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Importarány és ellátásbiztonság: 
helyzetkép 2015-2018

▪ Magas importarány (éves átlagban 30% körül, 

havi átlagos 25-45% között) + magas 

importkapacitások (4100 MW NTC) = alacsony 

kockázat (NTC: van-e mögötte ténylegesen 

elérhető erőművi kapacitás)

▪ Maradó kapacitások: importtal minden rendben 

–min. 2000 MW (SK-AT szűkítéskor már lehettek 

volna problémák) 

▪ Kritikus árú órák vs importarány: nincs 

összefüggés >> import a merit orderben 

jellemzően a gázosok előtt van

▪ Kritikus órák vs fogyasztás: magas keresleti 

órákban gyakori az ártüske >> a kereslet a 

kulcstényező 

▪ Módszertani korlátok: a másnapi árak 

mérsékelten tükrözik az ellátásbiztonságilag 

kritikus órákat >> a nem tervezett erőművi 

kiesések azonnali hatása a magas fogyasztású 

időszakban a kiegyenlítő árak emelkedésében 

csapódik le (de ott is korlátozottan)

▪ 2017 januári ártüske: van elegendő erőművi 

kapacitás, azok mégsem indulnak be >> nem az 

erőművi kapacitások mennyisége, hanem azok 

minősége és rugalmassága tűnik problémásnak
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Hazai termelés és nettó import 2018

Osztrák és szlovák NTC együttes alakulása 2015-2018



ENTSOE és MAVIR előrejelzések: 
derült ég fátyolfelhőkkel

▪ Seasonal Outlook: európai összehasonlításban is magas nyári és téli importkitettség

▪ MAF: ENS és LOLE szinte minden szcenárióban 0 >> nincs ellátásbiztonsági veszély 

(érzékenységvizsgálat: gyors dekarbonizáció és környező országok szenes kapacitásainak 

gyorsított kivezetése valós kockázatot jelenthet >> átlagos LOLE 0,72 rendkívüli esetben 4 

óra/év )

▪ Mavir: elsősorban a fel- és leszabályozási tartalékok hosszú távú biztosíthatósága lehet 

problémás >> fel irányú forgótartalékok SO GL szerint már 2023-tól elégtelenek
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Kapacitásmechanizmusok és társaik: 

létezhet energiac nélkülük?

▪ Erőművi kapacitások kiépülését és rendszerben tartását segítő eszközök

▪ Központi erőműépítési tender meghirdetése (vagy közvetlen állami beruházás)

▪ Megújuló és kapcsolt energiatermelési (beruházási és működési) támogatások

▪ Szűkösségi árazás alkalmazása (adminisztratív ártüskék)

▪ Kapacitásmechanizmusok (erőművi rendelkezésre állás javadalmazása)

▪ Szürke zóna (rendszerirányító által kötött fogyasztásmegszakítási, vagy egyéb 

szerződések)

▪ Nemzetközi gyakorlat

▪ Amerikai ISO-k/RTO-k többsége kapacitáspiacot (és szűkösségi árazást) működtet

▪ Latin-Amerika: kapacitásdíjak és kapacitáspiacok alkalmazása (liberalizált piacokon)

▪ Európa: 12 tagállam működtet kapacitásmechanizmust (de a termelési döntéseket a 
piaci árjelzések vezérlik)

➢ Tiszta (energy-only) energiapiacok nincsenek >> ez nem jelenti azt, hogy ne 
működnének!

➢ A kapacitáspiacok kiegészíthetik, de nem helyettesíthetik a versenyző energiapiacokat 4



Előnyök és hátrányok: mindennek 
ára van

▪ Kapacitásdíj

▪ gyorsan bevezethető, egyszerűen alkalmazható, rugalmasan változtatható rendszer

▪ egyszerű formája érzéketlen a kapacitásegyensúlyra, bonyolult formája kijátszható 

▪ hatásossága erősen kérdéses, a rendszer stabilitásától erősen függő

▪ Stratégiai tartalék

▪ viszonylag gyorsan életbe léptethető, mérsékelt adminisztrációt igénylő rendszer 

▪ szezonális csúcsok költségtakarékos „biztosítására” alkalmas, a legkisebb torzulást eredményező eszköz

▪ működőképes és versenyképes kapacitások kivonását eredményezheti 

▪ Kapacitáspiacok

▪ jelentős múltra visszatekintő, meglehetősen kiforrott rendszer

▪ bonyolult, hosszas előkészítést, rengeteg féket és ellensúlyt igényel

▪ eredményesen pótolja a „hiányzó pénzt” és megfelelő mennyiségű kapacitást tart a rendszerben

▪ kritikus pontok: tényleges rendelkezésre állás biztosítása 

▪ Szűkösségi árazás

▪ fiatal, kevéssé kiforrott, erősen adminisztratív (hatósági áras) rendszer

▪ alkalmazhatósága az európai self-dispatch rendszerekben erősen kérdéses

▪ képes ártüskéket generálni, de nem képes kiszámítható jövedelmet biztosítani  5

Kapacitás-

mechanizmusok 

fajtái



Európai szabályozás: lehet gúzsba 
kötve táncolni? 

▪ Téli csomag: a kapacitáspiacok alkalmazására vonatkozó részletszabályok

▪ csak ENTSOE által is igazolt ellátásbiztonsági kockázat esetén alkalmazható

▪ csak a piaci torzulások és hatékonytalanságok kiiktatása után 

kezdeményezhető

▪ a stratégiai tartalék támogatott, a kapacitáspiac tűrt, a kapacitásdíj tiltott 

eszköz  

▪ csak átmenetileg alkalmazható

➢ kapacitásmechanizmus alkalmazása 2020 után szinte lehetetlen

▪ Ha mégis sikerül… 

▪ kötelező importverseny: szomszédos országok erőműveinek hatásos 

támogatása?

▪ fogyasztói terhek: a költségek explicit módon megjelennek, a hasznok rejtve 

maradnak

▪ az ellátásbiztonsági hasznok szomszédos országokban is jelentkezhetnek: 

hazai fogyasztók finanszrozzák más országok ellátásbiztonságát?

▪ Rákényszerülhetünk?

▪ dominóelv és a támogatások versenye: ha sokan alkalmazzák, akkor a 

kimaradó tagállamok termelői versenyhátrányba kerülnek
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Felhasznált modellek

▪ Európai Gázpiaci Modell (EGMM)

▪ Az európai gázpiacot modellezi

▪ Egész Európára kiterjed

▪ Jövőbeli változásokat is figyelembe veszi

▪ Európai Árampiaci Modell (EEMM)

▪ Egész Európára kiterjed

▪ Figyelembe veszi a várható keresleti és kínálati változásokat

▪ ~3000 erőművi blokk, ~ 100 határkeresztező kapacitás figyelembevétele

▪ Évente 90 referenciaóra modellezése

▪ Képes az új, fosszilis erőművek beruházását endogén módon kezelni

▪ Nagykereskedelmi villamosenergia-árak előrejelzésére, szimulációjára is alkalmas

▪ Európai Áramtermelői-piac Szimulációs Modell (EPMM)

▪ Egész Európára kiterjed

▪ Figyelembe veszi a várható keresleti és kínálati változásokat; a feltételezések 

megegyeznek az EEMM-mel

▪ Évente 8760 órát modellez

▪ Alkalmas ellátásbiztonsági elemzések elvégzésére
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Vizsgált erőművi forgatókönyvek

8

• Az ITM-mel

egyeztetve hat 

különböző erőművi 

forgatókönyvet 

határoztunk meg

• Két esetben 

feltételeztük, hogy 

2030-ra elkészül két 

új Paksi blokk, 

egyben pedig eggyel 

kalkuláltunk

• Jelentős PV 

kapacitások 

megjelenésével 

számolunk az összes 

forgatókönyv 

esetében

• A szélenergia 

domináns szerephez 

jut három 

forgatókönyv 

esetében is

A vizsgált hat erőművi forgatókönyvben a 2030-as 

beépített kapacitásösszetétel alakulása technológiák 

szerint, illetve a 2017-es beépített kapacitás, MW
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A nettó import minden 

forgatókönyv esetén csökken
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A 2030-as villamosenergia-termelés összetétel, a megújulóenergia-

forrás és a nettó import aránya a vizsgált hat forgatókönyvben

• A nettó import éves átlaga 

2030-ban az 

(-18)-(+30)%-os sávban 

mozog, minden esetben a 

2017-es szint alatt

• Néhány esetben nettó 

exportörökké válunk, de ez 

csak átmeneti, 2030-as 

évek közepére visszaugrik 

a nettó import arány 

• Növekvő megújuló arány, 

forgatókönyvektől függően 

15-35%

• A megújulók képesek 

csökkenteni a nettó 

importpozíciót

• Az Átmenet nélküli 

dekarbonizációs

forgatókönyvet leszámítva 

a földgáz alapú 

villamosenergia-termelés 

jelentős mértékű

• A szén szerepe 

marginalizálódik
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Nincs jelentős különbség a nagykereskedelmi 

villamosenergia-árak alakulásában
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A 2025-ös és 2030-as nagykereskedelmi villamosenergia-ára a vizsgált 

hat forgatókönyvben

• Növekvő ártrend az 

összes forgatókönyvben

• Ennek oka a növekvő 

CO2 kvóta ára, illetve a 

növekvő európai földgáz 

nagykereskedelmi ára

• 2025-ben a legolcsóbb 

és a legdrágább 

forgatókönyvek között 

1,5€/MWh (2,5%) a 

különbség

• 2030-ban szintén 

hasonló nagyságrendű 

eltéréseket 

tapasztalhatunk

• A nagyarányú 

külkereskedelmi 

lehetőségek miatt nem 

igazán figyelhetünk meg 

jelentős eltéréseket a 

forgatókönyvek között



Fontos a költséghatékony 

megújulótámogatás
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A nagykereskedelmi villamosenergia-ár és a megújulóenergia-források 

fajlagos támogatása a „Hatékony támogatás” és a „Magas átvételi ár” 

esetek mellett az elemzett erőművi forgatókönyvekben, €/MWh

• Hatékony támogatás: 

Minden új megújuló 

termelő az LCOE 

értékét kapja

• Magas átvételi ár: 

Egységesen 

100€/MWh-as átvételi 

ár

• A hatékony 

megújulótámogatás 

jelentősen, akár 6 

€/MWh-val is képes 

csökkenteni a 

támogatás fajlagos 

költségét

• A megújulóenergia-

támogatást is 

figyelembe véve a 

forgatókönyvek között 

a legnagyobb eltérés 

2030-ban is 4€/MWh

alatt marad
11



Hosszú távon elegendő profit, hogy fedezze a 

földgáztüzelésű erőművek nagyobb karbantartását
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-Az éves átlagos profit 

fedezni tudja a nem 

kapcsolt földgázos 

erőművek éves fix 

költségét

-2023-2025-től a 

megtermelt profit elegendő 

lehet a nagykarbantartás 

elvégzésére

-A 2020-as években a 

várható profit nem 

elegendő, hogy fedezzen 

egy új beruházást. -> 

átlagos elvárt profitja egy új 

erőműnek: 120-

200€/kW/év

-A Beruházásintenzív 

forgatókönyvben 

megjelenő 1900 MW új 

erőművi kapacitás csak 

akkor reális, ha a bevételük 

kiegészül egyéb 

forrásokkal is (tartalékpiac, 

kapacitáspiaci bevétel)

A nem kapcsolt földgáztüzelésű erőművek éves fajlagos profitja 



Csökken az erőművek földgáz-

felhasználása

13

Az erőművi földgáz-felhasználás alakulása 2020-ban, 2025-ben, 

illetve 2030-ban a különböző forgatókönyvekben, TJ

• Mindegyik 

forgatókönyv 

esetében csökkenő 

földgáz-felhasználást 

tapasztalunk

• Azon 

forgatókönyvekben, 

ahol a megújuló 

erőforrások által 

termelt villamos 

energia magasabb 

szintet ér el, ott 

nagyobb mértékben 

csökken az erőművek 

földgáz-felhasználása

• Ez növeli a földgáz-

ellátásbiztonságot, 

hiszen csökkenti a 

hazai 

importkitettségét

13



A magas megújuló penetráció miatt csak minimálisan 

szükséges visszaterhelni az atomerőművi termelést
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A nukleáris erőművi termelés visszavágásának gyakorisága 

(óra), és mértéke (%) az egyes forgatókönyvekben 2030-ban • A hazai nukleáris 

kapacitásokat a 

Beruházásintenzív 

forgatókönyvben is 

csak évi 45 órában 

kell visszaterhelni

• A magas nukleáris 

kapacitás mellett 

lehetőség van a 

megtermelt 

villamos energiát 

exportálni



A nem-szolgáltatott energia mennyisége nulla, 

de a felirányú szabályozási kapacitás megléte 

kritikus tényező lehet
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2030-ban a felirányú szabályozási potenciál az egyes órákban 

a vizsgált hét forgatókönyvben, a kritikus 1000 órában, MW 

• A modellezési 

eredmények alapján a 

leszabályozási tartalék 

minden egyes órában 

elegendő 

mennyiségben 

rendelkezésre áll

• Szinte mindegyik 

forgatókönyv 

esetében előfordul 

olyan eset, hogy a 

felirányú 

tartalékpotenciál 400 

MW-ra csökken, 

amely lényegesen az 

elvárt szint alatt alakul 

(750 MW Paks II. 

nélkül, 1250 MW Paks 

II.-vel)



Termékpiaci import növelésével, növelhető a 

felszabályozási tartalék mértéke
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Felszabályozási potenciál a legalacsonyabb 1000 órában az egyes 

erőművi forgatókönyvekben, módosítva az osztrák és a szlovák 

importlehetőségekkel, 2030

• Az ENTSO-E elemzések is 

azt mutatják, hogy a szlovák, 

illetve osztrák irányból érkező 

potenciális import minden 

egyes órában legalább a 

határkeresztező kapacitások 

erejéig rendelkezésre áll

• Növelni lehet úgy a hazai 

felszabályozási kapacitást, 

hogy a hazai erőművek 

kevesebbet termeljenek és 

azokat az északi irányú 

import váltsa ki 

• A hazai érintett erőművek 

nem szenvednek pénzügyi 

veszteséget, hiszen a 

csökkenő termelésükből 

származó profitcsökkenést 

ellensúlyozza a 

megnövekedett tartalékpiaci 

bevétel



Hogyan növelhető a szabályozási 

kapacitás?
▪ Fogyasztók bevonása a szabályozási piacra

▪ Jelentős potenciál rejlik ezen szegmens bevonásának a nemzetközi példák alapján

▪ Elő kell segíteni a fogyasztók nagyobb fokú integráltságát

▪ Megújulók és nukleáris erőművek

▪ Az esetlegesen belépő új paksi blokkoknak képesnek kell lenni a leszabályozási 

piacon való részvételre

▪ Az időjárásfüggő-termelők esetében olyan ösztönző szabályozást kell teremteni, 

amely érdekeltté teszi ezen erőműveket az – elsősorban szabályozási – piacon való 

részvételre

▪ Külföldi tartalékbeszerzés

▪ A balkáni országok hatalmas mennyiségű rugalmasan szabályozható vízerőművi 

tározókkal rendelkeznek 

▪ Mivel Magyarország a termékpiacon jellemzően exportáló pozícióval rendelkezik ezen 

országok felé, ezért a kereskedést ez nem befolyásolná érdemben. Javasolt annak 

vizsgálata, hogy hazánk hogyan tudna tartalékkapacitásokat vagy szabályozói 

energiát importálni – közös tartalékbeszerzés révén - ezen országok irányából. 

▪ Amennyiben a fenti lehetőségek kihasználása nem jár sikerrel, és kétségessé válik a 

szükséges tartalékszint biztosítása, akkor erőteljesebb szabályozói lépésre lehet szükség, 

amely közvetlenül (tercier) tartalék nyújtására képes erőművi kapacitás(ok) kiépítését 

ösztönzi.
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Megállapítások és javaslatok

▪ A magas nettó importarány elsősorban versenyképességi kérdés,  önmagában 

nem jelent ellátásbiztonsági kockázatot…

➢ …sőt: a határkeresztező kapacitások további bővítése növeli az 

ellátásbiztonságot

➢ …de: a hazai erőművi kapacitások korlátozott piaci elérhetősége kezelendő 

probléma (és prioritást élvez az új erőművi beruházások beléptetésével 

szemben)

▪ Jelenleg sem az ENTSOE, sem a MAVIR, sem a REKK nem valószínűsít jövőbeni 

ellátásbiztonsági kockázatot >> kapacitásmechanizmus bevezetése egyelőre 

nem idokolt, de:

➢ Közép távon prioritás a távon gázos nagyerőművek rendszerben maradása 

>> jövedelmezőség folyamatos monitoringja 

➢ Ellátásbiztonsági elemzések rendszeres elkészítése + piaci működést segítő 

akcióterv (bízzunk a piacban, de tartsuk szárazon a puskaport)

▪ Szabályozási kapacitások jövőbeni biztosítása nehézségekbe ütközhet (MAVIR, 

REKK elemzés egyaránt alátámasztja)

➢ Külföldi tartalékbeszerzés, keresletoldali szabályozás, egyéb szabályozói 

beavatkozás
18
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