, finanszírozási oldalról is.
A 2025-ös és 2030-as PV célok megvalósításához érdemes
átgondolni a szabad csatlakozási pontok kiosztásának eljárásrendje mellett azt is, hogy milyen finanszírozási modell
biztosíthatja azt, hogy megvalósuljanak azok a hálózatfejlesztések, amelyek lehetővé teszik új csatlakozási pontok
kiajánlását.
A)W Egyes modellekben az elosztótársaságok számára
jóváhagyott szabályozott díjak az előző évben az
adott DSO területén rácsatlakoztatott új PV erőművek számával arányosan automatikusan kiigazításra
kerülnek (a csatlakozások miatt felmerülő addicionális költségek becsült költséggörbéje alapján meghatározva). A német modellben az elosztótársaságok
számára jóváhagyott árbevétel-sapka szabályozás
keretében figyelembe veszik a társaság területén található elosztóhálózatra csatlakozó decentralizált
erőművek számát. 21

15 European PPA Market Outlook 2022, Pexapark
16 CEE Energy News: ID Energy Group and LAFARGE sign corporate PPA of 26 MWp
solar PV capacity in Hungary
17 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről, 4. §, 10. § 1.5
18 E.On: Áttörést hozhat a zöldenergia-piacon az E.ON és a Solar Markt
dekarbonizációs csomagja; valamint Nagy Zsuzsa előadása
19 Lásd 2021. évi LV törvény általi VET-módosítás, aktuális MAVIR Üzemi Szabályzat
20 MAVIR Közlemény a 2022. május 2-i szabad kapacitások publikálásához
kapcsolódóan
21 Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action: Regulation of Grid
Charges és Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (Juli 2017)
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B)W Más modellekben a projekt kivitelezőjének oldalára
kerül az addicionális költségek finanszírozásának kötelezettsége. Ilyen megoldás lehet, amikor a támogatásért kiírt tenderhez kapcsolódóan a csatlakozási
pontra is ajánlatot kell tenni, vagy külön csak a csatlakozási pontra írnak ki aukciót, és a hálózatüzemeltető
az így befolyt összeget köteles a hálózatfejlesztésre
költeni. Portugáliában a 2022 áprilisában lezajlott PV
aukción úgy osztottak ki €47,400 MW/év támogatást,
hogy a támogatási összeg egy részét a hálózatüzemeltető kapja, amelyből biztosítania kell a csatlakozási pontokat. 22
C)W Mivel a hálózati csatlakozási pontok biztosítása a dekarbonizációs célok elérésének fontos eleme, a PV növekedés és a hálózati szabad kapacitások
összehangolása történhet központi forrásokból is, az
EU-s vagy hazai állami szereplők által biztosított finanszírozási konstrukciók keretében megvalósított fejlesztések által (RRF, 23 Modernizációs Alap, TEN-E
források).

A naperőművek bizonyították, hogy fontos szerepük van a
hazai villamosenergia-kereslet kielégítésében, és a hazai
energiastratégia a jövőben is nagymértékben támaszkodik a
napenergiára. Egyre nagyobb a nyomás az elosztó- és átviteli hálózatüzemeltetőkön, hogy a PV növekedéshez szükséges hálózatfejlesztési beruházásokat elvégezzék. A
vártnál gyorsabb növekedési ütem miatt kialakult patthelyzetben érdemes a következő időszakra olyan finanszírozási
megoldást kialakítani, amely biztosítja a mind a támogatással, mind a támogatás nélkül megvalósuló projektek számára a tervezhetőséget, a hálózatüzemeltetők számára pedig
a csatlakozási pontok biztosításához szükséges fejlesztések
költségét. Akár a fogyasztók, akár a projektfejlesztők, akár a
központi források biztosítják a csatlakozási pontok kiajánlhatóságát, szükséges az addicionális költséggörbéknek a
minél pontosabb nyomon követése.

JAVASLATOK
W

Mind a támogatott beruházások, mind a támogatást nem
igénylő PPA-k felfutását nehezíti a kiadható szabad kapacitások stopja. A jelenleg elérhető nulla szabad hozzáférési pont és az egyedi elbírálás rendszere hosszú távon nem
fenntartható.

W

Transzparens, hatékonysági szempontokat is érvényesíteni
képes új megoldásra van szükség a hozzáférési pontok elosztása során. Ez történhet a MAVIR 2021-ben bevezetett
priorizálási elveit követve, vagy aukciók formájában is. Megoldást jelenthet a szabad hálózati kapacitások számítási
módszertanának felülvizsgálata, illetve külföldi példák alapján a hálózati csatlakozás és a PV együttes aukcióztatása
(portugál mintára).

W

Biztosítani kell a hálózati fejlesztések finanszírozását is. Az
addicionális költségekhez hozzájárulhatnak a projektek kivitelezői (a csatlakozási díj, vagy plusz költség formájában),
vagy a hálózatüzemeltető számára elismert szabályozott
átviteli/elosztói díjba beépülhet az adott területen létesülő
PV erőművekkel arányos díjelem. A hálózatfejlesztési beruházások felgyorsítása egyéb, központi forrásokból megvalósuló intézkedésekkel is történhet (EU-s + hazai források).

W

A kiegyenlítési igény növelésének kezelése érdekében célszerű előtérbe helyezni az informatikai és termékinnovációkat, pótlólagos erőművi kapacitások bevonása helyett. A
kapacitáspiacok termékfejlesztései révén a naperőművek is
érdemi szereplői lehetnének a szabályozási piacoknak.

Mindegyik finanszírozási modell esetén a következő időszak
egyik legfontosabb szabályozási kihívása lesz a megújulóenergia-termelés integrálhatóságát biztosító hálózati fejlesztések költséggörbéjének monitorozása, annak érdekében,
hogy a reális finanszírozási igény megállapítható legyen.
A PV növekedés és a hálózati kapacitások bővítésének
összehangolását tehát a jövőben két fontos elem együtt biztosíthatja:
W Az elosztó- és átviteli hálózatokon szükséges hálózatfejlesztések megfelelő finanszírozási modellje;
W és a csatlakozási pontok esetében a mostani nulla kiajánlható pont helyett kiszámítható, hatékony hozzáférési rendszer (akár a MAVIR priorizálási szempontjai,
akár aukcióztatás által)
A csatlakozási feltételek mellett jelenleg a rendelkezésre álló
szabályozási kapacitások is akadályt jelentenek a naperőművek rendszerbeillesztése előtt. Ezt mutatja, hogy a MAVIR július 15-től hatályos Üzemi Szabályzata alapján időjárásfüggő
termelők jelen helyzetben csak akkor csatlakoztathatóak, ha
a névleges teljesítőképességük 30%-ának megfelelő nem
időjárásfüggő aFFR berendezést/tárolót is üzembe helyeznek, 2 óra előretartással. 24 Ez a rendelkezés a májusi közzétételi eljárás egyedi igénybejelentőire is érvényes.
Ahhoz, hogy a naperőművek is a megoldás részei lehessenek,
a villamosenergia-piacon új termékek megjelenése is szükséges. Az elmúlt időszakban az intraday piacon már megjelentek az egyre rövidebb kereskedési idejű termékek, amik
lehetővé teszik a menetrendtől való eltérések valós időhöz
közeli kereskedését; emellett szabályozásienergia-piacon is
lehetőség van napon belüli ajánlatadásra. A kapacitáspiacon
azonban az elérhető termékek továbbfejlesztésére, rövidebb
időtávú termékek bevezetésére lenne szükség ahhoz, hogy a
PV termelők (elsősorban tárolókkal együtt) a szabályozási
piacokon érdemben részt tudjanak venni.
REKK POLICY BRIEF | 03/2022

22 PV magazine: Winners, prices of Portugal’s record-breaking auction for floating PV
23 Lásd például RRF-6.1.1-21, RRF-6.1.2-21
24 MAVIR: A jelenleg hatályos Üzemi Szabályzat
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REKK ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy KözépEurópában üzleti és környezeti szempontból fenntartható
energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az
Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus
elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,
szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy
éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, 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 lehetőségük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek megismerésére.
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a REKK munkatársa. Szakterületei a megújuló támogatási rendszerek
és az energiapiaci megvalósíthatósági tanulmányok. Korábban a KPMG szenior
tanácsadójaként szabályozási
kötelezettségek hatásvizsgálatával, szabályozási stratégiákkal és piacelemzéssel foglalkozott, egy ideig a londoni
iroda Competition and Economics csapatának tagjaként.
Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerezte 2004-ben.
Törőcsik Ágnes

a Budapesti
Corvinus Egyetemen szerzett
közgazdászdiplomát 2005ben. 2011-ben elvégezte a
REKK által vezetett Energiagazdálkodási szakközgazdász
képzést. 2006 óta foglalkozik
a fenntartható energiagazdálkodás és a megújuló energiaforrások kérdéskörével. 2006
és 2015 között az Energiaklub
Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ projektvezetője,
2015 és 2020 között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megújuló energia szakértője. 2020. februárja
óta a REKK Alapítvány programvezetőjeként az alapítvány
szakmai tevékenységét és rendezvényeit koordinálja.
Varga Katalin
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