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Az áramfelhasználás nem input, hanem 

outputja a modellnek
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Új erőművek

Villamosenergia

-import

Kereslet

Kínálat

96 referencia óra:

-Hétvége/hétköznap (2)

-Hónapok (12)

-Napon belül időszak (4)



▪ Meglévő létesítmények: ~200 létesítmény

▪ Kapacitás

▪ hatásfok(ok) 

▪ felhasznált tüzelőanyag

▪ fix és változó költség

▪ üzembezárás éve

▪ maximális kihasználtság

▪ Új létesítmények: 

▪ Hasonló adatok ~25 különböző technológiára vonatkozóan

▪ Évente eltérő beruházási költségek (pl. PV esetében csökkenő görbe)

▪ Eltérő tőkeköltség az egyes technológiák esetében

▪ Elsődleges forrás: REKK (2018): A 2030-as megújulóenergia-arány elérésének 

költségbecslése; EIA (2019)
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Létesítmények
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Áramimport kezelése a modellben I.

▪ A REKK által fejlesztett Európai Árampiaci Modell (EEMM) modellből a nettó 

import kínálati görbe meghatározása minden egyes időszakra vonatkozóan

▪ Mivel ezek évente eltérhetnek, ezért minden évre külön-külön kínálati görbe -> 

összesen 96 (timeslice) * 35 (évek száma)

▪ Annak érdekében, hogy a TIMES az EEMM nélkül is futtatható legyen, ezért a fix 

kínálati görbe helyett lineáris regressziók alkalmazása

▪ A regresszió a következő tényezőket tartalmazza: CO2 ár, gáz ár, szén ár -> ezzel 

a TIMES-ban önmagában vizsgálható, hogy ezen tényezők változása hogyan 

hatnak az egyes években/az egyes időszakokban a nettó import kínálati görbére
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Áramimport kezelése a modellben II.

0

20

40

60

80

100

120

-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

€
/M

W
h

Nettó import, MW

Referencia CO2 ár, 44 €/t Magas CO2 ár, 80 €/t



▪ Az új kapacitások exogén inputjai a modellnek, nem annak eredménye

▪ Minkét forgatókönyv esetében Paks2 belépésével futtattuk a modellt
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NEKT WEM és WAM forgatókönyvek
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▪ Lehetséges megoldások a távhőszektor kezelésére:

▪ Minden egyes távhőkörzet külön modellezése 

▪ A kereslet oldal nem áll rendelkezésre részletese bontásban

▪ Aggregált módon való kezelés

▪ Egy technológia azok közül, amelyek képesek a végfelhasználókat hővel 

ellátni

▪ Egyedi adatok felvitele nem lehetséges (távhőtermelő élettartalma, 

hatásfoka, stb.)

▪ Alkalmazott módszer:

▪ Minden egyes településen a jelenlegi távhőtermelő maximális 

kapacitására egy aggregált korlát, amely azt biztosítja, hogy ő nem lát el 

más távhőkörzetben lévő fogyasztót

▪ Erős közelítés, de képes lehet kezelni a mostani technológiai 

sajátosságokat

▪ HU-TIMES-DH -> Megújuló potenciál számítások távhőkörzetenként
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Távhőszektor kezelése a modellben



▪ Hálózati veszteségek:

▪ Fix értékekkel kalkulál a modell

▪ Legutolsó Eurostat megbontást alkalmazzuk az egész időszak alatt minden 

kiskereskedelmi komponensre (adók, hálózati és egyéb díjak)

▪ Fogyasztói csoportok megbontása villamos energia kiskereskedelmi 

árkomponens alapján:

▪ Háztartás: 18.6€/GJ

▪ Szolgáltató-szektor és a mezőgazdaság: 15€/GJ

▪ Ipar: 13€/GJ

▪ Távhőelosztás költsége egységesen 6€/GJ
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Kiskereskedelmi ár-feltételezések



Köszönjük a figyelmet!

Mezősi András

andras.mezosi@rekk.hu
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