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Bevezetés 
A REKK, a KEMA-val együttműködésben a Magyar Energia Hivatal (MEH) felkérésére 
tanulmányt készített: “az európai regionális áram- és földgázpiaci folyamatokról, a közös 

európai energia piac létrehozásának útiterveiről és a célmodellekről, valamint a hazai 

szempontok figyelembevételével a magyar stratégia számára releváns javaslatok 

kiértékeléséről”. 

Az alábbi főbb szempontokat vizsgáltuk: 

� A regionális piacok fejlődési irányai Nyugat-, Észak- és Közép-Kelet Európában; 

� A különböző európai belső piacok célmodelljei (másnapi, napon belüli, hosszú távú 
kapacitásjogok, kiegyenlítés); 

� A lehetséges régión átívelő másnapi piacok összekapcsolása és annak időtávja, 
különös tekintettel Magyarország összekapcsolására a nyugat-európai piacokkal; 

� Egyéb regionális piacok fejlődésének lehetőségei, mint például napon belüli 
kereskedés vagy kiegyenlítés. 

A tanulmány mindemellett a belföldi piaci fejleményeket és az érintett szereplők véleményét 
figyelembe véve javaslatokat tesz a magyar piacintegrációs stratégiára. A stratégiai opciók 
értékelése tartalmazza: 

� a lehetséges koncepciók feltérképezését és bemutatását 

� a javaslatok megvalósíthatóságának értékelését,  

� a javaslatok megvalósításának feltételeit és időrendjét, valamint 

� a megvalósítás várható következményeit. 

Ebben a tanulmányban kizárólag az árampiaccal foglalkozunk. A regionális és európai 
földgázpiaci integrációról – ahol a problémák némileg különbözőek – külön tanulmányt 
készítettünk. 
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A főbb témák összefoglalása 

Releváns jogi és szabályozói háttér 
Az európai áram piaci liberalizációs és integrációs folyamatot az Európai Unió irányelvei és 
rendeletei határozták meg, melynek összefoglalását az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat Releváns Európai Uniós irányelvek és szabályozások  

“Csomag” Dátum Megnevezés 

Első 
1996. 

dec. 19. 
Az Európai Parlament és a Tanács 96/92/EK irányelve a villamos energia 

belső piacára vonatkozó közös szabályokról 

Az Európai Parlament és a Tanács 03/54/EK irányelve a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról 

Második 
2003. 

jún. 26. Az Európai Parlament és a Tanács 1228/2003/EK rendelete a villamos 
energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó 

hálózati hozzáférési feltételekről 

 
2003. 

nov. 13. 
A Bizottság határozata 2003/796/EK a villamosenergia- és gázipari 

szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról 

 
2006. 
nov. 9. 

A Bizottság határozata 2006/770/EK a villamos energia határokon keresztül 
történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről 

szóló 1228/2003/EK rendelet mellékletének módosításáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 

hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

Harmadik 
2009. 
júl. 13. 

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (“ACER”) 

Forrás: Európai Bizottság, DG Energy 

A harmadik csomag proaktívan kívánja megteremteni a közösségi árampiac szabályainak 
összehangolását. A csomag életre hívta az Európai Átviteli Rendszerirányító Társaságok 
Önkéntes Szövetségét (European Network of Transmission System Operators in Electricity –

ENTSO-E) és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét (Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators – ACER). Az ENTSO-E feladata a jogilag kötelező 
érvényű hálózati szabályzatok (network codes – NC) megfogalmazása, amelyek számos – a 
piaci integráció szempontjából meghatározó – területre terjednek ki és összhangban állnak az 
ACER által kidolgozott keretjellegű iránymutatásokkal (framework guidelines – FG), ezek: 

� harmadik feles hozzáférés szabályai, 

� kapacitásallokáció és torlódáskezelés szabályai 

� rendszeregyensúly 
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� átviteli díjrendszerek harmonizációnak szabályai, beleértve a földrajzi alapú tarifa-
differenciálást és a TSO-k közötti (inter-TSO) kompenzációs mechanizmusokat, stb. 

Valójában a keretjellegű iránymutatások és a hálózati szabályzatok a célmodell 
kivitelezésének jogi eszközei, melynek célja az integrált európai árampiac létrehozása. 

Keretjelleg ű iránymutatások és hálózati szabályzatok 
A szabályzat-kidolgozás folyamatát, beleértve azt megelőző keretjellegű iránymutatásokat, az 
1. ábra szemlélteti: 

1. ábra A hálózati szabályzatok kidolgozásának folyamata 

Keretjelleg ű iránymutatás kidolgozása (6 hónapos id őszak)

ACER (ERGEG) Iparági szerepl őkkel és ENTSO-E-vel együttm űködve, 
ad-hoc szakért ői csoport inputjaiból

ENTSO-E felkérése hálózati szabályzat (NC) kidolgoz ására

EB Az ACER által benyújtott FG alapján

Hálózati szabályzat kidolgozása (12 hónapos id őszak)

ENTSO-E Érintettekkel való konzultáció mellett, az FG alapján

A hálózati szabályzat értékelése 

ACER Az NC értékelése és EB elé terjesztése 

Komitológiai folyamat (ahol szükséges)

EB NC joger őre emelése az érintettekkel való konzultáció
mellett 

Felkérés keretjelleg ű iránymutatás (FG) kidolgozására

Európai Bizottság (EB) Az EC 714/2009 Rendelet 8(6) szerint meghatározott 
kérdésben

F
G

 k
id

ol
go

zá
sa

N
C

 k
id

ol
go

zá
sa

 

Forrás: ENTSO-E 

A hálózati szabályzat-kidolgozás munkatervének jelenlegi állását a 2. táblázatban foglaltuk 
össze. 
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2. táblázat A hálózati szabályzatok fejlesztésének munkaterve 

 

Forrás: ENTSO-E 

A célmodell végrehajtásában a legfontosabb hálózati szabályzatok a következők: 

� kapacitásallokáció és torlódáskezelés 

� határidős piacok, illetve 

� kiegyenlítés. 

Regionális Kezdeményezések 
A harmadik csomag korábbi fölülről-lefelé való megközelítése helyett, a Regionális 
Kezdeményezések (Regional Initiatives – RI) keretében egy alulról-felfelé építkező 
együttműködést, valamint egyéb, független regionális integrációs projekteket (például a 
háromoldalú piac-összekapcsolás) indítottak el. Ezek a munkafolyamatok számos sikeres 
regionális szintű piacintegrációhoz vezettek, a legfontosabbakat a tanulmányban ismertetjük. 

Magyarország szempontjából két régiónak van különös jelentősége: a közép-nyugat- (CWE) 
és a közép-kelet-európai (CEE) régiónak (lásd 3. ábra 12. oldalon). A CWE régió, az igen jól 
integrált északi piacokkal egyetemben, éllovas szerepet tölt be az egységes belső piac 
megteremtését szolgáló megoldások kidolgozásában, míg a CEE régió Magyarország földrajzi 
hovatartozása miatt fontos. 

Árampiaci célmodell 
A kézzelfogható előrelépések ellenére, a Bizottság és az ERGEG a Regionális 
Kezdeményezések legutóbbi felülvizsgálata során megállapították, hogy a régióknak több 
fölülről-lefelé történő iránymutatást kell adni referencia- (más néven: cél-) modell keretében, 
amely vázlatként szolgálhat a regionális piacintegrációs projektek számára. 

A célmodellt 2009 végén az ERGEG megbízására a Projekt Koordinációs Csoport (Project 

Coordination Group – PCG) rögzítette. A PCG javaslata különböző integrált európai 
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villamosenergia-alpiacok létrehozására, mind az érintett piaci szereplők, mind az uniós szintű 
szervezetek támogatásában részesült. 

A célmodell keretjellegű iránymutatásokba való átalakítása (legvégül hálózati szabályzatba 
való átültetése) 2010-ben indult el azáltal, hogy az ERGEG megkezdte a kapacitásallokációról 
és torlódáskezelésről szóló keretjellegű iránymutatás (Framework Guideline on Capacity 

Allocation and Congestion Management – FG CACM) vázlatának kidolgozását. Ebben 
segítségére volt a PCG utód-munkacsoportja, az Ad-Hoc Tanácsadó Csoport (Ad-Hoc 

Advisory Group – AHAG). Felállítását követően az ACER átvette a keretjellegű útmutatások 
kidolgozásának irányítását és – nyílt konzultációs folyamat után – 2011. július 29-én 
nyilvánosságra hozta az FG-CACM végleges változatát. 

Piacintegrációs lehet őségek Magyarország számára 
Mivel európai szinten sem az árampiaci célmodell alapjairól, sem annak megvalósításának 
céldátumáról (2014) nem folyik vita, Magyarország számára a stratégiai döntések a rövidtávú 
következményekkel járó alternatívákra korlátozódnak (2014-2015-ös kifutással). Ezek az 
alternatívák a piaci integrációs folyamat tekintetében részben a lehetséges próbaprojektek 
(pilot-ok) kezdeményezésében és az ezekben való részvételben, a Regionális 
Kezdeményezések keretében felvett pozíciókban (elsősorban CEE régió, valamint a CWE 
régió projektjeinek figyelemmel kísérése mellett), az európai megbeszéléseken való 
részvételben, és a magyar szakpolitikai döntéshozók és szabályozó aktívabb részvételében 
merülnek ki. 

 

A tanulmány szerkezete 
A következő fejezetben az árampiaci integráció jelenlegi helyzetét mutatjuk be a meghatározó 
európai piacokon, különös figyelmet fordítva a Regionális Kezdeményezések előzményeire és 
azok eredményeire. 

Ezt az árampiaci célmodell elemeinek részletes elemzése követi, beleértve a 
kapacitásszámítást, a másnapi, és napon belüli piacokat, a hosszú távú kapacitás allokációt, a 
kiegyenlítést és az irányítást. 

A tanulmány utolsó részében kísérletet teszünk azon szakpolitikai célkitűzések és értékelési 
szempontok meghatározására, amelyek a különböző piacintegrációs lehetőségek között, az 
árampiaci integráció egészét tekintve, adnak útbaigazítást a magyar döntéshozók és a 
szabályozó számára. 
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A célmodellt megel őző regionális fejlemények 
Az európai árampiaci liberalizáció célja az egységes európai árampiac megteremtése. Ebben 
az irányban az első lépéseket a 96/92/EK irányelv jelentette, amely néhány általános szabályt 
fogalmazott meg a belső árampiacra vonatkozóan, valamint a tényleges árampiaci 
liberalizáció kezdetét jelentette a legtöbb uniós tagállamban. Az Európai Árampiaci 
Szabályozók Fórumát (European Electricity Regulatory Forum) – közismertebb nevén a 
Firenzei Fórumot –, amely évente egy-két alkalommal tartott találkozót az érintettekkel – 
1998-ban alapították a piaci integráció felügyeletének és támogatásának céljából. 

A második árampiaci irányelv (2003/54/EC) és az azt kiegészítő 1228/2003 szabályozás 
hatálybalépését követően, 2004-ben a 11. Firenzei Fórum kezdeményezte hét „mini-fórum” 
létrehozását, amelyek „alulról-fölfelé” működő regionális szintű megközelítését alkalmaztak a 
torlódáskezelési eljárások kérdéseinek megoldására. A mini-fórumok földrajzi eloszlását a 2. 
ábra szemlélteti. A mini-fórumok tevékenysége egy időbe esett az új Torlódáskezelési 
Iránymutatások (Congestion Management Guidelines) elfogadásával, amelyet a 1228/2003 
szabályozás melléklete tartalmazott. 

2. ábra A mini-fórumok földrajzi szerkezete 

 

Forrás: everis and Mercados (2010) 

A Regionális Kezdeményezéseket 2006 tavaszán indították útjára, a piaci integrációt alulról 
fölfelé építkező szemléletmóddal közelítve meg, a mini-fórumokkal azonos módon. Az 
Regionális Kezdeményezések fő célkitűzése a meglévő – a regionális versenyzői árampiac 
megteremtésének útjában álló – akadályok leküzdésére szolgáló lehetőségek azonosítása és 
kidolgozása. A főbb szereplők piaci integrációt meghatározó elvekről való megegyezése 
mellett elvárás volt tényleges projektek megvalósítása és az ebből származó eredmények 
felmutatása is. 
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3. ábra A Regionális Kezdeményezések földrajzi szerkezete  

 

Forrás: ERGEG 

A 3. ábra az Regionális Kezdeményezések földrajzi szerkezetét mutatja be. Magyarország a 
kelet-közép-európai (CEE) régió része, számos „új” tagállammal egyetemben, mint amilyen 
Szlovénia, Szlovákia, a Cseh Köztársaság és Lengyelország, valamint ide tartozik a jóval 
integráltabb piaccal rendelkező Ausztria és Németország is. A CEE régióban a vezető 
szabályozó szerepével az osztrák szabályozó hatóságot, az E-Controlt bízták meg. 

Az Regionális Kezdeményezések irányítási szerkezetét a 4. ábra szemlélteti, amelyet az 
ERGEG a hatékony regionális munkavégzésre és az uniós szintű intézményekkel való 
átlátható kommunikáció biztosítására tervezett. 
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4. ábra A Regionális kezdeményezések vezetői szerkezete  

 

Forrás: ERGEG 

A következő részben bemutatjuk és értékeljük a Magyarország számára legrelevánsabb 
Regionális Kezdeményezésben, a CEE Régióban elért piacintegrációs eredményeket.1 

Kelet-közép-európai (CEE) régió  
A piaci integráció lényege a határkeresztező kereskedelem előtt álló akadályok felszámolása. 
Az árampiacon ez a következő területeket jelenti: 

� Határkeresztező kapacitásszámítás és torlódáskezelés különböző időtávokon 

o Hosszú távú 

o Másnapi 

o Napon belüli 

� Az irányítási zónákat átívelő kiegyenlítő piacok integrációja 

� Átláthatóság 

� Beruházás tervezés, engedélyeztetés, a piaci belépés előtt álló akadályok csökkentése, 
stb. 

A CEE régió munkája főként a kapacitásszámításra és torlódáskezelésre (kapacitás 
allokációra) fókuszált. Két terület különös figyelmet igényel, ezek terén a szabályozók és a 
rendszerirányítók jelentős előrehaladást értek el az integráltabb piacok létrehozásának 
folyamatában: 

                                                 
1 Az Everis és a Mercados EMI által készített tanulmány, melynek címe “From Regional Markets to a Single 
European Market” (2010), kiváló áttekintést nyújt a Regionális Kezdeményezések történetéről és az elért 
eredményekről nem csak az árampiac, hanem a gázpiac tekintetében is. További információt tartalmaznak az 
ERGEG által készített éves helyzetjelentések. 

EU Bizottság Firenzei és Madridi Fórumok 
Regionális Kezdeményezések és 

páneurópai konzisztencia fejlődését 
vizsgáló fórum 

Implementációs Csoport (IG) 
TSO és egyéb piacműködtetők 

alkotják, a Regionális 
Kezdeményezések végrehajtója 

Érintettek csoportja (SG) 
Széles körű, piaci szereplőket érintő 
részvétel. Minden SG konzultációs 

céllal működik, elnöke az RCC 

Regionális Koordinációs 
Bizottságok (RCC) 

Az ERGEG által felállított minden egyes 
RCC a régió szabályozóiból épül fel, autonóm 

módon működik, saját eljárásrenddel 
rendelkezik és az SG-ket elnökli 

Tagállamok 
A piacintegrációs problémák 

azonosításának és megoldásának 
előkészítése – pl. jogszabály-
tervezetek, tagállamok közti 

kommunikáció 
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1. Központi Allokációs Iroda (Central Allocation Office – CAO) létrehozása, amely a 
hosszú távú és a másnapi piacok határkeresztező kapacitásszámítását és allokációját 
végzi a régión belül, valamint 

2. Az áramlás alapú kapacitás számítás és allokáció koncepciójának (flow-based 

allocation – FBA) kidolgozása, amely lehetővé teszi a meglévő hálózati eszközök 
hatékonyabb kihasználását. 

Az alábbiakban a fent említett két pont kerül részletes bemutatásra. 

Központi Allokációs Iroda 
2008 júliusában nyolc közép-kelet-európai régióban aktív rendszerirányító2 közös 
vegyesvállalatot hozott létre: a CAO Central Allocation Office GmbH-t. A CAO feladata a 
hosszú távú és másnapi kapacitástermékek számítása, valamint a határkeresztező kapacitások 
régión belüli allokációja. A CAO székhelye Freising, Németország. 

A CAO 2010 novembere óta látja el a regionális kapacitásszámítási és allokációs feladatokat 
a közép-kelet-európai TSO-k részére. Levezényelte a 2011-es éves termékek aukcióját, 
valamint havi és napi termékek aukcióját szervezi meg.3 

A Központi Allokációs Iroda előnye, hogy a régióban „egyablakos” kereskedelmi pontot 
jelent a határkeresztező kapacitások beszerzésére, teljes mértékben harmonizált és koordinált 
allokációs szabályokkal és folyamattal. Ez egy döntő szempont a kereskedők számára, 
különös tekintettel a kisebbekre, mivel csökkenti a határkeresztező kereskedelemmel járó 
tranzakciós költségeket és ezáltal erősíti a régiós nagykereskedelmi versenyt. 

A koordinált aukciók mellett a CAO részt vesz közép-kelet-európai TSO-k áramlás alapú 
allokációs projektjében is. 

 

Áramlás alapú allokációs (Flow Based Allocation - F BA) projekt 
Mivel a CEE a kontinentális átviteli hálózatokkal sűrűn átszőtt régió, így a számtalan 
hurokáramlás a kezdetektől problémát jelentett a piacnyitás számára. Ezért természetesnek 
tekinthető, hogy a CEE országai kezdeményezték a regionális áramlás alapú kapacitás 
allokációt.  

Az áramlás alapú kapacitás allokáció a meglévő hálózati eszközök határkeresztező 
kereskedelemben való hatékonyabb felhasználására irányul. A fizika törvényei miatt a 
villamos energia nem a szállítók által választott útvonalakon áramlik, ahogy azt más áruk 
szállítása során elképzeljük, mint például a búza, szén vagy a kőolaj esetében. Ehelyett az 
energiaáramlás – különböző mértékben – az összes lehetséges párhuzamos útvonalat (átviteli 
vezetéket) „használja”, hogy végül elérje a célállomását. Éppen ezért bármely egyedi 

                                                 
2 50Hertz Transmission GmbH (Németország), TenneT TSO GmbH (Németország), APG Austrian Power Grid 
(Ausztria), ČEPS a.s. (Cseh Köztársaság), Elektro-Slovenija d.o.o. (Szlovénia), MAVIR Zrt. (Magyarország), 
PSE-Operator S.A. (Lengyelország) és SEPS a.s. (Szlovákia). 
3 Az eredmények letölthetők a CAO honlapjáról www.central-ao.com.  
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határkeresztező kapacitás allokációja a valóság torzítását jelenti, mivel fizikailag minden 
nemzetközi tranzakció folytán több határkeresztező vezetéket használnak egyszerre. Az 
áramlás alapú allokáció olyan kapacitásallokációs mintákat eredményez, amelyek 
pontosabban tükrözik az áram tényleges fizikai áramlását, ezáltal segítik a hálózatbiztonsági 
számításokat és a meglévő hálózaton többlet kapacitásokat biztosítanak a kereskedők 
számára.4 

Ugyan az áramlás alapú allokáció egy kívánatos mechanizmus, alkalmazása egy sűrűn hurkolt 
hálózaton, mint amilyen a kontinensünkön van, közel sem egyszerű. Egyrészről, magas szintű 
koordinációt, kooperációt és elkötelezettséget igényel, hogy a rendszerirányítók az érintett 
szabályozási zónákban a kereskedelem számára többlet kapacitásokat biztosítsanak. Még 
abban az esetben is, ha ezek az előfeltételek adottak, a technikai részletek kidolgozása igen 
összetett. Nem véletlen, hogy a kezdeti FBA kísérletek 2008-ban az általánosságban véve 
fejlettebb közép-nyugat- európai régióban sem bizonyultak túl sikeresnek. 

A CEE régióban az áramlás alapú allokációs projekt során számos előrehaladást sikerült 
elérni. A közös hálózati modellt kialakításra került, a próbaüzemet múltbeli adatokon 
lefolytatták, a bevezetés időpontját 2010-re kitűzték. Mindennek ellenére az FBA 
mechanizmus piaci elfogadottsága hiányzott, részben mert az összes várakozással ellentétben 
a kapacitásszámítás és az allokáció kifinomultságának növelése mellett sem sikerült többletet 
biztosítani a kereskedők számára. Ennek következményeként a CEE TSO-k és szabályozók az 
FBA bevezetésének ideiglenes elhalasztása és az NTC alapú koordinált allokáció használata 
mellett döntöttek. 

Ennek ellenére a rendszerirányítók folytatják a munkát az áramlás alapú allokáción. A TSO-k 
nemrég ismét a projekt melletti elkötelezettségükről tettek tanúbizonyságot egy közös 
sajtóközlemény formájában.5 Ezzel párhuzamosan, a közép-nyugat-európai régió a már 
összekapcsolt másnapi piacokon szintén az áramlás alapú allokáció bevezetésén dolgozik. Ezt 
a későbbiekben írjuk le részleteiben. 

 

Nordpool 

Nordpool Elspot – Market splitting 
A Nordpool a skandináv államok: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia (a csatlakozás 
sorrendjében) közös árampiaci tőzsdéje. 1996-ban hozták létre, mint Norvégia és Svédország 
közös tőzsdéjét. Ennek elődje a Statnett Market volt, amelyet a norvég rendszerirányító a 
Statnett üzemeltett. Napjainkban a Nordpool Spotot a norvég Statnett, a svéd Svenska 
Kraftnät, a finn Fingrid és a dán Energinet közösen birtokolja. Kezdetben a piacot csak 
másnapi piacként működtették (lásd: Elbas). Jelenleg 10 árazási terület van a Nordpool 
régióban: Délkelet-Norvégia, Délnyugat-Norvégia, Nyugat-Norvégia, Közép-Norvégia, 

                                                 
4 Az áramlás alapú kapacitás allokáció fogalmáról további részletekkel szolgálunk a későbbi alfejezetekben 
5 2011. augusztus 8., letölthető a CAO honlapjáról 
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Észak-Norvégia, Nyugat-Dánia, Kelet-Dánia, Svédország, Finnország és Észtország. 
Svédország négy Elspot árazási régió bevezetését tervezi 2011. november 1-ével. 

A közép-nyugat-európai régióban tervezett piac-összekapcsolási koncepcióval ellentétben 
(lásd a következő alfejezetet), a Nordpool egy egységes integrált árampiacként működik. 
Mindaddig, amíg nincsenek átviteli korlátok, az áram ára a teljes Nordpool régióban azonos. 
Amennyiben az áramlások meghaladják az átviteli hálózat kapacitását az egyes árazási 
zónákban (ez szokott általában az ok lenni), akkor az Elspot piacot szétválasztják (market 

splitting) és az egyes területi árakat külön számítják ki minden egyes zónára. 

A határ- illetve régiókeresztező kapacitások a piac részére közvetetten kerülnek allokálásra. 
Az Elspot piacüzemeltető begyűjti a keletkező torlódási járadékokat a TSO-k részére, majd 
átutalja azt a TSO-k által előzetesen megállapodott elosztási hányadok arányában. Az Elspot 
piac rendkívül sikeres, az Elspot régió fizikai fogyasztásának megközelítőleg 70%-ával 
kereskednek a tőzsdén. 

 

5. ábra Nordpool Elspot licit területek régiós árakkal és az új svéd licit területek 

         

Forrás: Nordpool 

 

Volatilis határkeresztez ő kapacitások (szemben a kontinentális 
Európában használt NTC-vel)  
Mivel minden határ- ill. régiókeresztező kapacitást a Nordpool spot másnapi és/vagy napon 
belüli piacára allokálnak, az átviteli kapacitásokat maximalizálni lehet a hosszú távú 
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szerződésekhez képest. Norvégia és Svédország között, illetve Norvégián belül (és a jövőben 
Svédországon belül) a másnapi kapacitásmaximumokat áramlás alapon határozzák meg – és 
nem abban a statikus szemléletmódban, mint amilyen a hosszú távú NTC megközelítés. Dánia 
nem része az ilyen típusú optimalizációnak, mivel Norvégiával és Svédországgal csak HVDC 
vezetékes összeköttetetéssel rendelkezik. Annak érdekében, hogy az áramlás alapú allokációt 
alkalmazhassák, a Statnett (Norvégia) és a Svenska Kraftnät (Svédország) egységes hálózati 
modellt alkalmaz. Amennyiben a két TSO számításai eltérő eredményeket adnak, úgy az 
alacsonyabb értékeket veszik alapul. A kapacitás optimalizálását csak rendkívüli körülmények 
fennállása esetén függesztik fel.6  

 

Elbas, kiegyenlítés 
1999-ben bevezették az Elbas napon belüli piacot, amely Svédországban és Finnországban a 
Nordpool Elspot másnapi piacának kiegészítése volt. Szemben Norvégiával, Svédországban 
és Finnországban kevert fűtő- és vízierőmű-rendszer van. A napon belüli kereskedelem 
lehetőséget biztosít, hogy a hőtermelők kereskedelmi pozíciói alkalmazkodhassanak az 
ingadozó kereslethez anélkül, hogy termelési menetrendjeiken változtatni kellene. Az Elspot – 
aukciós rendszer típusú – másnapi piacával szemben, az Elbas rendszerben folyamatos az 
áramkereskedés. A régión átívelő tranzakciók mindaddig lehetségesek, ameddig az átviteli 
hálózaton a kapacitásszűkületek nem korlátozzák azt. Annak érdekében, hogy ez kivitelezhető 
legyen, csak a megvalósítható ajánlatok látszanak a kereskedők számára. Ezt az aktuális 
régiót keresztező átviteli kapacitások (mind határkeresztező, mind belső) adatainak egységes 
kapacitásmodulba való betáplálásával érik el. Az összesített adatok ezt követően átfutnak az 
aktuális megrendeléseken (lásd 6. ábra). Amint a tranzakció megvalósult, az információt 
betöltik a kapacitás modulba. 

 

                                                 
6 Lásd még: “Principles for determining the transfer capacities in the Nordic power market”, ENTSO-E System 
Operations Committee Regional Group Nordic, 4th revision 2011-02-18 
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6. ábra Nordpool Elbas piac területe és működési mechanizmusa 
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Forrás: Nordpool 

Az Elbas rendszer kereskedelmi mennyiségei még mindig alacsonyak összevetve az Elspot 
piacával, de az Elbas rendszer jelentősége a várakozások szerint nőni fog a megújuló 
erőművek növekvő száma miatt (az északi területeken ez elsősorban a szelet jelenti). 

Rendelkezésre álló fedezeti ügylet eszközök a zóna specifikus 
árkockázatokkal szemben 
Ahogy az Elspotról szóló részben kifejtettük, a közvetett kapacitásallokációs mechanizmus 
során keletkezett torlódási járadékokat az átviteli hálózatüzemeltetők kapják meg. Az északi 
TSO-k nem kínálnak a piaci szereplők részére pénzügyi átviteli jogokat mint biztosítékot a 
zóna specifikus árkockázattal szemben. Ehelyett a torlódási járadékokat az átviteli 
hálózathasználati díjak csökkentésére (pl.: Norvégia és Dánia) vagy az átviteli hálózat 
fejlesztésére (pl.: Svédország, Finnoszág) használják fel. 

A fizikai vagy pénzügyi átviteli jogok helyett a piaci szereplők különbözeti szerződésekkel 
(Contracts for Differences – CfD) tudnak fedezetet biztosítani a zóna specifikus 
árkockázatokkal szemben. Ezek a CfD-k készpénz alapú derivatívák, amelyek rögzítik az 
árkülönbözeteket a regionális licitálási területek árai és az északi rendszerár között (a 
rendszerárat az értékesítés és vásárlási rendelések alapján számítják, a hozzáférhető átviteli 
kapacitástól az északi piac licitálási területei között eltekintenek). CfD-k Norvégiában ötből 
két árazási régióban érhetőek el, négy svéd területen, illetve Dániában és Finnországban. Az 
északi rendszerárral szemben kötött és pénzügyileg rendezett tőzsdei (futures) és tőzsdén 
kívüli (forward) határidős szerződések minden árkockázatot (ideértve az árzóna-specifikus 
kockázatokat is) kezelnek. Mindennek ellenére a CfD piaca általában nem likvid, szemben a 
határidős piacokkal. Ezekkel a termékekkel a NASDAQ OMX Commodities piacon 
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kereskednek. A tőzsde a nemzetközi NASDAQ OMX csoport leányvállalata. A NASDAQ 
1998-ban vette meg a tőzsdét a Nordpooltól. 

Az átviteli rendszerirányítók a piaci szereplők fedezeti ügyleteiben egyáltalán nem vesznek 
részt. Az imént említett eszközök azt a célt szolgálják, hogy a piaci szereplők pozíciókat 
vehessenek fel az árzónák (vagy az árzónák és a rendszerár) közötti jövőbeli 
árkülönbségekkel szemben. Ezzel a megközelítéssel azonban számos probléma akad. 
Elsősorban, az imént említett termékek likviditása alacsony lehet. Ez különös fontos, ha az 
árzónák száma növekszik. Egy jelentősen szétszabdalt regionális piacon előfordulhat, hogy 
csak néhány kereskedő marad aktív egy-egy árazási régióban. Ennek egyik lehetséges 
következménye, hogy a fedezeti eszközök árai erősen volatilisek lesznek, ami nem biztosít 
megfelelő feltételeket a piaci szereplők számára a zónaspecifikus kockázatok mérsékelésére.  

A másik kérdés a torlódási járadékok mértéke. Ezek túl naggyá válhatnak ahhoz, hogy az 
átviteli díjak csökkentésére fordítsák őket (akár negatív tarifákhoz is vezethetnek). 
Amennyiben nem mutatkozik értelmes lehetőség a hálózat bővítésére/karbantartására, a 
torlódási járadékok az átviteli hálózatüzemeltetőnél maradnak váratlan nyereség formájában. 

 

Közép-nyugat-európai (CWE) régió  

Háromoldalú piacösszekapcsolás (TLC) Franciaország,  Belgium és 
Hollandia között 
1996-ban a működő nemzeti francia (Powernext) és a holland (APX), valamint az új belga 
tőzsde (Belpex) másnapi piacait összekapcsolták egy ár-összekapcsolási mechanizmussal. A 
határkeresztező kapacitások egy részét Franciaország és Belgium, valamint Belgium és 
Hollandia között implicit módon allokálták a fent említett tőzsdék, ahelyett, hogy a másnapi 
kapacitások explicit aukcióját az átviteli rendszerirányítók (a francia RTE, a belga Elia és a 
holland Tennet) bonyolították volna le. Az árösszekapcsolást kompromisszumként vezették 
be, hogy lehetőséget teremtsenek a határkeresztező kapacitások optimális kihasználására az 
egyes országok áramszolgáltató rendszerei között anélkül, hogy a nemzeti tőzsdék helyett egy 
szupranacionális piacüzemeltetőt, mint amilyen a Nordpool, kelljen létrehozni.  

Az ár-összekapcsolás egy ismétlődő két lépcsős folyamat. A nemzeti egyensúlyt alapul véve 
import/export mennyiség/ár görbék kerülnek cserére a tőzsdék között és az új piaci egyensúlyi 
pontban kiszámítják a lehetséges importok és exportok mennyiségét (lásd 7. ábra). 
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7. ábra The háromoldalú piac-összekapcsolás 
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Forrás: TLC 

 

A TLC mechanizmus bevezetése messzemenő árkonvergenciához vezetett a három érintett 
ország között, míg a határok korlátozására a legtöbb esetben nem került sor (lásd 7. ábra). A 
háromoldalú piac-összekapcsolás bevezetése előtt a határkeresztező kapacitások 
kihasználtsága gyakran túl alacsony szintű volt, vagy még ennél is komolyabb problémaként 
az áram néha a drágább árzónából az olcsóbb árzóna irányába áramlott. A kapacitás- és az 
energiapiacok nem szimultán zárása arra kényszerítette a piaci szereplőket, hogy feltétel 
nélkül licitáljanak valamelyik áramtőzsdén a két szomszédos közül. 

 

European Market Coupling Company (EMCC) – Átmeneti szoros 
mennyiségi összekapcsolás Németország és Dánia közö tt 
Az implicit allokációs rendszerek pozitív eredményei (akár a market splitting 
Skandináviában, akár a TLC piac-összekapcsolás) ösztönözték a német és a skandináv 
szabályozó hatóságokat, tőzsdéket, TSO-kat és a piaci szereplőket, hogy összekapcsoló 
mechanizmusokat vezessenek be Németország és Dánia között is.  

Az ár-összekapcsolással ellentétben, mint amit a TLC esetében láthattunk, az EMCC lényege 
a szoros mennyiségi összekapcsoláson alapul. Lényeges különbség az ár, illetve a mennyiségi 
összekapcsolás között a határkeresztező áramlás meghatározásában van. Ár-összekapcsolás 
esetében az ajánlati árinformációkat is tartalmazó nettó export (import) görbéket használják a 
piaci egyensúly megállapításához minden összekapcsolt piacon. A mennyiségi 
összekapcsolásnál viszont az összekapcsoló algoritmus csak a határkeresztező áramlás 
mennyiségét határozza meg. Az áramlási mennyiség adatait ezt követően betáplálják a helyi 
áramtőzsdébe, mint árfüggetlen piaci ajánlatot (eladási vagy vételi).  

Egy egyszerű spot piac esetében elméletileg mindkét változat ugyarra az eredményre vezet. 
Az általában jellemző blokk-licit lehetőségek (több óra egy ajánlatba való csomagolása) 
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viszont ellenáramlásokat eredményezhetnek a magasabb árzónákból az alacsonyabb árzónák 
felé. A mennyiségi összekapcsolást emiatt is csak átmeneti lépésnek szánták a valódi 
piacintegráció elérése előtt. 

 

Koordinált explicit kapacitás allokáció – a Központ i Aukciós Iroda (CASC 
CWE) 
Még a piac-összekapcsolással bevezetett implicit kapacitásallokációt követően is explicit 
aukciókat alkalmaztak a hosszú távú (például havi és éves) fizikai átviteli kapacitásjogok 
allokálására. Ezeket az explicit aukciókat gyakran a közös határon a két TSO közül az egyik 
szervezte. A különböző határokon az aukciókat sem időben, sem szabályaiban nem 
harmonizálták egymással. A biztosítékokat egyenként minden egyes explicit aukciót szervező 
TSO részére be kellett fizetni. Ezért a francia, a német, a belga, a holland és luxemburgi TSO-
k 2007 júniusában megegyeztek, hogy közös aukciós irodát alapítanak: egy “Kapacitás 
Allokációs Szolgáltató Vállalatot” ("Capacity Allocation Service Company" - CASC), a 
rövid távú (a napi kapacitások Franciaország és Németország között még mindig explicit 
aukció formájában kerülnek értékesítésre) és hosszú távú határkeresztező kapacitások 
értékesítésére. A CASC 2008 novemberében kezdte meg működését. Azóta az explicit 
aukciókba bevonták Svájcot, Olaszországot, Ausztriát, Szlovéniát és Görögországot is.  

 

A német és francia spot piacok összevonása – az EPE X Spot 
A két áramtőzsde, az EEX Spot és a Powernext Spot 2009-ben vonta össze működését. Az új 
tőzsde EPEX Spot néven üzemel és székhelye Párizsban található. Az összevonásnak két oka 
volt: 

� Az áramtőzsde üzemeltetésének méretgazdaságossága igen komoly a magas fix 
költségek miatt. Egy áramtőzsde tud két árampiacot működtetni, ami a működési 
költségeken egyáltalán nem, vagy alig látszódik meg, ellentétben két tőzsde 
működtetésével. Ezért a tranzakciónkénti költség sokkal alacsonyabb, mint két tőzsde 
esetén. Az alacsonyabb költségek alacsonyabb kereskedelmi díjak felszámítását teszik 
lehetővé, vagy javítják a tőzsde jövedelmezőségét. 

� Politikai nyomás gyakorlása az érintettek részéről a tőzsdeüzemeltetőkre. Az érintett 
piaci szereplők (elsősorban az energiaintenzív ipari felhasználók) jelentős politikai 
nyomást gyakoroltak a politikusokra és az áramtőzsdékre mind Németországban, mind 
Franciaországban. Rendszeresek voltak a panaszok, hogy az áramtőzsdék spot árait 
mesterségesen inflálják a domináns piaci szereplők. 

A spot tőzsde egy vegyesvállalat 50-50% arányban a Powernext és EEX között. A klíring 
tranzakciókat az European Commodity Clearing biztosítja (lásd 8. ábra). 
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8. ábra Az EPEXSpot tulajdonosi szerkezete 

 

Forrás: EPEX 

 

Közép-nyugat-európai (CWE) piac-összekapcsolás 
2010 novemberében elindult a közép-nyugat-európai piac-összekapcsolási kezdeményezés. A 
francia, belga, holland és a német árampiacokat ár-összekapcsolási mechanizmus útján 
kapcsolták össze. Az alkalmazott rendszer igen közel áll a TLC piac-összekapcsolási 
mechanizmusához, ugyanakkor összetettebb is, mivel négy jelentős és erősen hurkolt átviteli 
hálózattal rendelkező országot kezel. Az árak konvergenciája figyelemreméltó volt. A teljes 
árzónában az indulás és 2011 áprilisa között eltelt időszak óráinak kétharmadában közös merit 
order alakult ki. 
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9. ábra Árkonvergencia a CWE piac összekapcsolása során 

 

Forrás: CWE 

 

Közös napon belüli piac Franciaország és Németorszá g között – EPEX 
Spot 
Franciaország és Németország már üzemeltetett független napon belüli piacokat. 2010 
decembere óta az EPEX Spot üzemelteti a közös napon belüli platformot. A napon belüli 
piacok folyamatos, napi 24 órás, heti 7 napos kereskedést folytatnak. A napon belüli 
határkeresztező kereskedés a skandináv Nordpool Elbas rendszerére hasonlít. A 
határkeresztező kapacitások adatait egy közös kapacitás modulba töltik fel az érintett TSO-k, 
az RTE, az Amprion és az EnBW TNG. A kapacitásinformációt ezután összefésülik a közös 
ajánlati könyv adataival. A napon belüli piaci szereplők nem tudják, hogy német vagy francia 
partnerekkel kereskednek-e. Ahogy Skandináviában, a kereskedelmi mennyiségek itt is 
alacsonyak a másnapi piacokhoz képest. Ugyanakkor a megújuló termelők arányának 
növekedésével a napon belüli pozíciók kiegyenlítésének jelentősége a jövőben fel fog 
értékelődni. 
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Az európai bels ő árampiac célmodellje 
A Regionális Kezdeményezések 2006-os létrehozásának hátterében részben egy “kísérleti 
terep” kialakításának célja volt, amelyet a szorosabb európai árampiaci integráció ötleteinek 
kipróbálására lehet alkalmazni. Hamarosan egyértelmű volt azonban, hogy a Regionális 
Kezdeményezések alulról-fölfelé való megközelítése önmagában nem vezet az egységes 
integrált piac megteremtéséhez. További útmutatásra volt szükség, hogy a régiók egy irányba 
tartsanak és csökkentsék a szükségtelen költségek és erőfeszítések mértékét. Egy ilyen 
útmutatás céljára hozták létre az árampiaci célmodellt. 

 

Intézményi háttér 
2007-ben a (Firenzei) Árampiaci Szabályozók Fórumán – a testületet 1998-ban hozták létre az 
egységes belső piac megteremtésének megvitatására –, felkérték az Európai Átviteli Hálózat 
Üzemeltetőket (European Transmission System Operators – ETSO, az ENTSO-E elődje), és 
az Európai Áramtőzsdék Egyesületét (Association of European Power Exchanges – 
EuroPEX), hogy készítsenek elő egy vitaanyagot a regionális és régiókon átívelő 
kapacitásallokációs eljárások bevezetéséről. 

A tanulmány bemutatását követően a Fórum felkérte az ERGEG-et egy Projekt Koordinációs 
Csoport (Project Coordination Group – PCG) létrehozására szakértők bevonásával, melynek 
feladata egy megvalósítható, gyakorlatorientált célmodell kidolgozása a régiók közötti és 
következésképpen EU szinten koordinált torlódáskezelésre, valamint egy útiterv-javaslat 
készítése konkrét intézkedésekkel és részletezett menetrenddel (figyelembe véve a Regionális 
Kezdeményezések előrehaladásának tapasztalatait). 

2009-ben a Firenzei Fórumon a PCG bemutatta az uniós szintű célmodellt és a regionális 
árampiacok integrációjának útitervét, amely kitért a határidős, másnapi, napon belüli és 
kiegyenlítő piacok, valamint a kapacitásszámítás és a piacszervezés (governance) kérdéseire 
is. A Fórum felkérte az ERGEG-et, hogy folytassa a kapacitás allokációs és torlódáskezelési 
keretjellegű iránymutatások kidolgozását (FG-CACM). Annak érdekében, hogy a PCG 
célmodelljének javaslatait átültessék az FG-k vázlataiba, az ERGEG létrehozta az érintettek 
Ad Hoc Tanácsadó Csoportját (Ad Hoc Advisory Group of stakeholders – AHAG). 

Az AHAG tagjai az európai szintű energiapiaci szervezetek képviselői, akik rendszeresen 
résztvettek az Európai Bizottság Firenzei Fórumán, valamint az ERGEG és az Európai 
Bizottság képviselői (többek között EFET, ENTSO-E, EURELECTRIC és EuroPEX és 
mások). Az AHAG tanácsadói funkciót látott el az FG CACM Előzetes Hatástanulmányának 
(Initial Impact Assessment) előkészítése során, valamint felügyelte és koordinálta a fejlesztési 
projekteket, amelyeket a PCG célmodell-javaslatainak gyakorlati megvalósítása céljából 
indítottak. Az elvégzett munka eredményeiről a 19. Firenzei Fórumon, 2010 decemberében 
számoltak be. 

Az ACER 2011 év eleji létrehozását követően, amit a harmadik energiacsomag írt elő, az 
AHAG feladatai az ERGEG-hez hasonlóan megszűntek, ezeket az ACER Árampiaci 
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Érintettek Tanácsadói Csoportja (ACER Electricity Stakeholder Advisory Group – AESAG) 
örökölte meg. 

Az AESAG feladata az egységes európai árampiac megteremtését szolgáló projektek 
támogatása, az előrehaladás ellenőrzése az egyes részpiacok útiterveihez mérten, valamint a 
célmodell konzisztenciájának garantálása. Ez egyben az építő jellegű viták és a főbb érintettek 
között a konszenzus kidolgozásának fóruma. 

A főbb munkaterületek a következők: 

� Egyetlen európai ár-piacösszekapcsolás; 

� Folyamatos implicit határkeresztező kereskedés; 

� Egyetlen európai platform a hosszú távú átviteli jogok allokálására és nominálására; 

� Áramlás alapú allokációs módszertan a sűrűn hurkolt hálózatok esetében; 

� Tesztprojektek a kiegyenlítő piacok integrációjának terén. 

AESAG elnökletét az ACER látja el, tagjai az európai szintű érintett szervezetek (ENTSO-E, 
EuroPEX, EFET, etc), a nemzeti szabályozó hatóságok és az Európai Bizottság képviselői. 

A célmodell elemei 
Az árampiaci célmodell 6 területből áll, amelyek szorosabb harmonizációjával elérhető az 
integrált pán-európai árampiac. Ezek a területek a következők: 

1. Kapacitásszámítás 

2. Másnapi piacok 

3. Határidős piacok 

4. Napon belüli piac 

5. Kiegyenlítő energia piaca 

6. Piacszervezési (governance) kérdések 

Ezeket a területeket különböző sorrendben lehet tárgyalni. Az általunk leírtak a keretjellegű 
iránymutatások logikáját követik. Az 1-4 területek az FG CACM részei (ebben a sorrendben), 
míg a kiegyenlítő piacokra külön keretjellegű iránymutatás készül. Ezzel szemben 
piacszervezési kérdések közvetlen komitológiai eljáráson esnek át. 

Minden egyes terület kapcsán először ismertetjük a közelmúltban kialakult működési elveket, 
majd bemutatjuk a célmodellben található új koncepciókat és az ezektől várt piacfejlesztési 
hatásokat. 
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Kapacitásszámítás 

Bilaterális átviteli kapacitásszámítás 
Bármelyik piaci integráció kiindulópontját a közös – és elfogadható hatékonyságú – elvek 
megfogalmazása jelenti az áramkereskedelmi szállítási kapacitások kiszámítása terén. A 
leggyakrabban alkalmazott, célmodellt megelőző módszer szerint minden kontrollzónában 
bilaterális áramkereskedelmi kapacitásokat kell kiszámítani (nettó átviteli kapacitás – Net 
Transfer Capacity – NTC) minden szomszéd esetében, mind a két irányban. Így minden 
határkeresztező metszékre és kereskedelmi irányra két NTC értéket számítanak az érintett 
átviteli rendszerirányítók. A két érték közül a kisebb kapacitás kerül a piacra.  

A rendelkezésre álló kapacitásokat többnyire aukció formájában értékesítik a piaci szereplők 
részére, akik közül a szállítási lehetőséget legmagasabbra értékelő nyeri el a szállítási jogot. 
Az aukciókat általában éves, havi vagy napi szinten tartják meg. A tárgynapra meghirdetett 
összes kapacitás általában megegyezik az összekötő vezeték NTC értékével. A 
rendszerirányítók döntése – feltételezhetően a piaci szereplőkkel egyeztetve –, hogy mekkora 
kapacitást értékesítenek a határidős piacon (éves vagy havi bontásban), és mennyit 
tartalékolnak a másnapi (spot) aukció részére. 

A kapacitásszámítási (és allokálási) módszer fontos jellemzője a hozzáférhető kapacitások 
határról határra való előzetes, némiképp mesterséges meghatározása. Mesterséges abban az 
értelemben, hogy egy sűrűn hurkolt hálózatban a villamos energia áramlása nem követ előre 
meghatározott útvonalakat, hanem a fizika törvényeinek megfelelően folyik minden 
lehetséges útvonalon két adott pont között (Lásd a Kirchhoff törvényei szövegdobozt). Ezért a 
két pont közötti tényleges szállítási mennyiség várhatóan befolyással bír bármelyik másik két 
pont közötti szabad kapacitásra. 

Nézzünk egy példát. Ha A, B és C országok szomszédosak és mindegyikük rendelkezik 
összeköttetéssel a másik kettő felé, akkor egy A-ból B-be történő tranzakció 

(teljesítménycsere) részben közvetett módon áramlik az A→C→B útvonalon, így egyben azt 
is meghatározza, hogy mennyi szabad kapacitás áll még rendelkezésre C-ből B-be. Így ha 
anélkül akarjuk meghatározni a C-ből B-be szállítható mennyiséget, hogy pontosan tudnánk, 
mennyit kívánnak a kereskedők A-ból B-be exportálni, szükségszerűen mesterséges 
korlátozásokat kell bevezetnünk a rendszerbiztonság megőrzésének érdekében. 

NTC-k összetettebb technikai profilokkal 
Annak érdekében, hogy ezeken a korlátozásokon felül lehessen kerekedni, az NTC értékeket 
összetettebb technikai profilokkal is meg lehet adni. Így némi szabadságot biztosítunk a 
piacnak, hogy maga határozza meg és használja fel az értékesebb kereskedelmi irányokat. 

Például tételezzük fel, hogy a bilaterális NTC számítások során a rendszerirányító az átviteli 

kapacitásokat A→B és C→B irányokban is egyenként 500 MW állapítja meg. Ezek egyszerű 
technikai profilok, amelyek egyenként rendelnek kereskedelmi korlátozásokat a 
határkeresztező metszékekhez. 
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Másfelől, egy összetettebb technikai profil együttes importkorlátot határozhat meg B 
irányában (pl. 1000 MW értékben), de lazíthatja az egyes vezetékek egyedi korlátozását, pl. 
500 MW helyett egyenként 700 MW-ra.7 Ily módon, ha a kereslet-kínálati jellemzők alapján 

kiderül, hogy az A→B irány nagyobb kereskedelmi értékkel bír, mint a C→B, akkor a 
határkeresztező ügyletek ezen a metszéken meghaladhatják a korábban 500 MW-ban 

megállapított korlátot. Ugyanakkor ebben az esetben a C→B tranzakciókat 500 MW alatt kell 
korlátozni annak érdekében, hogy a rendszer biztonsága (az együttes importkorlát) 
garantálható legyen. 

Az NTC-k összetett profilú számításának előnyei csak ott jelentkeznek, ahol az allokáció 
minden összekötő vezetéken egyszerre történik. Ezzel a módszerrel a kereskedők piaci árakra 
vonatkozó várakozásai befolyásolhatják a határkeresztező kapacitáskorlátok struktúráját, így – 
definíció szerint – az átviteli kapacitásjogok allokációja hatékonyabb lesz, és a rendszer 
biztonsága sem sérül. 

A jelenleg érvényben lévő kapacitásallokációs eljárást a CEE régióban a Központi Allokációs 
Iroda (Central Allocation Office – CAO) végzi, amely részben összetett technikai profilokat 
alkalmaz. Ahogy azt a 10. ábra mutatja, az 50 Hertz és PSE-O felügyeleti területein együttes 
export-import korlátok figyelhetők meg. 

10. ábra A 2011-es év határkeresztező kapacitásallokációjának technikai profiljai a CEE 
régióban 

         

Forrás: CAO Aukciós Szabályzat 2011 

 

                                                 
7 Formálisan az egyszerű technikai profilokat az alábbiak szerint írhatjuk le: NTCA→B ≤ 500 MW és NTCC→B ≤ 
500 MW, míg az összetett profilt a következőképpen határozzuk meg: NTCA→B ≤ 700 MW és NTCC→B ≤ 700 
MW és NTCA→B + NTCC→B ≤ 1000 MW. 
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Áramlás alapú kapacitásszámítás 
Az összetett technikai profilú NTC értékek számítását országról országra végzik. Ezzel 
részben figyelembe veszik az adott ország határkeresztező vezetékein folyó szállítások 
kölcsönös függőségét, de távolról sem vesznek számításba minden olyan kölcsönhatást, amely 
egy sűrűn hurkolt hálózattal átszőtt régió – mint amilyen a kontinentális Európa – 
határkeresztező metszékei között kialakulhat. 

Az áramlás alapú számítás egy (jelentős) előrelépés ez utóbbi irányba. Kiindulási pontja egy 
az összekötő vezetékeket ábrázoló – egyszerűsített – hálózati térkép és egy alap forgatókönyv  
(base case) a vezetékeken áramló villamos energia mennyiségére nézve, amit a nemzetközi 
kereskedelem figyelembevétele nélkül alakítanak ki. A határkeresztező tranzakciók céljára 
igénybe vehető kapacitásokat ezt követően minden hálózati elemre külön-külön számítják ki. 
Az erre szolgáló eszköz az ún. Közös Hálózati Modell (Common Grid Model – CGM). 

A kapacitások allokációja során egy árzóna minden licitje egy másik zónába – nem feltétlenül 
a szomszédosba – aszerint kerül kiértékelésre, hogy a tényleges fizikai áramlások, amelyeket 
a tranzakció létrejötte generálna, miként befolyásolják majd a kapacitáskorlátokat a hálózat 
egyes részein. 

A zónából zónába irányuló licitek lefordítása a hálózati elemeken megjelenő fizikai 
áramlásokra ún. Áramátviteli Elosztási Tényezőmátrixok (Power Transfer Distribution 

Factor Matrices – azaz PTDF-mátrixok) segítségével történik. A PTDF értékeket a 
rendszerirányítók számítják ki a Közös Hálózati Modell alapján, a fizika törvényeit és a 
várható addicionális áramtermelési kapacitások eloszlását (Generation Shift Key – GSK) 
figyelembe véve az árzónán belül. 
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Az áramlás alapú kapacitásszámítás és allokáció előnye, hogy lehetőséget biztosít a 
határkeresztező kereskedelmet érintő túlzóan merev korlátozások fellazítására, így biztosítva 
a meglévő hálózat hatékonyabb kihasználását. Ez különösen igaz a sűrűn hurkolt hálózatokra, 
mint amilyen a kontinentális európai, amelyekben a bilaterális NTC-ket olyan alacsonyan kell 
megállapítani, hogy a “legrosszabb eset” torlódási forgatókönyvének megvalósulása esetén is 
biztosítható maradjon a rendszer működése minden kereskedelmi irányban. Áramlás alapú 
allokáció esetén a biztonsági értékelés és a kapacitásallokáció alapvetően integrált, ami 
lehetővé teszi a rendszerüzemeltetők számára, hogy a biztonsági ellenőrzéseket az aktuális 
kereskedelmi igényeknek megfelelően végezzék el, a legrosszabb forgatókönyv feltételezése 
helyett. 

Így elméletben az áramlás alapú mechanizmusnak több kereskedelmet kellene lehetővé 
tennie, különösen azon irányokban, amelyeket a piacszereplők értékesebbnek ítélnek, 
hozzájárulva a piacon elérhető fogyasztói és termelői többlet növekedéséhez. 

 

A célmodell megközelítése 
Az FG CACM-ben található árampiaci célmodell megköveteli a közös hálózati modell 
(ideértve a közös alap forgatókönyveket) kifejlesztését és használatát legalább a szinkronizált 
kontinentális európai hálózaton, de optimális esetben egész Európában. Erősen ajánlja az 

Kirchhoff törvények 
A villamos energia hálózati áramlásának leírásakor két meghatározó szabályról 
beszélhetünk. Kirchhoff első, ún. csomóponti törvénye kimondja, hogy a csomópontba 
befolyó áramok összege megegyezik az onnan elfolyó áramok összegével. A törvény 
alapja, hogy egy villamos hálózat csomópontjaiban nincs töltésfelhalmozódás. Ez a 
törvény a gyakorlatban a kereslet-kínálat fizikai egyensúlyát kívánja meg a hálózat 
minden pontján.  

Kirchhoff második törvénye, a huroktörvény értelmében az A pontból B pont felé 
áramló energia eloszlik a két pontot összekötő összes alternatív útvonal között az 
útvonalak ellenállásával fordított arányban (két pont között csak hurkolt hálózatok 
esetében léteznek alternatív útvonalak). Így például egy 100 MW-os export 
Magyarországról Ausztriába nem teljes mértékben a magyar-osztrák összekötő 
vezetéken folyik át. Ténylegesen csak kb. az energia harmada áramlik ezen az 
útvonalon, a többi alternatív utakon Szlovákián és Csehországon, illetve 
Horvátországon és Szlovénián keresztül – de egyúttal Lengyelországon, 
Németországon, Olaszországon, Franciaországon és Svájcon keresztül is. 
Természetesen minél hosszabb (azaz minél nagyobb ellenállású) egy útvonal, annál 
kevesebb áram folyik rajta.  
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áramlás alapú kapacitásszámítási és allokálási módszer alkalmazását, különös tekintettel a 
CWE és CEE régiókra. 

A CGM alapú számítással alátámasztott NTC-k (illetve rendelkezésre álló átviteli kapacitások 
– Available Transfer Capacities – ATC-k) használata is megengedett, de csak a nem erősen 
hurkolt rendszerekben, mint amilyen az északi régió, vagy a nagy szigetek és félszigetek 
esetében. A célmodell által preferált kapacitásszámítás lényege, hogy elejét vegye két zóna 
közötti kereskedelem következményeként kialakuló ún. külső (externális) gazdasági 
hatásoknak (vagyis annak, hogy egy zónahatáron átívelő tranzakció „ingyen” használjon 
szűkös kapacitásokat más zónák határain). Amennyiben egy tranzakció két zóna között 
hurokáramlásokat (loop flows) okoz a hálózatban, úgy a fenti cél csak áramlás alapú 
allokációval érhető el. 

Az FG CACM a zónák lehatárolásának kérdését is tárgyalja, de bevezetését a hálózati 
szabályzatokra hagyja. Ebben az esetben az alapötlet olyan árzónák alkalmazása, amelyek 
normális kereskedelmi viszonyok között nem rendelkeznek számottevő belső torlódással, azaz 
a torlódások kezeléséhez ritkán van szükség teher-újraelosztásra (redispatching). A 
határkeresztező kapacitások korlátozása a belső torlódások kezelése érdekében – mely nem 
szokatlan gyakorlat Európában – nem megengedett. Az árzónák határait kétévente kell majd 
felülvizsgálni. 

 

A másnapi (day-ahead) piac 
A másnapi piacok határkeresztező kapacitását – egészen mostanáig – többnyire explicit 
másnapi aukció formájában allokálták. Ezeken a piaci szereplők azokra a kapacitásokra 
licitálhattak, amelyeket a határidős (éves, havi) piacokon nem allokáltak ezt megelőzően. A 
másnapi kapacitások felhasználása elsősorban a szomszédos országokban található arbitrázs 
lehetőségek kihasználását szolgálja. 

Az “explicit aukció” azt jelenti, hogy a határkeresztező kapacitások piaca az áramtőzsdéktől 
függetlenül működött az adott zónákban/országokban. A kereskedők ügyességére volt bízva, 
hogy az összes jövedelmező – így jólétet növelő – arbitrázsügylet lebonyolításra került-e. 
Ennek előfeltétele, hogy a határkeresztező kapacitások egyensúlyi ára – amelyet a 
határkeresztező kapacitások másnapi piaca határoz meg – teljesen mértékben megegyezzen a 
szomszédos országok/árzónák másnapi piacainak árkülönbözetével. 

Például tételezzük fel, hogy A és B ország között az árkülönbözet 4 €/MWh egy adott órában 

a következő napon (A ország olcsóbb). Ekkor minden rendelkezésre álló, A→B irányú átviteli 
kapacitás felvásárlásra kerül a másnapi kapacitáspiac aukcióján és a metszék teljes mértékben 
kihasználásra kerül. Ezen túlmenően a kapacitásaukció egyensúlyi árának – a kereskedők 
közötti verseny következtében – 4 €/MWh körül kell lennie. 

Természetesen, amikor a másnapi piacokon a határkeresztező kapacitással és a villamos 
energiával külön-külön kereskednek, nagyon nehéz ezt az egyensúly elérni. Legalábbis 
szükséges hozzá például a kereskedők tökéletes jövőbe látása. A határkeresztező 
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kapacitásajánlatok megtétele során a kereskedőknek már tökéletesen ismerniük kell a két 
másnapi energiapiac kereslet-kínálati viszonyainak alakulását, valamint tökéletesen meg kell 
becsülniük, hogy a határkeresztező kereskedelem milyen hatással lesz a két különböző árzóna 
árkülönbségére. Csak ebben az esetben tudják beazonosítani azokat az arbitrázs tranzakciókat, 
amelyek biztosítják a hálózati infrastruktúra hatékony kihasználását. 

Ezek a feltételezések egyértelműen valóságtól elrugaszkodottak, ezért feltételezhetjük, hogy a 
határkeresztező kapacitások általában nem lesznek teljes hatékonysággal kihasználva, vagy 
bizonyos esetekben “rossz” irányban használják őket. Az empirikus adatok alátámasztják ezt 
a következtetést. 

Ugyanakkor létezik sokkal hatékonyabb módja is a határkeresztező kapacitások 
allokációjának. Ha a másnapi energiapiacok mint aukciók működnek (ahogy a legtöbb 
esetben az áramtőzsdék, vagy az ún. pool-típusú piacok esetében), akkor a két szomszédos 
másnapi energiapiac klíringje közösen történhet meg, automatikusan elérhetővé téve a másik 
zónából a vételi és eladási ajánlatokat is egészen addig a mértékig, ameddig rendelkezésre 
állnak az ajánlatok lehívásához szükséges határkeresztező kapacitások. Ezt a mechanizmust 
hívják piac-összekapcsolásnak (market coupling). 

Két piac összekapcsolása során az összes határkeresztező kapacitás a két piac között 
automatikusan allokálásra kerül azon szállításokhoz, amelyek a legmagasabb arbitrázs 
lehetőséggel bírnak, és a kapacitás ára (a torlódási járadék) definíció szerint egyenlő lesz a két 
árzóna egyensúlyi árai közötti különbséggel. Nincsen külön kapacitásaukció, az átviteli jogot 
implicit módon allokálják. 

Eképpen a piaci szereplők határkeresztező kereskedelme, ahogy ezt eddig értelmeztük, 
megszűnik. Minden egyes energiapiaci szereplő a saját árzónájában ad és vesz, és a zónák 
közötti arbitrázslehetőségek a piacösszevonás eredményeként automatikusan kihasználásra 
kerülnek. Az arbitrázsból származó bevételek – mint hálózatüzemeltetésből származó 
torlódási járadékok – a rendszerirányítókat illetik (megállapodás szerinti arányokban). 

A piac-összekapcsolásból levezethető implicit kapacitásallokáció természetesen megköveteli, 
hogy a határ mindkét oldalán aukció típusú másnapi árampiac működjön. Továbbá ezeken az 
árampiacokon átfogó harmonizáció szükséges (kapuzárási időpont, működési eljárásrend, 
elérhető termékek fajtái, stb.). Ezen feltételek teljesülése esetén meglehetősen egyszerű a 
piac-összekapcsolást tetszőleges számú árzónára kiterjeszteni. 

A célmodell megközelítése 
Az FG-CACM az egyetlen elfogadható módszernek az implicit allokációt tekinti a másnapi 
határkeresztező kapacitásallokációs piacok esetében. A fő elv hasonló a fent ismertetettel. Az 
implicit allokáció különböző változatait már megvalósították CWE és az északi régiókban 
(külön-külön), ahogyan azt az előző fejezetben kifejtettük. Jelenleg folyik a munka a CWE és 
az északi régiót egyaránt magába foglaló, harmonizált piac-összekapcsolási rendszer 
megvalósításán, amely később a pán-európai piac-összekapcsolás magjául szolgál majd. 
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Határid ős kapacitásallokáció 
Korábban bemutatásra került a határkeresztező kapacitások implicit másnapi allokációja, ahol 
a kapacitások árai megegyeznek a másnapi piacok árkülönbözetével két adott árzóna között. 
Amennyiben elégséges a másnapi piacok likviditása – ami a piac-összekapcsolás esetén igen 
valószínű –, akkor a határkeresztező kapacitások fizikai hozzáférhetősége nem okoz gondot. 

Ugyanakkor a piacok közötti árkülönbözet (azaz az átvitel ára egyik zónából a másikba), 
vélhetően volatilis marad, ahogy a belföldi másnapi piacok árai most is azok. Ez a volatilitás 
számottevő bevételkockázatot jelent a rendszerirányítók számára, valamint átviteli 
díjkockázatot a piaci szereplők részére. Ezért mindegyik fél számára hasznos, ha ezekkel a 
kockázatokkal szemben van biztosítási lehetőség. A határidős kapacitás allokáció pontosan 
ezt a célt szolgálja. 

Pénzügyi értelemben a határidős allokáció a másnapi piacok közötti árkülönbözetet a 
rendszerirányítóktól azokhoz a piaci szereplőkhöz rendeli hozzá, akik határidős jogot 
szereztek a kapacitás használatára. A másnapi kapacitás használatának joga értékes lehet (a 
piacok közötti árkülönbözet kihasználása profitot termel), ez indokolja, hogy általában 
aukciók formájában a legmagasabb licitet tevők részére allokálják az átviteli jogokat.  

Gyakran bonyolítanak határidős aukciókat az éves, illetve havi kapacitásjogokra, de 
általánosságban véve bármilyen egyéb gyakoriság is elképzelhető (heti, negyedéves, vagy 
alkalomszerű, amikor a rendszerirányítók többlet kapacitást „találnak”). Mivel a határidős 
áramkereskedés folyamatos és az ügyletek sokszor tőzsdén kívül köttetnek (over-the-counter 

– OTC piac) határidős implicit kapacitásallokációra nincs lehetőség, csak az explicit 
értékesítés jelent megoldást. 

Gyakorlati szempontból a határidős kapacitási jogokat kétféleképpen lehet csoportosítani: 
fizikai vagy pénzügyi termékekre. Bár a két konstrukció különböző módon működik (és 
részben eltérő feltételek szükségesek hozzájuk), amikor mindkettő megvalósítható, akkor 
pontosan ugyanazt a kifizetést adják a jogok tulajdonosának. 

A fizikai kapacitástermék (physical transmission right – PTR) jogosulttá teszi annak 
birtokosát az energiaszállítás menetrendezésére és lebonyolítására. Mivel ez egy jog, de nem 
kötelezettség (opció-jelleg), nem feltétlenül szükséges, hogy a tranzakció a tárgynapon 
megvalósuljon. Ha működik explicit másnapi kapacitáspiac azt követően, hogy a PTR 
tulajdonosának döntenie kell a menetrendezésről, akkor ott újra is lehet értékesíteni a be nem 
menetrendezett kapacitásokat, ami bevételt jelenthet az eredeti tulajdonosnak („használd vagy 

add el”, „use-it-or-sell-it” – UIOSI – elv). Ha a másnapi kapacitásokat implicit módon  - 
market coupling vagy market splitting keretében – allokálják, akkor a nem nominált határidős 
kapacitásjogok újraértékesítése automatikus. 

Amikor nincsenek működő másnapi kapacitás piacok – sem explicit, sem implicit módon – 
akkor a nem menetrendezett határidős jogok egyszerűen elvesznek („használd vagy 

elveszíted” – „use-it-or-lose-it” – UIOLI – elv). Ugyanakkor a piacintegráció iránya és üteme  
(azaz a másnapi piacok terjedése) alapján azt mondhatjuk, hogy ez az alternatíva meg fog 
szűnni azokon a helyeken is, ahol még jelenleg létezik.  
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A pénzügyi kapacitásjog (financial transmission right – FTR) ezzel szemben csak arra 
jogosítja fel tulajdonosát, hogy a két árzóna közötti energiaár-különbözetet megkapja. A 
pénzügyi kapacitásjog jól alkalmazható az átviteli költségek határidős fedezésére, de egyben 
megkívánja a működő másnapi piac-összekapcsolás meglétét, mivel csak ebben az esetben 
egyezik meg pontosan az átvitel költsége a két piac közötti árkülönbözettel. 

Látszólag jelentős különbség mutatkozik a pénzügyi és a fizikai kapacitásjogok között abban 
a tekintetben, hogy az FTR-ok esetében az összes átviteli kapacitást a piac-összekapcsolási 
mechanizmuson keresztül allokálják, míg a PTR-ok (és a piac-összekapcsolás) esetében a 
kapacitás egy részét explicit aukciókon határidős termékként értékesítik és csak a fennmaradó 
részt tartják fenn a másnapi piac-összekapcsolás részére. Ez az állítás azonban félrevezető. A 
másnapi fizikai kapacitásjogok menetrendezése egyenértékű azzal, mintha a PTR tulajdonosa 
olyan keresleti és kínálati ajánlatokat nyújtana be az összekapcsolt piacokra, amelyeket mind 
a két piac biztosan elfogad, míg a nominálás elmaradása egyenlő a kapacitás felkínálásával a 
piac-összekapcsolási mechanizmus számára. A piacok számára mindkét esetben ugyanakkora 
a hozzáférhető kapacitások nagysága.  

Mindemellett két konkrét különbség van a pénzügyi és a fizikai kapacitásjogok között. 
Először is, a pénzügyi kapacitástermékeket opcióként vagy határidős szerződésként (jogként 
és kötelezettségként) is lehet strukturálni. Az opcióként definiált FTR-ok tulajdonosainak 
csak akkor fizetik ki az (iránnyal rendelkező) árkülönbözetet, ha a különbözet pozitív előjelű, 
ám a tulajdonosnak nem kell visszafizetnie a negatív árkülönbözetet (abszolút értéken) a 
rendszerirányító felé. Ezzel szemben határidős szerződés formájában megfogalmazott FTR 
mindkét irányban működik (vagyis előfordulhat, hogy az FTR tulajdonosának fizetési 
kötelezettsége lesz a rendszerirányítóval szemben). 

Másrészt fizikai határidős kapacitás jogot csak a rendszerirányítók adhatnak ki, míg pénzügyi 
kapacitásjogot (mivel azok csak „fogadások” két szám közötti különbségre – lásd az északi 
piacon alkalmazott CfD-ket) bárki kiadhat, elsősorban pénzügyi intézmények. Ebben 
potenciálisan jelentős kockézatkezelési érték rejlik az ágazat részére.8 

A célmodell megközelítése 
A határidős kapacitásallokáció preferált megközelítéséről még nem született végleges döntés. 
Az FG CACM az imént említett mindhárom változatot megengedi (fizikai jogok UIOSI-val; 
pénzügyi jogok mint opciók; pénzügyi jogok mint határidős szerződések) és a piacra bízza, 
melyiket részesítené előnyben. Ugyanakkor valószínű, hogy az elsőbbséget élvező megoldás 
(kellő másnapi piaci likviditással) az FTR javaslatok közül kerül majd ki. 

Az allokációs mechanizmust illetően az FG CACM megköveteli a rendszerirányítóktól, hogy 
az átviteli jogokat koordinált formában, egyetlen központi platformon értékesítsék. A 
határidős termékeknek összeegyeztethetőknek kell lennie a másnapi kapacitások számítási és 
allokációs mechanizmusával (pl.: áramlás alapú vagy NTC). Továbbá a rendszerirányítóknak 
anoním másodlagos kereskedelmet kell biztosítaniuk, szintén egy központi platformon. 

                                                 
8 A fizikai és pénzügyi kapacitásjogokról további részleteket tartalmaz az 1. melléklet. 
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A határidős kapacitások allokációjának lényeges kérdése azok meg nem szakíthatósága 
(firmness). A force majeure esteket leszámítva a célmodell az allokált kapacitások teljes meg 
nem szakíthatóságát követeli meg. Ez annyit tesz, hogy kapacitáscsökkentés esetén a TSO-
knak kompenzálniuk kell a kapacitásjog tulajdonosát a két árzóna közötti árkülönbség 
összegével, ahelyett, hogy csak egyszerűen visszafizetnék a kapacitás kezdeti (határidős) árát. 
Ez egy fontos előrelépés a mai szabályokhoz képest, ami a kapacitáscsökkentés teljes 
pénzügyi kockázatát a piaci szereplőktől a rendszerirányítókhoz rendeli.  

Három módja van annak, hogy a rendszerirányítók (részben) megvédjék magukat ezektől a 
járulékos kockázatoktól (feltéve, hogy a szabályozó nem teljes mértékben hagyja jóvá ezeket 
a hálózati díjtételben). Egyrészt, a rendszerirányítóknak lehetősége van – az egységes hálózati 
modell „rendkívül óvatos” alkalmazásán keresztül – a határkeresztező kapacitások határidős 
piacon értékesített mennyiségének korlátozására, ami mérsékelheti a határidős jogok 
csökkentésének szükségességét, ugyanakkor korlátozza a piac szereplők kockázatfedezési 
lehetőségeit is. A „megoldás” hátulütője, hogy így a rendszerirányítók kitettebbekké válnak a 
másnapi piacok zónák közötti árkülönbség-ingadozásával szemben (mivel a teljes átviteli 
kapacitások nagyobb részét értékesítik a másnapi piacon). Vagyis pont abba a csapdába 
sétálnak bele, amit a kezdetekkor éppen elkerülni igyekeztek. 

Másodrészt, a rendszerirányítók maguk is részt vehetnek a másodlagos kapacitáspiacon mint 
vevők (vagy eladók). Amikor a csökkentés szükségessége valószínűnek tűnik, a 
rendszerirányítók megpróbálkozhatnak a korábban kiadott kapacitások visszavásárlásával. 

Harmadrészt, amennyiben a kapacitásjogok FTR formájúak, amelyeket pénzügyi intézmények 
is kiadhatnak, úgy a rendszerirányítók védhetik magukat az FTR-ek másodlagos piacon való 
visszavásárlása helyett az egyéb FTR-kibocsátóktól való közvetlen vásárlással is (ilyenek 
kibocsátók lehetnek például a biztosítók). Mivel a nem TSO által kibocsátott pénzügyi 
kapacitásjogok pénzügyi kockázatot jelentenek a kibocsátó számára, ezért ezek az FTR-ok 
valószínűleg biztosítási prémiumot is hordoznak áraikban, de megvásárlásuk még így is jobb 
lehetőséget jelenthet a rendszerirányítók számára, semmint a másnapi piacok 
árkülönbözetével való szembesülés egy kapacitáscsökkentés következményeként. 

 

Napon belüli piac 
A másnapi piacok kapuzárása a leszállítást megelőző nap dél körüli óráiban történik, ami 
további 12-36 órát jelent, amely idő alatt a körülmények megváltozhatnak. Ez alatt az idő alatt 
váratlan kimaradások történhetnek, az időjárás-változás befolyásolhatja a fogyasztást és 
egészen biztosan előrelátható változások történnek az időjárásfüggő termelés becsült 
volumenében. Számos esemény ezek közül időben felismerhető, így a tartalékkapacitások 
igénybevétele nélkül, piaci megoldásokkal kezelhető. Ezért fontos, hogy a piaci szereplőknek 
lehetősége legyen a pozíciójuk kiegyensúlyozására, amennyire közel csak lehet a fizikai 
teljesítéshez képest. Erre szolgál a napon belüli piac. 
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A célmodell megközelítése 
A célmodell annak biztosítására irányul, hogy a napon belüli zónák közötti kereskedelem  
kivitelezése (ami határkeresztező kapacitást követel meg) ne legyen körülményesebb, mint a 
zónán belüli kereskedésé. Ez a célkitűzés a kapacitástermékek folyamatos kereskedés melletti 
implicit allokációjával valósítható meg. 

A napon belüli piacokon a folyamatos kereskedelem sokkal természetesebb, mint az 
árverések, mivel a feltételekben bekövetkező változásokról szóló információk bármelyik 
pillanatban beérkezhetnek, ami gyors reagálást követel meg a pozíciók lezárására. Továbbá, a 
szükséges termékek (például a szélenergia kiegyensúlyozására) nem feltétlenül 
szabványosíthatók, és így nehezen tehetők alkalmassá aukciós kereskedelemre. Harmadrészt, 
gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából a folyamatos kereskedés tranzakcióit gyorsabban 
le lehet zárni, ami a fizikai szállítás közeledtével fontos előnyt jelent. 

Az árzónák közötti másnapi kereskedelem, ide értve a határkeresztező kapacitás allokációt, 
rögtön az allokálás gazdaságosságára tereli a figyelmet. Mindent egybevetve, a folyamatos 
kereskedelem csak akkor működik, ha a kiszolgálás (kapacitásallokálás) érkezési sorrendben 
történik (first-come-first-served), amelyről köztudott, hogy nem piacbarát és így nem a 
leghatékonyabb eljárás. 

Ugyanakkor három érv áll amellett, hogy a folyamatos implicit allokáció miért nem pazarol el 
túl sok többletet. Egyrészt, nem valószínű, hogy a napon belüli piacon túl sok magas 
hozzáadott értékű átviteli kapacitás áll rendelkezésre. Az utolsó árjelzés a határkeresztező 
kapacitás értékéről a másnapi összekapcsolt piacok közötti árkülönbség. Ha a másnapi piacok 
árainak különbsége a nullától eltérő, akkor az összes hozzáférhető kapacitást a piac-
összekapcsoláson keresztül allokálják, így nem marad semennyi a napon belüli kereskedelem 
számára. Ezzel szemben, ha elegendő szabad kapacitás marad a napon belüli piacon, akkor 
nem volt a másnapi piacok között árkülönbség, a kapacitás ára nulla és éppen ezért nem 
számít az allokálás módja, mindaddig amíg elégséges mennyiség áll rendelkezésre. 

Másodrészt, a napon belüli kereskedelem vélhetően igen csekély mennyiségű, amely így 
behatárolja a hatékonyságvesztés mértékét, amit a nem piaci alapú kapacitásallokációs eljárás 
okoz. 

Végezetül, a hatékonyságveszteség időben is korlátos. Ha a napon belüli átviteli kapacitásokat 
(implicit) aukciók formájában allokálnák, ott azt rendszeresen kellene megtenni, legalább 
óránként. Így az érkezési sorrendben első piaci szereplő a folyamatos first-come-first-served 
allokáció esetében csak azokkal szemben részesül előnyben, akik később érkeznek ugyan, de 
még ugyanazon az órán belül. Azok, akik a következő órában érkeznek, már ugyanúgy 
hátrányban lennének egy aukciós alapú rendszerben is, mint ahogyan a folyamatos 
kereskedésben. 

A napon belüli célmodell az alábbi két fontos elemmel bír: (1) a pán-európai kapacitás 
kezelési modul (Pan-European Capacity Management Modul – CMM) és (2) a pán-európai 
közös ajánlati könyv (Pan-European Shared Order Book Function – SOBF). Ezek kapcsolatát 
a következő ábrán szemléltettük. 
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11. ábra A napon belüli piac részei  

 

Forrás: ENTSO-E, EuroPEX 

A CMM outputja valójában egy mátrix, amely a hozzáférhető átviteli kapacitásokat mutatja 
minden egyes zónából az összes másikba. A mátrix adatainak feltöltését és frissítését a 
rendszerirányítók és az egységes hálózati modell garantálja. 

Másfelől az SOBF az áramtőzsdék ajánlati információit központosítja. A tőzsdék az összes, 
hozzájuk érkezett napon belüli vételi és eladási ajánlatot saját platformjaikról feltöltik az 
SOBF-be, ahol egy egyedi algoritmus párosítja azokat az ajánlatokat, amelyek többletet 
generálnak a piaci résztvevők számára (vagyis a vételi ár meghaladja az eladásit). Mindaddig, 
amíg szabad átviteli kapacitás áll rendelkezésre két zóna között (a CMM jelzése alapján), a 
megrendelések ugyanúgy párosíthatók a zónák között, mint a zónákon belül. Egy határon 
átnyúló párosítást követően a kapacitás mátrix frissül, és ezt követően a fennmaradó 
kapacitásokat mutatja. 

Két nyitott kérdés marad a napon belüli célmodellel kapcsolatban, amelyet az FG CACM 
vázlatában konzultációra bocsátottak: az addicionális napon belüli aukciók értéke, és a 
közvetlen OTC hozzáférés a CMM-hez mint átmeneti megoldás. 

Ahogy azt korábban leírtuk, az (implicit) aukciók lehetőséget biztosítanak az értékes 
kapacitásjogok hatékonyabb allokációjára a first-come-first-served rendszerhez képest. 
Számos esetben előfordulhat, hogy egy nagyobb tételű átviteli kapacitás válik szabaddá a 
másnapi piac zárását követően. Ebben az esetben, a folyamatos implicit kereskedelem 
kiegészítése egy – esetleg regionális – napon belüli aukcióval (hasonlóan a piac-
összekapcsolási eljáráshoz) megőrizheti a gazdasági hatékonyságot. 

Az aukciók bevezetésének praktikussága a folyamatos kereskedés biztosításán túl ugyanakkor 
nem egyértelmű. A CMM-hez való párhuzamos hozzáférés kérdését kezelni kell (például a 
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folyamatos kereskedés felfüggesztésével mindaddig, amíg az aukciót végrehajtják, ami 
azonban veszélyezteti a diszkriminációmentesség elvét és felaprózza a piacot). Az aukciók 
helyett más lehetőségek is fennállnak a napon belüli kapacitások árazására, de nem teljesen 
egyértelmű, hogy ezek végül a hatékonyságot szolgálnák-e. A napon belüli kapacitásárazás 
kérdése mindenesetre nem került le a napirendről. 

A másik aggály, hogy a tőzsdei alapú napon belüli kereskedelem vajon elég rugalmas-e 
ahhoz, hogy megfelelően helyettesítse az OTC tranzakciókat. Mindaddig, amíg elég jó 
helyettesítővé nem válik (például az összetett termékek párosításának lehetővé tételével), a 
CMM-hez való közvetlen OTC hozzáférés hasznos átmeneti intézkedés lehet. 

 

A kiegyenlít ő piac 
Jelenleg a kiegyenlítő piacok (konkrétabban: a primer, szekunder és tercier tartalékok és 
szabályozási energia) főszabály szerint a kontrollzónákon belül működnek, bár akad néhány 
kivétel – elsősorban a skandináv piacon. A kiegyenlítő piac határokon átívelő integrációjának 
célmodellje, amelyről egyelőre még nem készült keretjellegű iránymutatás, csak a manuálisan 
aktivált tercier kapacitások kérdésével foglalkozik.  

A célmodell hosszú távú víziója egy multilaterális TSO-TSO mechanizmust tartalmaz, 
amelyben a rendszerirányítók megosztják egymás között a kiegyensúlyozó energiát (a 
tartalék-lekötés kérdése nem egyértelmű). Az ajánlatokat egy közös merit orderből hívnák le 
az átviteli kapacitáskorlátok mértékéig. Ám az ilyen fajta integrált kiegyensúlyozó piac 
sikeres működtetése a harmonizáció igen magas fokát követeli meg, így annak bevezetése  
egyelőre hosszú távú tervként értelmezhető (2015 után). 

A kiegyenlítő piacok integrációjakor is több köztes állapotról beszélhetünk, amit a 12. ábra 
szemléltet. 
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12. ábra A kiegyenlítő piac integrációjának különböző szintjei  

 

Forrás: PCG 

Az első lépés a nemzeti szabályozásienergia-beszerzési eljárások kiterjesztését jelenti a 
szomszédos országokból érkező ajánlatok elfogadásával. Technikai szempontból semmi sem 
akadályozza a rendszerirányítókat abban, hogy a tercier szabályozási energiát a határ 
túloldaláról szerezze be, azonban fontos kölcsönös függések léphetnek fel a célmodell egyéb 
elemeivel, különös tekintettel a határidős és másnapi piacokra. 

Ha a TSO tartalékokat szeretne lekötni a kontrollzónán kívül, az átviteli kapacitásnak minden 
időben rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy a lekötött tartalék be tudja tölteni szerepét. Ezért 
a tartalékot biztosítónak határidős átviteli kapacitást kell vásárolnia a piacon. Ennek a 
kapacitásnak azonban mentesülnie kell az UIOSI elve alól és „védve” kell lennie a napon 
belüli piactól, mivel a kapacitás szükségessége ténylegesen csak a napon belüli piac zárása 
után derül ki. 

A következő lépés (bár egyes lépések kihagyhatók) a bilaterális TSO-TSO mechanizmus, 
amelyben a szomszédos rendszerirányítók „last minute” ajánlatokat tesznek egymás 
kiegyenlítő piacain a saját tartalékaikból – feltételezve, hogy rendelkezésre áll a szükséges 
átviteli kapacitás. 

Az utolsó fázist, amelyet a jelenleg érvényben lévő mechanizmusok folyamatos 
harmonizációjával lehet elérni, egy multilaterális TSO-TSO kooperáció jelenti a kiegyenlítő 
energia megosztása által. Ez az eredmény a kiegyenlítési célmodell középtávú célkitűzése. 
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Piacszervezés ( governance ) 
A piacszervezési területen a fő kérdés a rendszerirányítók és áramtőzsdék közötti kapcsolat a 
másnapi és napon belüli célmodell implementációja során. A probléma gyökere ott található, 
hogy a célmodell a spot energiapiacokat és az átviteli kapacitások piacát kívánja integrálni, 
ahol is az előbbit az áramtőzsdék menedzselik, az utóbbit pedig a rendszerirányítók. Bár az 
áramtőzsdék szerepével a harmadik csomag nem foglalkozik közvetlenül, az integrált európai 
árampiac létrehozásában nélkülözhetetlenek, így feladataikat és felelősségüket tisztázni kell. 

Mivel a rendszerirányítók nem semlegesek ebben a vitában, a piacszervezési rendszer 
kialakításának kezdeményezését az Európai Bizottság vette át, aminek várható eredménye 
feltehetően egy jogilag kötelező érvényű iránymutatás (guideline) lesz. A másnapi piacok 
szervezési kérdéseinek keretei jelenleg nyílt konzultációs folyamaton esnek át. 

A Bizottság az alábbi négy, egyre növekvő harmonizációs igényeket támasztó szakpolitikai 
javaslatot tette a napon belüli piacok szervezésére: 

1. Nincs addicionális EU-szintű cselekvés, a jelenlegi önkéntes megközelítés folytatódik. 

2. Piacszervezési keretrendszer (governance framework) kialakítása jogilag kötelező 
érvényű iránymutatással, amely támogatja a jelenlegi piac-összekapcsolási rendszerek 
szervezeti sokszínűségét. 

3. Piacszervezési keretrendszer (governance framework) kialakítása jogilag kötelező 
érvényű iránymutatással, amely törekszik a jelenlegi piac-összekapcsolási rendszerek 
szervezeti megoldásainak magas szintű harmonizációjára. 

4. Piacszervezési keretrendszer (governance framework) kialakítása jogilag kötelező 
érvényű iránymutatással, amely megteremti azt az új szabályozott entitást, amely 
felelős a piac-összekapcsolás lebonyolításáért. 

Vagyis a legtöbb opció jogilag kötelező érvényű iránymutatáson keresztül érvényesülne, bár 
különböző tartalommal. Várhatóan a magasabb szintű harmonizáció (3 és 4 opció) szorosabb 
piaci integrációt tenne lehetővé és több fogyasztói és termelői többletet teremtene, de az 
addicionális nyereségek, nem feltétlenül fedeznék a harmonizáció költségét. 

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a jelenlegi NWE piac-összekapcsolás „a” másnapi 
célmodell teszt projektje, amely gyorsaságának köszönhetően de facto meghatározhatja a 
másnapi piacszervezési szabályozás jellemzőit ahelyett, hogy azokhoz igazodna. 

A másnapi piac-összekapcsolás szervezési kérdeitől némileg elkülönülten vita folyik a napon 
belüli piacok szervezési keretszerkezetről is. Ahogy korábban leírtuk, két új funkciót 
fejlesztenek a célmodellben: a kapacitás kezelési modult (CMM), amely valós idejű átviteli 
kapacitás információkkal szolgál; valamint a közös ajánlati könyvet (SOBF), amely egyesíti 
az összes helyi ajánlatot és párosítja azokat a szabad határkeresztező kapacitások 
függvényében. Bár a tervek szerint a CMM és az SOBF között exkluzív kommunikációs 
csatornák állnak majd rendelkezésre, a rendszerirányítóknak még mindig hozzá kell férniük a 
CMM-hez és a tőzsdéknek a SOBF-hez. 
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A napon belüli piacszervezéssel kapcsolatos kérdés: ki fogja kiépíteni és üzemeltetni ezeket a 
funkciókat? Jelenleg úgy tűnik, ez a kérdés még eldöntetlen. Bár (a harmadik ülés 
jegyzőkönyve szerint) született egy kezdetleges megegyezés az AESAG-ban a felelősség 
„fele-fele” arányú megosztásáról, úgy tűnik, ez nem a végszó a témában. Az Europex nemrég 
publikálta az általa preferált megoldást,9 e szerint az áramtőzsdék építenék ki és üzemeltetnék 
a SOBF-et és a CMM-et, és kiviteleznék az (implicit) kapacitás allokációt a rendszerirányítók 
részére nyújtott szolgáltatásként.  

Figyelembe véve a CMM és SOBF közötti szoros kapcsolatot, lehet, hogy érdemes lenne 
ezeket egyetlen felügyeleti szervként működtetni, de észben kell tartani, hogy a tőzsdék 
másfajta kapcsolatban az energiaszabályozó hatósággal, mint a rendszerirányítók.10 Annak 
érdekében, hogy a napon belüli kapacitásallokáció esetében megmaradjon a jelenlegivel 
azonos szintű szabályozói felügyelet, kívánatos piacszervezési elv lehet a rendszerirányítók 
kötelezése a CMM kifejlesztésére és napi üzemeltetésére. 

 

Útiterv a célmodell eléréséhez 
Jogi szempontból a célmodell ideális esetben 2014 végére valósul meg, amikor a hálózati 
szabályzatokat is életbe léptetik. A bevezetőben szereplő 1. ábra szemlélteti a jelenleg 
hatályos menetrendet. 

Gyakorlati szemszögből nézve a célmodell útiterve számos „teszt” projektből áll a villamos 
energia részpiacain. Ugyan számos párhuzamos projekt fut a Regionális Kezdeményezések 
keretén belül (pl.: áramlás alapú allokáció a CEE és CWE régiókban), vélhetően a 
CWE/NWE térség eredményei adják majd az egységes belső árampiac alapját, amelyhez a 
határos régiók/országok csatlakoznak (és alkalmazkodnak). Ezek azok a fejlemények, 
amelyeket a következő alfejezetben vitatunk meg. 

CWE piac-összekapcsolás – áramlás alapú allokáció 
A CWE régióban 2008-ban kezdtek el dolgozni az áramlás alapú kapacitásallokáción. Javaslat 
született a jelenlegi NTC/ATC allokációs rendszer lecserélésére egy áramlás alapú allokációs 
rendszerre. Az előzetes FBA elemzések azonban intuícióval ellentétes eredményeket adtak. 
Számos esetben a villamos energia a szimulációk során a magasabb árzónából az alacsonyabb 
árzóna felé áramlott. Bár összességében optimális kimenetek születtek – ha a globális 
gazdasági jólétet tekintjük –, az eredmények nehezen voltak elfogadhatóak a stakeholderek 
számára.  

Ezt követően ideiglenesen lelassult a koncepció kidolgozása, majd később az áramlás alapú 
intuitív piac-összekapcsolásra szolgáló algoritmus kidolgozásával folytatódott. 2010 vége 
felé, 2011 elején az áramtőzsdék és az átviteli rendszerirányítók áramlás alapú 
                                                 
9 “A Flexible Intraday Cross-Border Trading Scheme for Europe”, 2011 június 24 elérhető az EuroPEX 
honlapjáról. 
10 Azokban az országokban, ahol az áramtőzsdéket a rendszerirányítók birtokolják (mint például 
Magyarországon), ez a megfontolás kevésbé releváns. Ugyanakkor a harmonizált összeurópai megoldás nem 
függhet az áramtőzsdék tulajdonosi hátterétől. 
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kapacitásallokációs megoldásokat is teszteltek a nemrég bevezetett, NTC/ATC alapú CWE 
piac-összekapcsolással párhuzamosan. A tesztek a következő eredményeket adták, amelyet a 
megvalósíthatósági jelentésben az érintettek 2011. március 15-én publikáltak: 

� összességében magasabb társadalmi jólét az NTC/ATC alapú allokációhoz képest, 

� erősebb árkonvergencia, valamint 

� az áramlások és nettó pozíciók erősödő volatilitása. 

A további tervezett lépések (lásd még 13. ábra) 

� a projektek más kezdeményezésekkel való összekapcsolásának hatáselemzése (2011. 
július) 

� biztonsági értékelés (FRM), érzékenységi vizsgálat (2011. július) 

� kivitelezési terv, 

� a CEE régió fokozatos (vagy egy lépésben történő?) bevonása az implicit allokáció 
alapján 

� beruházási döntések az áramlás alapú allokációs rendszer bevezetésével kapcsolatban 
(2011. november) 

� az éles üzem kezdeti időpontjának kihirdetése (várhatóan 2012 utolsó negyedévére) 

Az áramlás alapú allokáció előkészítése párhuzamosan folyik a CWE piac-összekapcsolásával 
az északi régió irányába. 
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13. ábra CWE áramlás alapú piac-összekapcsolási projektjének menetrendje 

 

Forrás: CWE 

Az áramlás alapú allokáció bevezetésének előkészítése tovább késhet az Európai Ár-
összekapcsolás (European Price Coupling – EPC) bevezetésének politikai okai miatt (lásd 
lejjebb). 

NWE piac-összekapcsolás 
A szoros mennyiségi összekapcsolás bevezetése Dánia és Németország között, és ezáltal a 
CWE és az északi régiók összekötése, csak egy átmeneti intézkedés a hosszú távú piaci 
összekapcsolás folyamatában. A ENTSO-E Északnyugat-Európai Regionális Csoportjának 
(Regional Group North West Europe) támogatásával megkezdődött a munka az ár-
összekapcsolás koncepcióján az északi és a CWE régió között. Kezdetben, a munkacsoportok 
tagjai az északi és a CWE régióból kerültek ki, amit azonban később a brit rendszer piaci 
érintettjeinek bevonásával bővítettek. A tárgyalások Nagy-Britannia fokozatos beillesztése 
köré épültek az alábbi módok egyikével: 

� a Britned összekötő vezetéken, Hollandián keresztül, 

� az IFA összekötő vezetéken,  Franciaországon keresztül, vagy 

� az NWE projekt keretében, a két kontinentális régióval egyszerre. 
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A legutóbbi projekt-menetrend a CWE, az északi és a brit rendszerek egy lépésben való 
összekapcsolását tűzi ki célul. Ennek az NTC/ATC alapú piac összekapcsolásnak a tervezett 
életbelépési ideje 2012 utolsó negyedéve (lásd 14. ábra). 

14. ábra Északnyugat-európai (NWE) piac-összekapcsolás menetrendje 

One 
Coordinated 

Matching

  

 

Európai ár-összekapcsolás 
Február 4-én az Európai Tanács Brüsszeli értekezletén megvitatta az európai árampiaci 
célmodellt. Hangsúlyozták, hogy „az EU-nak szüksége van egy százszázalékosan működő, 
összekötésekkel rendelkező, jól integrált belső energiapiacra”. Az ülést a célmodell 
megfogalmazásával zárták, e szerint: „A belső piacot 2014-re meg kell valósítani, hogy a 
villamos energia és a földgáz szabadon áramolhasson. Ez megköveteli, hogy az ACER-
rel együttműködő nemzeti szabályozó hatóságok és átviteli rendszerirányítók 
megkezdjék az intenzívebb munkát a piac-összekapcsolási projekten, illetve az 
iránymutatások és a hálózati szabályzatok előkészítésén, amelyek a teljes európai 
hálózatra érvényesek lesznek”. 

Következésképpen az Európai Bizottság megbízta az ACER-t az EU belső energiapiac 
megvalósítási útitervének elkészítésére, különös tekintettel a páneurópai piac- 
összekapcsolásra. Az európai ár-összekapcsolást nem késleltetheti az áramlás alapú kapacitás 
mechanizmuson folyó munka. Az európai piac összekapcsolási mechanizmus bevezetésének 
útitervét a Regionális Kezdeményezések Koordinációs Csoportja készítette el. A piac-
összekapcsolás folyamatának vezető szabályozója a német Bundesnetzagentur. A 15. ábra 
szemlélteti a régiók között európai ár-összekapcsolás bevezetésének útiterv-vázlatát, amelyet 
2011. június 22-én, Ljubjanában a koordinációs csoport negyedik találkozóján a 
Bundesnetzagentur mutatott be. 
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15. ábra Az Európai ár-összekapcsolás projekttervezete 

 

 

Forrás: ACER 
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Az európai ár-összekapcsolási mechanizmus bevezetésének útiterve igen ambiciózus. A 
régióról régióra való integráció egy, illetve két negyedéves ütemben, potenciálisan 
késleltetheti az áramlás alapú kapacitás allokáció bevezetését a CWE régióban. Az útiterv 
vázlata szerint “MIBEL, Magyarország, Szlovákia és a Csehország kész és elkötelezett az 
EPC-be való csatlakozásra 2012 év végén”. 

 

Integrált napon belüli piacok 
Az európai piac-összekapcsolási mechanizmus útitervének kidolgozásával párhuzamosan a 
határkeresztező napon belüli piacok útitervének elkészítésére is sor került. A piac-
összekapcsolási folyamat vezető szabályozója a brit szabályozó, az Ofgem. A határkeresztező 
napon belüli piacokat az NWE régióban mint tesztprojektet vezetik be. A bemutatott napon 
belüli megoldások a Skandináviában (Elbas) és Franciaország-Németországban (EPEX 
Intraday) működőkhöz hasonló intraday piacokra alapoznak. A célmodell jellegzetességei: 

� folyamatos implicit kereskedés kifejlődése, 

� megbízható kapacitásárazás, amely türközi a torlódásokat 

� automatikus ajánlatpárosítás, 

� megfelelő blokk licitek. 

Az átmeneti megoldás az NWE régió számára a napon belüli aukció addicionális bevezetése 
lehet abban az esetben, ha a likviditás és a pozíció zárások száma elégséges. Jelenleg a 
határkeresztező kapacitásokat napon belüli tranzakciók esetében ingyen lehet használni. A 
határkeresztező kapacitások árazása a kevert, folyamatos kereskedésre és aukciókra egyaránt 
építő rendszer esetében számtalan bonyodalmat okoz. 

Az NWE régió napon belüli tesztprojektje kétlépcsős megközelítést vázol fel. Az elsőben egy 
átmeneti megoldást kell kidolgozni 2012-ig, amelyet egy tartós megoldást vált fel 2014-ben 
(lásd 3. táblázat). 
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3. táblázat NWE napon belüli piac project terv 

Feladatok Határid ő Felelős 

NWE TSO útiterv 2011. április TSO-k 
NWE CMM részletes leírása 2011. április TSO-k 
NWE SOBF részletes leírása 2011. május TSO-k és tőzsdék 
Napon belüli kapacitás 
számítási opciók 2011. december TSO-k 

Napon belüli kapacitás árazási 
opciók 

2011. december TSO-k és tőzsdék 

NWE CMM implementációja 2012 közepe TSO-k 
NWE SOBF implementációja 2012 vége  
Konzultáció árazási opciókról 2012 TSO-k és tőzsdék 
NWE napon belüli (első lépcső) 2012 vége  
Fejlett termékek kidolgozása és 
specifikálása 

2012. december Tőzsdék és TSO-k 

Konzultáció a fejlett termékekről 2013  
Napon belüli kapacitás 
számítás implementációja 

2013 vége TSO-k 

Fejlett termékek 
implementációja 

2014 vége tőzsdék 

Kapacitás árazás 
implementációja 2014 TSO-k és tőzsdék 

NWE napon belüli (második 
lépcső) 

2014  

Forrás: NWE 

A CEE régiónak 2013 negyedik negyedévében kellene csatlakoznia a köztes megoldáshoz. A 
CEE régió a következő átmeneti intézkedéseket tervezi: 

� A meglévő napon belüli allokációs mechanizmusok fejlesztése a CEE régió belső 
határain 2011 negyedik negyedévében, 

� Javaslattétel 2012 második negyedévében az NWE projekttel kompatibilis intraday 
megoldás fokozatos bevezetésére, 

� A lépésről lépésre történő integráció szabályozói kiértékelése és a megoldásról való 
döntés 2012 harmadik negyedévében, 

Nyitott kérdések a napon belüli piacokkal kapcsolatban: 

� Az erőforrások szűkösségéből fakadó potenciális konfliktusok a rendszerirányítók, 
áramtőzsdék és szabályozó hatóságok oldalán (a másnapi piacok összekapcsolása is 
igen erőforrás-igényes projekt), 

� a nemzeti kiegyenlítő rendszerekkel való kölcsönhatás, 

� késedelmi kockázatok, számos nyitott tervezési kérdés és az érintettek nagy száma 
potenciálisan jelentős késéseket rejt magában a kivitelezés ideje alatt a tervezett 
menetrendhez képest. 
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Szakpolitikai célok és értékelési kritériumok 
Hangsúlyoznunk kell, hogy európai szinten az árampiaci célmodell sarokkövei, mint amilyen 
a másnapi piacok összekapcsolása, az implicit napon belüli kapacitásallokáció, a hosszú távú 
átviteli jogok pénzügyi természete, az áramlás alapú allokáció felé való elmozdulás a hurkolt 
hálózatok esetében vagy a kiegyenlítő piacok határokon keresztüli integrációjának kérdése, 
már nem képezi vita tárgyát. Mivel mindezek a építőkövek részei lesznek a kötelező érvényű 
hálózati szabályzatoknak, jövőbeli bevezetésük nem opcionális. 

Ennek eredményeként a „stratégiai választások”, amelyeket a magyar döntéshozóknak meg 
kell hozni, rövid távú következményekkel rendelkező alternatívákra korlátozódnak (2014-
2015-ig bezárólag). Képszerű hasonlattal élve, olyan utak közül kell választani, amelyek 
ugyanahhoz a – nem teljesen pontosan meghatározott – célhoz vezetnek. Reálisan figyelembe 
véve érdekérvényesítő képességünket az EU döntéshozatalában, az erőfeszítéseket nagyobb 
részben a legalacsonyabb összköltségű út kiválasztására kell összpontosítani ahelyett, hogy az 
úticél megváltoztatására törekednénk. Javaslataink a szakpolitikai döntéshozók részére a 
továbbiakban erre a filozófiára épülnek. 

Ebben a fejezetben javaslatot teszünk azon az értékelési kritériumokra, amelyek eszközként 
szolgálhatnak a különböző alternatívák közötti választásban, vagyis a „magyar érdekek” 
azonosításában. 

A magyar energiapolitika célkit űzései  
A magyar kormány a közelmúltban elfogadta és parlamenti szavazásra bocsátotta a közép és 
hosszú távú, a következő két évtizedet átfogó energiapolitikai koncepciót. Az előterjesztés 
számos, áramszektort érintő célt határozott meg, ezek: 

� Olyan árszint biztosítása, amely elősegíti a gazdaság versenyképességét és a 
fogyasztók jólétét; 

� Az áramellátás biztonságának garantálása; 

� A klímabarát – értsd: alacsony-karbon tartalmú – áramtermelés részesedési arányának 
növelése.11 

A pán-európai árampiacba való szorosabb integráció mindhárom célkitűzés megvalósítását 
elősegítené. Különösen az árak tekintetében, ahol olyan árszintet biztosíthatna, amely 
közelebb áll más európai országokéhoz, így megteremtve annak lehetőségét, hogy az ipari és 
kereskedelmi fogyasztók azonos esélyekkel indulva versenyezhessenek egymással a 
kontinensen. 

                                                 
11 E három célkitűzés variánsaira gyakran az “energiapolitika háromszögeként” hivatkoznak: ellátásbiztonság, 
fenntarthatóság, és gazdasági hatékonyság. Számos tekintetben ezek a célok ellentmondanak egymásnak. 
Például: a fenntarthatóság sok esetben termelői támogatásokat követel meg, ami ellentmond a gazdasági 
hatékonyság elvének. Másrészről a célok számos területen egymást kiegészíthetik és erősíthetik. 
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Emellett a bővülő áramkereskedelmi lehetőségek növelik azt a földrajzi területet, ahol az 
áramtermelő vállalatoknak versenyezniük kell a fogyasztókért. Ennek eredményeként, arra 
számíthatunk, hogy az áram árak alacsonyabbak lesznek annál, mintha nem lenne integráció. 

Könnyebb másnapi és különösen aznapi határkeresztező kereskedelem lehetőséget biztosítana 
a piaci alapú válaszokra keresleti-kínálati zavarok esetén, csökkentve annak szükségét, hogy 
drága – és olykor szűkös – rendszertartalékokra támaszkodjunk. Továbbá, az áramlás alapú 
allokáció a határkeresztező kapacitások terén lehetőséget teremt a biztonsági szempontok 
piaci körülményekhez való igazítására. Ilyen formában a piaci integráció elősegíti az 
ellátásbiztonságot is. 

Végül, a célmodell a megújulók és az atomenergia villamos hálózatba való integrációját is 
segíti a közel-valósidejű kereskedelmi lehetőségek bővítésével és nagyobb régiók 
kialakításával, amelyeken túlkínálat vagy túlkereslet eloszlik. 

 

Értékelési kritériumok 
Első ránézésre úgy tűnik, hogy az energiapolitikai célkitűzések a célmodell gyors elfogadását 
javasolják minden lehetséges irányban. Ugyanakkor, számos olyan másodlagos megfontolás 
adódhat, amelyek segíthetnek eligazodni a különböző integrációs lehetőségek között. 

A kompatibilitás biztosítása 
Mivel a célmodell bevezetése folyamatban van a CWE/NWE régióban és számos részletben 
még nem született döntés, ezért fontos naprakésznek lenni a nyugat-európai standardokat 
illetően és elkerülni azokat a regionális próbaprojekteket, amelyek biztosan inkompatibilisek 
lesznek a majdani európai modellel. 

A terméketlen költség és er őfeszítés duplikálásának elkerülése  
Számos területen a célmodell uniformizált megoldást fog javasolni egész Európa számára. 
Mindamellett a párhuzamos próbaprojektek és megoldások fejlesztése hasznos lehet, mivel 
bármelyik – vagy, ami még valószínűbb, ezek kombinációja – később standarddá tud válni. 
Más esetekben egyetlen tesztprojekt elégséges lehet, hogy olyan vezető szerepet töltsön be, 
amelyet semelyik másik független kezdeményezés sem tudja felváltani. Fontos különbséget 
tenni két helyzet között és érdemes elkerülni erőforrások ráfordítását olyan projektekre, 
amelyek nem hoznak tartós hozzáadott értéket. 

Önkéntes kooperáció egyenl ő alapokon 
Az egységes belső árampiac megteremtésének menetrendje (2014-ig) igen szoros. Az 
önkéntes próbakezdeményezések sikere a felek kooperációkészségén és egyenlőségén múlik 
már a kezdetektől, amennyiben a projekt képes bármilyen hasznot hozni számukra a határidő 
és a pán-európai megoldás kihirdetése előtt. A komoly gyakorlati erőfeszítéseket olyan 
szereplőkkel való közös munka felé kell irányítani, akik ilyen körülmények között is 
hajlandók együttműködni. 
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Erősebb csatlakozással bíró irányok támogatása 
Mivel a növekvő kereskedelmi lehetőségek haszna a már meglévő átviteli hálózatokon 
jelentkezik, ezért célszerű azoknak az országoknak az irányában gondolkodni, amelyek 
jelentősebb fizikai összeköttetésekkel rendelkeznek a magyar hálózattal. 
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A piacintegrációs lehet őségek értékelése  
Ebben a fejezetben az előzőekben megállapított kritériumok alapján értékeljük az árampiaci 
célmodell bevezetésével kapcsolatos legújabb fejleményeket, valamint tárgyaljuk a magyar 
szakpolitikai döntéshozók lehetséges intézkedéseit, amelyek a hazai érintettek érdekeit 
szolgálhatják. 

Kapacitásszámítás 
Az alapvető kérdés a kapacitásszámítás terén az áramlás alapú allokáció bevezetésének 
kérdése. A CEE régió rendszerirányítói az elmúlt 3-4 évben komoly erőforrásokat fektettek 
bele az FBA módszer kifejlesztésébe, és nemrég (újból)megerősítették a projekt mellett való 
elkötelezettségüket egy közös sajtótájékoztatón. 

Az eddig munka ellenére egyértelmű, hogy az áramlás alapú allokáció nem áll készen a 
bevezetésre a CEE régióban. A múltbeli adatokon végzett kezdeti próbafuttatások eredményei 
elmaradtak a piaci szereplők várakozásaitól (bár a szimulált társadalmi jólét kicsivel nőtt a 
legértékesebb irányokban megnövekvő kapacitásallokációnak köszönhetően). Egyelőre nem 
világos, hogy miben rejlik a hiba, ami önmagában is egy probléma. A rendszerirányítók 
kitartanak amellett, hogy a kapacitásszámítások pontosak. Ugyanakkor nagyon erős elméleti 
alapjai vannak annak, hogy az NTC alapú számításról az FBA-ra való áttérés jelentős 
jólétnöveléssel jár, amit az eddigi próbafuttatások nem igazoltak. A rendszerirányítók azzal 
érvelnek, hogy valójában a korábban meghatározott NTC értékek nem voltak kellően 
szigorúak és túl könnyedén bántak a rendszerbiztonságot fenyegető helyzetek eshetőségével. 
Ez a válasz azonban vagy nem teljesen kielégítő,12 vagy igen aggasztó a jelenlegi allokációs 
eljárásokra nézve. Bármelyik eset is áll fenn, a probléma nem megoldott. 

A piaci elfogadottság szintén megoldatlan kérdés. Az általános – bár nem feltétlenül korrekt – 
nézet szerint a kereskedők idegenkednek bármilyen a status quo-t felborító változástól, ám a 
CEE régió áramlás alapú allokációjának esetében szokatlanul erős szkepticizmusnak adtak 
hangot. Jó próbája lehetne az FBA koncepciónak, ha a rendszerhasználókat meggyőznék 
arról, hogy ez több, semmint kevesebb lehetőséget biztosít számukra a kereskedelmi 
tevékenységük folytatására. 

FBA vs. MC? 
Az áramlás alapú allokáció esetében erős kölcsönös függőség van a másnapi piac-
összekapcsolással. Bár a piac-összekapcsolási algoritmusok mind az NTC-vel, mind az 
áramlás alapú kapacitásokkal képesek működni, az utóbbi bevezetése további bonyodalmakat 
jelent a kapacitások meghatározása és árazása terén. 

                                                 
12 Nem teljesen kielégítő abban az értelemben, hogy a jelenleg megengedett határkeresztező kereskedelem vagy 
nem veszélyezteti a rendszer biztonságát, vagy ha igen, akkor a rendszerirányító viszonylag költségmentes újra-
teherelosztással (redispatch) meg tudja oldani a felmerülő biztonsági problémákat. Az utóbbi esetben ezt az 
alacsony költségű megelőző újra-teherelosztást lehetne alkalmazni az áramlás alapú kapacitások 
meghatározásánál is, ami több kereskedelmet tenne lehetővé. A CWE régió FBA projektje részben ebbe a 
megoldási irányba mozdult el. 
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Nem túlzás azt mondani, hogy a két újdonság egyidejű bevezetése a másnapi piacokon 
nehezen kezelhető – és szükségtelen – bonyodalmakhoz vezet. Ezt európai szinten is 
felismerték és az “MC után FBA, vagy FBA után MC?” kérdés már régóta megfogalmazódott 
és számos vita tárgyát képezte. 

A CWE régió (a kezdeti FBA nehézségek miatt) az “MC után FBA” megközelítés mellett 
döntött, míg a CEE régió egészen mostanáig úgy tűnt, a fordított sorrendet támogatta. A 
régiókat átívelő útitervek 2011 nyarán lefolytatott megbeszélései során viszont egyértelművé 
vált, hogy a gyors pán-európai piac-összekapcsolás bevezetését európai szinten előnyben 
részesítik az áramlás alapú allokációval szemben.13 

A CEE régióban az FBA-ról vélhetően legkésőbb 2012 első negyedévében fognak dönteni. 
Azt javasoljuk, hogy a magyar szabályozó egyelőre ne szorgalmazza az FBA korai 
bevezetését a CEE régióban. Véleményünk szerint ez biztosan bonyolítaná és késleltetné a 
cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolást, és szinte biztosan ellehetetlenítené a trió 2012 év 
végi csatalakozását az NWE összekapcsolt piacokhoz. 

FBA a CWE régóval együttm űködésben 
Kétségtelenül bebizonyosodott, hogy az áramlás alapú allokáció rendkívül bonyolult projekt, 
amelyre a mai napig nincs működő példa Európában, Figyelembe véve, hogy ezen a 
koncepción párhuzamosan dolgoznak a CEE és a CWE régiókban, úgy véljük, hogy a közös 
erőfeszítéshez való csatlakozás és az eddiginél jelentősebb kooperáció az FBA közös 
kidolgozásában hasznos lenne. 

Természetesen az eddigi eredményeket övezi némi jogos büszkeség, de tény az, hogy (1) 
egyik régió módszere sem működik egyelőre, és (2) igen valószínű, hogy egyetlen áramlás 
alapú kapacitásszámítási eljárás lesz érvényben, ha egyszer elérjük a célmodellt. A második 
ok miatt hasznos lenne a módszereket egymáshoz „közel tartani”, amennyire csak lehet, 
legalább rendszeres találkozók formájában, koordinációval és esetleg valamelyik régió 
részéről a „követő” pozíció elfogadásával. Úgy véljük, a CEE régió még a CWE-t „követő” 
pozíció elfogadásával is jobban járna, mintha a saját FBA projektfejlesztését folytatné 
különálló módon. 

 

Másnapi piacok 
A másnapi piacok összekapcsolása (amelyet európai ár összekapcsolásként “European Price 
Coupling – EPC” is emlegetnek) jelenleg a piaci integráció és célmodell “zászlóshajója” 
Európában. A projekt mérföldköveit a 15. ábra szemlélteti. 

A projekt alapját az NWE ár-összekapcsolás adja, amelyet 2012. közepére-végére terveznek 
megvalósítani. Addig is jut azonban feladat a magyar szabályozó és TSO (és az áramtőzsde 

                                                 
13 ”Work on Flow-Based Capacity Calculation methods should not delay Market Coupling.” (ACER, 27 June 
2011) 
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valamint a szakpolitikusok) számára: az összekapcsolási algoritmus felülvizsgálatában és 
jóváhagyásában való részvétel annak véglegesítése előtt. 

A háromoldalú cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolás működésbe lépését 2012 év 
közepére tervezik, amely a tervek szerint teljes mértékben kompatibilis lesz a jelenlegi 
nyugat-európai MC megközelítéssel. Ideális esetben ez azt jelenti, hogy az NWE 
összekapcsolt piacokhoz való csatlakozás addicionális előkészületi igényei korlátozottak 
lesznek. 

Az a magyar szabályozó (illetve a rendszerirányító és az áramtőzsde) megkérdőjelezhetetlen 
„PR sikere”, hogy a CZ-SK-HU piac-összekapcsolási szándékot komolyan elismerték európai 
szinten, a három országot potenciális korai (2012 végi) csatlakozóként tüntetve fel a tervezett 
NWE összekapcsolt piacokhoz. 

Úgy véljük, Magyarország jó irányba halad a másnapi piacok kérdésében, köszönhetően a 
rendszerirányító, az áramtőzsde és a szabályozó hatóság közös erőfeszítéseinek. A figyelmet 
most célszerű a kitűzött menetrend betartására összpontosítani, miközben az NWE piac-
összekapcsolás folyamatát is érdemes szoros figyelemmel követni. Új felek befogadását a 
cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolási projektbe (amennyiben lennének érdeklődők) a 
2012 év közepei céldátum tarthatóságához kell kötni. 

 

Hosszú távú átviteli jogok  
Az FG-CACM végső változata nem foglalt állást a hosszú távú fizikai vagy pénzügyi 
kapacitásjogok kérdésében. Ez feltehetően jó „döntés” volt, mert az ACER így lehetőséget 
teremtett arra, hogy a piacok fejlődése határozza meg milyen hosszú távú fedezeti eszközökre 
van szükség. Mindemellett az európai ár-összekapcsolás megvalósulásával és a kellő 
likviditás megjelenésével a másnapi piacokon az FTR felé történő elmozdulás vélhetően 
elkerülhetetlen. 

A régiókon átívelő útmutatások 2011-2014-es időszakra vonatkozó 4 főbb kihívása: 

1. az allokációs szabályok harmonizációja 

2. az allokációs platformok összehangolása 

3. a menetrendezési eljárások harmonizációja 

4. az FTR lehetséges bevezetése 

A szabályozóknak be kell mutatniuk az FG-CACM főbb sarokpontjainak implementációs 
tervét 2011 szeptemberéig, amely egy nagyon szűk határidő figyelembe véve, hogy a 
keretjellegű iránymutatás jogilag még nem kötelező érvényű. Emellett közös “kívánságlistát” 
kell összeállítani a hosszú távú allokációs szabályok harmonizációs szükségleteiről 2012 
folyamán, 2013 közepére pedig el kell dönteni, hogy az allokációs platformokat (CASC, 
CAO) összevonják-e vagy sem. 
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A hosszú távú kapacitások meg nem szakíthatóságának (firmness) szabályait úgy 
értelmezzük, hogy abban a célmodell megközelítése megegyezik az FG CACM-ben 
foglaltakkal, ami gazdaságilag megalapozott elveket rögzít. Ugyanakkor a piaci árkülönbözet 
alapú kapacitás-korlátozási kompenzáció bevezetése nem előzheti meg a piac-összekapcsolás 
stabil működését. 

Mivel a megszakítási kompenzáció kérdése ennyire egyértelműen összekapcsolódik a TSO 
bevételeivel, és ezáltal az átviteli hálózat és a rendszerirányítás árszabályozásával is, ezért az 
FG CACM bevezetése egyértelműen olyan téma, amelyben a szabályozónak és a 
rendszerirányítónak szorosan együtt kell működnie. A hosszú távú kapacitáscsökkentés 
kockázatainak felmérése és a bevételi kockázatok elfogadott mértékének megállapítása 
hasznos végeredménye lehetne egy szabályozói-rendszerirányítói közös munkacsoport 
működésének. 

A közös allokációs szabályokat és platformokat illetően úgy véljük, mindenek előtt a piaci 
szereplőket (kereskedőket) kell bevonni a konzultációs eljárásba. Mivel a rövid távú 
kapacitások a piac-összekapcsoláson keresztül kerülnek allokálásra (előbb-utóbb a legtöbb 
magyar határon), így úgy érezzük, nem jelent lényegi különbséget, hogy az éves vagy havi 
aukciókat a CAO vagy a CASC bonyolítja-e le. A szabályok és eljárások harmonizációja 
ugyanakkor további hasznokat hozhat. 

 

Napon belüli piacok 
A napon belüli piacok célmodelljének bevezetése elmarad a másnapi piacok összekapcsolási 
folyamatától. A teszt projekt ebben az esetben is az NWE régióban zajlik, de nincs annyira 
előrehaladott állapotban, mint az ár-összekapcsolás. 

Kulcskérdés, hogy melyik fél fogja ellátni a kapacitásallokációs feladatot, amely 
tulajdonképpen a kapacitásinformáció és a tőzsdei ajánlatok begyűjtése között helyezkedik el, 
ahol az előbbi funkciót a rendszerirányítók, az utóbbit a tőzsdék működtetik. Egészen 
mostanáig az áramtőzsdék az Elbas típusú technológia mellett foglaltak állást, amelyben a 
kapacitást a tőzsde allokálja. Mivel a kérdésben érdemleges döntés hiányában nem lehet 
előrelépni, várhatóan az elkövetkezendő hónapokban megegyezésre fognak jutni a felek. 

A CEE régió úgy döntött, hogy a napon belüli piac kérdésével 2011 negyedik negyedévében 
kíván foglalkozni, először az explicit napon belüli allokációs eljárás fejlesztésével saját 
határain belül. Ebben a kérdésben azt javasoljuk, a szabályozó és a rendszerirányító 
folytasson szoros egyeztetéseket a piaci szereplőkkel, akik komoly aggodalmukat fejezték ki a 
jelenleg meglévő mechanizmusok használhatóságával kapcsolatban. 

2012 és 2013 között a CEE régió olyan napon belüli megoldást kíván bevezetni, amely 
kompatibilis az NWE napon belüli projektjével. Mivel várhatóan a napon belüli piac sokkal 
alacsonyabb mennyiségekkel fog működni, mint a másnapi, ezért számunkra kérdéses, hogy a 
különálló megoldás kifejlesztésének költsége kiállna-e egy költség-haszon elemzést. 
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A napon belüli piacon a folyamatos implicit kereskedelem megkövetel egy központi entitást, 
amely a kapacitáskezelési modul (CMM) és a közös ajánlati könyv (SOBF) működtetéséért 
felel. Amennyiben a CEE régió 2014 év végéig csatlakozni kíván az NWE implicit napon 
belüli allokációjához, úgy meglátásunk szerint a köztes időszakban a saját fejlesztésű CMM 
és SOBF képességek nem sok hozadékot termelnek a régió országai számára. 

Mindezek mellett a regionális napon belüli piacok fejlesztésének nincs is komoly múltja a 
CEE régióban, ezért értelmezésünk alapján a munkaterv leginkább a jövőbeli szándékokról 
szól anélkül, hogy túl sok részletet tartalmazna. Igen valószínű – és talán még kívánatos is –, 
hogy a CEE régió az „egyszerű” csatlakozási felkészülés mellett dönt és a lehető legkorábbi 
dátummal kapcsolódik az NWE napon belüli próbaprojektjéhez. 

 

A kiegyenlítési piac 
A szabályozási energia piacainak integrációja a CEE régióban továbbra is gyerekcipőben jár. 
A 2011-2014-es munkaterv nem tartalmaz semmilyen specifikus kezdeményezést e téren. A 
kiegyenlítő piacok keretjellegű iránymutatását jelenleg fogalmazzák és a célmodell 
önmagában is kissé homályos néhány fontos részletet illetően a határon átnyúló kiegyenlítés 
kérdésében. 

A bilaterális megközelítés jobban működhet ebben az esetben. Magyarország esetében 
kétségtelenül érdemes próbálkozni, figyelembe véve a viszonylag magas kiegyenlítő árakat, 
amelyek a gáztüzelésű erőművek magas gázárak miatti versenyképtelenségére (is) 
visszavezethetőek. A lassú tercier („órás”) tartalékok külföldről való beszerzésére már 
korábban is volt példa. Az elsődleges akadályokat inkább a szomszédos országok 
együttműködési készségében látjuk, mintsem a gyakorlati kivitelezésben. Határozottan 
ajánljuk a szakpolitikai döntéshozók bevonását a kérdésbe, hogy e téren előrelépés történjen. 

 

Piacszervezési alternatívák 
A piacszervezési javaslatokkal kapcsolatban Magyarország viszonylag kényelmes pozícióban 
van, mivel az áramtőzsde tulajdonosa a rendszerirányító. Ezért a rendszerirányítói hatáskörök 
relatív növekedése az ország számára némileg kedvezőbb lenne, mivel európai szinten 
erősebb korlátok közé szorítaná a TSO-któl független áramtőzsdéket. Ugyanakkor a 
megfelelő transzparencia biztosításával az alternatív piacszervezési javaslat sem lenne 
feltétlenül elvetendő. 

 

Részvétel az EU piacintegrációs szakpolitikájának f olyamatában 
Bár nem közvetlenül a célmodell végrehajtásához kötődik, de érdemes szót ejteni az érintett 
magyar szereplők részvételéről az EU piacintegrációs szakpolitikai folyamatában. 
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Figyelembe véve, hogy a harmadik energia csomag az egységes belső energiapiac 
megteremtését és az ACER jogkörének erősítését tűzte ki célul, úgy gondoljuk, hogy 
rendkívül fontos az ország képviselete nem csak a regionális, hanem az energiapiac jövőjéről 
szóló európai szintű vitákban is. Ez elsősorban a szabályozó és a rendszerirányító (szükség 
esetén az áramtőzsde), valamint a szakpolitikai döntéshozók feladata. 

A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolási tervek elismerése az ACER és az NWE részéről 
jó példája annak, hogy a kitartó jelenlét és az aktívan kooperáló hozzáállás tudatos 
kommunikációja (időnként „sulykolása”) milyen eredményeket tud elérni az európai fórumok 
szintjén. Ugyan az integrációs szakpolitikában való erősebb részvétel többlet ráfordítást és 
emberi erőforrást igényel, egy európai – és ennek eredményeként régiós – szintű befolyás-
növekedés mindenképpen hasznos hozadéka lehet a növekvő aktivitásnak. 

Mindemellett időről időre „befelé” is meg kellene próbálni a hazai piaci szereplők és 
érintettek bevonását a piacintegrációról szóló párbeszédbe. A multinacionális vállalatok helyi 
képviseletei ugyan ritkán foglalkoznak közvetlenül az európai piacintegrációs fejleményekkel, 
de a szabályozó hatósággal való kölcsönös információmegosztás így is hasznos lehet 
számukra – mint ahogy a regulátor is profitálhat a piaci nézőpontok megismeréséből. 

 



Az európai árampiaci integráció célmodellje és eszközrendszere  

  56/62 

 

1. melléklet: Pénzügyi kapacitásjogok: elméleti ala pok és 
nemzetközi tapasztalat 

Bevezetés 
A földrajzi elhelyezkedésből fakadó árkockázatok fedezésének hagyományos módja a fizikai 
kapacitásjog (physical transmission right – PTR) megvétele. A fizikai kapacitásjog 
felhatalmazza tulajdonosát arra, hogy villamos energiát szállítson egy potenciálisan szűk 
keresztmetszetnek számító interkonnektoron, ugyanakkor a szállítást nem teszi kötelezővé. A 
fizikai kapacitásjogok allokációja explicit aukciókon keresztül történik, melyek elválnak a 
tényleges energiakereskedelemtől.  

A jelenlegi allokációs rendszert, amelyet az Európai Unióban is széles körűen alkalmaznak, 
számos erős kritika érte az idők folyamán. A rendszer egyik komoly hiányossága az 
energiapiacokkal való szinkronizálatlanság. A kapacitásjogok tulajdonosainak az előtt kell 
menetrendet leadniuk a határkeresztező szállításokra, hogy a jövedelmező kereskedési 
irányokat alapvetően befolyásoló másnapi energiapiacok zárnának. Ennek eredményeképpen 
a fizikai kapacitásjogok lehívása sokszor rossz irányba történik és a villamos energia a magas 
árú területekről az olcsóbbak felé folyik. 

E probléma kezelésére indultak el a piacösszekapcsolási (market coupling) kezdeményezések, 
melyek keretében szimultán módon kerül sor az energia- és a kapacitáspiacok zárására és a 
kapacitásjogok implicit módon allokálódnak. Amennyiben a jövőben implicit (másnapi) 
allokáció keretében kerül sor az összes szűkös határkeresztező kapacitás szétosztására, úgy a 
fizikai kapacitásjogok helyettesítésére is megoldást kell találni. Egy ilyen potenciálisan 
alkalmazható helyettesítő eszköz a pénzügyi kapacitásjog (financial transmission right – 

FTR), amelyet a világ számos országában használnak. 

 

A pénzügyi kapacitásjog definíciója és jellemz ői 
Egy pénzügyi kapacitásjog lehetővé teszi tulajdonosa számára, hogy hozzájusson két árzóna 
közötti áramár-különbség pénzügyi egyenlegéhez. A kifizetést azok a rendszerirányítók 
biztosítják, akik a két zóna közötti torlódási járadékra elsődlegesen jogosultak. Az FTR 
tisztán pénzügyi jog, vagyis nem biztosít rendelkezési lehetőséget a fizikai energiaszállítások 
felett. 

A pénzügyi kapacitásjogokat határidős szerződésként és opcióként is meg lehet határozni. 
Határidős szerződés formájában az FTR tulajdonosa jogosult egy adott szállítási irány 
torlódási járadékára, azonban ha éppen ellenkező irányban alakul ki szűkület, akkor az annak 
megfelelő torlódási járadékot ki kell fizetnie a rendszerirányító felé. Ha az FTR-t opcióként 
definiálják, akkor a jog tulajdonosa csak a pozitív árkülönbözetet kapja meg, negatív 
árkülönbözet esetén viszont nem kell fizetnie. 
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A pénzügyi kapacitásjogok időbeli szerkezete általában hasonlít a fizikai kapacitásjogokéra 
(havi, negyedéves és éves termékek), de gyakran az utóbbiaknál hosszabb lejáratra is kiadják 
őket.14 Az FTR-okat jellemzően rendszerirányítók értékesítik a piaci szereplők felé 
árveréseken keresztül. Az Egyesült Államokban az is gyakori, hogy a szolgáltatók ingyenesen 
jutnak hozzá a kapacitásjogokhoz az átviteli hálózat finanszírozásának fejében.15 

A pénzügyi kapacitásjogokkal elméletileg másodlagos piacokon is lehet kereskedni. 
Formailag ez történhet közvetlen tulajdonosváltással vagy olyan származtatott szerződések 
kötésével, amelyek a torlódási járadékot egy-az-egyben továbbítják a jog eredeti 
tulajdonosától a másodlagos vevőhöz. 

 

Az explicit allokációtól az implicit felé: a kockáz atfedezésre 
alkalmas pénzügyi eszközök fontossága 
A szűkös határkeresztező kapacitásokhoz való fizikai hozzáférési jog hagyományosan explicit 
árveréseken kerül értékesítésre. A PTR tulajdonosai részben vagy egészében élhetnek 
szállítási jogukkal az adott határkeresztező metszéken. A kapacitásjogok időtartama az 
egynapostól (órástól) az egyévesig tarthat. 

Az implicit allokációs eljárások bevezetésével a határkeresztező kapacitások egyre nagyobb 
része kerül értékesítésre a másnapi piacösszekapcsolási mechanizmuson keresztül. Jelenleg 
csak a kapacitások töredéke (általában körülbelül harmada) osztódik ki a másnapi piacon, míg 
a maradékot hosszú távú explicit aukciókon értékesítik. Az interregionális 
kezdeményezéseken, az EU Bizottságon és az ACER AESAG munkacsoportján belül jelenleg 
is folyik a különböző hosszú távú kapacitásallokációs mechanizmusok kiértékelése. Vannak 
arra mutató jelek, hogy a szabályozói oldal az explicit hosszú távú kapacitásallokáció helyett 
a rövid távú implicit allokációt részesíti előnyben. Amennyiben azonban kizárólag implicit 
alapon osztódnának ki a kapacitásjogok, a piaci szereplők elveszítenék annak lehetőségét, 
hogy az árzónák közötti árkülönbségek kockázatát fedezni tudják. Éppen ezért szükség van a 
hosszú távú fizikai kapacitásjogok helyettesítésére más, pénzügyi fedezetet biztosító 
termékekkel. A pénzügyi kapacitásjogok tökéletesek lennének erre a feladatra. 

 

Az áramlás alapú allokáció és a pénzügyi kapacitásj ogok 
együttélése 
Mind a közép-nyugat-európai, mind a közép-kelet-európai régió aktívan dolgozik azon, hogy 
a másnapi piacösszekapcsolás folyamatában az NTC/ATC alapú mechanizmust áramlás 
alapúra cseréljék. Az áramlás alapú eljárások bevezetése rendkívül bonyolulttá teszi a fizikai 
kapacitásjogok pénzügyiekre cserélését. Egy áramlás alapú allokációs eljárásban a bilaterális 

                                                 
14 Az egyesült államokbeli PJM piacon a hosszú távú pénzügyi kapacitásjogok árverése akár három évre előre történik. 
15 Az Egyesült Államok nagykereskedelmi árampiacainak többségét csomóponti rendszerként (nodal system) működtetik, 
amelyben az átviteli rendszer minden egyes csomópontjára kiszámítják az ott érvényes nagykereskedelmi árat. A 
csomópontok közötti árkülönbözet a szállítási veszteségek és a torlódási járadékok nagyságát tükrözi. A csomóponti 
árazásról további részletek találhatók az alábbi forrásban: Schweppe et al., Spot Pricing of Electricity, 1988 
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szállításokra kiosztható kapacitásjogok mennyiségét lehetetlen hosszú távra megállapítani, 
mivel azok rövid távú torlódási előrejelzések alapján határozódnak meg.16 Továbbá az egyik 
határhoz rendelt kapacitások az allokáció folyamata során könnyen átkerülhetnek egy másik 
határra, ha ez összességében jólétnövekedést okoz. Éppen ezért a rendszerirányítók nem 
tudják előre meghatározni az árzónák között rendelkezésre álló bilaterális kapacitások pontos 
mértékét. 

Ha egy ilyen mechanizmus keretei között a pénzügyi kapacitásjogokat továbbra is egyedi 
rendszerirányítói szinten értékesítenék, akkor könnyen előfordulhatna, hogy bizonyos TSO-k 
olyan árzónák közötti kockázatokra nyújtanának fedezetet, ami után nem kapják meg a 
torlódásból fakadó árkülönbözetet. Erre a problémára olyan pénzügyi kapacitásjog nyújtana 
megoldást, amely az egyes árzónák árai és egy – a teljes összekapcsolt piacot jellemző – 
rendszerár (jellemzően az árzónák mennyiséggel súlyozott átlaga) közötti különbözetre 
szólna. Ehhez azonban szoros együttműködésre lenne szükség a rendszerirányítók között, 
mivel a TSO-knak járó torlódási járadékok és a pénzügyi kapacitásjogok tulajdonosainak 
fizetendő árkülönbözet-kompenzáció az egyes rendszerirányítók szintjén már nem fedné 
egymást. Az áramlás alapú piacösszekapcsolás tehát közös járadék-begyűjtő és FTR-kifizető 
mechanizmust igényel, amelynek egy lehetséges szerkezete az alábbi ábrán látható. 
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Nemzetközi tapasztalatok a pénzügyi kapacitásjogok 
alkalmazásában 
A csomóponti árazás alapján működő villamosenergia-rendszerekben széleskörűen 
alkalmazzák a pénzügyi kapacitásjogokat. Számos egyéb, földrajzi (csomóponti vagy zónás) 
alapú árazással rendelkező árampiacon is vagy már bevezették a pénzügyi jogokat, vagy 
                                                 
16 A CWE piacösszekapcsolás áramlás alapú változatában a határkeresztező kapacitásokat órás alapon számítják ki, a 
tényleges szállítás előtt két nappal. 
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éppen a bevezetés előtt állnak. Az alábbi piacokon például sikeresen működnek az FTR 
rendszerek:  

� PJM (Pennsylvania-Jersey-Maryland) 

� NYISO (New York) 

� ISO New England 

� Új-Zéland 

 

A nemzetközi tapasztalatok alkalmazhatósága a konti nentális 
európai rendszeren 
A pénzügyi kapacitásjogokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok a mai napig pozitívnak 
mondhatók. Ezek alapján számos új piacon vezették be őket, illetve napjainkban is történnek 
átállások az FTR rendszerre. Az Egyesült Királyság szabályozó hatósága (OFGEM) jelenleg 
éppen az átviteli árazási rendszer áttekintésén dolgozik és szándékában áll a pénzügyi 
kapacitásjogok bevezetése. Az EU közpolitikai döntéshozói és szabályozó hatóságai szintén 
erős preferenciát fejeztek ki az FTR rendszer irányában. Az NTC/ATC alapú allokáció mellett 
a pénzügyi kapacitásjogokra való átállás nem tűnik bonyolultnak és nem gördít különösebb 
akadályokat az EU közös árampiacának célmodell szerinti működése elé. Áramlás alapú 
allokáció esetén ugyanakkor már jelentős komplikációk léphetnek fel az FTR-bevezetés 
során. 
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2. melléklet: A negatív árak gazdasági hatásai  

Bevezetés 
A világ számos szervezett spot árampiacán a negatív árak a piaci architektúra részét 
képezik.17 Bizonyos esetekben bevezetésük a közelmúltban történt és az időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások (szél- és napenergia) jelentős és növekvő részarányához kötődött.18 

A negatív áramárak – mint a negatív termékpiaci árak általában – első ránézésre 
ellentmondanak a hétköznapi intuíciónak. Eszerint ha egy termék hasznos a fogyasztók 
számára, akkor a fogyasztók hajlandóak pénzt fizetni érte. Ha egy adott pillanatban a kínálat 
meghaladja a keresletet, az eladók egyszerűen eltárolják a terméket, hogy egy későbbi 
időpontban értékesítsék a piacon. 

 

A villamos energia mint termék jellegzetességei 
Más termékekkel ellentétben a villamos energia nagy mennyiségben nem tárolható. A 
kinálatnak minden pillanatban pontosan és azonnal ki kell elégítenie a keresletet, ellenkező 
esetben a villamosenergia-rendszer biztonságos működése veszélybe kerül (frekvencia- és 
feszültségingadozás). 

Villamos energiát számos energiaforrás felhasználásával lehet termelni. A rugalmasan 
alkalmazható termelési technológiák (víztározó, gázturbina) mellett az áramtermelés nagy 
része rugalmatlan alaperőművekben történik, amelyeket arra terveztek, hogy szinte az év 
összes órájában működjenek (tipikusan nukleáris vagy lignittüzelésű blokkok). Ha így 
üzemeltetik őket, működési költségeik alacsonyak lesznek (gyakorlatilag megegyeznek a 
közvetlen tüzelőanyag-költségekkel), miközben tőkeköltségük jelentős. Ha az 
alaperőműveket ciklikusan járatják (azaz folyamatosan fel- és leszabályozzák őket), drámaian 
megnövekvő indítási és leállítási költségekkel kell számolni működtetésük során. 

 

Az időjárásfügg ő megújuló áramtermelés hatása 
A megújuló áramtermelők kvóta- vagy kötelező átvételi rendszeren keresztüli támogatása 
árleszorító hatással jár a nagykereskedelmi árampiacon. A megújuló energiaforrások változó 
költsége többnyire nulla, mint például a szél-, a nap- vagy a tározó nélküli vízerőművek19 
esetén, vagy ha pozitív is, a fix átvételi tarifa miatt nincs hatással a termelési döntésre (pl. a 
biomassza erőműveknél). Emiatt a megújuló kapacitások jelentősen megváltoztatják az 

                                                 
17 Lásd például a francia-német EPEX áramtőzsde másnapi piacát, a nagykereskedelelmi árampiacot Ontario tartományban, 
illetve a texasi vagy a szingapúri nagykereskedelmi árampiacot. 
18 Mint például Németország esetében. 
19 A vízenergia esetében előfordulhat, hogy a termelőnek vízhasználati járulékot kell fizetnie, ami azonban 
általában beépített kapacitáshoz, és nem a tényleges kibocsátáshoz kötődik. Csak a tározóval rendelkező 
vízerőműveknél lép fel változó költségelemként a jövőben értékesíthető energia árának megfelelő alternatív 
költség.  
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erőműpark merit orderét és “kitolják” belőle a hagyományos termelők egy részét. Ezt mutatja 
az alábbi ábra is. 
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Az ábrán látható, hogy a rendszerbe integrált megújuló kapacitások hatására qt  nagyságú 
kereslet mellett a piaci egyensúlyi ár pc-ről pr szintre süllyed le. 

 

Miért van szükség negatív árakra? 
Említettük, hogy az alaperőművek terhelési szintjének gyakori változtatása jelentős 
addicionális költségekkel jár. Ennél még az is olcsóbb lehet, ha a blokkokat folyamatosan 
üzemeltetik azokban az órákban is, amikor a piaci árak az alaperőművek átlagos tüzelőanyag-
költsége alá esnek. Az erőmű kínálati döntésébe ugyanis be kell számítani az azonnali 
leszabályozási és a későbbi felszabályozási (alternatív) költségeket is, amelyek 
megspórolhatók a blokkok folyamatos üzemeltetésével. Emiatt a következő egy órás időszak 
termelésének határköltsége nulla alá eshet.20 

Ha a piaci árak nem eshetnek nulla alá, akkor a negatív határköltségű termelőegységek 
kibocsátását pro rata alapon korlátozni kell. Ez nem hatékony végeredmény, hiszen a 
legolcsóbban leszabályozható egység helyett az összes egységet le kell szabályozni, ami a 
rendszerüzemeltetés összköltségének növekedésével jár. 

 

                                                 
20 Ha az erőmű üzemeltetője tudja, hogy a később várható magasabb árak miatt rövid időn belül újra érdemes 
lesz majd növelnie a kibocsátást, akkor kiszámolhatja, hogy a le- és felszabályozási pluszköltségek megspórolása 
érdekében már akkor is érdemes változatlan szinten termelnie, ha semennyi pénzt sem kap a megtermelt 
energiáért – sőt, akár még fizetnie is kell „érte”. Ez ugyanaz a helyzet, mintha a termelés határköltsége negatív 
lenne. Az érvelés természetesen csak rövid leállások esetén alkalmazható. 
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A negatív árak gazdasági hatásai 
A negatív árak fontos jelzéseket közvetítenek a rugalmas termelés iránti piaci keresletről. Az 
időjárásfüggő termelők egyre nagyobb piaci részesedése egyben a rugalmasan szabályozható 
energiaforrások iránti igényt is növeli, mivel ezek jól ki tudják egyenlíteni a szél- és a 
napenergia ingadozásait. 

Az alaperőművek fokozatos lecserélése a merit order közepén és felső végén elhelyezkedő 
termelőkre magát a piaci áreloszlást is meg fogja változtatni. A rugalmasabb erőművek 
magasabb határköltséggel termelnek. Azokban az órákban, amikor az időjárásfüggő termelők 
kibocsátása az átlagosnál alacsonyabb, a piaci árak a hagyományos felépítésű (több 
alaperőművet tartalmazó) erőműpark árainál magasabbak lesznek, míg a szél- és 
napenergiában relatíve bővelkedő órák akár negatív piaci árakat is okozhatnak (lásd az alábbi 
ábrát). 
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A kék görbe a hagyományos erőműpark áreloszlását mutatja, melyben nincsenek negatív 
árak, míg a zöld vonal a rugalmas termelőkkel (CCGT, OCGT, tározós vízerőmű) 
kiegészített, jelentős megújuló hányadot tartalmazó erőműpark áreloszlását jelöli a negatív 
árak – lehetőségének – bevezetése után. 

 


