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Jelentős PV kapacitás hatása  

a hazai villamosenergia-rendszerre 

A 2021. március 11-i online workshop összefoglalója 

 

A hazai energiapolitikai tervek kiemelt szerepet szánnak a naperőművi technológiának. A Nemzeti 

Energiastratégiában definiált (és kiválasztott) PV-központú forgatókönyv 2040-re több mint 

10.000 MW napelemes beépített kapacitással tervez. A jövő villamosenergia-piacán emiatt 

kulcskérdés, hogy van-e elegendő flexibilis kapacitás a változó, időjárásfüggő termelés 

kiegyensúlyozására.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával készült kutatásunk azt vizsgálta, hogy 

különböző flexibilis kapacitásokkal – legyen szó földgáztüzelésű erőműről, villamosenergia-tárolókról, 

vagy fogyasztói oldali rugalmassági eszközökről (DSM) – kielégíthetőek-e a szükséges 

tartalékkapacitások, elegendő kínálat áll-e minden órában rendelkezésre, hogy a fogyasztást 

kiszolgálják, illetve elemeztük a nagykereskedelmi árakra és a nettó import pozícióra gyakorolt 

hatásokat is. 

A workshop nyitó előadásában Mezősi András, a REKK kutató főmunkatársa ismertette a modellezés 

célját, módszertanát és főbb eredményeit. Az Európai Árampiaci Modellel (EPMM) végzett elemzés 

különböző méretű beépített naperőmű-kapacitás és különböző fajtájú és méretű flexibilis kapacitások 

hatását vizsgálta 2030-ra és 2040-re, 9-9 különböző forgatókönyv esetén. Referencia-

forgatókönyvként az Energiastratégia feltételezései szolgáltak.  

Az eredmények tekintetében elmondható, hogy 2040-re komoly hatásai mutatkoznak az 

Energiastratégiában tervezett naperőmű-penetrációnak. Jelentős eltérések adódnak az egyes 

forgatókönyvek között is. A nagykereskedelmi árakat vizsgálva a modell 2030-ra még nem, 2040-re 

azonban már jelentős árnövekedést mutat, amit főként a szén-dioxid-kvóta árának emelkedése okoz. 

Azokban a forgatókönyvekben, amelyek új gáztüzelésű erőművek belépésével számolnak, alacsonyabb 

nagykereskedelmi ár adódik 2040-re. Az alacsony, illetve magas PV kapacitású forgatókönyveket 

összehasonlítva kirajzolódik, hogy a merit-order-hatás miatt a magasabb PV kapacitás is alacsonyabb 

nagykereskedelmi árral jár együtt. A naperőművek piaci értéke (market value) – amely azt mutatja 

meg, hogy a nagykereskedelmi piacon értékesítő PV termelő átlagosan milyen bevétellel kalkulálhat – 

2040-re már jelentősen, akár 30 euróval alacsonyabb a nagykereskedelmi árnál. Ezt hívjuk 

kannibalizációnak.  

 

1. ábra – PV kannibalizációs hatás 2030-ban, illetve 2040-ben. Forrás: Mezősi András előadása 
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A modelleredmények azt mutatják, hogy 2030-ra nem változik számottevően a földgáztüzelésű, illetve 

nukleáris erőművek kihasználtsága. 2040-re azonban több földgáztüzelésű erőmű leállása, illetve a 

rendszerben maradók tartalékpiaci jelenléte miatt jelentősen nő a gázos erőművek kihasználtsága. Az 

atomerőműveké azonban csökken, 2040-re már jelentősen gyengíti egymást a nap- és az atomenergia.  

 

 

2. ábra – Nap- illetve atomerőművek termeléskorlátozása az egyes forgatókönyvek szerint. Forrás: Mezősi 
András előadása 

A tartalékpiacon a modellezés során villamosenergia-tárolók, földgáztüzelésű erőművek, fogyasztó 

oldali megoldások (DSM), valamint le irányban a naperőművek részvételével is számoltunk. 2030-ban 

az eredmények szerint minden órában van elegendő tartalékkapacitás, amelyet főként a 

földgáztüzelésű erőművek biztosítanak. 2040-re a földgáz szerepe csökken, a tárolók részvétele nő. A 

DSM is fontos szerepet tölt már be, fel és le irányban egyaránt. A GAS- forgatókönyvben azonban, 

amely nem számol sem új földgáztüzelésű erőművek, sem tárolók, DSM megoldások belépésével, 

felszabályozási tartalékhiány alakul ki 2040-re.   

Fontos eredménye a modellezésnek, hogy az ún. „nem szolgáltatott energia” értéke mind 2030-ban, 

mind 2040-ben nulla, azaz nincsen olyan óra, amikor a hazai villamosenergia-kínálat és az import 

együttesen nem képes kielégíteni a fogyasztást. 

A modellezés eredményei szerint tehát a hazai villamosenergia-rendszer képes a nagymértékű 

napenergia-termelés befogadására.1 Hosszú távon felszabályozási tartalékhiány alakulhat ki, amely 

miatt célszerű rendszerben tartani a földgáztüzelésű erőműveket. A modell szerint 2040-ben magas 

kihasználtsággal működtethető gázos erőművek esetében felmerül, hogy új beruházások akár piaci 

alapon is megvalósulhatnak. Fontos, hogy a naperőművek és az atomerőművek is – amelyek 2040-re 

már komoly versenytársai lehetnek egymásnak – megjelenjenek a tartalékpiacon.  

 

Kiss Evelin, a MAVIR Zrt. rendszerirányítás- és piacműködtetés-fejlesztési igazgatója előadásában 

ismertette, hogy milyen lépésekkel reagál a rendszerirányító az egyre növekvő hazai napelem-

kapacitásra. Elmondása szerint a PV teljesítőképesség növekedése rendszerszinten csak a 

villamosenergia-piac és -rendszer integrációja erősítése révén fenntartható. Ennek kapcsán fontos 

 
1 A modellezés során az elosztóhálózat nem képezte az elemzés tárgyát. 
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előrelépés, hogy elindult egy intenzív együttműködés a MAVIR és az elosztói hálózatüzemeltetők 

között, így a TSO és DSO szinten párhuzamosan zajlik az átviteli és a 132kV-os elosztó hálózati 

fejlesztések tervezése. Az Üzemi Szabályzatban új eljárásrend szabályozza a hálózati csomóponton 

kiosztható kapacitások kezelését. Az elosztói szabályzatban rögzítették, hogy a műszakilag alkalmas 

termelőknek rugalmassági szolgáltatásokat kell nyújtaniuk.  

A jól működő villamosenergia-piaci környezet is fontos a naperőművek integrálásához. Megtörtént az 

NTC alapú napon belüli piacösszekapcsolás, bevezették a 15 perces terméket. Idén júniusban várható 

a jelenlegi 4M piacösszekapcsolás és a nyugat-európai piacösszekapcsolási projekt (Multi Regional 

Coupling, MRC) átmeneti, NTC alapú másnapi összekapcsolása, 2022 elején pedig az áramlásalapú 

másnapi piacösszekapcsolás. A rendszerirányító várakozása szerint ezen lépéseknek üzembiztonsági és 

kereskedelmi szempontból is nagy hozadéka lesz.  

Fontos cél a kiegyenlítő szabályozási piac fejlesztése. Az IGCC projekthez való csatlakozással már valós 

idejű energiacsere történik a TSO-k között, ami nagyjából 50%-kal csökkenti az aFRR tartalékok 

aktiválását. A napon belüli kiegyenlítő szabályozási piacon cél, hogy a kiegyenlítő energia az energia 

valós árát mutassa meg. 2021 január óta a piac szereplői 1 óra előretartással tudnak végső ajánlatot 

adni. Megvalósítandó feladat a napon belüli európai szabályozásienergia-piacösszekapcsolás, illetve a 

PICASSO és a MARI projektek szerinti szabványos aFFR és mFFR termékek bevezetése. Európai uniós 

jogszabály keretében változott a tartalékméretezési módszertan is.   

A villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésére a tartalék- és szabályozási piacon kívül is 

rendelkezésre állnak kiegészítő megoldások, pl. aggregátorok, tárolók, szabályozható naperőművek, 

illetve az előrejelzés, mérés pontosságának javítása. A piaci szereplőkkel való együttműködés 

érdekében a MAVIR Zrt. rendszeres piaci fórumokat és konzultációkat szervez.  

 

A két bevezető előadás után a résztvevők online válaszolhattak a 2030-as beépített naperőmű-

kapacitással, a szükséges tartalékigénnyel, valamint a naperőművek támogatásigényével 

kapcsolatban feltett kérdésekre. A résztvevők véleményét a Metazsúl blogon foglaltuk össze.  

 

A panelbeszélgetés elején Alföldy-Boruss Márk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

főosztályvezetője elmondta, hogy véleménye szerint a naperőműveknek a következő években még 

szükségük lesz valamilyen formájú támogatásra. A miniszter úr ezért továbbra is évi két METÁR-aukció 

megtartására szeretné felkérni a MEKH-et. A legutóbbi eredményeket látva a nagykereskedelmi 

villamosenergia-ár alatti ajánlatot benyújtó nyertesek valójában egy biztosítást szereztek, hiszen a 

támogatott árukat meghaladó piaci referencia ár esetében a rendszer befizetői lesznek.2 A 

minisztérium további árcsökkenésre számít a következő aukciókon, amit Alföldy-Boruss szerint 

árnyalhat, hogy a 62/2016-os NFM rendelet módosítása révén erősebben megjelenik a barnamezős 

területek preferálása.  

Az Energiastratégia szerint 2000 MW napelemes termelőkapacitást elérve fel kell mérni, hogy milyen 

forrásból és mikorra biztosíthatóak a további növekedés pénzügyi és infrastrukturális feltételei. Az EU 

 
2 A prémium támogatási rendszerben a támogatott termelők a villamosenergia-piacon értékesítik a megtermelt 
megújuló villamos energiát. A piaci bevételen felül prémiumot kapnak, amely a nyertes ajánlati áruk 
indexálásával adódó támogatott ár és a piaci referenciaár különbsége. Amennyiben a támogatott ár alacsonyabb, 
mint a nagykereskedelmi átlagár, a különbséget a termelőnek vissza kell fizetnie a MAVIR-nak. Ilyen módon a 
prémiumrendszer a támogatott termelő bevételét stabilizálja.  

https://blog.rekk.hu/bejegyzes/33/mit-gondol-a-szakma-a-magyarorszagi-pv-elterjedesrol-es-annak-hatasarol
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Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak segítségével Magyarország masszív 

hálózatfejlesztési programot kíván végrehajtani, amely által további 2 GW naperőmű-kapacitás 

hálózatba illesztése válik lehetségessé 2026/2027-ig. Az ITM célja, hogy a PV fejlesztések mellett a 

rugalmas tartalékok is rendelkezésre álljanak. Közép-hosszabb távon a tárolók és a 

hidrogéntechnológia is segíthet ebben. A hazai hidrogénstratégia ad majd választ arra, hogy milyen 

technológiák épülhetnek be a támogatási programokba.  

Gerse Pál, a MET Asset Management portfólió menedzsment igazgatója mind a naperőművi, mind a 

konvencionális erőművi beruházásoknál a kiszámíthatóság, tervezhetőség fontosságát hangsúlyozta. 

Várakozásaik szerint az évtized felére a jelenleg kedvező clean spark spread átalakulása miatt 

jelentősen csökkenhet a földgáztüzelésű erőművek kihasználtsága, ilyen tendenciát a REKK modellje is 

mutat. A tartalékpiacon azonban nőni fog a kereslet, a MET szerint akár a mostani 3-4-szeresére is. Az 

igénynövekedés mellett az EU Electricity Balancing Guideline alapján a szabályozási tartalék 

minőségének megfelelősége is változik. Ahogy Kiss Evelin is említette, az új platformokhoz (Picasso, 

Mari) való csatlakozás szigorúbb követelményeket ír elő a piaci szereplők részére. Ennek nem minden 

termelő képes megfelelni. Összességében többszáz megawatt rugalmassági kapacitás belépésére lehet 

szükség a tartalékpiaci igények kielégítéséhez. Ma tartalékkapacitást tisztán piaci alapon lehet 

létesíteni. A tervezhető jövőképhez fontos lenne, hogy a piaci szereplők lássák, hogy a MAVIR-nak 

milyen kapacitásra lesz szüksége, és ezeknek a kapacitásoknak milyen paramétereknek kell 

megfelelniük. Gerse Pál reményei szerint a rugalmassági piacon működő szereplők is részesülhetnek 

majd az európai uniós fejlesztési forrásokból.  

Kiss Evelin a kínálati oldal szűkülésével kapcsolatban elmondta, hogy az EU-s platformokhoz EU-s 

termék bevezetésével csatlakozunk. Emellett, ha a rendszerirányító szerint szükség van egyedi termék 

fenntartására, kétéves ciklusokban kérheti a szabályozó hatóság jóváhagyását. A forgótartalék-igény 

hosszútávon nagy biztonsággal nem becsülhető, csak forgatókönyvek készíthetőek.  

Arra a kérdésre, hogy a naperőművek mennyire képesek részt venni a tartalék-, illetve szabályozási 

piacon, Kiss Evelin elmondta, hogy a le és fel irányú szabályozási tartalék és energia két független 

termék. Ez pont annak érdekében van így, hogy ne jelentsen belépési korlátot, hogy szimmetrikus 

terméket kell nyújtani. A naperőművek, aktív felhasználók, tárolók bevonása a szabályozásba nem csak 

a tartalékigény csökkenése miatt fontos a jövőben, hanem azért is, mert ezek a szolgáltatások bővítik 

a szabályozási energiapiac likviditását, ami növeli a piac hatékonyságát.  

Gerse Pál szerint is megvannak a naperőművek tartalékpiaci részvételének a műszaki feltételei és a 
legtöbb nagyméretű hazai naperőmű már rendelkezik mFFR akkreditációval. Szabályozási akadályok 
azonban vannak, pl. a KÁT-támogatásban részesülő erőműveknél nagyon magas az alternatíva-költség, 
azaz az ezen erőművek által ajánlott szabályozásienergia-díj a mostani piacon nem lesz versenyképes. 
A naperőművek integrációját az is segítené, ha a kiegyenlítetlenség a szabályozásienergia-piacról 
átkerülne a napon belüli (intraday) piacra.  

 

A workshopon bemutatott előadások elérhetőek a honlapunkon. 

 

https://rekk.org/esemeny/248/jelentos-pv-kapacitas-hatasa-a-hazai-villamosenergia-rendszerre

