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� U A magyar vi l l amosenergia-rendszer megfel el ő ösztönzőket tartal mazó kiegyenl ítési szabál yozás esetén mérsékel t több-
l etköl tség mel l ett képes l enne akár több ezer megawattnyi időjárásfüggő kapacitást integrál ni . M iközben a magyar-
országi időjárásfüggő áramtermel ő kapacitások aránya a tel jes beépített áramtermel ő kapacitáshoz viszonyítva (6%)
messze el marad az európai átl agtól (25%), a szabál yozható kapacitások aránya közel 50%, jel entősen meghal adva az
európai átl agot.

� U A jel enl egi hazai szabál yozás nem ösztönzi az időjárásfüggő termel őket a pontos menetrend adására. Ez indokol atl anul
magas kiegyenl ítő energiafel használ áshoz és köl tséghez vezet. Becsl ésünk szerint a rossz ösztönzők megszüntetése az
utóbbi időben jel l emző, éves szinten 5-6 mil l iárd forintnyi KÁT mérl egkör-kiegyenl ítési köl tséget a töredékére csökkent-
hetné.

� U A javasol t vál tozás fő komponensei az időjárásfüggő termel ők menetrend-módosítási l ehetőségének kiterjesztése a
tényl eges termel ést megel őző egy óráig, s ezzel párhuzamosan a menetrendtől val ó el térés preferenciál is rendszerének
megszüntetése. A hazai napon bel ül i (intra-day) árampiac 201 6. márciusi indul ása is támogatja a kiegyenl ítési rendszer
hatékonyságának javítását.

� U Szükségesnek l átjuk miel őbb megvizsgál ni jel entős fotovol taikus (PV) kapacitás (~2.000 M W) hazai kiépül ésének rend-
szerintegrációs hatásait és köl tségeit.

� U A megújul ó áramtermel és esetén el sődl eges a hatékony támogatási rendszer megal kotása és al kal mazása, hiszen a ter-
mel ési átl agköl tségek sokkal magasabbak a rendszerintegrációs köl tségeknél .

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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A magyarországi időjárásfüggő áramtermelő
kapacitások aránya a teljes beépített kapacitá-
son belül az egyik legalacsonyabb az EU-ban

Európai összevetésben az időjárásfüggő kapacitások aránya
a tel jes beépített erőművi kapacitáshoz viszonyítva igen
al acsony, 6% körül i M agyarországon, míg az EU-s átl ag kö-
zel 25%-os (1 5% szél erőművi kapacitás, 1 0% naperőművi
kapacitás)

Az EU országai között kiemelkedően magas a
szabályozható kapacitások aránya
Magyarországon

Az időjárásfüggő kapacitásokkal kapcsol atban gyakran
hangoztatott el l enérv, hogy M agyarországon nincs el egen-
dő, az időjárásfüggő-termel és vál tozékonyságának kiszabá-
l yozására al kal mas erőmű. Erre a szabál yozásra a tározós, a
szivattyús tározós vízerőművek és a gázerőművek al kal ma-
sak. M agyarországon ugyan val óban nincsenek i l yen vízi-
erőművek, de ez önmagában nem akadál ya az időjárásfüg-
gő technol ógiák al kal mazásának, hiszen pél dául N émet-

Jel en el emzés cél ja annak vizsgál ata, hogy a hazai rend-
szerbe bei l l eszthető-e nagyobb mennyiségű, akár több ezer
megawattnyi időjárásfüggő vi l l amosenergia-termel ő kapa-
citás, és ennek kapcsán mil yen mértékű szabál yozási köl t-
ségek merül hetnek fel .

A kérdés aktual itását az adja, hogy vészesen közel edik a
2020. év, amel yre vonatkozó 1 4,65%-os megújul ó energia
arány cél tel jesítését vál l al ta M agyarország. A REKK számí-
tásai szerint (a ma érvényesnek tekintett tűzifa-fel használ ás
mel l ett) ennek tel jesítéséhez számottevő új megújul ó áram-
termel ő kapacitás kiépítése szükséges. M ivel a 201 6 végén
hozott kormányzati döntések – részben hál ózati rendszerin-
tegrációs köl tségekre hivatkozva – l ehetetl enné teszik új
szél erőművek építését, ezért a megújul ó fel használ ási cél el -
éréséhez közel 2.000 M W-nyi új fotovol taikus kapacitás
rendszerbe ál l ítására l enne szükség akkor, ha csak erre a
megújul ó technol ógiára támaszkodva szeretnénk a cél el -
érését biztosítani .

Az új M ETÁR rendszerhez kapcsol ódó, 201 6-ban megindul t
jogszabál y-al kotási fol yamat következtében 201 7-ben egy
új megújul ó vi l l amosenergia-támogatási rendszer vál tja fel
a mai kötel ező átvétel i rendszert. Ez a fej l emény megmoz-
gatta az időjárásfüggő megújul ók piacát. Részben ennek
köszönhetően több száz megawattnyi fotovol taikus kapaci-
tás l étesítésére érkezett be engedél ykérel em a M EKH -hez
az el múl t évben.

Az időjárásfüggő megújul ók rendszerintegrációs l ehetősé-
geiről és annak köl tségéről azonban keveset tudunk. Az
utol só jel entősebb, publ ikus el emzést a M AVI R készítette
2008-ban a M agyar Energia H ivatal fel kérésére arról , hogy
mekkora szél erőművi kapacitás integrál ható be a magyar
vi l l amosenergia-rendszerbe az el l átásbiztonság veszél yez-
tetése nél kül . A tanul mány szerint a megl évő 330 M W-nyi
szél erőművi kapacitás mel l é - bizonyos fel tétel ek mel l ett –
további 41 0 M W-nyi kapacitás építhető be a rendszerbe. E
tanul mány egyik cél ja épp ezen, a hazai áramszektor jövő-
beni fej l ődése szempontjából kul csfontosságú kérdésre vo-
natkozó vita fel frissítése és az ahhoz val ó hozzájárul ás.
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A SZÉL, ILLETVE NAPERŐMŰVI KAPACITÁS ARÁNYA A TELJES BEÉPÍTETT

KAPACITÁSHOZ VISZONYÍTVA 2015-BEN AZ EU-S ORSZÁGOKBAN, %

Forrás: ENTSO-E alapján REKK számítás
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A SZABÁLYOZHATÓ KAPACITÁSOK ARÁNYA, ILLETVE AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ KAPACITÁSOK ARÁNYA A TELJES BEÉPÍTETT KAPACITÁSHOZ VISZONYÍTVA

Forrás: ENTSO-E alapján REKK-számítás
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országban, Dániában vagy éppen H ol l andiában az időjárás-
függő termel és aránya igen magas, miközben a szabál yo-
zásra al kal mas technol ógiák aránya el enyésző. Fontos azt
hangsúl yozni , hogy az eml ített országok a rendszerszintű
tartal ékok szinte tel jes egészét – hasonl óan M agyarország-
hoz – hazai forrásból fedezik. A vízerőművek mel l ett a föl d-
gáz-tüzel ésű erőművek is igen gyors reagál ásra képesek,
ezért al kal masak az időjárásfüggő termel és okozta ki-
egyenl ítő energiaigény fedezésére. H a a tározós és szi-
vattyús tározós kapacitáshoz hozzávesszük a föl dgáz-
tüzel ésű erőművekét is, akkor M agyarországon a tel jes be-
épített kapacitás közel 50%-a szabál yozható, miközben az
európai átl ag 32% körül al akul és a magas időjárásfüggő
kapacitással rendel kező N émetországban is csak 20%. Eb-
ből l átható, hogy M agyarország kifejezetten kedvező hel y-
zetben van a szabál yozó kapacitások tekintetében.

A rendszerintegrációs költségek

Az időjárásfüggő vi l l amosenergia-termel és rendszerinteg-
rációs köl tsége számos tétel ből tevődik össze, mel yek közül
társadal mi szempontból azok érdekesek, mel yeket a fo-
gyasztók fizetnek, mivel a termel ő ál tal fizetett köl tségek a
termel ési köl tségek közé sorol hatóak.

1 . U Kiegyenl ítés és tartal éktartás köl tsége: H abár a ki-
egyenl ítés köl tségét jel l emzően az a termel ő fizeti ,
amel y el tér az el őre megadott termel ési menetrend-
től , M agyarországon a megújul ók preferenciál is ki-
egyenl ítési szabál yozásra jogosul tak, és – ahogy l átni
fogjuk – ennek köl tségét döntő részben a vi l l amos-
energia-fogyasztók fizetik. A nagyobb kiegyenl ítő
energia igénybevétel e magasabb rendszerszintű tar-
tal ékot is igényel , amel yet a fogyasztók fizetnek meg
a rendszerhasznál ati díjakon keresztül .

2. U Termel ői profi l ból következő hatások: Az időjárásfüg-
gő termel ők vál tozékony termel ése miatt a többi ter-
mel őnek nagyobb rugal massággal kel l rendel keznie,
hogy a keresl et-kínál at egyensúl ya fennmaradjon. M i-
vel az el emzett megújul ó energiaforrások közel nul l a
vál tozó köl tség mel l ett képesek termel ni , így csök-
kentik a nagykereskedel mi árat, amel y csökkenő pro-
fitot eredményez a többi erőműnél , i l l etve adott
esetben ki is szoríthat más termel őt.

3. U H ál ózati társaságoknál jel entkező hatások: A jel entős
mértékű decentral izál t termel és szükségessé teheti az
átvitel i és az el osztó hál ózatok megerősítését, i l l etve
jel entős hatással l ehet a vi l l amos energia hál ózati
veszteség mennyiségére is. M íg al acsony decentral i-
zál t megújul ó termel ésű penetráció mel l ett a hál ózati
veszteség csökken, egy bizonyos szint fel ett már nö-
vekszik.

Az időjárásfüggő termelés nem szükségszerűen
növeli a tartalékkapacitás-igényt

H abár a szakirodal mi becsl ések al apján egységnyi időjárás-
függő kapacitás-növekmény annak 1 -8%-ával növel i a szük-
séges tartal ékkapacitást, a gyakorl atban fontos el l enpél dá-
kat is tal ál unk. N émetországban 2008 és 201 5 között a be-
épített időjárásfüggő kapacitások 28 GW-ról közel 80

GW-ra növekedtek, miközben a l ekötött tartal ékok mennyi-
sége 20 %-kal csökkent ebben az időszakban. A csökkenés
mögött a következő tényezőket azonosítatta be H irth és
Ziegenhagen (201 3):

� U Jel entősen nőtt a szél erőművi és naperőművi terme-
l és, továbbá a keresl et el őrejel zésének pontossága;

� U Csökkent az erőművek (bel eértve a fosszi l is- és
atomerőművek) kiesésének val ószínűsége;

� U A rendszerirányító köl tségérzékenyebbé vál t és ki-
sebb rendszertartal ékokat határozott meg;

� U N övekvő napon bel ül i piaci l ikviditás;

� U A németországi rendszerirányítók szorosabb együtt-
működése.

A hazai megújulókra vonatkozó kiegyenlítő-
energia-szabályozás torz ösztönzőkkel bír

A hivatkozott 2008-as M AVI R-tanul mány megjel enése óta
jel entős, az időjárásfüggő megújul ók hál ózati integrációját
támogató vál tozások történtek a magyar vi l l amosenergia-
rendszerben. Egyrészt a föl dgáztüzel ésű kapcsol t erőművek
a KÁT-jogosul tság megszűnésével megjel entek a szabál yo-
zási tartal ékpiacon, erősítve a piaci versenyt, amel y jel entős
mértékű áresést eredményezett. M egszűnt a mérl egkörök
al ul -menetrendezésre val ó ösztönzése, kial akul t a napon
bel ül i kereskedel em, i l l etve fej l ettebb időjárás el őrejel zési
szoftverek jel entek meg, amel yek javították az időjárásfüg-
gők menetrendadási pontosságát, kül önösen a tényl eges
termel éshez közel i időpontokban.

Ugyanakkor igen rossz ösztönzőket tartal maz a KÁT-os ter-
mel ők menetrendadási és kiegyenl ítő energia szabál yozása
(389/2007-es Kormányrendel et):

A NÉMETORSZÁGI IDŐJÁRÁSFÜGGŐ KAPACITÁS ÉS A LEKÖTÖTT

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

Forrás: H irth – Ziegenhagen, 2015
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� U Jel enl eg minden KÁT-os termel őnek l egkésőbb t-1
napon 1 0:00-ig menetrendet kel l adnia, amel y később
már nem módosítható, így a termel őnek 1 3-37 órára
kel l el őrejel zést adni . I l yen időtávon igen nagy az el ő-
rejel zési bizonytal anság. Így ez a korl átozás – nem
megl epő módon – igen pontatl an el őrejel zéseket
eredményez.

� U Ezzel egyidejűl eg a KÁT-os időjárásfüggő termel ők
nincsenek is a pontos menetrendadásra ösztönözve.
Számukra a szabál yozás a napi termel ési mennyiség
±50 %-os el térését engedi meg a menetrendhez ké-
pest, s csak e föl ött kel l szabál yozási pótdíjat fizetni-
ük. Ennek eredménye, hogy a KÁT mérl egkör
kiegyenl ítési köl tségének több mint 90%-át a menet-
rendtől el térő termel ők hel yett a piaci (nem egyete-
mes szol gál tatói) végfel használ ók fizetik.

Ezek a rossz ösztönzők 201 5-ben azt eredményezték, hogy
a szél erőművek átl agos el térése az utol só érvényes menet-
rendtől 31 %-os vol t M agyarországon. Ez az érték már pusz-
tán azzal a fel ére csökkenthető l enne, ha a menetrendet az
el őző órai ténytermel éssel fel el tetnénk meg! Ennél azonban
sokkal pontosabb és kifinomul tabb el őrejel zési technikák
l éteznek, így a hiba akár néhány százal ékra is csökkenthető
l enne. 201 6 el ső fel ében a havi átl agos KÁT kiegyenl ítési
köl tség 450 M Ft-ot tett ki , amel y a tel jes kiegyenl ítési köl t-
ség 20-25%-a. Ugyanakkor a KÁT szabál yozási pótdíjak a
kiegyenl ítési köl tség mindössze 6-8 %-át fedezik, a többit a
nem ESZ végfel használ ók fizetik. A M AVI R számításai sze-
rint a szél erőművek nettó kiegyenl ítési díja 4,2 Ft/kWh, míg
a naperőműveké 2,1 Ft/kWh ebben a rendszerben.

A kiegyenlítési és a tartaléktartás költsége lé-
nyegesen elmarad a termelési költségtől

A kiegyenl ítési és tartal éktartási köl tségek még i l yen meg-
engedő szabál yozás mel l ett is l ényegesen el maradnak a
termel ési köl tségektől . M íg hazánkban a szél erőművek ter-
mel ési köl tsége – amel y mel l ett éppen megtérül ő a beruhá-
zás – 65-85 €/M Wh között mozog, addig a kiegyenl ítési
köl tség és a megnövekedett szabál yozási tartal ék növeke-

déséből fakadó köl tségek átl agosan 1 0-1 5 €/M Wh-t tesznek
ki , amel y azonban egy jó szabál yozással l ényegesen csök-
kenthető. A naperőművek esetében a termel ési köl tség 85-
1 60 €/M Wh, míg a kiegyenl ítési és a szabál yozási tartal ék-
ból fakadó köl tségek 1 0 €/M Wh al att maradnak. Ebből is
l átható, mennyire fontos egy hatékony, versenyzői módon
kiosztott megújul ó támogatás, mivel a kiegyenl ítés és tar-
tal éktartási köl tségek nagyságrenddel kisebbek, mint ezen
technol ógiák termel ési köl tsége.

Szerzők

Mezősi András 2006-ban végzett a
Budapesti Corvinus Egyetemen,
ahol 201 4-ben PhD fokozatot is
szerzett. 2006-ban kerül t gyakor-
nokként a REKK-hez, jel enl eg
szenior kutató. Kutatási terül etei a
megújul ó energiaforrások közgaz-
daságtana, a kül önböző energia-
piaci beruházások értékel ése, i l l et-
ve a vi l l amosenergia-piacok köz-
gazdasági model l ezése. Számos
projekten vett részt, amel y során a
hőszektor és az épül etek hőfel-
használ ását model l ezte.

  REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK 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 szak-

mai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia-

és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuá-

lis kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és

a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.

201 6 © REKK Al apítvány
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Jelenlegi nagykereskedelmi ár

Termelési költség - min-max

Mostani kiegyenlítési szabályozás alapján

T-1 órás menetrend esetén a kiegyenlítési

RSZ tartalék
költség

A KÜLÖNBÖZŐ MEGÚJULÓ TECHNOLÓGIÁK TERMELÉSI, KIEGYENLÍTÉSI ÉS

TARTALÉKTARTÁSI KÖLTSÉGE MAGYARORSZÁGON

Forrás: IEA (2015), IRENA (2015), Fraunhofer (2014), francia, német, dán és hol land

tendereredmények alapján REKK-számítás




