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20. század
• Integrált villamos társaságok által 

tervezett, felépített ellátó rendszer

• Központilag tervezett, központilag 
irányítható nagy erőművek a 
felhasználói igények helyétől 
független telephelyeken

• Központosított energiatárolás

• Felhasználói igények véletlenszerű 
elhelyezkedése és alakulása

• Egyirányú energiaáramlásra  és 
makro-gazdasági adatok alapján 
becsült csúcsigényekre tervezett 
hálózat

Paradigma váltás a villamos energia ellátási láncban

21. Század
• Erőművek egy részének termelése 

véletlenszerű (főként az új 
megújuló alapúak; pl. szél)

• A fogyasztás egy része az 
intelligens hálózaton keresztül 
bevonható a szabályozásba

• A termelők egy része a fogyasztói 
csúcspontoktól távolodhat (pl. 
szélfarmok)

• Az elosztott termelők másik része a 
fogyasztás közelében létesül

• A villamos hálózat optimálási 
folyamat változik: kétirányú 
áramlás, elosztott tárolás, 
folyamatos optimálás
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nukleáris tiszta szén, gáz szél

szél
megújuló

CHP ipar közintézmények

háztartás

Jövőképem 2020 után
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Energy Policy Vision 2030’

•Exogenous factors:

Segments of Energy Industry analysed: 

• Electricity supply chain  

•Technology trends, breakthrough points:

• Carbon Capture and Storage (CCS) → not before 2030

• Large Scale Electricity Storage → not before 2030

• Smart Grid, Smart Metering → step by step roll out

• Distributed Generation → substantial ratio of new generation (strengthened 

distribution network is necessary)

• Renewable Generation → wind (off-shore), photovoltaic and hydro in large scale 

but biomass, biogas and geothermal could be substantial as well

• Extra High Voltage long distance transmission → not before 2030 (transportation 
between continents is not realistic)
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Energy Policy Vision 2030’

Exogenous factors:

Segments of Energy Industry analysed: 

• Electricity supply chain  

Market conditions:

• Fossil fuel and electricity prices → prices are based on

regional supply-demand’ balance (not national cost based)
but continuous increase (Climate Change Obligations)

• Single functioning Electricity and Gas Market throughout 

Europe → common rules, common market in the EU and in 

the Energy Community countries [transient national policy 

measures (price and export-import control); several factors 
hamper efficient competition]

dr. Szörényi Gábor 

6



Problems: Concentrated Market

• Concentrated (national) markets 

 less chance for effective wholesale and retail 

competition

 solution: creation of regional markets (mitigation 

of market power), EU internal market

Degree of concentration
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A regionális és az egységes európai piac 

várható átalakulása

dr. Szörényi Gábor

Ki versenyez majd?

• Támogatott termelők (megújulók, (részben) kapcsoltak) → kötelező 

átvétel, priority access and dispatch (egyre nagyobb mértékben 

létesülnek és „vonódnak ki” a nagykereskedelmi piacról)

• Új atomerőművek → vélhetően 10-20 éves szerződéseket (PPA) 

igényelhet a finanszírozó

• Gáztüzelésű, rugalmas erőművek → egyre nagyobb szerepük a 

megújulók részarányának növekedésével a rendszerszabályozásban 

→ ha a kiegyenlítő (szabályozási energia) piac ára nem biztosít 

elegendő bevételt a szabályozásban résztvevő erőműveknek, a 

rendszer szabályozhatósága érdekében a rendszerirányító 

rákényszerülhet a kapacitás lekötésre →  egy részük nem versenyez 

a nagykereskedelmi piacon

• Szénerőművek → ha a „Carbon-free Europe 2050” egy közös céllá 

válik és a CCS (carbon capture and storage) nem válik kereskedelem 

éretté, szerepük csökken a nagykereskedelmi piacon

Megoldás: nagyobb regionális, egységes piac!
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• Price trends

• The fall in oil prices and in energy demand was not entirely 

reflected in end-user gas and electricity prices (imperfect 

markets, learning process of end-users in risk management)

%Rate of change in 

electricity prices for 

industrial consumers 

second half-year 2008 

– first half-year 2009

Customer Groups by 

Consumption

IC: 0,5-2 GWh/year

ID: 2-20 GWh/year

Problems : Price Trends II.
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Közepes méretű fogyasztók árai (adók nélkül)
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Tényleges fogyasztói energiadíjak és modellezett 

beszerzési átlagárak
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Szolgáltató-váltás 2009 felhasználási hely alapján volumen alapján

teljes piac 0,23% 11,60%

lakossági 0,00% 0,00%

lakossági + kisfogyasztók 0,15% 0,23%

nem lakossági 3,01% 17,57%

kisfogyasztók (0-20 MWh) 2,39% 2,19%

közepes méretű fogyasztók (20 MWh - 2 GWh) 6,02% 10,59%

nagyfogyasztók (2 GWh - ) 14,85% 23,46%

Szolgáltató-váltási mutatók
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A tangó mozgása:
Egyszerű előre és hátra 
történő haladó lépések -
melyeket kissé kanyarodva 
lehet táncolni.
Ritmus: lassú-lassú-gyors-
gyors-lassú
Jellegzetessége: gyors, 
hirtelen fékezett erőteljes 
haladómozgások, melyek 
szaggatottan váltakoznak a 
szenvedélyes dinamika és a 
feszült szünet között
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