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Kihívások

• Dekarbonizáció
• Elsősorban RES-E és EE - nukleáris nem kerül szóba

• Rugalmassági kereslet: időjárásfüggő RES-E

• Új technológiák
• (Kis)fogyasztó központi szerepbe helyezése

• Rugalmassági kínálat: tárolás, DR, aggregátorok, helyi 
energiaközösségek

• Meglévő piacintegrációs akadályok megszűntetése
• Határkeresztező kereskedelemmel kapcsolatos ügyek
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Javaslatcsomag főbb célkitűzései

• Klímapolitikai célkitűzések megvalósítása és a villamosenergia-
szektor dekarbonizációja

• 2030-ra 40%-os ÜHG csökkentés

• Időjárásfüggő és decentralizált megújuló termelés -piaci- integrációja

• jelenlegi 29%-os árampiaci megújuló részarány 2030-ra 50%-ra
növekedhet

• A villamosenergia-piacok alkalmassá tétele a megváltozott 
erőműpark termelésének fogadására

• DAM és IDM piacok rugalmasságának növelése, egyensúlytartás 
szigorítása, hálózatfejlesztés

• A villamosenergia-rendszer kereslet oldali rugalmasságának 
növelése

• dinamikus árazású szerződések & okos mérők, aggregátorok & 
energiaközösségek, tárolók & elektromobilitás
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Piacműködés alapszabályainak változása 

Tevékenység szétválasztás

Szabályozott hálózati hozzáférés

Szabad szolgáltató váltás

Szabad áramértékesítés és 
belépés az áramtermelésbe

Végfogyasztói árszabályozás ESZ-
re szűkül

Határkeresztező piacintegráció

Független szektor szabályozás

Ellátásbiztonság

~ Változatlan

Változatlan

Fogyasztó középpontba helyezése

~ Változatlan

Végfogyasztói árszabályozás 
kivezetése; csak védendő körben

Szerves folyamat: NC-k. Új: tartalék- és 
kiegyenlítő piac; ROC; ACER 

Több ACER határkeresztező jogkör

SoS rendelet; erőművi tender helyett 
kapacitás mechanizmus



A piacszervezés fő szabálya: a tiszta energiapiac 
(energy only market) fenntartása

• Árkorlátok lebontása – szabad ármozgás biztosítása
• Árplafon: nincs, vagy a VOLL (value of lost load) - Árküszöb: -2000 EUR/MWh, vagy alatta

• Árképzést kontrolláló eszközök és intézkedések korlátozása

• Kisfogyasztók és elosztott termelők rugalmassági potenciáljának 
kihasználása
• Okos mérők és dinamikus árazású szerződések

• Aggregátorok és fogyasztói közösségek tőzsdei és kiegyenlítő piaci részvétele

• Elsőbbségi (kötelező) átvétel (priority dispatch) korlátozása
• Megújulók és kapcsoltak elsőbbségi átvétele csak 0,5 MW (15%-os RES kapacitás-arány felett és 

2026-tól 0,25 MW) alatt lehetséges

• Menetrendtartás és egyensúlytartás szabályainak szigorítása
• Megújulók és kapcsoltak mentesítése csak 0,5 MW (2026-tól 0,25 MW) alatt lehetséges

• Másnapi (DAM) és napon belüli (ID) piacösszekapcsolás 
• Kereskedés és menetrend módosítás lehetősége a valós időhöz minél közelebb kerüljön (ENTSO 

javaslat szerint gate opening: 22.00 D-1, gate closure: 1 óra)

• Kiegyenlítő piac regionalizálódása
• Rendszerszintű szolgáltatások ellátásához szükséges tartalékkapacitások mennyiségének 

meghatározása és a kiegyenlítő szabályozási kapacitások napi lekötése „regionális szinten” (ROC 
support TSOs)
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Nemzeti piacok:
fogyasztó, árszabályozás, DSO-k
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Fogyasztók „piaci integrációja”: piaci 
részvételt segítő rendelkezések

• Fogyasztók/aggregátorok/energiaközösségek szervezett piaci részvételének 
lehetősége
• kereskedelmi szabályzatok megfelelő módosítása

• Dinamikus árazású ellátási szerződéshez való jog
• órás tőzsdei piaci árakat tükröző végfelhasználói árképzés >> keresleti válasz 

lehetősége

• Árösszehasonlítás biztosítása, szolgáltatóváltás könnyítése
• független, teljes körű összehasonlítást biztosító, minősített honlapok

• Okos mérők alkalmazása
• okos mérési rendszerek kiépítése szükséges, de továbbra is költség-haszon 

elemzéstől tehető függővé

• bármely fogyasztó jogosult okos mérő felszerelésére

• Aggregátor belépésének lehetővé tétele
• nagyszámú fogyasztó aggregált terhelésével és/vagy termelésével a szervezett 

piacokon (DAM/ID/tartalékpiac) kereskedő piaci szereplő

• Helyi energiaközösségek
• földrajzilag körülhatárolt területen lévő fogyasztók és termelők energia-ellátását 

szervező (mini-energiarendszert üzemeltető) non-profit szervezet (egyesület, 
szövetkezet stb) 

• termelő-hálózatüzemeltető-aggregátor-szolgáltató
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Végfogyasztói árszabályozás

• Alapszabály: 
• Végfelhasználói árak hatósági szabályozása nem megengedett

• Célzott fogyasztói csoportok védelme más eszközökkel 

• Kivételek: 
• Meglévő árszabályozás energia-szegénységben élő és 

sérülékeny fogyasztók esetében az irányelv hatályba lépésétől 
számított 5 évig fenntartható

• 5 éven túl is beavatkozhat a tagállam az árképzésbe „extreme
urgency” esetén (bizottsági jóváhagyás kell)

• Energia-szegélységben élő és sérülékeny fogyasztók definiálása 
tagállami hatáskör 
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Elosztói szerepek és feladatok 

• Rugalmassági szolgáltatások igénybe vétele

• Hálózatfejlesztési beruházások kiváltására 

• Elosztott termelésből, keresletoldali válaszból, aggregátoroktól, tárolóból

• Felmerülő költségek elismerése

• 5-10 éves hálózatfejlesztési terv készítése

• Elosztott termelés és megnövekedett fogyasztás (elektromos autók & 
töltőállomások, hőszivattyúk) fogadására 

• Elosztói tarifák

• Időzónás tarifaképzés lehetősége és szaldósítás megtiltása

• Elektromos töltőállomások kiépítése és tárolók létesítése

• Fejlesztésre kiírt tender sikertelensége esetén, jogi szétválasztással, 5 éves 
„türelmi idővel”

• Adatkezelés?

• Okos mérők fogyasztási adatainak kezelésében 

• Okos mérők felszerelése?

• A jogszabály nem említi az elosztókat
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Piacintegráció
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Hálózati hozzáférés és szűkületek 
kezelése

• Ajánlattételi övezetek (árzónák) felülvizsgálata 

• Ajánlattételi övezet határ = kiegyenlítési árzóna

• Árzóna határainak meghatározása a strukturális szűkületek alapján: 
ajánlati régión belül nincs strukturális szűkület

• Ajánlattételi övezetek határairól a TSO-k javaslata alapján a Bizottság dönt 

• CACM: szokásos alapelvek (aukció, UIOLI)

• + ha marad IDM után ajánlattételi övezeten belüli kapacitás, akkor azt 
kiegyenlítési célokra használják fel

• + TSO nem növelheti a TRM-et kiegyenlítés vagy tartalékmegosztás miatt!

• Hálózathasználati tarifák

• Szabályozott hozzáférés (rTPA) marad a fő szabály

• ACER javaslat a TSO és DSO tarifák harmonizálására

• Határkeresztező kapacitások fejlesztése - ?

• Határkapacitás aukciós bevétel: csak határkeresztező kapacitás 
fenntartásra és fejlesztésre fordítható 
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Regionális működtetési központok (ROC) -
regionálisan releváns funkciók

ROC

ELLÁTÁSBIZTONSÁG; PIACINTEGRÁCIÓ

Közös CB kapacitás 

számítás

Koordinált 

ellátásbiztonsági 

elemzés

Tartalékkapacitás 

regionális szintű  

méretezése 

Regionális szintű 

kiegyenlítő kapacitás 

beszerzés 

Maximum entry kapacitás 

külföldi résztvevő 

számára CRM-ben

TSO

TSO/NEMO

Kiegyenlítő energia 

beszerzés (?)

Tagállami CRM

DA/ID piac

Kiegyenlítő piac

Kapacitás piac
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ROC – főbb jellemzők

• Jogi személy státusz

• Kötelező döntéseket hoz és ajánlásokat fogalmaz meg 

• Management az érintett TSOk-tól; szabályozók 
megfigyelők (USA ISO minta)

• Piacintegrációs (határkeresztező kereskedelmet érintő) 
szempontból kiemelt funkciókat lát el
• DA/ID piacokhoz koordinált határkeresztező kapacitás számítás; 

• kiegyenlítő piachoz kapacitás méretezés és regionális beszerzés 
támogatása; 

• kapacitáspiachoz maximális „külföldi” kapacitás belépési 
lehetőség megállapítása 

• Rövidtávú ellátásbiztonsági feladatokat lát el

13



ENTSO-E szerepváltozás

• ENTSO-E: európai TSO-k egyesülete, de
• az „egyes TSO-k nemzeti érdekeitől” (sic!)  függetlenül 

• a klímavédelmi célkitűzések szolgálatában, a megújuló erőművek 
integrációja érdekében működik

• Új küldetés, új szervezeti és működési szabályzat –
bizottsági felügyelettel

• Korábbi feladatok:
• TYNDP, Európai Network Code-ok kidolgozása

• Új feladatok:
• A TSO-k regionális szervezetei (ROC-ok) működési 

keretszabályainak megalkotása >> felülről vezérelt regionális 
együttműködés

• Kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatos részletszabályok 
megalkotása
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Bizottsági jogalkotás: szabályzatok és 
iránymutatások

• A Bizottság – a tervezet szerint – számos, a határkeresztező 
kereskedelmet érintő kérdésben kap rendeletalkotási jogot

• A ROC-ok földrajzi régióinak meghatározása

• Az ITC keretében kifizethető összegek meghatározása

• Szabályzatok megalkotása és módosítása több új területen:
• CACM kiterjesztése a termelők és fogyasztók korlátozására illetve az újra-

teherelosztásra vonatkozó szabályokkal

• A TSO, DSO és csatlakozási tarifák harmonizált módszertanára vonatkozó 
javaslatok

• Nem frekvenciaszabályozási célú rendszerszintű tartalékok piaci alapú 
beszerzésére vonatkozó szabályok

• Fogyasztó oldali programok (incl. aggregáció; tárolás; fogyasztás korlátozás) 
szabályai

• Cyber biztonsági szabályok;

• ROC-okra vonatkozó szabályok

• Új DC hatérkeresztező vezetékekre vonatkozó felmentés szabályai
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ACER hatáskörök változása

• Az ACER pozíciójának mérsékelt erősítése
• De: nem válik európai szabályozó hatósággá!

• Hatásköri fókusz: hatérkeresztezők & piacmonitoring

• Legfontosabb új döntési jogosítványok: 
• Minden határkeresztező szabályozási kérdésben!

• Ajánlattételi övezetek esete (DE-AT piac) – jó okkal

• CBCA – az eljárás bevált

• A rendszerirányítási régiók meghatározását illetően

• Egyéb új feladatok
• Egyéb piaci intézmények felügyelete (ROC, NEMO-k)

• Szabályzatok és iránymutatások alkalmazásának figyelése

• Infrastruktúra és REMIT jogosítványai változatlanok
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Ellátásbiztonság
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Kapacitásmechanizmusok (CM/CRM)

• ENTSO-E által végzett erőforrás megfelelési elemzés (RAA)

• Ajánlati régió (~tagállami) szinten; 10 éves előre tekintéssel

• Nem épít előzetes tagállami kapacitás-elemzésekre

• Tagállami szintű, elérni kívánt ellátásbiztonsági / megbízhatósági szint 
(reliability standard) meghatározása

• ACER által jóváhagyott, egységes módszertan szerint (LOLE, EEU)

• Ahol a RAA problémát jelez, a tagállam szigorú feltételek teljesítése 
esetén CRM-et alkalmazhat 

• Csak az erőművi beruházások előtt álló szabályozási akadályok lebontása után

• Csak a rendelet/ENTSO-E szerinti részletszabályok betartásával

• A már működő CRM-ket a rendeleti szabályozáshoz kell igazítani annak 
hatálybalépése után

• Ha az ENTSO/RAA szerint nem fenyeget kapacitáshiány, a már meglévő 
tagállami CRM működését is felfüggesztik
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Kapacitásmechanizmus főbb feltételei

N

I

I

N

I
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CRM hatáskörök megoszlása

• ENTSO-E/ACER
• Tagállami szintű erőforrás megfelelőségi vizsgálat (ENTSO/ACER 

módszertan szerint)

• Erőművi jogosultsági kritériumok meghatározása (550 gr CO2/kWh emisszió 
feletti erőművek 5 éven belül kizárva)

• Nem teljesítő erőművek által fizetendő büntetés meghatározásának 
módszere

• Tagállam
• Megkívánt ellátásbiztonsági szint meghatározása (ENTSO módszertan 

alapján)

• Lekötendő kapacitás mértékének meghatározása

• ROC
• Szomszédos országokból beszerezhető kapacitások mértékének 

meghatározása (rendelkezésre álló határkeresztező kapacitásoknak 
megfelelően) 

• Szomszédos TSO-k
• Jogosult erőművi kapacitások regisztrációja és rendelkezésre állásuk 

ellenőrzése (ENTSO módszertan alapján) 20



Erőforrás megfelelőség vizsgálata

• …

Ellátatlan órák száma - óra/év (LOLE – Loss Of Load Expectation)

Referencia forgatókönyv

Alacsony kapacitás forgatókönyv

Magas rendelkezésre állás forgatókönyv

Magas kereslet forgatókönyv

Ellátásbiztonsági standard

Forrás: Dr. Fergal McNamara (Head of CM 
Design): Capacity Market  (2014)

Ki dönt a CRM alkalmazhatóságáról? 

• A kapacitásegyensúly várható szintjét, ill. a LOLE mutatót az ENTSO-E vizsgálat állapítja meg
• Az ellátásbiztonsági standardot a TAGÁLLAM határozza meg 

Az ellátásbiztonsági standardot 
meghaladó LOLE mutató 
kapacitásmechanizmust indokolhat
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Rövid távú ellátásbiztonság – „Risk
preparedness” rendelettervezet

• Cél: felkészülés krízisek megelőzésére és kialakult krízisek kezelésére

• Rövid távon -részben- előrejelezhető krízisek: átviteli hálózat meghibásodása, 
erőművi kiesések, időjárási/ keresleti sokk, megújuló rendelkezésre állás 
lecsökkenése

• Nem előrejelezhető krízisek: természeti katasztrófa, katonai/terrortámadás, 
tüzelőanyaghiány (pl. gázkrízis)

• Alkalmazott eszközök

• Regionális és tagállami krízisforgatókönyvek készítése (ENTSO-E/ROC és 
tagállam feladata)

• Rövid távú (szezonális, heti/napi) regionális és uniós rendszerbiztonsági 
előrejelzések (adequacy assessment) készítése (ENTSO-E és ROC feladata)

• Tagállami felkészülési tervek: krízis megelőzésére és krízishelyzet kezelésére 
tervezett intézkedések gyűjteménye (nincs „étlap” a választható krízis 
megelőzési és kríziskezelési eszközökről; kivétel: korlátozási/kikapcsolási 
sorrend – load shedding plan)

• Jogi háttér 
• A rendelet egy korábbi, eltérő fókuszú és tartalmú direktíva (2005/89) helyébe                                                    

lép
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Kulcskérdések – hazai szemmel

1. Keresletoldali rugalmasság lehetőségei: mekkora 
potenciált látunk benne?

2. Innovációban való részvétel és DSO szabályozás: 
mekkora elosztói fejlesztéseket célozzunk meg és azt 
hogyan finanszírozzuk?

3. Kapacitásmechanizmus (CRM) alkalmazhatósága 

4. Paks 2: Noha a dekarbonizációra sok az alapvető 
hivatkozás, a nukleáris energiára egyetlen utalás sincs

5. ROC – költségek és hasznok 

6. Hatósági végfogyasztói árak és rezsipolitika

7. Regionalizálódás és integrálódás versus nemzeti 
szabályozás
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Köszönjük a figyelmet!

pkaderjak@rekk.hu

lajos.kerekes@rekk.hu
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