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A mai előadás tartalma

• A villamosenergia-szolgáltatás specialitásai

• A villamosenergia-rendszer jogi szabályozása

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben

• Szállítók

• Termelők

• Kereskedők

• Felhasználók

• A villamosenergia-kereskedelem működési keretei

• Kereskedelmi szerződések, mérlegkörök
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A villamosenergia-piac 
specialitásai
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A villamosenergia-szolgáltatás műszaki sajátosságai

• A minőségi villamosenergia-szolgáltatás stratégiai 
fontosságú, tartós zavara rendkívül súlyos károkat okoz.

• Előrelátó tervezés és piacfelügyelet szükséges
(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

• A hálózaton a villamos teljesítmények (fogyasztások 
és betáplálások) egyensúlya minden pillanatban teljesül

• A villamos energia előállításával 
kell az egyensúlyt tartani, a megfelelő
szolgáltatás minőség eléréséhez

• A villamos energia korlátozottan
(szivattyús tározókban) tárolható.

• Folyamatos koordináció és beavatkozás szükséges a működéshez
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A villamosenergia-szolgáltatás műszaki sajátosságai

• A villamos energia mindenkor a fizikai 
törvényeknek megfelelően áramlik

• Szűk keresztmetszetek a hálózaton

• Kapacitásallokáció, operatív beavatkozások

• A fogyasztói igények mind rövidtávon, mind pedig 
hosszabb távon folyamatosan változnak

• A termék eljuttatása csak az egyetlen villamos 
hálózati infrastruktúrán keresztül lehetséges

• Monopol helyzetű szállító vállalatok

• Átviteli, illetve elosztó hálózati engedélyesek

• Hatóság szabályozza a felszámítható díjakat
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A piacnyitás célja

• A piacnyitás eredményeképpen a villamos energia, mint 
termék kereskedelme a lehető legnagyobb mértékben 
elválik:

• a szállítástól,

• a minőség biztosításától,

• az ezekhez szükséges hálózati infrastruktúrától

• és a rendszerszintű szolgáltatásoktól.

• Így létrehozható az ideális versenyhez fokozatosan közelítő 
részpiac, a villamos energia a kereskedelme. 

• Lehetővé téve a szabad piaci verseny előnyeinek kiaknázását

• versenyző árak, hatékonyabb felhasználás, transzparencia
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A villamosenergia-rendszer 
jogi szabályozása
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EU-s rendeletek

• 1. energiacsomag (96/92/EK)

• Független átviteli hálózati és az elosztó hálózati operátorok

• Önálló, engedélyköteles erőművi társaságok

• 2. energiacsomag (54/2003/EK)

• 2007-től teljes körű piacnyitás, a lakossági fogyasztókra is

• Jelentős piaci erőfölényt kezelése: regulátorok megerősítése

• Célkitűzés: a közös, európai villamosenergia-piac (IEM)

• 3. energiacsomag (72/2009/EK)

• Az infrastrukturális fejlesztéseket és ágazati jogalkotást 
EU-s szinten koordináló szervezetek (ACER, ENTSO-E)

• Szétválasztási kritériumok a TSO-kra, külső befolyásszerzés tilalma
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A jogi szabályozás rendje

A villamos energia

termelése, szállítása, elosztása, felhasználása
kereskedelmi forgalmazása, elszámolása

Magyarországon 

Törvény (országgyűlés)

Rendeletek (kormány, minisztérium, MEKH*)

Szabályzatok 

által előírt jogi keretek között zajlik.

*: a korábbi határozatoknál erősebb, mert a bíróságokra is érvényes, tehát 
nem megtámadható.
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Törvények

I. Bevezető rendelkezések

II. A villamos energia termelése

III. Átviteli rendszerirányítás, 
villamosenergia-elosztás és a hálózati
engedélyesekre vonatkozó közös
szabályok

IV. Hálózatokhoz való hozzáférés

V. Közvetlen vezeték, magánvezeték

VI. Mérés, leolvasás

VII. Villamosenergia-kereskedelem

VIII. Szervezett villamosenergia-piac

IX. A felhasználók jogai és a védendő 
fogyasztók

X. Szabályzatok

XI. A villamosenergia-ipari tevékenységek 
végzésének általános feltételei

XII. A tevékenységek szétválasztása

XIII. A villamosenergia-piaci verseny 
elősegítése

XIV. Villamosenergia-ipari építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások

XV. A villamosenergia-ellátás zavara

XVI. Árszabályozás

XVII. Egyéb pénzügyi rendelkezések

XVIII.Adatszolgáltatás, bizalmas információ
kezelése, titokvédelem

XIX. A Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal jogállása, 
feladat- és hatásköre

XX. Felhatalmazó rendelkezések

XXI. Átmeneti rendelkezések

XXII. Módosuló jogszabályok

XXIII.Hatályukat vesztő jogszabályok

• A villamosenergia-rendszer jogi szabályozása
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1962. évi 1994. évi 2001. évi 2007. évi

1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Villamos energia törvények és módosításaik

• 2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről
• fejezetek nélkül, 12 §.

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET)

Villamosenergia-piac működése 1.
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A villamosenergia-törvény célja (1.§)

a) a gazdaság
versenyképességének
segítése a hatékonyan
működő villamosenergia-
versenypiac kialakításán
keresztül,

b) a fenntartható fejlődés
érdekében az
energiahatékonyság, az
energiatakarékosság
elveinek érvényesítése, 

c) a villamosenergia-
hálózatokhoz – az objektív, 
átlátható és az egyenlő
bánásmód
követelményeinek megfelelő
– hozzáférés biztosítása,
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A villamosenergia-törvény célja (1.§)

d) a felhasználók
biztonságos, zavartalan, 
megfelelő minőségű és
átlátható
költségszerkezetű
villamosenergia-ellátása,

e) a felhasználók érdekeinek
hatékony védelme,

f) a magyar villamosenergia-
piac integrációja az Európai
Unió egységesülő villamos
energia piacaiba, különös
tekintettel a transz-európai
hálózatok létrehozására és
fejlesztésére, valamint a 
villamosenergia-rendszer
együttműködési
képességének ösztönzésére,

• A villamosenergia-rendszer jogi szabályozása
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A villamosenergia-törvény célja (1.§)

g) új termelő kapacitások
és új hálózati
infrastruktúra
létesítésének, a 
villamosenergia-piacra új
szereplőként belépők
megjelenésének az
elősegítése,

h) a megújuló
energiaforrásból és a 
hulladékból nyert 
energiával termelt villamos 
energia, valamint a 
kapcsoltan termelt 
villamos energia 
termelésének 
elősegítése.
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Kormányrendeletek

• 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a  villamos energiáról  szóló 
2007. évi  LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról (VET/Vhr)
• Egyetemes szolgáltatási szabályzat

Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat (VHSz)

• 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer 
jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet
esetén szükséges intézkedésekről

• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

• 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, 
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező
átvételéről és átvételi áráról.
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További rendeletek (válogatás)

• 4/2011. (I.31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes 
szolgáltatás árképzéséről (ESZÁ)

• 76/2011. (XII.21.) NFM rendelet a közcélú villamos hálózatra 
történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről.

• 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia 
rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

• 63/2013. (X.29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá
eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő
szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak
meghatározásának módjáról.

• számos további rendelet…

• A villamosenergia-rendszer jogi szabályozása
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Kapcsolódó szabályzatok

• Villamosenergia-ellátási szabályzatok

• Kereskedelmi szabályzat (KSZ)

• A villamosenergia-kereskedelem szabályzata

• Üzemi szabályzat (ÜSZ)

• A 750-400-220 kV-os átviteli hálózat,  egyes 120 kV-os hálózatrészek,
erőművek üzemeltetésének, a villamos energia minőségnek és
biztonságnak , az átviteli hálózathoz való hozzáférésnek, a 
rendszerirányításnak, a méréseknek stb. a műszaki szabályzata

• Elosztói szabályzat (ESZ)

• A 120 kV-os, a KF és a 0.4 kV-os elosztóhálózat üzemeltetésének, arra
csatlakozásnak stb. műszaki szabályzata

• Üzletszabályzat(ok) (ÜzSZ)
• Engedélyesek ügyfélkapcsolatainak szabályzatai
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Feladatok és szereplők a 
villamosenergia-rendszerben
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Feladatok és szereplők a VER-ben

Szállítók

Átviteli hálózati 
engedélyes és 

rendszerirányító
(MAVIR)

Elosztó hálózati 
engedélyes

(pl. ELMŰ Hálózati Kft.)

Termelők

Villamosenergia-
termelői 

engedélyes
(pl. Paksi Atomerőmű Zrt.)

Kiserőművi
engedélyes
(pl. Zugló Therm)

Háztartási 
méretű 

kiserőművek

Kereskedők

Villamosenergia-
kereskedelmi 
engedélyesek
(pl. ELMŰ Nyrt.)

Egyetemes 
szolgáltatói 

engedélyesek
(pl. ELMŰ Nyrt.)

Szervezett 
villamosenergia-piaci 

engedélyes
(HUPX)

Felhasználók

Egyetemes 
szolgáltatásra 

jogosult 
felhasználók

(pl. lakosság)

Piaci felhasználók
(pl. nagyipari fogyasztók)

Szabályozó hatóság
(Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal)

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Engedélyköteles tevékenységek

• Folyamatos tevékenységek:

• Termelés (kiserőmű, erőmű)

• Átviteli rendszerirányítás

• Villamosenergia-elosztás

• Villamosenergia-kereskedelem

• Szervezett villamosenergia-piac  működtetése

• Egyetemes szolgáltatás

• Egyszeri tevékenységek

• Kiserőmű létesítése, termelésének megszüntetése

• Erőmű létesítése, bővítése, teljesítménynövelése/csökkentése, termelés 

szüneteltetése és megszüntetése

• Magán- és közvetlen vezetékek létesítése, megszüntetése
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• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Szállítók

• A villamos energiát kereskedelmi 
forgalom céljára előállító termelő és 
ennek felhasználója a közcélú hálózatra 
csatlakozik.

• A hálózatokkal kapcsolatos feladatok 
elvégzése a hálózati engedélyesek 
feladata.

• A hálózat jellegéből adódóan a hálózati 
engedélyesek monopol helyzetben 
vannak, ezért a hálózati és 
kereskedelmi tevékenységek 
szétválasztása a szabad 
villamosenergia-piac ideális 
működésének alapfeltétele.

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy 
elosztó hálózat, amely szükséges a 
villamosenergia-rendszer biztonságos 
és hatékony működéséhez; 

• Átviteli hálózat: a villamos energia 
átvitelére szolgáló vezetékrendszer –
beleértve a tartószerkezeteket és a 
rendszerösszekötő vezetékeket is –, 
a hozzá tartozó átalakító és 
kapcsoló-berendezésekkel együtt;

• Elosztó hálózat: a villamos energia 
elosztására és a felhasználói 
csatlakozási pontra való eljuttatás 
céljára szolgáló vezetékrendszer –
beleértve a tartószerkezeteket is –, a 
hozzá tartozó átalakító és 
kapcsolóberendezésekkel együtt;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Szállítók - költségei

• A hálózati engedélyesek költségei 
rendszerhasználati díj címén beépülnek 
a villamos energia árába.

• A rendszerhasználati díj különböző 
elemeit a MEH határozza meg.

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Legkisebb költség: az engedélyezett 
tevékenység gyakorlásához az 
engedélyesnél, illetve 
nemzetgazdasági szinten szükséges 
és indokoltan felmerülő ráfordítás;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Átviteli rendszerirányító (TSO)

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt.

• Egyben az átviteli hálózat tulajdonosa is

Feladata

• Az átviteli hálózat üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,

• A villamos energia megfelelő 
minőségű továbbítása

• Az elosztói- és átviteli hálózati 
karbantartási és fejlesztési
munkák ütemezése
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TSO: Rendszerirányítás fő feladatai

• VER zavartalan, biztonságos és minőségi működtetése
• Teljesítményegyensúly fenntartása (szabályozási tartalékok)

• Feszültség-meddő szabályozás (feszültségminőség)

• Üzembiztonsági szolgáltatások (black start)

• Nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának biztosítása 

• Üzemelőkészítés, erőművi forrástervezés

• Piacszervezés
• Elszámolási mérések kezelése

• Mérlegköri rendszer működtetése
• Kötelező átvétel

• Határkeresztező kapacitások meghatározása, aukció hirdetése

• Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése

• Piacintegráció, nemzetközi együttműködés

2015.09.07. 23

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Elosztó hálózati engedélyesek (DSO)

• 6 elosztó hálózati engedélyes (E.On, ELMŰ, EdF DÉMÁSZ)

Feladataik:

• Elosztó hálózati (120, 35, 20, 10 és 0,4 kV-os) eszközök 
zavartalan üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása

• A villamos energia eljuttatása a fogyasztói csatlakozási 
pontokra

• A felszerelt mérőberendezések üzemeltetése, leolvasása

• Együttműködés a MAVIR-ral (adatszolgáltatás, tervezés)

• Ügyfélszolgálat működtetése
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Csatlakozás a hálózathoz

• A hálózatra kapcsolódás, a villamos 

energia betáplálása, vételezése 

fizikailag a csatlakozási ponton 

keresztül valósul meg.

• A forgalmazott villamos energia 

elszámolási mérése az elszámolási 

ponthoz kötődik.

• Az elszámolási és csatlakozási 

pontok között egyértelmű 

megfeleltetés van.

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Villamosmű: az erőmű, az átviteli és 
az elosztó hálózat;

• Csatlakozási pont: a villamosművek, 
a villamosmű és a felhasználói 
berendezés, továbbá a villamosmű, a 
magánvezeték, a termelői vezeték 
illetve közvetlen vezeték tulajdoni 
határa;

• Elszámolási pont: az elszámolási 
mérés, vagy a mérési rendszer által 
létrehozott vagy mérésekből 
számítási eljárással képzett 
elszámolási mérési pont, amelyhez 
egyértelműen hozzárendelhető a 
menetrend, a rendszerszintű 
szolgáltatás, az elszámolási mérés, 
és amely elszámolási pont a 
csatlakozási ponttal egyértelműen 
összerendelhető;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Termelők

• Három kategória – teljesítmény 

alapján:

• Erőmű (50MW<)

• Külön engedély kell létesítésre, működtetésére, 

az erőmű bővítésére, teljesítőképességének 

növelésére, a termelés  megszüntetésére

• Magyarországon:

16 engedélyes, ~7000MW RT (2015)

• Kiserőmű (50kW<50MW)

• Egyszerűbb engedélyeztetési eljárás

• Magyarország: ~380 kiserőmű ~2000MW (2015)

• Háztartási méretű kiserőmű (<50kW)

• Nem szükséges termelői engedély

• Magyarország: ~9000, 70 MW (2015)

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Termelői engedélyes: aki villamos 
energia termelői működési 
engedéllyel vagy kiserőművi
összevont engedéllyel rendelkezik;

• Erőmű: egy telephelyen lévő olyan 
energia-átalakító létesítmény, amely 
elsődleges energiaforrás 
felhasználásával villamos energiát 
termel, engedélyezési szempontból 
ideértve az energia tározós erőművet 
is;

• Kiserőmű: 50 MW-nál kisebb 
teljesítőképességű erőmű;

• Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a 
kisfeszültségű hálózatra csatlakozó 
kiserőmű, melynek csatlakozási 
teljesítménye nem haladja meg az 
50 kVA-t;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Termelők - erőművek Magyarországon

2015.09.07. 27

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Termelők – megújulók

• A megújuló 
energiaforráson alapuló 
villamosenergia-termelés 
támogatása EU-s előírás

• Kötelező átvétel:
• A megtermelt energiát a 

rendszernek kötelező 
befogadnia, s érte 
támogatott (hatósági) árat 
fizetnie.

• Az így termelt energiát a 
felhasználók között a 
fogyasztás arányában osztják 
szét.

• Magyarországon (2015):
• Szél: 320MW

• Víz: 60MW

• Biomassza: 140MW

• Szén+biomassza: 220MW

• Biogáz: 50MW

• Nap 7MW

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris 
energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, 
árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve 
vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá 
hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből 
származó gáz, valamint a biogáz);

• Kapcsoltan termelt energia: azonos technológiai folyamatban 
egyidejűleg termelt mechanikai, hő- és villamos energia;

• Biomassza: a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az 
ehhez kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok 
és maradékanyagok (a növényi és állati eredetűeket is 
beleértve) biológiailag lebontható része, valamint az ipari és 
települési hulladék biológiailag lebontható része;

• Szélerőmű: olyan erőmű, amely a villamos energiát 
szélenergia felhasználásával termeli;

• Szélerőmű park: ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes 
üzemeltetésében lévő azon szélerőművek összessége, 
amelyek az átviteli vagy elosztó hálózathoz ugyanazon 
csatlakozási ponton kapcsolódnak;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Kereskedők

• A szabad villamosenergia-piacon a 
felhasználókat jellemzően kereskedők 
szolgálják ki. (Így a kereskedők rendelkeznek 
felhasználóik csatlakozási és elszámolási 
pontjaival.)

• Az egyetemes szolgáltatás a szabad piac 
mellett működik: a jogosult felhasználóknak, 
hatósági áron értékesíti a villamos energiát.
• Az egyetemes szolgáltatói engedély adott hálózati 

területre szól. Az egyes területek egymást nem fedik 
át, tehát egy felhasználóhoz egy egyetemes 
szolgáltató tartozik.

• Az egyetemes szolgáltatás is monopolpozícióval jár, 
ezért ennek elszámolható költségeit is, valamint az 
egyetemes szolgáltatói villamosenergia-árat is a 
MEKH szabályozza.

• Magyarországon 4 egyetemes szolgáltató:
• Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Észak-magyarországi Áramszolgálató Nyrt. (közös tulajdonos)

• EDF DÉMÁSZ Zrt.

• E.ON Energiaszolgáltató Kft.

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Villamosenergia-kereskedelem: az a 
tevékenység, amely a villamos 
energia és a hozzá tartozó 
teljesítmény üzletszerű, nem saját 
felhasználási célra történő 
vásárlásából és értékesítéséből áll;

• Egyetemes szolgáltatás: a 
villamosenergia-kereskedelem köré-
be tartozó sajátos villamosenergia-
értékesítési mód, amely az ország 
területén bárhol, meghatározott 
minőségben a jogosult felhasználó 
számára méltányos, összehason-
lítható, átlátható ár ellenében 
igénybe vehető;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Kereskedők - Áramtőzsde

• A szervezett villamosenergia-piacon 
(áramtőzsde) a tőzsde tagjai 
szabványos termékekre eladási 
(termelői) és vételi (fogyasztási) 
ajánlatokat tesznek.
• Rövidtávú (másnapi, órás felbontás)

• Hosszútávú (heti-havi-éves, zsinór-csúcs)

• A kereskedés anonim, a kínálati és 
keresleti görbe metszéspontja alakítja 
ki az árat és a kereskedett 
mennyiséget.

• Az egységes európai villamosenergia-
piac csak a tőzsdék összekapcsolásával 
oldható meg!

• Magyarországon 1 szervezett villamosenergia-piaci 
engedélyes van:
• HUPX Zrt.

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben

2015.09.07. 30

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Szervezett villamosenergia-piac: speciális 
árutőzsde, ahol a villamosenergia-
kereskedelem szabványosított ügyletek 
formájában működik;
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Kereskedők -
Áramtőzsde

Az aukció során minden 
órára meghatározzák a 
klíring árat és 
mennyiséget, valamint a 
jellemző BASE és PEAK 
árakat.

Az áramtőzsde publikált 
ára jellemző az adott 
villamosenergia-piacra.

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Felhasználók

• A felhasználók között megkülönböztetjük az 

egyetemes szolgáltatásra jogosultakat:

• Lakossági fogyasztók

• Kisfeszültségen vételező, összesen 3*63A nem 

nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók

• Közfeladatot ellátó intézmények

• Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 

felhasználók a piaci felhasználók.

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Felhasználó: villamos energiát saját 
felhasználás céljára közcélú 
hálózaton vagy e törvény szerint 
engedélyköteles magánvezetéken 
keresztül vételező személy;

• Lakossági fogyasztó: az a 
felhasználó, aki saját háztartása –
egy felhasználási helyet képező, 
lakás céljára használt lakóépület, 
lakás, üdülő vagy hétvégi ház, 
továbbá lakossági célra használt 
garázs – fogyasztása céljára vásárol 
villamos energiát a villamos energia 
vételezésére megkötött szerződés 
alapján, és az így vásárolt villamos 
energiával nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági 
tevékenységet;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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Felhasználók

A felhasználók között rendelkezésre 

álló mérés szerint:

• Idősoros fogyasztó

• Van lehetőség 15 perces fogyasztásmérésre

• Profilos fogyasztó

• Éves leolvasás  Mértékadó Éves Fogyasztás 

(MÉF)

• Profilokkal „negyedórás” mérés előállítása

• Külön profil 

hétköznapra/hétvégére,

üzletre és lakosságra…

egyes évszakokra

• Profil meghatározása az elosztók dolga,

a profiltól való tényleges eltérés „veszteség”

VET 3.§ alapján
(Értelmező rendelkezések)

• Profil: statisztikai elemzéssel készült 
normalizált, 1000kWh éves 
fogyasztására vonatkoztatott éves 
felhasználói villamosteljesítmény-
igény görbe;

• Feladatok és szereplők a villamosenergia-rendszerben
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A villamosenergia-kereskedelem 
működési keretei
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Kereskedelmi szerződések

• Menetrend alapú szerződés

• Rögzíti a villamos energia mennyiségét

• Csak akkor köthető, ha van negyedórás mérési lehetőség

• Kevésbé kockázatos, kiszámíthatóbb  olcsóbb

• Ellátás alapú szerződés

• Eladó/vevő vállalja a mennyiség-független vételezési/betáplálási 
igény teljesítését

• Elszámolás a mért mennyiségek alapján

• Két típus:

• Teljes ellátás alapú: nem köthető mellé menetrend alapú szerződés

• Részleges ellátás alapú: mellé menetrend alapú szerződés köthető

2015.09.07. 35

• A villamosenergia-kereskedelem működési keretei
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Kereskedelmi szerződések

• Megkötések

• Menetrend alapú szerződés

• Menetrend alapú szerződésből több is köthető

• Import/export, mérlegkörök között csak így lehet kereskedni

• Csak akkor, ha van negyedórás mérési lehetőség

• Ellátás alapú szerződés

• Ellátás alapú szerződésből csak egy köthető egy elszámolási pontra

• Profil elszámolású fogyasztóra ilyen kötendő

• Részleges ellátás esetén a menetrend alapú szerződések menetrend 
adatait kommunikálni kell a másik fél felé.

• Mérlegkör tagsági szerződés egyben részleges ellátás alapú 
kereskedelmi szerződés is!
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• A villamosenergia-kereskedelem működési keretei
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Köszönöm a figyelmet!
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VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS SAJÁTOSSÁGAI 
A liberalizált piaci struktúrát egyre több területen alkalmazzák a piac  

- stratégiai 

- folyamatos egyensúly, minőségi paraméterek, koordináció, tárolás 



- folyamatos fogyasztó igényváltozás 

- fizikai törvények az áramlásokra (szűk keresztmetszet, operatív beavatkozások) 

- egyetlen szállítóhálózat 

piacnyitás: kereskedelem leválasztása hálózatról, minőségről, biztonságról 

 versenyző árak, hatékony felhasználás, transzparencia 

JOGI SZABÁLYOZÁS 
A villamosenergia-szektor, illetve piac működését törvények és rendeletek szabályozzák. Az 

energiapiac folyamatos fejlődésben van, alig 10 éves története van. Ezalatt a szektor – mind 

Európában, mind Magyarországon – folyamatos átalakuláson ment keresztül, s azóta is évről évre 

újabb szabályok szerint fejlődik tovább. 

A magyar szektor fejlődését így alapvetően az uniós irányelvek határozzák meg. Ennek aktualitásaira 

az 1-es számú előadásban részletesen visszatérünk, itt csak az elmúlt pár év legfontosabb történéseit 

foglaljuk össze. 

Európai uniós jogszabályok 
Az európai piacot érintő jogszabályokból a három legfontosabb az úgynevezett első, második és 

harmadik energiacsomag. 

 

EU csomagok 

1. szétválasztás 

2. piacnyitás előírása lakossági fogyasztókra is, IEM kitűzése 

3. ACER, ENTSO-E 

Magyar jogszabályok 

Törvény a villamos energiáról 
A magyar szektort – bár közvetve az EU-s irányelvek szerint – a … törvény (a villamos energiáról) 

szabályozza. 

Rendeletek 
A törvény által lefektetett alapelvek szerint az egyes részleteket kormány-, illetve miniszteri 

rendeletekkel pontosítják. 

Határozatok 
A magyar szektort szabályozását a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal (MEKH, vagy Hivatal) 

– a rendeletekkel ellentétben, bíróságon megtámadható - határozatok formájában végzi. A Hivatal ad 

engedélyt egyes piaci tevékenységek (pl. villamosenergia-termelés) gyakorlására, valamint jóváhagyja 

a szektor működését közvetlenül befolyásoló szabályzatokat. 

Szabályzatok 
A szektort közvetlenül az alábbi szabályzatok … 

 A Kereskedelmi Szabályzat (KSZ) az energia-, tartalék- és határkapacitás-piacok részleteit 

szabályozza. A KSZ megírása és karbantartása az átviteli rendszerirányító feladata. 

 Az Üzemi Szabályzat (ÜSZ) 

 Az Üzleti Szabályzat (ÜzSZ) 

 Az Elosztói Szabályozat (ESZ) 



 

VET 
történet 

fejezetek (bemutatása) 

célja: a) versenyképesség, b) energiatakarékosság/hatékonyság, c) egyenlő hozzáférés, d) biztonságos 

ellátás, minőségi és transzparens árak, e) felh. érdekvédelem, f) IEM, g) beruházások elősegítése, h) 

megújuló és kapcsolt,  

Kormány- és minisztériumi rendeletek 
VHR 

válsághelyzet, építés, kötelező átvétel 

ESZÁ, RHD, csatlakozás, kát árak 

Szabályzatok 
szabályzatok KSZ ÜSZ ESZ ÜzSz 

SZEREPLŐK 
ábra 

szállítás és kereskedelem szétválasztása (unboundling) 

engedélyköteles 

speciális jogkörök 

Szállítók 
TSO, DSO  monopolhelyzet 

hálózati feladatok: tulajdonos, karbantartás, szállítás;, költségek 

TSO 
hálózati feladatok: üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés; ezek ütemezése; villamos energia 

továbbítása 

rendszerszintű szolgáltatások: p-f, u-q, bs, nemzetközi, üzemelőkészítés 

piaci feladatok: működtetése  

(mérések, mérlegkörök, kapacitások, rszd, nemzetközi) 

DSO 
elosztóhálózat üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés; villamos energia eljuttatása 

mérések leolvasása, 

MAVIR 

ügyfélszolgálat 

Csatlakozás 
hálózat: csatlakozási pont (tulajdoni határ)  elszámolási pont (akár fiktív) 



Termelők 
Erőmű, kiserőmű, háztartási 

kötelező átvétel röviden 

Kereskedők 
Kereskedők:  

spec: ESZ, SZVEP 

Felhasználók 
ESZ feltételei, piaci 

profilos és idősoros 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK 
ld. 2B diasor 

Menetrendalapú szerződés 

Ellátásalapú szerződés 

Megkötések 
 

MÉRLEGKÖRRENDSZER 
A piacon a szereplők szabadon kereskedhetnek egymással, a kereskedelmi szerződésekre 

vonatkozó megkötések mellett. Túlnyomóan bilaterális szerződéseket kötnek, melyek általában nem 

nyilvánosak. Nincs egységes nyilvántartás vagy kötelezően közvetítő klíringház. 

A rendszerirányítói üzem-előkészítéshez azonban információ szükséges! A piaci szerződésekkel 

mozgatott energiát, a fizikai termelést, fogyasztást, export-importot a rendszerirányítóinak ismernie 

kell, hogy a VER teljesítményegyensúlyát a teljes szerződéskötési szabadság mellett is biztosítani tudja! 

Az ehhez szükséges információkat a mérlegkörrendszer szolgáltatja neki. A rendszerirányító feladata a 

mérlegkörök szervezése és működtetése. 

Mérlegkör szerződések 
Mérlegkörszerződés 

Mérlegkörtagsági szerződés 

Mérlegkörfelelős és a rendszerirányító feladatai 
Mérlegkörfelelős (MKF) = Balance Responsible Party (BRP) 

 Menetrendek bejelentése: Fogyasztási és termelés menetrendek összesítése és továbbítása a 

rendszerirányítónak. 

 Elszámolás: Kiegyenlítő energia elszámolása a rendszerirányítóval, s a költségek 

továbballokálása a mérlegkör tagok felé. 

 KÁT átvételi kötelezettség teljesítése (ld. később) 

A rendszerirányító feladatai a mérlegkörökkel kapcsolatban: 



 Menetrendek fogadása, feldolgozása: a menetrendkezelő (MEK) működtetése  

 A szabályozás (ld. tartalékpiac) révén a kiegyenlítő energia biztosítása 

 A kiegyenlítő energia mennyiségi allokálása és elszámolása 

A mérlegkör menetrendje 

A menetrend felépítése és tartalma 

Napon belüli menetrendmódosítás 

MÉRÉS ÉS ELSZÁMOLÁS 

Mérlegkörök – kiegyenlítő energia 

Kiegyenlítő energia ára és mennyisége 
- PX: negatív árak 

- Ple: negatív árak 

- b=12%, n=3,5%, s = 25%; 

-  

Kiegyenlítő energia árak jelentések: 

- egyenleg 

-  

Idősoros fogyasztók – ellátási szerződés 

Profilos fogyasztók – mennyiségi eltérés 

KITEKINTÉS: EU ÉS US 

EU: Balancing markets 
Célja: a fogyasztás-termelés egyensúlyban tartása, ehhez szükséges kapacitások felajánlása a 

rendszerirányító számára. 

Ütemezése nem egységes: 

 negyedórás (NL), félórás (UK), órás (SE), többórás (DE, FR, ES) intervallumokban, 

 kapuzárás egy perccel (SE), vagy egy órával (NL, UK, NO) a szállítás előtt. 

A kapuzárás után a szereplők már nem változtathatnak a gépek (vagy terhelések) fizikai állapotán, azt 

az ajánlatok alapján a rendszerirányító végzi. A BAM ajánlatok csak energiadíjjal kerülnek elszámolásra, 

rendelkezésre állási díj nincs. 

A piac szereplők helyett sokszor külön szereplőt dedikálnak a kiegyenlítő piacon való részvételre (BRP: 

Balancing Responsible Party), aki pénzügyileg felel a vételezett illetve betáplált kiegyenlítő energiáért. 

Adott esetben a BRP alá tartozhat egy-egy erőmű is, akinek menetrendtől való eltérése a BRP-n 

keresztül kerül elszámolásra. Így egy-egy BRP gyakorlatilag egy-egy virtuális hálózat, melynek 

teljesítmény egyensúlyát a BRP igyekszik fenntartani. A kiegyenlítő piacnak így minden piaci szereplő 

– akár közvetlenül, akár közvetve, BRP-n keresztül – aktív szereplője.  

A kapuzárás után a rendszerirányító a szükséges szabályozási energiát a kiegyenlítő piac ajánlatai 

alapján aktiválja. Ide kerülnek be a tartalékpiaci lekötésekből adódó szabályozási lehetőségek is. Ekkor 

– mivel a piaci szereplők már nem módosíthatnak a fizikai allokáción – a menetrendtől való eltérésüket 



automatikusan a kiegyenlítő piac árai alapján szerzik be. A kiegyenlítő energia (imbalance) árát 

különböző szabályok alapján a TSO határozza meg, hogy fedezze a szabályozás költségét. (Ugyanakkor 

a TSO – mint monopol szereplő – tevékenységét szigorúan szabályozza a hatóság, hogy ezt a 

tevékenységét a legkisebb költségen végezze.) 

A napon belüli (intraday) piac és a kiegyenlítő (balancing) piac között az alapvető különbségek: 

– az intraday piac célja a DAM eredmények és allokáció hatására fennmaradó pozíció zárása még 

az energiapiacon, a balancing piac célja a várható menetrendi eltérések / lekötött tartalékok 

árazott felajánlása a rendszerirányító számára. 

– az intraday piacon két piaci szereplő között történik a tranzakció, a balancing piacon a TSO az 

egyik szereplő. 

– az intraday piacon a részvétel önkéntes, a balancing piacon kötelező. 

– az intraday piacon az árat a szervezett piac határozza meg, vagy a kereskedők egyezkedéséből 

alakul ki. A balacing piacon az igénybevett szabályozási energiáért ajánlati árat fizet a 

rendszerirányító, a fennmaradó pozíciók zárásához szükséges kiegyenlítő energia árát azonban 

a TSO – a menetrendtartás ösztönzését támogató – módon határozza meg. 

Kiegyenlítő energia árazása 
A magyar elszámolási rendszert fentebb ismertettük. Itthon, egyelőre, nincs dedikált kiegyenlítő piac, 

a piaci szereplők – eltekintve a szigorú műszaki előírások mellett működő tartalékpiactól – nem tudnak 

ajánlatokat adni a kereslet-kínálat egyensúlyának fenntartásához. 

A kiegyenlítő energia elszámolási árának meghatározása azonban többféle szempontot is figyelembe 

vehet. 

 fedezze a szabályozási költségeket, 

 alapvető büntetés jelleg az eltérésé, 

 a rendszert segítő eltérések jutalmazása, de mérsékelten, hogy ne ösztönözz a piaci 

szereplőket az önhatalmú átmenetrendezésre, 

 egy-egy BRP „virtuális hálózatának” egyensúlyban tartására ösztönözzön (ez nyilván ellentétes 

az előzővel ), 

 ne legyen pozitív arbitrázs lehetősége a másnapi piaci árakkal. 

A duális árazás esetén a pozitív és negatív kiegyenlítő energia ára eltér, míg a single-price esetben 

ugyanannyi. Az európai rendszerek többségében duális árazás a jellemző. 

 A duális árazás jobban ösztönöz a menetrend tartására, de fennáll a veszélye az önhatalmú 

szabályozásnak. Single-price esetén azonban kevésbé ösztönző hatású. 

 A duális árazás aszimmetrikusan allokálja a szabályozási költségeket (nem az eltérés 

arányában). Egyrészt az árazás logikája, de főleg a a BRP-n belüli nettósítás miatt. Mivel a BRP-

n belüli portfolióhatás csökkenti a kiegyenlítő energia költséget, ezért minél nagyobb 

kapacitású mérlegkörökhöz éri meg csatlakozni. A szabályozás tehát inkább a BRP-k kezébe 

kerül, mivel a TSO költségallokációt csak rájuk végez. A kisebb mérlegkörök tehát aránylag 

nagyobb kiegyenlítő energia költséggel számolhatnak, ami egyfajta piacra lépési korlátként is 

értelmezhető, s így a kevesebb aktív szereplő miatt egyben csökkenti a kiegyenlítő energia piac 

hatékonyságát. 

US: Real-Time piac 
ld. SP előadás 
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Rendszerszintű szolgáltatások (RSZ)
„Az átviteli rendszerirányító a rendszer biztonsága és a minőségi ellátás 
érdekében kereskedelmi alapon a következő rendszerszintű szolgáltatásokat 
biztosítja:
i) Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás
ii) Üzembiztonsági szolgáltatások
iii) Kiegyenlítő szabályozás
iv) Hálózati átviteli keresztmetszetek, metszékek kezelése”

(KSZ III./1. (a))

• RSZ a piacnyitással egyidős fogalom
• Korábban: vertikálisan integrált vállalati modellben az RSZ a villamosenergia-

szolgáltatás részét képezte

• A villamos energia áru (commodity)
• RSZ: a szolgáltatás minőségi biztosításához szükséges

• Elkülönítve a terméktől
• Felelős: rendszerirányító (TSO)
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A rendszerszintű szolgáltatások piaca

• Egy vásárló (rendszerirányító)

• Eladókat  (erőműveket) a törvény kötelezi a részvételre (VET 5.§)

• Akkreditáció szükséges

• Az éves beszerzési és versenytárgyalásra ajánlatot kell adni 
• (előző év októbere, novembere)

• Napi ajánlatadás során köteles a még rendelkezésre álló kapacitását 
felajánlani
• (előző nap 14:30-kor)

• Térítési díjtételek:
• Rendelkezésre állási díj [Ft/MW/h; Ft/Mvar/h]

• Energiadíj [Ft/kWh]

• Büntetési tételek: (részbeni) nemteljesítés esetén 
• Térítés megtagadása vagy akár büntető tétel visszafizetése

• Többletköltségek áthárítása
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Feszültség- és 
meddőteljesítmény szabályozás
Termékek leírása

Beszerzési módszerek

Igénybevétel és elszámolás
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Termék leírása

• Feszültség szabályozás

• Gyűjtősínek előírt feszültségen tartása

• Meddőteljesítmény-szabályozásra van szükség

• Csúcs és völgyidőszakban egyaránt fontos – ellenkező előjellel!

• Beavatkozási eszközök (a TSO saját és beszerzett lehetőségei)

• Söntfojtók (nyelők)

• Átviteli hálózati transzformátorok fokozatléptetése (Q eloszlás)

• Erőművek (piaci alapú Q termelők/nyelők)

• A rendszerirányítóval szerződést kötő erőműveknek követnie kell a 
rendszerirányító utasításait

2015.10.12. 7

• Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

Rendszerszintű szolgáltatások



Beszerzési módszer

• Éves beszerzés

• A rendszerirányító megkeresi az erőműveket 
= ajánlattételi felhívást tesz

• Az erőművek ajánlatokat kötelesek adni:
• Elnyelési képesség (max. 20 Mvar)

• Rendelkezésre állási díj - RÁ [Ft/Mvar/nap]

• Mértékadó napok (éves min./max. terhelésű napok)

• A rendszerirányító kiválasztott ajánlatok alapján 
szerződést köt

Beszerzés Eljárási Dokumentáció (BED)
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• Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

Rendszerszintű szolgáltatások

http://www.mavir.hu/c/document_library/get_file?uuid=3d94b2b2-11f8-4c4d-84da-b953c59f9627&groupId=10258


Eredmény, 2015-re
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• Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

Rendszerszintű szolgáltatások



Eredmény, 2014-re

• + eredmény a 2014-es BEről

2015.10.12. 10

• Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás
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Igénybevétel és elszámolás

• A rendszerirányító utasítása alapján 
történik az igénybevétel

• Térítés: csak rendelkezésre állási díj

𝑅𝐷 = 

𝑚

𝑅𝐴𝑚𝑅𝑄𝑚𝑀𝑚

𝑅𝐴𝑚: a rendelkezésre állási díj az m.-ik napon [Ft/Mvar/nap]

𝑅𝑄𝑚: a szerződésben vállalt mennyiség [Mvar]

𝑀𝑚: a rendelkezésre állás napi minősítése (sikeres/összes órák aránya)

• A rendszerhasználati díj biztosítja a forrását 
• (nem a kiegyenlítő energia!)

2015.10.12. 11

• Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

Rendszerszintű szolgáltatások



Üzembiztonsági 
szolgáltatások
Black start szolgáltatás

(Üzemzavari tartalék  beolvasztva a tercier tartalékba)
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Black start szolgáltatás

• Teljes rendszerleállás esetén

• Az erőművek üzeméhez is kell működő VER!

• Black start képesség

• Külső feszültség nélkül el tud indulni

• Képes a rendszer-helyreállítás kiindulópontjaként szolgálni

• Önálló feszültség és frekvenciatartó képesség

• Szerződés:

• Egyedi szerződés, amely akár több évre is szólhat

2015.10.12. 13

• Black start szolgáltatás
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Beszerzési módszer

• Éves beszerzés

• A rendszerirányító megkeresi az erőműveket = 
ajánlattételi felhívás

• A rendszerirányító a kiválasztott ajánlatok alapján 
szerződést köt, egyedi szempontok szerint!

• Az ajánlat, majd a szerződés rögzíti:

• Rendelkezésre állási tervet

• Rendelkezésre állási díjat (Ft/nap)

2015.10.12. 14

• Black start szolgáltatás

Rendszerszintű szolgáltatások



Bővebben ld. Zerényi J.: Rendszerhelyreállítás c. előadását (ESZK)
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai%20aktualitasok/2014-15-01/04/Black%20out%20black%20start%20-%202.%20diasor.pdf
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ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai aktualitasok/2014-15-01/04/Black out black start - 2. diasor.pdf


2015-ös eredmények
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• Black start szolgáltatás

Rendszerszintű szolgáltatások



Igénybevétel és elszámolás - BS

• A rendszerirányító utasítása alapján 
történik az igénybevétel

• Térítés: csak rendelkezésre állási díj

𝑅𝐷 = 𝑅𝐴 

𝑛

𝑇𝑛/24

𝑅𝐴: a rendelkezésre állás napi egységára [Ft/nap]

𝑇𝑛: az n. napon rendelkezésre álló órák száma

𝒏: a rendelkezésre állás ellenőrzéseinek napjai

• A rendelkezésre állást a rendszerirányító ellenőrizheti:
Ha nem képes BS szolgáltatásra, akkor az előző hónap első 
munkanapjáig a rendelkezésre állási díj visszafizetendő!

• A rendszerhasználati díj biztosítja a forrását

2015.10.12. 17

• Black start szolgáltatás
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Teljesítményszabályozási 
tartalékok
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Hatásos teljesítmény szabályozás

• Mindenkor biztosítani kell a rendszerben, hogy az energia 
termelése kövesse a fogyasztás megváltozását

• Termelés + menetrendezett import-export szaldó

az egyensúly fenntartása magában foglalja a határkeresztező 

menetrend tartását is!

2015.10.12. 19

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Rendszerszintű szolgáltatások



• A hatásos teljesítmény-egyensúly megbomlásának a jele:

• Frekvenciaváltozás

• Import-export szaldó megváltozása

• E két tényezőből képezhető egy teljesítmény-hibajel 
(ACE),

• A rendszerirányító köteles nulla közelében tartani

• Az erőművek teljesítményének le-, ill. fel irányú 
automatikus szabályozásával

Hatásos teljesítmény szabályozás II.

2015.10.12. 20

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Rendszerszintű szolgáltatások

ACE = ΔPmenetrend + k* Δf
kHU  200 MW/Hz



Hatásos teljesítmény szabályozás
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• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier



Szabályozás és kiegyenlítés

Teljesítményszabályozás

• Szabályozási területen-
ként, a fizikai eltérésekre

• Valós idejű, fizikai
• Az erőművek teljesítmé-

nyének szabályozása

• Cél:
• a névleges frekvencia és a 

határon mért import-export 
szaldó menetrendi értéken 
tartása
(ACE  0)

Menetrendi kiegyenlítés

• Mérlegkörönként, a mért 

menetrendi eltérésekre

• Utólagos elszámolás, 

pénzügyi teljesítés

• Cél: 

• a szabályozási költségek 

szétosztása

• ösztönzés a pontosabb 

menetrend adásra

2015.10.12. 22

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Rendszerszintű szolgáltatások



Szabályozási hierarchia: felépítés

2015.10.12. 23

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Tercier tartalék 
igénybevétele 
(vezérlés)

Rendszerszintű szolgáltatások



Szabályozási hierarchia: aktivációs idő

2015.10.12. 24

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Tercier tartalék 
igénybevétele 
(vezérlés)

Tercier 
igénybevétel

Rendszerszintű szolgáltatások



Primer szabályozás folyamata

2015.10.12. Rendszerszintű szolgáltatások 25

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier



Szekunder szabályozás folyamata
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• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

ACE = ΔPcs + k* Δf
kHU  200 MW/Hz

max. 5-15 perc



Tercier szabályozás

• A tercier tartalék igénybe vétele kézi vezérlés alapján 
történik

• A kimerülő szekunder szabályozási tartomány pótlására

• Hirtelen forráskiesés esetén a teljesítményegyensúly visszaállítására

• A tartalék a szabályozás által igénybe vehető 
teljesítménytartomány (fel, illetve le irányban)

• A tercier szabályozás aktiválási és legkisebb elszámolási 
ideje 15 perc

2015.10.12. Rendszerszintű szolgáltatások 27

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier



EU-s szabályozás

• Együttműködő, szinkron hálózat

• Load-frequency control

• UCTE Operation Handbook

• Primer, szekunder, tercier

• Nordic, Baltic, UK szinkronzónák?

• HVDC összeköttetések bővülése  szinkronzónák kölcsönhatásai!

• Network Code: Load Frequency Control and Reserves

• FCR: Frequency Containment Reserve

• FRR: Frequency Restoration Reserve

• RR: Replacment Reserve
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Termékek összefoglalása

• Primer szabályozás (FCR)

• Decentralizált (gépegységenkénti) Δf arányos szabályozás

• 1 termék: Fel- és le irány együtt

• De szimmetrikus/aszimmetrikus ajánlatot is lehet adni

• Szekunder szabályozás (aFRR)

• Zárt hurkú, rendszerirányító által szabályozott ΔP-Δf beavatkozás

• Külön termék fel és le irányban

• Tercier (perces) szabályozás (RR)

• Nyílt hurkú, TSO által manuálisan utasított ΔP szabályozás

• Külön termék fel és le irányban

2015.10.12. 29

• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Rendszerszintű szolgáltatások



Tartalékok mennyisége

• ENTSO-E ad előírást a tartalékok mennyiségére

• Primer: teljes szinkronterületre arányosan elosztva
• Magyarországra: ± 38 MW, ± 200mHz tartományban

• Szekunder tartalék 
• Statisztikai alapú megközelítés, mindig kiszabályozható legyen a ACE
• Legnagyobb erőművi egység teljesítménye

• HU: +/- 150 MW és még további ~100 MW fel irányban!

• Tercier tartalék
• Hirtelen kiesés pótlása
• A legnagyobb erőművi egység teljesítménye (n-1 kritérium)
• HU: +500 MW és a helyi sajátosságok alapján időnként -150MW is

• A magyar VER-re megállapított össz. tartalék: ~ 1300MW
• Primer, szekunder, tercier + maradó teljesítmény
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• Szabályozási tartalékok: primer, szekunder, tercier

Rendszerszintű szolgáltatások



MAVIR Éves kapacitásterv
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Hazai maradó teljesítmény:
Beépített teljesítmény –

üzemszünet –
– karbantartás – kiesések –
– rendszerirányítói tartalékok



Szabályozási tartalékok 
beszerzése
Tenderek és napi tartalékpiac
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Beszerzési módszer

• A primer szabályozási tartalékot szolgáltató erőműveket a 
rendszerirányító keresi meg (ajánlattételi felhívással)
• Az ajánlatok, majd a szerződések tartalmazzák:

• Primer szabályozási tartományt

• Rendelkezésre állási díjat

• A rendszerirányító a kiválasztott ajánlatok alapján szerződést köt, 
általában 1 évre

• Szekunder és tercier szabályozási tartalékok beszerzése 
versenytárgyalás keretében történik
• A versenytárgyalás három részből áll

• Ajánlattételi dokumentáció leadása

• Műszaki ajánlatok megadása

• Ártárgyalás

• A versenytárgyalás időben egymás után egy-egy termékre szorítkozik
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Versenytárgyalás

• Szekunder és tercier, fel ill. le irányban
• Éves, negyedéves és heti tenderek

• Ajánlati dokumentáció
• Nyilatkozatok, biztosítékok (bankgarancia), igazolások (akkreditáció)…

• Műszaki ajánlatok
• Felajánlott kapacitás mértéke [MW]

• Sávosan, 5, illetve 10 MW lépcsőkkel

• Gradiens (szabályozás sebessége) [MW/15perc]

• Energiadíj maximuma [Ft/kWh]

• Teljesítési időszakok: napcsoportok
• Hétköznap/hétvége+ünnepnapok

• Teljes 24 órára vonatkozóan!
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Beszerzési módszer - Versenytárgyalás

• Ártárgyalás - licit
• Tárgya: rendelkezésre állási díj [Ft/MW/h]

• Jelen csakis az RÁ alapján rangsoroltak az ajánlatok

• Több licitálási forduló
• A körök között az ajánlatok rendelkezésre állási díj csökkenthető (minimális 

árlépcső)
• Az egyes körök után visszajelzés, ki lenne elfogadva

• Nyertesek: market markeri szerződés
• MAVIR leköti őket a napi piacon, a tenderbeli maximált áron
• A nyerteseknek garantálniuk kell tartaniuk a szabályozási képességüket, 

nem adhatják el ezt az erőművi kapacitásukat energiának

• Nem nyertesek: opciós szerződés
• Kötelező ajánlatot adniuk a napi tartalékpiacra (de ez lehet nulla 

teljesítményérték is!)
• De: nem kötelező fenntartaniuk a szabályozási tartományukat
• A tenderbeli ajánlati árak árplafont írnak elő a napi piaci ajánlatra

2015.10.12. 35

• Szabályozási tartalékok beszerzése

Rendszerszintű szolgáltatások



2015-ös eredmények: primer
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2014-es eredmények: szekunder Y és Q1
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2014-es eredmények: tercier
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Beszerzési módszer: napi tartalékpiac

• Mindenkinek kötelező részvétel
• Market markerit le is kötik, opcióst nem biztos!

• Minden nap a menetrend-beadás végéig (D-1 14:30)
napi ajánlattétel a tartalékpiacra
• Az éves szerződésben maximált árak szerint

• Azok csak lefelé módosíthatók

• Ajánlat-kiválasztás korlátai
• Egy terméktípusból egy gépegységre csak egyet

• Fel- és leszabályozási nem kerülhet egyszerre elfogadásra

• Szekunder és tercier ajánlat nem kerülhet egyszerre elfogadásra

• Részleges/teljes ajánlat elfogadás:
• Primer esetén csak a teljes ajánlat kerülhet kiválasztásra

• Szekunder és tercier ajánlat esetén van lehetőség részleges elfogadásra
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Beszerzési módszer: 
napi tartalékajánlatok kiválasztása
Ajánlatok kiválasztása: RÁ szerint növekvő sorban

• Elsődleges cél: költségminimalizálás

• Korlát: műszaki paraméterek teljesítése
• Pl.: energia + fel irányú tartalék < a gép maximális teljesítőképessége

• Pl.: előírt tartalékmennyiség lekötése, 
rendszerszintű szabályozási sebesség minimum (gradiens)

• A kiválasztott ajánlatok lekötésre kerülnek
• Jogosultak RÁ-ra, 

és fenn is kell tartaniuk a szabályozási képességüket
• Lehet a tenderen opciós szerződéssel rendelkezőtől származó ajánlat is!

• Többi ajánlat: opciósan igénybe vehető az üzem során
• De csak akkor, ha ténylegesen rendelkezésre áll
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Szabályozási tartalékok 
igénybevétele
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Igénybevétel és elszámolás - primer

• A rendszerirányító utasítást ad a primer szabályozó 
bekapcsolására

• Konkrét szabályozás a frekvencia változásából adódik

• Térítés: csak rendelkezésre állási díj

𝑅𝐷 = 𝑅𝐴 ∙
𝑅𝑃

2
∙ 𝑇

𝑅𝐴: a rendelkezésre állás ajánlat szerinti egységára [Ft/MW/h]
𝑅𝑃: az elfogadott fel és le irányú szabályozási teljesítmények összege [MW]
𝑇: a tényleges rendelkezésre állás óráinak száma
• A rendelkezésre állást a rendszerirányító köteles ellenőrzi:

• Óránként legalább 3 negyedórában

• Kiegyenlítő elszámolásban nem számít utasított eltérésnek
• A rendszerhasználati díj biztosítja a forrását
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Igénybevétel és elszámolás - szekunder

• A rendszerirányító a szabályozási energiadíj
sorrendjében kezdeményezi az igénybevételt

• A napi piacon lekötött tartalékokra jár RÁ is!

• Jogosult nem lekötött (opciós) tartalék igénybevételére is
 nem jár rendelkezésre állási díj

• Parancskövetés minősítése

• Követő:

Hiteles menetrend, Szabályozás bekapcsolva és követi a parancskövetési görbét

• Részben követő:

Hiteles menetrend, Szabályozás bekapcsolva, Követi a parancskövetési görbét 
„előjelét”

• Nem követő
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Igénybevétel és elszámolás - Szekunder

• Minden elszámolási mérési intervallum, 
fel- és le irányban külön-külön

• Rendelkezésre álló szabályozási teljesítmény meghatározása:
Elfogadott szabályozási mennyiség (𝑃𝑎𝑐𝑐) és a ténylegesen rendelkezésre álló 
teljesítmény (𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝) közül a kisebb.

𝑅𝑀 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑃𝑎𝑐𝑐
Ha RM<0.75  nem áll rendelkezésre.

• Rendelkezésre állási térítés:
𝑅𝐷 = 𝑅𝐴 ∙ 𝑅𝑃 ∙ 𝑀 ∙ 0,25ℎ

𝑅𝐴: a rendelkezésre állás ajánlat szerinti egységára [Ft/MW/h]

𝑅𝑃: a rendelkezésre álló szabályozási teljesítmény [MW]

𝑀: értéke 1, ha rendelkezésre állt
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Igénybevétel és elszámolás - Szekunder

• A fel/leszabályozási energia az elszámolási mérés és az 
üzemi menetrend közötti energiakülönbségből adódik

• Parancskövetési (szabályozási energia-) díj:
𝑊𝐷 = 𝑊𝐴 ∙𝑊

𝑊𝐴: a parancskövetés egységára [Ft/kWh]

𝑊: a fel/leszabályozási energia [kWh]

• A parancskövetés minősítése
• Követő: rendelkezésre állási díj és parancskövetési díj jár

• Részben követő: csak parancskövetési díj jár

• Utasított eltérésnek számít, 
a KE-ből származó bevétel fedezi.
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Igénybevétel és elszámolás - Tercier

• A rendszerirányító az energiadíj sorrendjében 
kezdeményezi az igénybevételt
• A napi piacon lekötött tartalékra jár RÁ!

• Jogosult nem lekötött tartalék igénybevételére is
 nem jár rendelkezésre állási díj

• A rendszerirányítói utasítás „kerek” 15 perctől értendő, 
legalább 15 perccel előtte értesíteni kell.

• A teljesítés mértékének meghatározása:

A teljesített szabályozási mennyiség (𝐸𝑝𝑟𝑜𝑣) és a megrendelt energia (𝐸𝑎𝑐𝑐) 
segítségével:

𝑅𝑀 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑣
𝐸𝑎𝑐𝑐

Ha RM>0.75, vagy minimum 75%-ban rendelkezésre áll és 𝐸𝑎𝑐𝑐 = 0
 OK
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Igénybevétel és elszámolás - Tercier

• Minden elszámolási mérési intervallum, 
fel- és le irányban külön-külön

• Rendelkezésre állási térítés:
𝑅𝐷 = 𝑅𝐴 ∙ 𝑅𝑃 ∙ 𝑀 ∙ 0,25ℎ

𝑅𝐴: a rendelkezésre állás ajánlat szerinti egységára [Ft/MW/h]
𝑅𝑃: a rendelkezésre álló szabályozási teljesítmény [MW]
𝑀: értéke 1, ha rendelkezésre állt

• Energiadíj térítés:
𝑊𝐷 = 𝑊𝐴 ∙ 𝑊 ∙ 𝑀

𝑊𝐴: az energia díj egységára [Ft/kWh]
𝑊: a megrendelt fel/leszabályozási energia [kWh]
𝑀: értéke 1, ha rendelkezésre állt

• Utasított eltérésnek számít, 
a KE-ből származó bevétel fedezi
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Kitekintés
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Magyarországi RSZ piac gondjai

• A magyar VER forrásoldali összetétele következtében 
hagyományosan rugalmatlan

• A szabályozási tartalékot itthon szinte kizárólagosan 
hőerőművekből lehet biztosítani

• Az utóbbi évek tendenciái tovább nehezítették a szabályozási 
piac feltételeit:
• A fogyasztói igények stagnálása következtében kiszorulnak a drágább, 

szabályozható erőművek
• A villamosenergia-import (akár >30% feletti import részarány!)
• Zsinórban  fogyasztó (3 műszakos) ipar leállása 

(romló csúcskihasználási óraszám)
• A KÁT és elosztott termelés bővülése tovább merevíti a rendszert
• Az atomerőművi egységek teljesítmény növelése (470500MW)
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Magyarországi RSZ piac: megoldások

• Megvalósult:
• Le irányú rendelkezésre állási díj bevezetése 2010-től
• A market-makeri szerződő felekkel szemben - nem teljesítés esetén –

szankciók alkalmazása
• Napi opciós többlet lekötésekkel a tartalék termékek átcsoportosítása
• Kiserőművek bevonása az RSZ piacába (szabályozási központok)

• Virtuális erőművek, aggregált kis termelők

• Storage pilot projekt: detki akkumulátoros energiatároló (épül)

• Terv:
• A szomszédos rendszerirányítókkal közös tartalék piac kialakítása

• Részben már teljesült: HU-SK kooperáció a szabályozási energia 
nettósítására

• Az „okos” technológiák fokozatos bevezetése
• A villamosenergia- és tartalékpiac közös optimálása (kooptimalizálás)
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Összefoglalás
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Összefoglalás

• Rendszerszintű szolgáltatások

• A szabadpiacon, ami nem kereskedhető villamos energia

• Black start szolgáltatás

• Feszültség-meddőteljesítmény szabályozás

• Szabályozási tartalékok (teljesítmény-frekvencia szabályozás)

• Szabályozási hierarchia

• ENTSO-E műszaki előírások

• Primer, szekunder és tercier tartalék beszerzése és igénybevétele

• RÁ és energiadíj

• Éves, negyedéves, heti tenderek

• Napi tartalékpiac

• Kitekintés: Hazai és európai VER szabályozhatósága
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Szekunder és tercier tartalékpiac 
összefoglalása
• Éves tender

• Igényelt tartalékok kb. felének beszerzése + primer+ U/Q termékek!

• Kötelező részvétel: opciós szerződés a MAVIR-ral

• Műszaki és piaci akkreditáció: teljesítőképesség és maximális árak

• Kiértékelés: rendelkezésre állási díj szerint

• Nyertesek: market makeri szerződés

• Negyedéves/heti tenderek

• Az éves tenderek kiegészítése

• A szükséges mennyiség market makeri szerződésekkel történő 
lefedése
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Szekunder és tercier tartalékpiac 
összefoglalása
• Napi tartalékpiac – ajánlatok kiválasztása

• Rendelkezésre állási díj szerint lekötés
de a market makerit mindig lekötik

• Órás felbontású, fizikai gépegységekre pontosított ajánlatok

• Opciós szerződések lekötése akkor, ha valamely market makeri nem 
teljesít

• Árverseny az energiadíjakban is az igénybevételhez!

• Igénybevétel

• Aktiválás kizárólag az energiadíj szerinti sorrendben

• A napi piacon lekötött ajánlatok RÁ-t kapnak, ha elérhetőek

• A napi piacon nem lekötött ajánlatok is részt vesznek, ha 
elérhetőek, de nem jár RÁ térítés
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!
sores.peter@vet.bme.hu
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Források

• MAVIR kereskedelmi szabályzat

• MAVIR: Éves kapacitásterv

• ENTSO-E Operational Handbook

• ENTSO-E: 
Network Code on Load Frequency Control and Reserves

• Dr. Stróbl Alajos: A magyar VER teljesítmény szabályozása

• Zerényi József: Rendszerhelyreállítás
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4. Szervezett villamosenergia-piac 
Jegyzet a Villamosenergia-piac (BMEVIVEMA05) MSc tárgyhoz 

TARTALOM 
Tartalom .................................................................................................................................................. 1 

A szervezett villamosenergia-piac ........................................................................................................... 1 

Egyszerű dam tőzsde működése ............................................................................................................. 2 

Napi működés, ajánlattevők ................................................................................................................ 2 

Órás ajánlatok, aggregált és nettó export görbék ............................................................................... 2 

Többletek, társadalmi jólét, szűkkeresztmetszet-bevétel................................................................... 2 

További termékek ................................................................................................................................ 2 

Megoldó algoritmus ............................................................................................................................ 2 

Fizikai teljesítésű HATÁRIDŐS termékek PIAC ......................................................................................... 2 

Termékek ............................................................................................................................................. 2 

Kereskedési szakaszok ......................................................................................................................... 2 

Árak ..................................................................................................................................................... 3 

Tőzsde jelentések .................................................................................................................................... 3 

Piac-összekapcsolás ............................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Hálózati korlátok ............................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

 

A SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIAC 
Szervezett kereskedés  OTC kereskedés 

- transzparens ár 

- partnerkockázat 

- tranzakciós költségek 

Időtávok 

- intra-day (IDM) 

- day-ahead (DAM) 

- physical futures (PhF) 

Hungarian Power Exchange (HUPX) 

- indulás 2010 július 

- határidős termékek (2011 szeptember) 

- CZ-SK-HU piac-összekapcsolás (2012) 

- 4M (CZ-SK-HU-RO) market coupling (2014) 

Fontosabb európai tőzsdék: EEX, APX-ENDEX, Powernext, NORDPOOL, OMEL, OMIP, GME, OTE, OKTE, 

OPCOM 

Helye a mérlegkörrendszerben: 



- önálló, egyszemélyes mérlegkör 

- csak menetrendalapú szerződésekkel 

EGYSZERŰ MÁSNAPI TŐZSDE MŰKÖDÉSE 

Napi működés, ajánlattevők 

Órás ajánlatok, aggregált és nettó export görbék 

Többletek, társadalmi jólét, szűkkeresztmetszet-bevétel 

További termékek 

Blokk termékek 

Komplex ajánlatok 

Részlet kérdések 
nyelv, pénznem 

ársapka 

legkisebb kereskedett mennyiség 

Megoldó algoritmus 

COSMOS, EUPHEMIA 

FIZIKAI TELJESÍTÉSŰ HATÁRIDŐS TERMÉKEK PIAC 
Folyamatos kereskedés 

Jövőre ad árbecslést! 

Termékek 
Ajánlatok tartalma: 

- termék (pl. 2018Y-BASE, azaz 8784 órára!) 

o kereskedés megnyitása 

o kereskedés lezárása (pár nappal a szállítás előtt) – ld. dia 

- mennyiség (pl. 10 MW, minimum 1 MW) 

- limitár (pl. 38 €/MWh) 

- vétel vagy eladás 

- lejárat (törlésig / adott napon / adott dátumig / adott kereskedés szakasz végéig) 

- határozott / visszatartott 

Speciális ajánlat: 

- fill AND kill: amíg kereskedhető, párosítja, majd törli. 

- iceberg: az ajánlat mennyiségének nagyobb része csak sikeres párosítás után jelenik meg. 

Kereskedési szakaszok 
8:50-9:00 Nyitás előtt: csak ajánlatgyűjtés, nincs párosítás (nyitás előtt rejtettek), végén aukció 

9:00-16:00 Nyílt szakasz: folyamatos kereskedés 

16:00-kb. 16:15 Zárás előtti szakasz (ajánlatok publikusak), végén aukció 



kb. 16:15-16:16 Záró szakasz 

16:16-9:00 Zárt szakasz 

Árak 
nyitó ár, záró ár 

legjobb vételi és eladási ár 

referenciaár (záró ár, vagy nyitott szakasz súlyozott átlaga, további módszerek) 

elszámolóár: arbitrázs mentes, reprezentatív, „elfogadható” 

 

NAPON BELÜLI PIAC (INTRADAY) 
Célja: a fennmaradó szabad kapacitások értékesítése, rövid és hosszú pozíciók zárása, a DAM allokáció 

eredményének ismeretében. 

Nincs egységes iránymutatás egyelőre (ld. BZS diái), többféle megközelítés Európában: 

 folyamatos kereskedés (mint futures), órás/negyedórás termékekre. Minden termék zárása 

megadott idővel (pl. egy óra) a zárás előtt. (Pl. NordPool: Elbas) 

 aukciós kereskedés: 24 óra felbontása 4x6 órás szakaszokra, mindegyikre külön aukciós 

kereskedés indítása (Olaszország) 

Tőzsde jelentések 
HUPX DAM havi jelentés 

- tőzsde tagok 

- árak és mennyiségek 

- aggregált adatok 

HUPX PhF havi jelentés 

- kereskedési árak 

- mennyiségek 

 



  

Villamos Energetika Tanszék 
Villamos Művek és Környezet Csoport 

Szervezett  
villamosenergia-piac 
Villamosenergia-piac és minőségszabályozás (VIVEM368) 

4. témakör 

 

Divényi Dániel 

2012  



  

Tartalom 

• Szervezett villamosenergia-piac bemutatása 

• Egyszerű szervezett villamosenergia-piac működése 

• Villamosenergia-piaci termékek, tőzsdék jellemzői 

• Szervezett villamosenergia-piac helye a mérlegkör rendszerben 

• Piac-összekapcsolások 

2012.04.18. 2 

Bevezetés 



  

Szervezett  
villamosenergia-piac bemutatása 

2012.04.18. 3 

Szervezett villamosenergia-piac bemutatása 



  

Egyszerű tőzsde működése 

• A napi működés rendje 

1. Ajánlatok gyűjtése 

2. Klíring  

• az elfogadott és elutasított ajánlatok 

• klíring ár meghatározása (MCP), amely áron az ügyleteket elszámolják 

3. Kereskedett mennyiség (MCV) és MCP publikálása 

• Ajánlattétel 

• Jogosultak: az SZVP-vel tagsági szerződést kötő piaci szereplők 

• Mindig a rákövetkező (D+1) napra 

• Az ajánlatokat az ajánlati könyv (order book) tartalmazza 

• Ajánlatok termékekre vonatkoznak 

• Eladási (termelési) ajánlat: mennyiséget és minimum ár 

• Vételi (fogyasztási) ajánlat: mennyiség és maximum ár 
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Egyszerű tőzsde működése 

• Órás ajánlatok (hourly order, o index) 

• Adott órára (Pl. H01: 0:00-1:00) 

• Egy adott mennyiségre vonatkozik (qo) 

• Két típusa van: lépcsős és lineáris órás ajánlat 

• Lépcsős ajánlatok (stepwise hourly order) 

• Egy árat tartalmaz (po) 
• Eladás esetén (vétel esetén értelemszerűen fordítva) 

• Ha MCP > po  qo mennyiség kerül eladásra 

• Ha MCP < po  nincs tranzakció 

• Ha MCP = po  0 ≤ q ≤ qo mennyiség kerül eladásra (más szabályoktól függ) 

• Lineáris ajánlatok (linear hourly order) 

• Két árat tartalmaz (po0 és po1) 
• Eladás esetén po0 < po1, Vétel esetén po0 > po1 

• Ha MCP > po1  qo mennyiség kerül eladásra 

• Ha MCP < po1  nincs tranzakció 

• Ha po0 < MCP < po1  q = qo(MCP-po0)/(po1-po0) mennyiség kerül eladásra 
(lineárisan) 
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Egyszerű tőzsde működése 

Tag Termé
k 

qo po0 po1 

F1 H01 -25 40 

F2 H01 -20 50 45 

F3 H01 -40 35 25 

K1 H01 -35 42 

K2 H01 -20 50 

T1 H01 30 45 

T2 H01 50 30 

T2 H01 20 30 40 

K3 H01 10 38 

K2 H01 10 60 

• Példa 
• H01 (0:00-1:00 időszakra 

vonatkozó) termékre 
beadott ajánlatok 

• Q < 0: vételi ajánlat 
Q > 0: eladási ajánlat 

• Lineáris és lépcsős 
ajánlatok 

• F: felhasználó 
T: termelő 
K: kereskedő 

• Egy szereplő akár több, 
ajánlatot is beadhat 
(pl. T2, K2) 
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Egyszerű tőzsde működése 

Tag Termé
k 

qo po0 po1 

K2 H01 -20 50 

F2 H01 -20 50 45 

K1 H01 -35 42 

F1 H01 -25 40 

F3 H01 -40 35 25 

Tag Termé
k 

qo po0 po1 

T2 H01 50 30 

T2 H01 20 30 40 

K3 H01 10 38 

T1 H01 30 45 

K2 H01 10 60 
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• Klíring meghatározása 
• Aggregált vételi és eladási görbék 

• Az ár függvényében meghatározza a vételi / eladási mennyiséget 

• A két görbe metszéspontja kijelöli az MCP és MCV értékeket 

• Nettó export görbe 
• Az ár függvényében meghatározza a piac exportált/importált mennyiségét 
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Egyszerű tőzsde működése 
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Egyszerű tőzsde működése 
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Egyszerű tőzsde működése 
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Egyszerű tőzsde működése 

• A metszéspont meghatározza 
az ajánlatok sorsát: 
• Tőle balra: elfogadva 
• Tőle jobbra: elutasítva 
• Általa elválasztott: részlegesen 

elfogadva 

• Így az összes szereplő összes 
nyeresége 
(„social welfare”) maximális 
• Nyereség: az ajánlott ár és az 

MCP különbségéből adódik: 
• qalloc|MCPh – po0| (lépcsős esetén) 

• Az egyes szereplők nyeresége a 
diagramon területként jelenik 
meg. 

Tag qo po0 po1 qalloc Prof. 

F1 -25 40 -5 0 

F2 -20 50 45 -20 150 

F3 -40 35 25 0 0 

K1 -35 42 -35 70 

K2 -20 50 -20 200 

T1 30 45 0 0 

T2 50 30 50 500 

T2 20 30 40 20 100 

K3 10 38 10 20 

K2 10 60 0 0 

Összesen 0 104
0 
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Egyszerű tőzsde működése 
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          Social welfare = 1040 € 
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Egyszerű tőzsde működése 
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Egyszerű tőzsde működése 
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• Nettó export görbe 
• Tengelyek 

• Vízszintesen a piac által 
exportált mennyiség (q) 

• Függőleges tengelyen az ár 

• Az MCP értéket a függőleges 
tengelyen vett metszéspont 
jelöli ki 
• MCV értéke nem olvasható le! 

• A görbe az aggregált görbék 
különbségeként megkapható: 
• A kínálati görbéből adott árhoz 

tartozó mennyiségeiből kivonjuk 
a keresleti görbe ugyanazon 
mennyiségeit 



  

SZVP termékek, tőzsdék jellemzői 

• Termékek: 
• Órás ajánlatok 

• Lépcsős/lineáris 

• Rugalmas órás ajánlat (flexible hourly order) 

• Blokk ajánlatok 
• Fill-or-kill 

• Előre definiált, felhasználó által definiált (predefined, userdefined block) 

• Profil blokk (profile block order) 

• Láncolt blokk (linked block order) 

• Korlátok 
• Menetrendezett leállás (schedule stop constraint) 

• Korlátozott terhelésváltoztatás (load gradient constraint) 

• Megszakításmentesség (indivisibility constraint) 

• Bevétel/Kiadás korlátozott (minimum income/maximum payment 
condition) 

 
2012.04.18. 15 

Szervezett villamosenergia-piac bemutatása 



  

SZVP termékek, tőzsdék jellemzői 

• Órás ajánlatok 
• Rugalmas órás ajánlat: Az ajánlat nem egy konkrét órára vonatkozik (mint 

H01), hanem az a klíring során kerül meghatározásra. 
• Csak eladási ajánlatra engedélyezik. 

• A kiválasztásra kerülő óra lehet például max(MCP) alapján. 

• Blokk termékek 
• Több órára vonatkozóan határoz meg ajánlati mennyiséget és árat. 

• Előre definiált: A tőzsde szabályzatában definiált blokktermékekre lehet ajánlatot adni 
(pl. BASE : 0-24, PEAK : 9:16, NIGHT : 0-6, EVENING 19-21 …) 

• Felhasználó által definiált: az ajánlattevő szabja meg a blokk által érintett órákat 

• Fill-or-kill: a blokk elfogadása esetén minden órára teljes ajánlati mennyiséget 
el kell fogadni. 

• Profil blokk: a felajánlott mennyiség az egyes órákban eltérő lehet. 
• Az ár átlagárat jelent, amit az érintett órákhoz tartozó, a felajánlott mennyiségekkel 

súlyozott MCP értékek átlagához kell viszonyítani. 

• Láncolt blokk: egy blokkajánlat elfogadása feltétele egy másik blokkajánlat 
elfogadásának. 
• Az összeláncolt blokkok hossza korlátozott (pl. maximum 5 prioritás szint) 
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SZVP termékek, tőzsdék jellemzői 

• Korlátok 
• Menetrendezett leállás: az elfogadott mennyiségek egyik óráról a 

másikra történő hirtelen leállítását korlátozza. 
• Csak erőművek (eladási ajánlatok) esetén értelmezhető. 

• A korlátozás módja összetett. 

• Korlátozott terhelésváltoztatás: az elfogadott mennyiségek egyik 
óráról a másikra történő megváltoztatását korlátozza. 
• Csak erőművek (eladási ajánlatok) esetén értelmezhető. 

• A korlátozás módja a változás mértékére vonatkozik. 

• Megszakításmentesség: előírható a blokk minden órájára egy 
minimális mennyiség, amit az ajánlat elfogadása esetén 
mindenképp elfogadott kell tekinteni. 
• Csak erőművek (eladási ajánlatok) esetén értelmezhető. 

• Bevétel/Kiadás korlátozott: az ár helyett (vagy mellett) a szereplő 
bevételét/kiadását korlátozza egy-egy ajánlat esetén. 
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SZVP termékek, tőzsdék jellemzői 

• HUPX 

• Termékek: Lineáris és lépcsős órás ajánlatok 

• Nyelv: angol, Pénznem: € 

• Minimum ár: 0 €/MWh 
Maximum ár (price cap) : 3000 €/MWh 

• Legkisebb kereskedett mennyiség: 0.1 MWh 
Publikált MCP értékek kerekítése: 0.01 €/MWh 
(A kereskedelmi tranzakciók 0.001 €/MWh-ra kerekített áron 
folynak) 

• Financial rounding (3 tizedes jegyről 2 tizedes jegyre): 

A szokásos matematikai kerekítés statisztikailag torzít (1-4-re végződő számokat 
(4 lehetőség) lefelé, 5-9-re végződő számokat (5 lehetőség) felfelé) 

A financial rounding alkalmazásakor a 5-re végződő számokat 
   felfelé kerekítik, ha előtte páratlan szám áll (pl. 42,015  42,02) 
   lefelé kerekítik, ha előtte páros szám áll (pl. 43,045  43,04) 
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SZVP termékek, tőzsdék jellemzői 

• Európai tőzsdék 

• Ausztria: EXAA 

• Csehország: OTE 

• Franciaország: Powernext 

• Hollandia-Belgium: APX-ENDEX 

• Írország: SEMO 

• Németország: EEX 

• Olaszország: GME 

• Portugália: OMIP 

• Románia: OPCOM 

• Skandinávia: NORDPOOL 

• Spanyolország: OMEL 
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SZVP helye a mérlegkör rendszerben 

• A HUPX önálló, egyszemélyes mérlegkör köteles alakítani 

• A HUPX-en kereskedő piaci szereplők (HUPX tagok) a 
saját mérlegkörükben maradnak 

• Az elnyert ajánlatokra az adott órára a piaci szereplők 
menetrendi szerződéseket kötnek a HUPX, mint piaci 
szereplővel. Így a tőzsdei kereskedések a menetrendben a 
HUPX mérlegkörével kapcsolatos szállításként jelennek 
meg. 

• Mivel a menetrendi szerződéseket a kiegyenlítő energia 
elszámolásban teljesítettként kell figyelembe venni, így a 
HUPX mérlegkörében nem keletkezik kiegyenlítő energia. 
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Piac-összekapcsolások 
Market coupling 
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Piac-összekapcsolások bemutatása 

• A szervezett villamosenergia-piacok összekapcsolásának 
céljai: 

• A verseny erősítése. 

• Az összes nyereség (total social welfare) növelése. 

• A liberalizált villamos-energia piac megteremtése. 

• Az összekapcsolás során felmerülő problémák 

• A villamosenergia-rendszerek közötti szűkületek (congestion) 
kezelése 

• A különböző tőzsdei szabályok eltéréséből adódó különbségek 
kezelése. 

• A SZVP összekapcsolás során megkülönböztetendő: 

• Árzóna (price zone): Egy SZVP alá tartozhat több árzóna. 

• Piacterület (market area): Egy SZVP teljes területe. 
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Piac-összekapcsolások típusai 

• Összekapcsolás / Megosztás (market coupling / splitting) 

• Összekapcsolás (coupling): két piaci terület összekapcsolása. 

A tőzsdetagok implicit módon a másik tőzsde tagjaival is szerződést 
köthetnek. Így az olcsóbb (termelői jellegű) tőzsdéről a drágább 
(fogyasztói jellegű) tőzsdére áramlik a teljesítmény. 

A tőzsdék MCP ára csak abban az esetben térhet el, ha a tőzsdék közötti 
szűkület túlterhelődik. Ekkor a termelői jellegű tőzsdén alacsonyabb lesz 
az MCP értéke. 

• Megosztás (splitting): egy piaci területen belül több árzóna 
szétválasztása. 

Egyes tőzsdéken a piaci területen belül is gyakran keletkezhet szűkület. 
Túlterhelés esetén a szűkületek mentén árzónákra bontják a piaci 
területet. Innét kezdve hasonlóan kezelik a problémát, mint piac-
összekapcsolás esetén. 
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Piac-összekapcsolások típusai 

• Ár- / mennyiség-alapú összekapcsolás (price / volume 
coupling) 
A piac-összekapcsolás módját határozza meg. Ha a tőzsdék szabályai 
lehetővé teszik, akkor árösszekapcsolást alkalmaznak, de jelentősen 
eltérő szabályok esetén csak mennyiségi összekapcsolás lehetséges. 

• Áralapú összekapcsolás: A tőzsdék egy, közös klíring algoritmust 
használnak. Az ajánlati könyvek teljes tartalmát átadják, s az 
algoritmus elvégzi a teljes klíringet. 

• Mennyiségalapú összekapcsolás: A tőzsdék nettó export görbéje 
alapján előbb egy algoritmus meghatározza a piacok közötti 
áramlásokat, s ezeket árfüggetlen ajánlatként beadja az egyes 
tőzsdék ajánlati könyvébe. Ezután minden tőzsde elvégzi a saját 
klíringjét. 
• Tight / loose jelzővel írják le, hogy a mennyiségi összekapcsolás 

mennyire van közel az árösszekapcsoláshoz. 

• Eltérések: kerekítési szabályok, blokktermékek, min/max ár, pénznem… 
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Piac-összekapcsolások típusai 

• Áramlás és kapacitás alapú (ATC-based, flow-based) 
A szűkületkezelés módját határozza meg. 

• ATC-based: Minden egyes szűkületre, mindkét irányban, kellő 
biztonsági tartalékkal, figyelembe véve a korábbi aukciós ügyleteket és 
bilaterális szerződéseket meghatározásra kerül a maximum átvihető 
teljesítmény (ATC). A piacok közötti kereskedelmi szerződésekben 
áramló teljesítményt ezzel az ATC értékkel korlátozzák. 

• Flow-based: A piacok közötti kereskedelmi szerződések következtében 
a vezetékeken ténylegesen áramló teljesítményeket veszik figyelembe. 
Hálózatszámítást igényel, jóval bonyolultabb. 

• Európai példák piac-összekapcsolásokra: 
• Németország-Franciaország-Belgium-Hollandia: árösszekapcsolás 

• Skandinávia: piacmegosztás 

• (Németo.-Franciao.-Belgium-Hollandia)-Skandinávia: mennyiségi 
összekapcsolás 

• Mindenhol ATC-based 
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Piac-összekapcsolás példa 

Piac A qo po 

TA1 15 15 

TA2 25 35 

FA1 -25 45 

FA2 -35 25 

Piac B qo po 

TB1 20 20 

TB2 30 60 

FB1 -30 50 

FB2 -10 40 
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• Két egyszerű piac 

• Csak lépcsős órás ajánlatok 

• Kapacitás alapú összekapcsolás 

1. Áralapú összekapcsolás 

2. Mennyiségalapú összekapcsolás 

 



  

Áralapú összekapcsolás 
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Áralapú 
összekapcsolás 

Klíring összekapcsolás 
nélkül: 

Piac A:   Piac B: 

MCP = 35   MCP = 50 

MCV = 25   MCV = 20 

SW = 550   SW = 600 

 

Közös aggregált görbéből 
a szűkület nélküli MCP és 
MCV meghatározható: 

MCP = 40 

MCV = 60 

MCF = 15 (AB) 
(market coupling flow) 

SW = 1325 

 

Az ajánlatokra allokált 
mennyiségek az 
ismertetett módon 
meghatározhatók. 
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5 

Áralapú 
összekapcsolás 

Legyen ATC = 10 MW. 

A korlátozás nélkül 
MCF=15, tehát 5 MWh-val 
kell csökkenteni az 
áramlást. 

 

Így: 

MCV = 55 (csökkent) 
MCF = 10 (AB) 

 

Mennyi lesz MCPA, MCPB? 
SW? Kapacitásdíj? 

 

Figyelem! A szükséges 
mennyiséget az exportáló 
piac termeléséből és az 
importáló piac 
fogyasztásából kell 
levonni! 
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• Piac A: 
• TA2 (részl.)  MCPA = 35 €/MWh 

• Qvétel = 25, Qeladás = 15+20 
(25  35) ·35 = 350 € (hiány) 

• Piac B: 
• TB1  20 < MCPB 

FB1  MCPB < 50 
FB2  MCPB > 40 

 MCPB = 45 €/MWh 

• Qvétel = 30, Qelad = 20 
(30  20)·45 = 450 € (plusz) 

• ATC price, congestion revenue 
• ATC_price = ΔMCP = 10 €/MWh 
• Congestion revenue: 

MCF · ΔMCP = 100 € 
• Tőzsdék bevételéből fedezik, 

hálózatfejlesztésre fordítják 

• SW = 1300 € 
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• Szűkület nélkül: Azon ár megkeresése, ahol az exportálások előjeles 
összege 0. (Több piac esetén is működik) 
• A görbékről leolvasható a piacok közötti áramlás. Ez kerül az egyes piacok ajánlati 

könyvébe export esetén min. árú eladási, import esetén max. árú vételi ajánlatként. 



  

Mennyiségalapú összekapcsolás 
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• Szűkülettel: Azon ár megkeresése, ahol az exportálások előjeles összege 0, és 
nem nagyobb a meghatározott ATC-nél! (A magasabb árú piac importál!) 
• Legyen az ATC értéke 10 MW. 
• Több piac esetén nem egyértelmű! 



  

Mennyiségalapú összekapcsolás 

2012.04.18. 

Piac-összekapcsolások 

34 

• A központi algoritmus nem számol MCP értéket, ezt az 
piacok saját klíring algoritmusa határozza meg. 

• Látható, hogy szűkület esetén az importáló piac (B) MCP 
értéke nagyobb lesz. 

• Az import/export mennyiségért elszámolandó összeget 
meghatározza a tőzsdék számára. 
• Szűkület nélkül: MCF = 15, a Piac B görbéje 40-re korlátozta az 

árat. Piac B 600-at fizet Piac A-nak. 

• Szűkület esetén: MCF = 10, az Piac A görbéje 35-re korlátozta az 
árat. Piac B 350-et fizet Piac A-nak. 

• Elképzelhető olyan eset is, amikor egyik piac sem korlátoz, s az 
export/import több áron is kiegyenlíti egymást. Ebben az esetben 
az ár indetermináltság esetéhez hasonlóan kell eljárni. 



  

Összehasonlítás 
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Piac A Piac B 

MCP Elad Vétel MCP Elad Vétel MCV SW 

Szeparált 35 25 25 50 20 20 25+20 550+600 

Ár 40 40 25 40 20 35 60 1325 

Ár (ATC!) 35 35 25 45 20 30 55 1300 

Menny. 35-45 40 25 40 20 35 60 

Menny. 
(ATC!) 

35 35 25 40-50 20 30 55 

• Az összekapcsolás növeli a social welfare értékét 

• A szűkületek kialakulása csökkenti, de nagyobb, mint önállóan lenne 

• A mennyiségi összekapcsolás nem határozza meg az árakat, 
a social welfare nehezen értelmezhető 
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ÁTVITELI HÁLÓZAT KORLÁTAI 
A villamosenergia-átvitel monopol tevékenység, ugyanakkor a hálózat üzembiztonsága kritikus: 

– egy vezeték túlterhelődése nehezen kezelhető, 

– egy vezeték kiesése teljesen átalakíthatja a teljesítményáramlás képét, akár további kieséseket 

eredményezhet 

– védelem esetleg kimaradó működése esetén az üzembiztos ellátás fenntartása kritikussá válik 

Az átvitel természetes monopólium, ugyanakkor kulcsszerepet játszik a piacon, mivel a megtermelt 

villamos energia hagyományosan az átviteli hálózaton jut el a fogyasztókhoz. A szigorúan szabályozott 

átviteli tevékenység kapcsán a következő kérdések merülnek: 

– ki fizeti a hálózati veszteséget? 

– ki kapcsolódhat a hálózathoz, s hogyan kezelendő a túlterhelődés esete? 

– ki fizeti a hálózattal kapcsolatos költségeket? 

– ki biztosítja az átviteli hálózat fejlesztését, bővítését? 

Csomóponti árazás (Locational Marginal Prices, LMP) 
Elsősorban az amerikai kontinensen alkalmazott módszer. Az átviteli hálózat gyűjtősínei ekkor külön 

árazódnak, melyek így:  

– rövidtávon árjelzést ad a helyi szereplőknek a veszteségről, illetve hálózati szűkületekről, 

– hosszútávon befolyásolja a termelői/fogyasztói befektetéseket. 

Ideális esetben (veszteségmentes, végtelen átviteli kapacitások) a hálózati költségek értéke zérus, az 

energiaárat a termelők határozzák meg. A veszteség azonban figyelembevehető az árakban, 

hasonlóképpen a hálózati szűkületekből adódó korlátok is. Ezek hatására az egyes gyűjtősínek ára eltér. 



– A termelői jellegű gyűjtősínek ára csökken, a fogyasztói sínek ára növekszik (mivel a termelői 

sínekről a fogyasztók felé áramlik az energia, az átviteli hálózaton veszteséget okozva). Vagyis 

az árak arra ösztönöznek, hogy a fogyasztói jellegű síneken növekedjen a termelés, a termelői 

jellegű síneken pedig a fogyasztás. 

– A szűk átviteli kapacitások forrás oldalán csökken az ár, ami „exportálás” helyett fogyasztásra, 

illetve a termelés visszafogására ösztönöz. Ugyanezen metszékek nyelő oldalán (tehát ahova a 

limitált mennyiségű villamos energia szeretne bejutni) növekszik az ár, „importálás” helyett 

helyi termelésre, illetve a fogyasztás visszafogására ösztönözve. 

A fenti logikát egy példán mutatjuk be, mely esetén a számítási részletektől eltekintettünk. 

Veszteség figyelembevétele 
Vegyük az alábbi szemléletes példát, ahol a fenti feltétel teljesül. A gyűjtősíneken jelöltük a fogyasztás 

mennyiségét, valamint a gyűjtősínre csatlakozó termelő egységek beépített kapacitását és változó 

költségét: pl. a ②-es gyűjtősínen a tervezett fogyasztás 240 MW, és ide csatlakozik három 

termelőegység (egy 100MW-os 56€/MWh költséggel, valamint két 50MW-os 67, illetve 74 €/MWh 

költséggel). 

 

Ideális esetben (eltekintve a hálózati korlátoktól) minden gyűjtősínen 65 €/MWh marginális ár alakul 

ki. Ugyanis az összes fogyasztás 976 MW, s az ehhez szükséges legolcsóbb erőművek: 

– ① sínen: 300 MW és 16 MW (ez utóbbi a 75MW-os erőműből származik, ő adja a marginális 

árat) 

– ② sínen: 100 MW 

– ③ sínen: 160 MW és 100 MW 

– ⑥ sínen: 200 MW 

– ⑧ sínen: 100 MW 



 

Ekkor a villamosenergia-ár 1MWh többlet fogyasztás marginális költsége. 

Amennyiben figyelembe vesszük a hálózat veszteségét (amerikai modell szerint), akkor a 976 MW 

fogyasztás kiegyenlítésén túl még meg kell termelni a hálózat veszteségét is. Mivel az optimalizálás a 

teljes költségminimumra törekszik, ezért az árak elrendeződnek. Ez egy bonyolult matematikai feladat 

megoldásaként adódik, a marginális árat ezúttal a ② sínre csatlakozó 50MW-os erőmű adja. 

 

Például az ① sín alapvetően termelő jellegű, itt nincs érdemleges fogyasztás. Vagyis az itt megtermelt 

villamos energia java része az átviteli hálózaton keresztül jut a fogyasztóhoz, ezzel növelve az átviteli 

hálózati veszteséget. Vagyis a teljes rendszer szempontjából itt „nem éri meg” villamos energiát 

termelni, mert az csak jelentős veszteséggel együtt juttatható el a fogyasztókhoz. Ezért a piaci ár itt 

csökken, nem ösztönöz termelésre. Másként fogalmazva, az itteni erőművek az eredeti 65 €/MWh-hoz 

képest csak kevesebbet kapnak, 64,3 €/MWh-t, a különbséget, 0,7 €/MWh, szemléletesen „hálózati 

veszteség fedezésére fordítjuk. 

Ezzel szemben a ② sín fogyasztói jellegű (hiszen a beépített kapacitás sem elegendő a helyi fogyasztás 

ellátására), ezért itt az ár növekszik. Aki itt fogyasztani szeretne, annak meg kell fizetni azt a többlet 

költséget, hogy a gyűjtősín ellátását az átviteli hálózaton keresztül lehet csak megoldani, egyben növelve 

a hálózati veszteséget. Másként viszont a helyi erőművek „jól járnak”, mert ők drágábban adhatják el a 

villamos energiát a helyi fogyasztóknak. 

A marginálisat árat, mely figyelembe veszi a hálózati veszteséget is a következőképpen értelmezhetjük. 

Vegyük a ⑨ gyűjtősín fogyasztását. Amennyiben itt 1 MWh-val megnövelem a fogyasztást, akkor azt 

a ② sínen működő marginális erőmű fedezi, melynek költsége 67 €/MWh. A megnövekedett 

fogyasztás több 0,046 MWh veszteséget okoz a hálózaton (számításától eltekintünk), vagyis a 



marginális erőműnek összesen 1,046 MWh-tal kell többet termelnie a ②-es sínen, hogy a ⑨-es sínen 

1 MWh többletet vételezhessünk. Tehát a ⑨ sínen egy 1 MWh többletfogyasztás költsége 1,046 MWh 

× 67 €/MWh = 70,1 €. 

Értelmezzük a marginális árazást a ① sínre. Az itteni fogyasztás növekedését szintén a ②-es sínen 

található marginális erőmű fedezi. Azonban ez a tranzakció ②① irányú áramlást eredményez, ami 

az eredeti allokáció eredményével ellentétes. Vagyis a hálózati áramlás, és így a veszteség csökken, 

tehát a ②-es erőműnek kevesebbet kell termelnie. 

Szűk átviteli kapacitás figyelembevétele 
Tételezzük fel, hogy a ③ és ⑤ sín között korlátozott a teljesítményáramlás. Azaz minden olyan 

betáplálást csökkenteni kell, amely hozzájárul az ③⑤ irányú áramláshoz, s minden olyan 

betáplálást növelni kell, ami enyhíti azt. Ekkor – számítások mellőzésével – az alábbit kaphatjuk. 

Érdekes módon két marginális termelő lesz. Vegyük észre, hogy a ③ sínen jelentősen csökkent az ár, 

míg a ⑤ sínen növekedett. De a többi sínen is megváltozott az ár, például az ① sínen növekedett, 

mert az itteni betáplálás enyhíti a ③⑤ szűkületet. 

 

További szempontok figyelembe vétele 
A veszteség a szűk átviteli kapacitások mellett figyelembe vehetők más fizikai korlátok is, például 

stabilitás. Hasonlóképp értelmezhetnénk villamosenergia-költséget a meddő villamos energiákra is. 

Azonban ezek alkalmazása még Amerikában is igen ritka. 

Hatások 
A csomóponti árazás kifejezetten jól működik azokban az esetekben, amikor a rendszer átviteli 

hálózata ritkás, sűrűn adódik szűkület, illetve rendszerint nagyobb a veszteség. Azonban „ideális” 

hálózatokon rendszerint egyező árakat eredményez a különböző sínekre. 

Az eltérő áraknak következménye, hogy a különböző befizetések nincsenek egyensúlyban: a fogyasztók 

összességében többet fizetnek, mint amennyi a termelőknek kifizetésre kerül. A fenti példa 

végeredményét táblázatban foglaljuk össze: 

Sín Termelés 
[MWh] 

Fogyasztás 
[MWh] 

Ár 
[€/MWh] 

Termelők 
bevétel [€] 

Fogyasztói 
kiadás [€] 

Maradvány 
[€] 

① 344,8 1,0 65,0 22 412 65 -22 347 

② 150,0 240,0 67,7 10 155 16 248 6 093 

③ 195,7 40,0 61,0 11 938 2 440 -9 498 

④ 0,0 160,0 67,6 0 10 816 10 816 



⑤ 0,0 240,0 73,5 0 17 640 17 640 

⑥ 200,0 80,0 71,7 14 340 5 736 -8 604 

⑦ 0,0 100,0 74,1 0 7 410 7 410 

⑧ 100,0 15,0 66,2 6 620 993 -5 627 

⑨ 0,0 100,0 73,8 0 7 380 7 380 

Összesen: 990,5 976,0  65 465 68 728 3 263 

 

Az átviteli hálózat vesztesége 14,5 MWh, ennyivel többet termelnek a termelők a kialakult árak miatt. 

A termelők összesen 990,5 MWh villamos energiát táplálnak a hálózatba, 65 465 €-ért, átlagosan 66,09 

€/MWh áron. Ugyanakkor a fogyasztók összességében csak 976 MWh vásárolnak, összesen 68 728 €-

t, vagyis 70,42 €/MWh áron. A különbözet a veszteség fedezéséből, illetve szűk keresztmetszetből 

adódik. Vegyük észre, hogy összességében 3 263 € azonban megmarad (a fogyasztók ennyivel többet 

fizetnek be), ez az összes a congestion rent, mely az átviteli hálózati engedélyesé. 

Egységes és zonális árazás 

Single (US) pricing, Uniform marginal cost (EU) 
Olyan árazás is megvalósítható (jellemző Európában), ahol a hálózati korlátokat nem jelenítik meg az 

árban. Ekkor a veszteség fedezése, illetve a szűk hálózati keresztmetszetek kezelésére más megoldások 

alkalmazandók. Az egységes árazást jellemzően kiterjedt, bő átviteli kapacitásokkal rendelkező 

hálózatok esetén alkalmazzák (ld. európai államok nagyrésze). 

A veszteség kezelésére korábban láttunk egy megoldást, ennek beszerzése kifejezetten a hálózati 

engedélyes feladata, melyért elismert árat kap. Vagyis a veszteséget a fogyasztók fizetik meg a 

rendszerhasználati díjon keresztül. Vegyük észre, hogy a LMP esetében végeredményben a termelők 

is fizetnek! Azokon a síneken, ahol jellemzően betáplálás történik, az ár alacsonyabb, vagyis a termelők 

bevételtől esnek el. 

A szűkkeresztmetszet kezelése az erőművek átmenetrendezésén keresztül adhatunk megoldást. 

Amennyiben a hálózat irányítója szűk átviteli kapacitást jósol egy adott metszéken, akkor az egyes 

erőműveket átmenetrendezheti. Ennek hátterére később, a rendszerszintű szolgáltatásoknál fogunk 

visszatérni. 

Zonal pricing 
Az egységes árazású zónák összekapcsolása esetén beszélhetünk zonális árazásról. A zónákon belüli 

hálózati korlátokat, veszteséget elhanyagoljuk, illetve másképpen – nem a piaci árakra építve – 

kezeljük. A zónák közötti szűk átviteli kapacitások azonban eltérést okozhatnak a zónás árakban. A 

módszer analóg a gyűjtősínes árazással, ahol egy-egy zónát tekintsünk egy-egy gyűjtősínnek. Az 

exportáló zónában csökken ár, az importáló zónában növekszik, mely így végeredményben az adott 

irányú áramlás csökkentése felé hat. 

Zonális árazás jellemzi az európai piacokat, ahol jellemzően az egyes államok alkotják a zónákat. 

Érdemes felvetni itt újra a veszteség kérdését. A zónákon belüli veszteségre már ismerünk egy 

módszert: a fogyasztók a rendszerhasználati díjakon keresztül fizetik ki a hálózat irányítója által 

beszerzett veszteség költségét. De mit történik akkor, amikor az egyik zóna termelői egy másik zóna 

fogyasztói számára termelnek, miközben mindez egy harmadik, vagy több zóna átviteli hálózatán 

eredményez veszteséget? Értelemszerűen ekkor egy újabb kompenzáció rendszer kialakítása 

szükséges. (Európában ezt nevezik Inter-TSO Compensation, ITC mechanizmusnak.). Értelemszerűen 

ez a kérdés akkor is felmerül, amikor hálózati beruházás történik, de az adott hálózati elemet nem 

100%-ban azok a szereplők fogják kihasználni, akik területén, s akiknek költségén az összeköttetés 

megvalósul. 



További megoldások 
Az európai rendszerből érdemes megemlíteni két sajátos megoldást: 

- market splitting: a skandináv régió alkalmazza, mely átviteli hálózata – már csak a földrajzi 

adottságok miatt sem – tekinthető ideálisnak. Alapvetően egységes árazást alkalmaznak az 

érintett területeken. Szűk hálózati keresztmetszetek kialakulása esetén az egységes területen 

zónákra bontják (splitting), s a zónás árazást alkalmazzák. 

- uniform purchase price: az itáliai félsziget átviteli hálózata sem bírja a nagyarányú észak-déli 

áramlást, ezért itt is zónás árazást alkalmaznak. Azonban az északi és déli területek eltérő 

gazdasági fejlődése miatt az olaszok egységes vételi árat vezettek be. Azaz a fogyasztók – 

földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül ugyanazon az áron vásárolnak, míg a termelőkre az 

aktuális zóna ára vonatkozik. 

Forrás 
Rivier, M., Pérez-Arriaga, I. J., Olmos, L. (2013). Eletricity Transmission. In I. J. Pérez-Arriaga (Ed.), 

Regulation of the Power Sector (pp. 251–340). Madrid, Spain: Springer. 

KAPACITÁS SZÁMÍTÁS MÓDSZEREK 
Ha zonális árazásról beszélünk, a szűk keresztmetszetek számítására kétféle megközelítés létezik.  

Kapacitás alapú számítás (ATC-based) 
A kapacitásalapú számítás eltekint a tényleges hálózattól, s az egyes csomópontok (vagy zónák) közötti 

élekre (metszékáramlásokra) szab meg maximálisan átvihető villamos energiát (irányonként külön). Ezt 

nevezik teljes átviteli kapacitásnak (TTC, total transfer capacity). A TTC egy részét a rendszerirányítók 

fenntartják biztonsági okokból (TRM, transmisison reliability margin, átviteli megbízhatósági tartalék), 

a többit (NTC, net transfer capacity) kapacitásaukciókon értékesítik, melyek rendszerint különböző 

időtávokra (éves, havi, heti, napi…) szerveznek. Az egyes kapacitásaukciókon meghirdetett kapacitás 

az ATC (available transfer capacity). Az AAC (already allocated capacity) a korábbi kapacitás aukciókon 

már lekötött kapacitások összege. 

– TTC (Total Transfer Capacity), teljes átviteli kapacitás 

– TRM (Transmission Reliability Margin): átviteli megbízhatósági tartalék 

– NTC (Net Transfer Capacity): nettó átviteli kapacitás 

– AAC (Already Allocated Capacity): előzetesen lekötött kapacitás 

– ATC (Available Transfer Capacity): rendelkezésre álló átviteli kapacitás 

 

– OTDF (Outage Transfer Distribution Factor) 

– PTDF (Power Transfer Distribution Factor) 

Számítás módszere – Üzemi szabályzat 
Az NTC és ATC meghatározása, illetve előrejelzése az átviteli rendszerirányító feladata, mely során 

számos szempontot figyelembe kell vennie. Az NTC értékek meghatározása során részletes hálózat 

modellt alkalmaznak, melyben figyelembe veszik a szomszédos rendszereket. Az elfogadható 

maximális érték meghatározása során az exportáló rendszer betáplálását fokozatosan növelik, míg az 

importálóét csökkentik (az erőművek beépített kapacitásainak arányában), miközben figyelembe 

veszik az n-1 elvet is. A számításokhoz egyenáramú load-flowt végeznek, érzékenységi tényezők 

alkalmazásával (ld. áramlásalapú számítá). A gépegységek kiesése alapján határozzák meg a szükséges 

TRM értékét. 



Egy metszékre vonatkozóan tehát irányonként értelmezünk átviteli kapacitás értéket. Egyes esetekben 

előfordulhat, hogy egy adott irányban a rendelkezésre álló kapacitás negatív, vagyis a fizikai korlátok 

előírják, hogy a kereskedelmi tranzakciók egy adott irányú villamosenergia-áramlás eredményezzenek. 

Áramlásalapú számítás (Flow-based) 
Gyűjtősínes árazás esetén jellemzően ezt alkalmazzák, de előfordul zonális árazású piacokon is. A 

gyűjtősínes árazás hálózatmodellen dolgozik, vagyis az egyes hálózati állapotokat direkt – fizikai 

törvények szerinti – áramlásokra képezi le, s ennek korlátosságát vizsgálja. A leképezés rendszerint DC 

modellen, elosztási tényezők szerint történik. 

dNEX, PTDF (power transfer distribution factor), AMF (available maximum flow) értékek 

különböző üzemállapotok 

 

Hibrid megoldás 
nem-intuitív áramlások 

KAPACITÁS AUKCIÓK 

Időtávok 
éves, havi, (állandó), heti, napi (óránként), napon belüli 

szervezett keretek 

- egyszerű: access limitation, first come first served, merit order, pro rata 

- piaci alpú: egyoldalú (mindkét oldalt), két oldalú (fele fele), közös (megállapodás), koordinált 

(regionális) 

Mód 
explicit: 

implicit 

 tőzsde tagnak kell lenni 

 nincs explicit kapacitás joggal kereskedés (PTR) 

Másodlagos kereskedelem és nominálás 
A hosszútávú/tendereken értékesített kapacitásjogokat a piac szereplők másodlagos – nem szervezett 

– piacon kereskedhetik. Azonban a napi kapacitás aukció kezdetéig (?) nyiltakozni kell, hogy a korábban 

allokált kapacitásjog kihasználásra kerül-e. Ennek tudatában kerül meghatározásra az AAC, illetve a 

napi kapacitásaukciókon értékesíthető ATC értéke. A nem felhasznált kapacitásjogokkal kapcsolatosan 

kétféle eljárás alakult ki: 

- Use it or loose it (UIOLI): a szállítással nem bemenetrendezett kapacitásjogot a piaci szereplő 

elveszíti. 

- Use it of sell it (UIOSI): a szállítással nem bemenetrendezett kapacitásjogot a piaci szereplőtől 

a rendszerirányító megvásárolja. A felvásárlási ár szabályozásfüggő, Magyarországon a napi 

implicit kapacitásaukción kialakult ár. 



PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSOK 

Ár- és mennyiségalapú 
részletek nélkül 

Új szereplő megjelenése 
Shipper a tényleges szállító (TSO): 

pl. SKHU irányú szállítás esetén a magyar és szlovák shipper köt szerződést az alacsonyabb piac 

árán. Szűkület esetén ez SK, tehát: 

– szlovák tőzsdétől a szlovák shipper megveszi a szükséges mennyiséget az alacsonyabb (szlovák) 

áron 

– szlovák shipper eladja az alacsonyabb áron a magyar shippernek 

– a magyar shipper eladja a magyar tőzsdének a magasabb (magyar) áron 

– a bevétel a magyar shippernél realizálódik, szétosztja a TSO-k között. 

– a kapacitás jog a shippereké 

Euphemia korlátok 
– ramping: adott hálózati elemre, adott metszékre, adott zónára 

– veszteség/tarifa: adott vezetékre 

Európai megoldások 

KAPAR, CAO, JAO 



  

Villamos Energetika Tanszék 
Villamos Művek és Környezet Csoport 

Határidős termékek piaca 
Villamosenergia-piac és minőségszabályozás (VIVEM368) 

4. témakör 

 

Divényi Dániel 

2012  



  

Tartalom 

• Bevezetés 

• Termékek és ajánlatok 

• A kereskedés menete 

• Kereskedési időszakok 

• Aukciók és ajánlatpárosítás 

• Elszámolóár meghatározása 

• Illusztráló példa 

 

• Források: 

• Szabályzat 

• Nyitvatartás 

• Kereskedési naptár 2012 

2012.04.18. 2 

• Határidős termékek piaca 

Villamosenergia-piac és minőségszabályozás 

http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmarketrules20120202huhupxszb20120002_20120201214250_992413.pdf
http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmarketrules20120202huhupxszb20120002_20120201214250_992413.pdf
http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmnphf20110002openinghours20110715151835156273_20110718185757_275538.pdf
http://www.hupx.hu/dl/downloads/hupxmnphf20110026tradingcalendar2012_20111223165500_293386.pdf


  

Bevezetés 

• Nevek: 

• Fizikai Teljesítésű Határidős Termékek (HUPX szabályzat) 

• Fizikai futures (HUPX honlap) / Physical futures 

• Határidős termékek 

• Rövidítés: PhF (másnapi piacnak DAM) 

• Hosszú távú villamosenergia-kereskedés szervezett módja 

• Árakat ad a jövőbeli termékekre vonatkozóan 

• 2011.09.01-től Magyarországon is: HUPXPhF 
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Termékek és ajánlatok 
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Termékek 

• Időtartamra vonatkozóan: 

• Havi (M), pl. May-12 

• Negyedéves (Q), pl. Q1-13 

• Éves (Y), pl. YR-15 
A német EEX határidős piacán heti (W) termék is van. 

• Napi bontását tekintve: 

• BASE: minden nap 0-24 

• PEAK: hétköznap 9-20 
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Termékek 

• Tétel nagyság: 1MW többszöröse 
• 1 MW May-12 BASE ajánlat  744MWh (31 nap, 24 óra) 

• 1 MW Oct-12 BASE ajánlat  745MWh (31 nap, 24 óra, óraátállítás) 

• A termékek lejárata: 

• Kereskedési naptár szerint 

• 2-3 munkanappal a szállítás kezdését megelőzően 

• Ekkor kisebb időtartamú ajánlatokra bontják fel: 

• 1 Q4 ajánlat  3 havi (Oct-Nov-Dec) 

• 1 Y ajánlat  3 havi (Jan-Febr-March) + 3 negyedéves (Q2-Q3-Q4) 

 

 

2012.04.18. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás 6 

• Termékek és ajánlatok 



  

2012.04.18. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás 7 
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Ajánlatok 

• A HUPX tagok (kereskedők) ajánlatokat adnak a 
termékekre. 

• Ellentétben a másnapi piaccal, a határidős piacon folyamatos 
kereskedés zajlik.  

• Az ajánlatok jellege hasonló, de vannak speciális jellemzőik is. 

• Az ajánlatok lényegi tartalma 

• Termék 

• Vétel/eladás 

• Mennyiség, Ár 

• Lejárat 

• Típus: határozott / visszatartott 

• Esetleg speciális megkötések: fill-and-kill, iceberg 
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Ajánlatok jellemzői 

• Termék: M/Q/Y, BASE/PEAK 

• Vétel/eladás 

• Mennyiség: 

• 1 MW tételnagyság felbontással 

• Limitár: 

• 0,01 €/MWh felbontással 

• Lejárat 

• Törlésig 

• Napig 

• Dátumig 

• Kereskedési szakasz végéig 
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Ajánlatok jellemzői 

• Típus: 

• Határozott: látható, kereskedhető, figyelembe veszik 

• Visszatartott: átmenetileg inaktivált 

• Esetleg speciális megkötések:  

• Fill-and-kill 

Ameddig az árak korlátai engedik, a mennyiséget feltölti az ellentétes 
irányú ajánlatok mennyiségeivel, a maradékot törli. (Példa később) 
Megjegyzés: nem összekeverendő a másnapi piac fill-OR-kill fogalmával! 

• Iceberg 

Részben rejtett ajánlatokat tartalmaz. A publikus ajánlat lekötése után a 
rejtett ajánlatok meghatározott része aktiválódik és kereskedhető. 
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A kereskedés menete 

2012.04.18. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás 11 

 



  

Folyamatos kereskedés 

• Kereskedési szakaszok (HUPXPhF nyitva tartás) 

1. Nyitás előtti szakasz (8:50-9:00) 

2. Nyílt szakasz (9:00-16:00) 

3. Zárás előtti szakasz (16:00-16:14/16) 

4. Záró szakasz (16:14/16-16:16) 

5. Zárt szakasz (16:16-9:00) 

Valamint lehetséges Leállított szakasz is, ez a HUPX beavatkozását 
teszi lehetővé a szükséges esetekben. 

• Az egyes szakaszokban a kereskedés jellege más-más. 

• Nyílt szakasz: folyamatos kereskedés 

• Nyitás előtti / zárás előtti szakasz: a nyitást/zárást készíti elő 

• Zárt szakasz: nincs kereskedés. 
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Kereskedési szakaszok 

• A nyitás előtti és zárás előtti szakasz: 

• A kereskedés indulását és lezárását segíti elő 

• Ajánlatpárosítás nem történik, csak ajánlat gyűjtés 

• A nyitás előtti szakaszban az ajánlatok rejtettek. 

• A zárás előtti szakaszban az ajánlatok publikusak, ezért a zárás 
tényleges időpontja véletlenszerű. 

• A szakasz végén aukció 

• Egységes ár kerül meghatározásra (nyitó és záró ár) 

• A párosított ajánlatok ezen az áron kereskednek. 

• Aukció módja 

• 4 lépésben: minél több kötési mennyiség elérése, de egyértelmű ár 
meghatározása. (Részletek lásd a szabályzatban.) 

• Rejtett ajánlatokat nem veszik figyelembe. 
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Kereskedési szakaszok 

• Nyílt szakasz 

• Folyamatos kereskedés 

• Ajánlatok folyamatosan beadhatók/módosíthatók: 

• vételi ajánlat ára kisebb legyen mint a legjobb eladási ajánlat ára 

• eladási ajánlat ára nagyobb legyen mint a legjobb vételi ajánlat ára 

• Ügyletkötés: 

• Mennyiségre 

• Árra 

• Saját ajánlat módosításával 

• Párosítási sorrend 

1. Limitár alapján 

2. Ajánlattételi időpontja alapján (FIFO) 
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• A kereskedés menete 



  

Elszámolóár meghatározása 

• A határidős piacot jellemző árak: 

• Nyitó ár: nyitás előtti aukción kialakuló ár 

• Záró ár: zárás előtti aukción kialakuló ár 

• Legjobb vételi ár, Legjobb eladási ár 

• Referenciaár: 

• Alapértelmezésben a záró ár 

• Ha nincs, akkor a nincs akkor a nyitott szakasz súlyozott átlaga… 

• Ha nem volt kereskedés, akkor további módszerek… 

• Elszámolóár 

• Alapértelmezésben a referenciaár, ha: 

• Arbitrázsmentes (pl. havi termékek átlagára kiadja a negyedéves termék árát) 

• Elfogadható tekintettel az előző napi elszámolóárra és spot árakra 

• Reprezentatív 

• Egyébként további módszerek a pontosításra… 
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• A kereskedés menete 

Dejoe
Typewriter



  

Illusztráló példa 
Tetszőleges termékre, pl. Jun-12 BASE 
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Nyitás előtti szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 6MW @ 53,10 €/MWh 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

Vételi ajánlatok 

• 5MW @ 53,35 €/MWh 

• 2MW @ 53,20 €/MWh 

• 5MW @ 52,95 €/MWh 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 
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• Illusztráló példa 

• Az ajánlatok nem publikusak 
• Aukció során 5 MW kerül párosításra 

• Jun-12 BASE esetén ez 720 óra, tehát 3600MWh 

• A kialakuló nyitó ár: 53,20 €/MWh 
• A kereskedett mennyiséggel felszorozva: 191 520 €, tehát körülbelül 57 millió Ft. 
 



  

Nyílt kereskedési szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

Vételi ajánlatok 

• 1MW @ 53,20 €/MWh 

• 5MW @ 52,95 €/MWh 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 
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• Illusztráló példa 

• Az ajánlatok publikussá válnak (anonimitás megőrzése mellett) 
• Árak 

• Legjobb vételi ár: 53,20€/MWh 
• Legjobb eladási ár: 53,85€/MWh 
 



  

Nyílt kereskedési szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

• 5MW @ 53,50 €/MWh 

• 2MW @ 54,20 €/MWh 

Vételi ajánlatok 

• 1MW @ 53,20 €/MWh 

• 5MW @ 52,95 €/MWh 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 

• 3MW @ 53,00 €/MWh 
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• Illusztráló példa 

• Kereskedők lehetőségei: 

• Új ajánlat beadása, vagy már beadott ajánlat módosítása 

• Már beadott ajánlat visszatartása, törlése 

 



  

Nyílt kereskedési szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 5MW @ 53,50 €/MWh 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

• 2MW @ 54,20 €/MWh 

•   MW @ 52,5 €/MWh  

Vételi ajánlatok 

• 3MW @ 53,00 €/MWh 

• 5MW @ 52,95 €/MWh 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 

 

• 1MW @ 53,20 €/MWh 
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• Illusztráló példa 

• Ügyletkötési lehetőségek: 

• Ajánlat szerint meghatározott mennyiség kereskedése 

• Fill-and-kill értelmezése 

• Kötési ár: 52,95€/MWh, illetve 53,00€/MWh 
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Nyílt kereskedési szakasz 

Eladási ajánlatok 

•   MW @ 53,50 €/MWh 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

• 2MW @ 54,20 €/MWh 

  

Vételi ajánlatok 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 

 

 

 

• 1MW @ 53,20 €/MWh 
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• Illusztráló példa 

• Ügyletkötési lehetőségek: 

• Ajánlat párosítása 

• Kötési ár: 53,50€/MWh 
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Zárás előtti szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 4MW @ 53,50 €/MWh 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

• 2MW @ 54,20 €/MWh 

Vételi ajánlatok 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 

• 3MW @ 53,60€/MWh 

• 5MW @ 53,00€/MWh 
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• Illusztráló példa 
 

• Ajánlatok gyűjtése, de az ajánlatok publikusak 

• Párosítás nem történik a zárásig 

• A kialakuló záró ár: 53,50 €/MWh 

 

 



  

Záró szakasz 

Eladási ajánlatok 

• 4MW @ 53,50 €/MWh 

• 8MW @ 53,85 €/MWh 

• 3MW @ 54,05 €/MWh 

• 2MW @ 54,20 €/MWh 

Vételi ajánlatok 

• 10MW @ 51,05 €/MWh 

• 3MW @ 53,60€/MWh 

• 5MW @ 53,00€/MWh 
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• Illusztráló példa 
 

• Ajánlatok beadásra nincs lehetőség 

• A bent lévő ajánlatokra megtörténik a párosítás 

• A kialakuló záró ár: 53,50 €/MWh 

 



  

Elszámolóár meghatározása 

• Árak az adott napon: 

• Nyitó ár: 53,20€/MWh 

• Záró ár: 53,50€/MWh 

• Legjobb vételi ár a nap végén: 53,00€/MWh 

• Legjobb eladási ár a nap végén: 53,50€/MWh 

• Elszámolóár: 

• Megegyezik a záróárral 

• Ha nem lett volna párosítás a záró szakaszban, akkor a megkötött 
ügyletek súlyozott ára lett volna: 

3 ∙ 53,00 + 5 ∙ 52,95 + 1 ∙ 53,50

9
= 53,03 
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Köszönöm a figyelmet! 
divenyi.daniel@vet.bme.hu 
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Piacnyitás a vezetékes 
energiaellátás területén, 

árszabályozás
Dr. Grabner Péter

2015. november 23.

BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar
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Miért volt szükséges a piacnyitás?

• Ellátásbiztonság (összekapcsolt hálózatok) 

• A tradicionális monopolszabályozás kudarcot vallott;

• Nem megfelelő hatékonysági ösztönzők;

• Információs aszimmetria (ezen a piacnyitás sem változtat);

• Puha költségvetési korlát;

• Bürokratikus „járadék hajszolás”;

• Transzparens piacok hiánya;

• Áruk és szolgáltatások szabad áramlása.

Szerződések, irányelvek és 
rendeletek
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AZ EU szabályozás főbb alapjai
1) A közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a tagállamok 

különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a tagállamok nem hozhatnak és 
nem tarthatnak fenn a Szerződésekkel, különösen a 18. (Intézmények, részben) és 
101–109. cikkben (Versenyszabályok) foglalt szabályokkal ellentétes intézkedéseket.

2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a 
jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a 
Szerződések szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek 
alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos 
feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan 
mértékben, amely ellentétes az Unió érdekeivel.

3) A Bizottság biztosítja e cikk rendelkezéseinek alkalmazását, és szükség esetén 
megfelelő irányelveket vagy határozatokat intéz a tagállamokhoz.
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http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_hu.pdf

A piacnyitás nem politikai választás kérdése. Ez a működési modell!

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_hu.pdf


Szabályozási célok (…következetes és átgondolt 
energiapolitikai döntéshozatal esetén…)

• Ha a jogalkotó (szabályozó) abból az egyébként természetes helyzetből indul ki, 
hogy a piacnyitás nem választás kérdése …

• Gazdaságpolitikai célok:
– A gazdaság versenyképességének a növelése
– Az energiahatékonyság elősegítése
– Nyilvános és kiszámítható üzleti környezet kialakítása
– A be- és kilépési korlátok csökkentése
– A tranzakciós költségek csökkentése

• Szakpolitikai célok:
– Verseny a termelők között
– Verseny a fogyasztók ellátásánál
– Hatékony, átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés (tárgyalásos és 

szabályozott) a hálózathoz
– A vertikális integráció csökkentése
– A kereskedelmi és a monopol szolgáltatások szétválasztása
– Egységes Európai energiapiacok (ez túlmutat a technikai együttműködésen – ENTSO-E 

[UCTE])
– Az ellátásbiztonság növelése
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Monopolpiacok szabályozása

Monopolpiacok szabályozása esetén, ha nem is mindig élesen és 
egyértelműen, de a versenyszabályozás és az ágazati szabályozás tárgya 
elválik egymástól. 

– A versenyszabályozás a versenypiacokkal foglalkozik, és célja a piacok hatékony 
működésének biztosítása. 

– Az ágazati szabályozás ezzel szemben a monopolpiacokra irányul, és célja 
annak elérése, hogy ezeken a piacokon a verseny hiányában is a társadalomra 
nézve optimális állapotokat érjen el.  Pl. VET, GET

– A különbség éles, amikor a monopolpiacok és a versenypiacok világosan 
megkülönböztethetők, de elmosódik azáltal, hogy a piacok kölcsönösen 
átmehetnek egymásba, vagyis a monopolpiacokon megjelenhet a verseny, 
illetve a versenypiacok monopolizálhatók. 

– Tehát a versenyszabályozónak foglalkoznia kell a monopolpiacokkal, a 
monopoljellegű ágazati piacok szabályozójának pedig a versenypiacokkal.
• A hazai gyakorlatban nem tűnik  erősnek a versenyszabályozás és az ágazati 

szabályozás konvergenciája.

5



A monopol pozíció forrásai

• Azon esetekben, ahol az átlagköltség annál alacsonyabb, minél többet értékesít a 
vállalat, vagy az átlagköltség a kereslethez képest nagy mennyiség esetén kezd 
drasztikusan növekedni fenn áll a monopolizáció lehetősége.

 Magas fix és alacsony változó költségek: Tipikus példa vezetékes energiaellátás!

 Valamely „termelési” eszköz (pl. elosztó, vagy átviteli hálózat) kizárólagos birtoklása

• Az általános költség feltételek önmagukban nem elegendőek. Biztosítani kell a piac 
megtámadhatatlanságát, azaz az alternatív szolgáltatók piacra lépésének 
korlátozását.

 Példa 1: a villamos energia import adminisztratív korlátozása extra import díj 
(„speciális vám”) bevezetésével, 

 Példa 2: a szolgáltatás lehetőségének adminisztratív korlátozása többlet 
ügyfélszolgálati követelményekkel

Dr. Grabner Péter: Energiaforrások szerepe 
a nemzetközi kapcsolatokban
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Természetes monopólium
• A monopólium akkor természetes, amikor „gazdaságos”, vagyis valamely adott 

piacot a leggazdaságosabban – azaz a legalacsonyabb költséggel – egyetlen 
kínáló képes ellátni. 

– Azoknak a szabályozott monopóliumoknak a termelési technológiáit, amelyek 
hálózati alapú szolgáltatásokat nyújtanak, meglehetősen nagy mértékű belső 
gazdaságosságok – méret- és választék gazdaságosságok – jellemzik. 

– Technológiai monopólium a piacot ellátó termékek és/vagy szolgáltatások egyetlen 
közös termelési folyamatban (joint production) történő előállítása esetén létezik.

• A monopólium lehet helyileg (a piacnagyság valamely sávjában) és globálisan 
(bármely piacnagyság esetében) természetes.

• Olyan piacokon ahol a kínáló természetes monopólium, a versenynek a 
társadalmi jólétet csökkentő hatása van, ezért előállhat, hogy a társadalmilag 
optimális piaci forma nem a verseny, hanem a szabályozott monopólium.

– Példa: A vezetékes energiaellátás területén  a vezetékhasználat(nem érdemes 
alternatív energia ellátó hálózatokat kiépíteni)
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A piac állami szabályozása jelentősen képes csökkenteni a természetes 
monopólium által a társadalmi jólétben okozott károkat.



Példa: A villamosenergia-rendszer felépítése
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Szereplők és feladatok a villamosenergia-
piacon

Termelők

Fogyasztók

Elosztó hálózati engedélyes

Rendszerirányító

Átviteli hálózati engedélyes

Villamos-energia kereskedők2
1

1 A Rendszerirányító és a Termelő között a kiegyenlítő energia 
elszámolása mindkét irányban történhet.

2 A kereskedők egymás közt is kereskednek.
Elvileg lehetséges kereskedelmi  
kapcsolatok

Elszámolás

Fizikai szállítás

A szétválasztási 
szabályok  alapján!
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Példa: A villamosenergia-ipari értéklánc jellemzői

Értéklánc összetevő Jellemző Következmények

Termelés

Üzemi szinten korlátozott 
mérethozadék, 

rendszerszintű előnyök,
az átvitellel kiegészítik egymást

Potenciálisan versenyző

Átvitel

Hálózati externáliák, elsüllyedt 
költségek, nem feltétlenül 
természetes monopólium 
(Merchant transmission)

Kulcskérdés a hálózati 
beruházások ösztönzése

Rendszerirányítás
Technikai okok miatt 

monopólium
Nincs verseny

Elosztás
Elsüllyedt költségek, természetes 

monopólium
Nincs verseny

Szolgáltatás Korlátozott mérethozadék Potenciálisan versenyző
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Állandó mérethozadék: Ha az összes termelési ráfordítást (pl. x1, x2) t szeresére növeljük, a kibocsátás is t-
szeresére növekszik (ugyanakkora a növekedés mértéke).
A piaci adásvétel esetében az adott ügyleten kívülálló szereplők környezetét befolyásoló, nem szándékolt hatásokat 
külső gazdasági hatásnak, externáliának nevezzük.



Vertikális integráció

• Az integráció termelési technológiák egybekapcsolásával különféle termékek 
közös termelési folyamat és/vagy (valamilyen formában) közös szervezet 
kereteiben történő előállítása.

• Ha az integrált termelési folyamatok közül egy vagy egyesek output-jai
másnak vagy másoknak az inputjai, akkor vertikális integrációról beszélünk.
– A villamosenergia-iparban az erőművek, a nagykereskedelmi elosztók és a 

kiskereskedelmi szolgáltatók vertikálisan integráltan teszik lehetővé a piaci kereslet 
kielégítését. 

– A légi közlekedésben vertikális kapcsolat létezik a légitársaságok és a repülőterek 
között.

• Előnye: Az integráció a belső gazdaságosságok kiterjesztése következtében 
előálló költségmegtakarítások révén árcsökkenéshez, ezenkívül 
minőségjavuláshoz és választékbővüléshez is vezethet.

• Hátránya: Az integráció a piaci erő közös gyakorlása révén annak 
megerősödéséhez és kiterjesztéséhez is vezethet.
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Árdiszkrimináció

• A monopólium igyekszik úgy megválasztani a tőle függő változókat, hogy a saját 
költségeinek és a keresletnek a figyelembe vételével maximalizálja a profitot.

• A fenti logika alapján célszerű lehet bizonyos fogyasztói csoportok eltérő áron 
történő kiszolgálása, amely nem feltétlenül rossz, de eseti elemzést igényel

• Az alkalmazás keretei:
– Ismerni kell a különféle fogyasztói csoportok viselkedését
– Nem lehet a terméknek másodlagos piaca, hiszen akkor lehetőség van az arbitrázsra 

(továbbértékesítési tilalom; a GAZPROM előszeretettel alkalmazza ezt a formulát)

• Típusai:
– Elsőfokú: Minden vevő (fogyasztó), olyan árat kap, amelyet még éppen hajlandó 

megfizetni. Ismerni kell a fogyasztók fizetési hajlandóságát. (teljes körű információ a 
fogyasztók fizetési hajlandóságáról)

– Másodfokú: Az egyes csoportok jellemzői (fizetési hajlandóságuk) ismert, de a 
csoportokat nem lehet beazonosítani. Pl. nemlineáris árképzés

– Harmadfokú: Csoportképzés a vevőknél, de az azonos csoporton belül csak egy ár létezik 
( csoportok jellemzőit (fizetési hajlandóságuk) ismert, és a csoportok beazonosíthatók)
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Szabályozói környezet és eszközök

• A természetes monopóliumok szabályozása az 1970-es évek közepétől kapott 
hangsúlyt a fejlett gazdaságokban (USA, Európa)

• (Szinte) Minden a légiközlekedésben kezdődött
 1977-ben Carter elnök Alfred Kahnt nevezte ki a Civil Aeronautics Board (CAB) elnökévé. 

1978-ban törvényt hoztak a repülőterek szabályozott hozzáféréséről, azaz a piacra történő 
szabad belépés lehetőségéről.

 Hasonló folyamat indult az olajiparban is 1981-ben.

• A gyakorlati nehézségek megakadályozzák a preferált szabályozási környezet 
kialakítását. A szabályozás korlátai:
– Információs korlátok

– Tranzakciós korlátok

– Adminisztratív korlátok

• A szabályozás alapvető eszközei (részletes bemutatás az árszabályozásnál):
– Megtérülési ráta szabályozása

– Költség plusz szabályozás

– Profitmegosztás

– Ársapka szabályozás („Ösztönző szabályozás”)
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Információs korlátok

• A szabályozói gyakorlat csak olyan információkra támaszkodhat, amelyek mindkét 
fél (szabályozó és engedélyes) rendelkezésére állnak és a bíróság előtt is 
megvédhetőek.

• Az engedélyes társaságok részletesen ismerik saját költségeiket és az azt 
dokumentáló könyvelési rendszereiket.

• Pontosan ismerik a keresleti és kínálati viszonyokat (pl. pontos terhelés becsléssel 
rendelkeznek, erőműves szerződések rendszere alapján pontosan tudják tervezni a 
kínálatot, illetve hozzáférnek az egyéb üzemképes termelő kapacitásokhoz).

• A korlátok csoportosítása:
– Morális kockázat: ösztönzési probléma a tevékenység elhagyására / végzésére

– Kontraszelekció: ösztönzési probléma a kérdés kiderítésére / megválaszolására.

• Az információs aszimmetria csökkentésének jelentős költségei vannak, pl. a 
hatóság küldhet könyvvizsgálót, vagy informatikai szakértőt de annak jelentős 
költségei vannak.

• Információs aszimmetria >>> Információs járadék
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Tranzakciós és adminisztratív korlátok

• Tranzakciós korlátok:

– A valós szerződések, illetve a hatósági rendelkezések (pl. rendeletek, határozatok) 
bonyolultak, illetve végrehajtásuk további információk gyűjtését teszi szükségessé, 
amelyek szükségszerűen korlátozott képet adnak a valós folyamatokról.

– A valós kép megalkotása a véges idő (pl. eljárási határidők) miatt nem lehetséges.

• Adminisztratív (politikai) korlátok:

– Az eljárás korlátok között zajlik. A hatóság tekintetében mindig irányadóak az aktuális 
közigazgatási eljárási szabályok (pl. eljárási határidők a különféle eljárási 
cselekményekre, korlátozások a határozat tartalma szempontjából [egy jóváhagyás 
formálisan igen, vagy nem lehet; feltételek meghatározása nehézkes])

– A rövid távú politikai szempontok számos esetben felülírják a hosszú távú ágazati 
érdekeket.

– A végrehajtó (kormány) és a törvényhozó (parlamentek) hatalom viszonya alapvetően 
befolyásolja a közigazgatás napi működését. Pl. a gyenge, instabil kormány és/vagy az 
ingatag kormányzati többség teljesen rossz irányban képes befolyásolni a hatósági 
munkát. Politikai korrupciós veszélyek ( http://energiakontrollprojekt.hu/ ).
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A megtérülési ráta szabályozása
• Az 1960-as évek közepétől kezdődött (USA) a megtérülési ráta (rate of return) szerinti 

szabályozás. Magyarországon is ez a szabályozás lett bevezetve  1995 után.:
– A szabályozó által előírt megtérülési ráta a termelésben lekötött teljes tőkeállomány 

megtérülésének felső korlátjaként szolgált. 

– Pl. A ROA mutató a cég összes eszközének nagyságát veti össze az eszközökkel elért 
jövedelemmel. (Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és 
rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával.)

– A szabályozás célja annak a biztosítása, hogy a befektetett tőke megtérülése ne legyen 
magasabb annál, mint ami megfelel az adott országban és az adott időszakban létező általános 
pénzügyi helyzet alapján kialakított normális várakozásoknak, azaz ne realizálhasson 
monopoljáradékot a szabályozott társaság. 

• A szabályozás hátránya: 
– A profitot (a ráta számlálóját) és a tőkeállományt (a ráta nevezőjét) egyaránt számviteli – és 

nem közgazdasági – fogalmak segítségével fejezi ki. A számviteli fogalmak használata széles 
körű lehetőségeket kínál mind a számláló, mind a nevező manipulálására. 

– A nevező a tőkeállományt tartalmazta, a tőkeinput nagysága pedig meghatározatlan maradt (a 
vállalatok finanszírozása befolyásolta a megtérülési rátát). 

– Nem ösztönöz a költségek minimalizálására

– Nehezen kezelhető a szolgáltatási árak egyedi szabályozása (rendszeres politikai elvárás)
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A költség plusz szabályozás

• A megtérülési rátának mind a számlálója, mind a nevezője manipulálható. A 
számláló manipulálása költség plusz szabályozást valósít meg.

• A jelenség lényege: 
– A tőkemegtérülésként figyelembe veendő profit nagyságát lefelé lehet torzítani a 

költségek felfelé torzítása révén. 
– Ekkor a profit egy részét a költségek közé rejtik, pontosabban a hatékony, 

költségminimalizáló termeléshez nem szükséges munkabérekre, anyagokra, 
energiára stb. fizetik ki. 

• A jelenség elkerülése érdekében a szabályozó kénytelen volt részleteiben is 
vizsgálni az általa szabályozott szolgáltató költségeit és ennek következtében 
egész gazdálkodását. 

• A szabályozás megvalósítása 
– Rendkívül költséges és kevésbé hatékony, mert a szabályozott és a szabályozó 

között nagyon komoly információs aszimmetria áll fenn
– Önmagában nem garantálja a szolgáltatás megfelelő minőségét. Pl. 

Magyarországon az áramszolgáltatók privatizációja után a 1997 – 2000 közötti 
időszakban az üzemzavari mutatók folyamatosan romlottak, mely romlást nem 
magyarázott az extrém módon rossz időjárás. 
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Profitmegosztás

• A vállalat számára engedélyezett normál profiton felüli rész bizonyos mértékét 
vissza kell juttatni a fogyasztókhoz.

• A vállalat kereshet tehát többet, s ezáltal ösztönözve van költségei csökkentésére, 
de a teljesítményjavulás egy részét meg kell osztania a fogyasztókkal, amire 
árcsökkentés, jóváírás formájában vagy valami más módon kerülhet sor.

• Ösztönzési szempontból a profitmegosztás az adóztatáshoz hasonló. A megosztási  
„adókulcs”  egy  bizonyos  értéke  fölött  inkább  a teljesítmény visszatartásra lehet 
számítani, hiszen az elvonás mértéke miatt az eredmény már nem éri meg a 
ráfordítást. A kulcskérdés tehát a  megosztási arány (megosztási  kulcs) mértékének 
helyes megválasztása. 

• A  vállalat részéről a költségcsökkentésnek határt szab a közgazdasági  irodalomban 
„racsni” hatásnak (ratchet effect) nevezett jelenség. A vállalat ugyanis tisztában 
van vele, hogy ha valamilyen költségcsökkentést elért, akkor a  szabályozó a  
továbbiakban ezt már adottnak  veszi,  s  ezt  az  új  költségszintet  tekinti  bázisnak  
(a  „racsni”  nem  foroghat visszafelé). 

A szabályozás alapvető eszközei>>
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Az ársapka szabályozás
• Az ársapka ma a világon messze a legelterjedtebb szabályozási mód

• A szabályozás a meghatározott időközönkénti áremelés mértékét 
maximálja, tehát gyakorlatilag  egy  indexálási  formula. Az  indexálás  
általános  képlete  (az  áremelkedés mértékének maximuma, %): 

Pmax = Pinf – X , ahol
Pmax = az áremelés átlagos mértékének felső határa (ártényező - %),

Pinf =  az infláció mértékének üteme (inflációs tényező - % ),

X     = hatékonyságjavulási tényező (%).

• Az  energiaszolgáltatás/ellátás  területén  az  ársapka  ex-ante  jellegű,  
azaz  a rendeletek  szerint  az  árváltozás  a  jövőben  várható ártényezőnek  
megfelelő  mértékű lehet. Az inflációs tényező az MNB előretekintő éves 
fogyasztói árindexe, az X tényező pedig alku kérdése, de értéke pl. a 
villamos energia esetén 0,6 és 0,7% között változik. 
– Ha pl.  az MNB  előrejelzése  5%-os  inflációs  ráta  és  az X értéke 0,7, akkor  az  átlagos 

áremelés mértéke maximum 4,3%-os lehet.

A szabályozás alapvető eszközei>>
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Az energiahordozók esetében értelmezhető 
árhatások

Pl. Földgáz beszerzés 
olajindexált áronKőolaj

Fűtőolaj Gázolaj Benzin Egyéb

kőolajtermékek

Földgáz
Egyéb tüzelőanyagok 
(pl. megújuló 
energiaforrások)

Villamos energia (hő)

Teljesen liberalizált 
piacok

Részlegesen vagy teljesen 
liberalizált piacok
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Az árszabályozás alapcélja

A monopol  jellegű  tevékenységek  szabályozása és a versenyt  támogató  szabályozás  
(ami nem más, mint korlátok melletti optimalizálás) amely során a szabályozónak a 
következő célt kell teljesítenie: 

A  társadalmi  jólét  növelése  érdekében  a  szabályozás  eszközeivel  
lehetőleg  el  kell érni,  hogy  a  piac  imitálja  a  versenypiaci  
eredményt,  illetve  a  szereplőket  olyan viselkedésre kell késztetnie 
(a  fogyasztók  irányában és a szereplők egymás közötti  viszonyában), 
mint ahogy „tökéletes verseny” esetén viselkednének. 
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Az árszabályozás feltételei

• A  szabályozott  vállalatok  piacon  maradásának  feltétele,  hogy  az  iparág  
számára folyamatosan  rendelkezésre  álljon  a  működéshez  és  fejlesztéshez  
szükséges  tőke.  

• Egy szabályozott iparágba  akkor  történik magánbefektetés,  ha  a  tőke  
tulajdonosai  hozzájutnak  ahhoz  a profithoz,  amit  más,  hasonló  kockázatú  
iparágban  illetve  tevékenység  folytatása  esetén megkapnának. Ellenkező esetben 
a szabályozott iparágba nem áramlik tőke, életképtelenné válik,  leromlik  a  
minőség  és  gyakorlatilag  felszámolódik  a  tevékenység.  

• A  magas  fix költséggel dolgozó, hosszú élettartamú, nagy értékű  tárgyi 
eszközökkel dolgozó  iparágak esetén  az  eszközökbe  történt  beruházás  
lényegében  „elsüllyedt  költség”,  így  azt visszanyerni  is  csak rendeltetésszerű  
használat  esetén,  a  tervezett  élettartam  alatt lehetséges. 

• Ha a kormányzat az árak alakulásába bele akar szólni a monopolhelyzet vagy 
bármi más ok miatt,  akkor  a beavatkozás mellett is lehetővé  kell  tennie,  hogy  
a  befektetők  megkapják  a  normális  piaci  feltételek között elvárható profitot. 
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A szabályozott árakkal szemben támasztható 
követelmények (1)

1. Az  árnak  tükröznie  kell  a  szolgáltatás  költségeit,  amelyeken  a  szolgáltatáshoz 
okságilag  kapcsolható  valamennyi  költséget  kell  érteni.  Az  ár  tartósan  nem 
szakadhat  el  a  költségektől.  

– Elvi értelemben a  közgazdaságilag  hatékony  árazás  a  határköltség alapú árazás 
lenne, de ennek  az alkalmazása a csökkenő átlagköltség esetén – ami általában az  
energiaszektort  is  jellemzi  – nem  fedezi  a  kapacitások  tartós működtetéséhez 
szükséges  összköltséget. 

2. Az árak  ösztönözzenek  az  energiahatékonyság  fokozására,  azaz  úgy  kerüljenek 
kialakításra,  hogy  a  felhasználók  fizessék  meg  a  teljes  költséget,  s  ne  
legyenek ösztönözve a nem hatékony fogyasztásra.

3. Az  ár  lehetőleg  legyen  egyszerű,  hogy  a  fogyasztók  könnyen  kezelhessék  és 
kalkulálhassák  a  fizetendő  díjakat. 

4. Az  ár  lehetőleg  vegye  figyelembe  a  keresleti  viszonyokat (pl. zónaidők 
alkalmazása)
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A szabályozott árakkal szemben támasztható 
követelmények (2)

5. A tarifarendszer egyes elemei az  árban  is  a  mögöttük  lévő  költségek  
felmerülésének  jellege  szerint  legyenek megállapítva. 

– A fix  költségek  (pl.  hálózat  kiépítése  és fenntartása)  fedezését  szolgáló  elem  
lehetőleg volumen  független  legyen,  a  változó költségeket  fedező  elem  pedig  a  
volumen  függvényében  alakuljon. 

6. Technikai szempontok:

– a villamos energia (nagy mennyiségben) nem tárolható (kivétel a szivattyús 
energiatározó) ; 

– kereslete napszakonként és időszakonként igen erősen ingadozik; 

– a  termelés  rendszere  technológiailag  nem  homogén  (a  tüzelőanyag  nem  azonos), 
amire a rendszer biztonságos működése szempontjából is szükség van; 

– az előállításra felhasznált inputok közül a tüzelőanyagok ára erősen ingadozhat; 

– (az externális költségek  internalizálása miatt) a környezetvédelmi költségeknek  is be kell 
épülniük az árba; 
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A szabályozott árakkal szemben támasztható 
követelmények (3)

7. A  szabályozónak egy  vertikum árszabályozását kell megoldani, ahol  a  
megelőző szinten elfogadott szabályozott árak átmenő költségként  
veendők figyelembe a vertikum következő szintjén. 

8. Szociális szempontok és politikai preferenciák is szerepet játszanak az 
árrendszer és az egyedi árak kialakításában:

– Ezek a szempontok rendszerint ellentmondanak az 1-7. pontokban felsorolt 
szempontoknak és nehezen  köthetők pontos mérőszámokhoz

– A szociális szempontok  nem hanyagolhatók el:

• Amennyiben  a  fogyasztási  tételekre  költött  átlagos  kiadásokat  vizsgáljuk  az 
ekvivalens háztartási jövedelem szerint, akkor azt találjuk, hogy Magyarországon a 
legalsó és legfelső ötödbe tartozó  háztartások  költési  volumene  között  a  
legkisebb  különbség  a  fűtésre  illetve  a  fűtés  nélküli  áram- és  gázfogyasztásra  
költött  összeg tekintetében  található. A háztartások legkevésbé  az  
energiaköltségeken  képesek takarékoskodni. (pl. TÁRKI: Köz, Teher, Elosztás 2008)

• Növekvő mértékű energiaszegénység Magyarországon

• EU szintű probléma kezd kibontakozni
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Mit jelent az energiaszegénység?

• Az energiaszegénység kutatása Magyarországon csak az utóbbi években indult el.  
(Sajnos az állami szereplőket nem érdekelte érdemben a probléma háttere, vagy  a 
jó definíció kialakítása!) Nincs egységes és minden szereplő által elfogadott 
definíció.

• Az ENERGIAKLUB javaslata szerint azokat a háztartásokat tekinthetjük 
energiaszegénynek, amelyekben a következő három kritérium egyszerre áll fenn:  
– a háztartás éves összjövedelme elmarad a magyar háztartások jövedelmi mediánjának 

60%-tól,  

– a lakás 20 °C-ra történő fűtéséhez és a melegvíz előállításához elméletileg szükséges 
energia éves költsége és a háztartás összjövedelmének aránya meghaladja az összes 
háztartás tényleges, bevallott adataiból képezett medián érték kétszeresét, azaz 34%-át,  

– az épület energetikai besorolása F-nél rosszabb. 

• Néhány további szakirodalom:
– Herrero,S., Prof. Ürge-Vorsatz. D., - Energiaszegénység Magyarországon, Védegylet, 2009

.

– Energiaklub: Szegénység vagy energiaszegénység? - Az energiaszegénység definiálása és 
kezelése Európában és Magyarországon (projekt)
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Az energiaszegénység kezelésének lehetséges 
irányai

1. A háztartások elkölthető jövedelmének növelése: a reálkeresetek növelése, és
munkahelyek teremtése, adórendszer (ezek általános gazdaságpolitikai kérdések
>> ebben a tárgyban ez nem elemezhető)

2. Árbefagyasztás, vagy adminisztratív eszközökkel megvalósított csökkentés: ez az
eljárás a politikai szereplőknél rendkívül népszerű megoldás.

 A módszer már középtávon is ellátás biztonsági kockázatokat jelenthet.

 Az energiaszámlát valamikor, valakinek ki kell fizetni. Az elmúlt évek árszabályozási
tapasztalatai azt mutatják, hogy az árak befagyasztására, a késleltetett áremelés
elérése irányuló politikai törekvések súlyos pénzügyi kötelezettségvállalásokat
jelentettek és jelentenek az állam számára.

3. Az állam folyamatosan támogatást nyújt a háztartásoknak, hogy
energiaköltségeiket fizetni tudják. Ez történik jelenleg a lakásfenntartási
támogatás, illetve korábban a gázár- és távhőtámogatás nyújtásával.

 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez is tévútnak tűnik!
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A szabályozási periódus hossza

• A  szabályozási  periódus  hosszát,  azaz  azt  az  időtartamot,  amelyen  
belül  az  árak  előre meghatározott  módon  (pl.  Képlet, indexálás)  szerint  
kiszámíthatóan  változnak,  célszerű  elég hosszúnak venni ahhoz, hogy a 
hosszabb távú ösztönzési hatások érvényre juthassanak.
– A hosszú ciklus növeli a politikai és gazdasági kockázatokat.

• A magyar jogi környezetben az energetikai piacokon megvalósított 
árszabályozás kialakítása során nem célszerű az ártörvény merev keretei 
között szabályozni az árakat. Ez a keret ugyanis nem ismeri a szabályozott 
ár fogalmát és lényegében lehetetlenné teszi a rugalmasabb, ösztönző 
árszabályozás  kialakítását.

A magyar árszabályozási ciklusuk 4 éves időszakot használnak .
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Árszabályozási ciklusok a rendszerhasználatra
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1. ciklus 2. ciklus 3. ciklus 4. ciklus 5. ciklus 6. ciklus

2001. jan. 1. 2005. jan. 1. 2009. jan. 1. 2013. jan. 1. 2017. jan. 1.

Új VET 
(1997)

Új VET 
(2003)

Új VET 
(2008)

„rezsicsökkentés”

EU 
kötelezettségszegés

HU: Modell keresés 
(piac nélkül?)

EU: Energia Unió

Új kihívások



Az induló árak meghatározásával kapcsolatos 
feladatok

1. Az engedélyezett  árbevételnek  fedeznie  kell  a  tevékenység  
fenntartásához szükséges költségeket, beleértve a tőkeköltséget  is.  Az 
indokolt költségek mértékének meghatározása, költség felülvizsgálatot az 
alábbi elvek szerint kell elvégezni:
– feleljen meg a legkisebb költség elvének,

– járuljon hozzá, hogy az engedélyesek által a legutolsó költség-felülvizsgálat óta elért 
hatékonyság-javulás megosztásra kerüljön a rendszerhasználókkal,

– közvetítse a hosszú távú fejlesztési célokat, de ne tartalmazzon előfinanszírozást,

– ösztönözzön a szolgáltatás színvonalának javítására, 

– támogassa egy robosztus és diszkrimináció-mentes tarifarendszer kialakítását.

2. Az értékcsökkenés meghatározása
– A  szabályozási  célú  költségszámításnak a jelenlegi  leghatékonyabb megoldás 

költségeinek figyelembevételével kellene történnie. 

– A  szabályozás céljából az eszközök újraértékelésére szükséges, és  erre támaszkodva az 
amortizáció és a tőkeköltség meghatározása. 

30



A villamos energetikai árszabályozás általános 
jellemzői

• Módszertani jellemzők:
– Alapvetően ösztönző szabályozás (ársapka – inflációs indexálás) vonatkozik a költségek nagy 

részére. A költségek az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
• Eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott eszközérték Értékcsökkenése (I.) és  Tőkeköltsége 

(II.)

• Működési költségek (III.)

• Hálózati veszteség (IV.)

• Egyéb költségek (V.)

– Induló árak: részletes eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján (de egy sor feltételezéssel)

– Évenkénti árkarbantartás árképletekkel (átfogó, részletes  vizsgálat nélkül) >> ársapka

– Beruházások cikluson belüli elismerésének lehetősége

– Tőzsdei áralakulást figyelembe vevő indexálás a hálózati veszteségre

– Egyedi elszámolás az átviteli rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások egyes 
tételeire

• A főbb elveket a villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a 
rendszerszintű szolgáltatások hatósági díjainak középtávú szabályozásáról szóló 
miniszteri rendelet tartalmazza.
– A szabályozás a közeljövőben megváltozik. A Hivatal elnöki rendeletben és határozatokban fog 

szabályozni.
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Az árszabályozás területei

• Rendszerhasználati díjakat
– A Hivatal az általa előkészített rendszerhasználati díjakat (és alkalmazásuk feltételeit) 

nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél rendeleti kihirdetésüket.

• Egyetemes szolgáltatás ára (nem részletezzük)
– Az árak kialakítása átláthatóan, a nyilvánosság által követhető módon, az érintettek 

bevonásával történik.

– Az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás 
kereteit a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. 

• Csatlakozási díj (nem részletezzük)
– A csatlakozási díjat és alkalmazásának feltételeit a Hivatal dolgozza ki, és kezdeményezi a 

miniszternél rendeleti kihirdetését.

– A díjbevételt a hálózati csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.



A hatósági árak 
értelmezése

A jelenlegi szabály szerint nem 
árellenőrzés van, hanem  végső 
soron konkrét ár meghatározása 

történik.



Forrás: ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2015 

TSO tarifák Európában
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Á rszaba lyoza s mo dszertana 

Alcím 

Divényi Dániel 

Rendszerhaszna lati dí jak 

1 ALAPELVEK 
Árszabályozási ciklusok (2009-2012, 2013-2016…) 

– ciklus elején indulóárak meghatározása (legutóbb 2012-ben a 2013. januári árakhoz) 

– ciklus közben kiszámítható korrekció 

2 JOGSZABÁLYI ÁTTEKINTÉS 
forrás: Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

Szám Cím Hatály 

VET XVI. 
fejezet + Vhr. 

ÁRSZABÁLYOZÁS (140-146.§)  

 Működési mechanizmus (ki határozza meg, mit kell alkalmazni, mikor) 
Díjak felsorolása, hatósági ár definiálása… 
Alapelvek (országosan egységes) 

64/2011. NFM A villamos energia rendszerhasználati díjak 
megállapításának és alkalmazásának 
szabályairól 

2011.12.01-től 2013.12.31-ig 

 Az egyes díjtételek felsorolása. Mit fedeznek ezek? Ki fizeti kinek? Hogyan 
kell alkalmazni? Minőségszabályozás következménye. 

60/2012. NFM A villamos energia rendszerhasználati díjak 
árszabályozásának kereteiről 

2012.11.09-től 2013.12.31-ig 

 A 2013-16 árszabályozási ciklus alapelveit írja le: indokolt költségek 
összetétele, illetve az indexálás során figyelembeveendő tényezők. 

1092/2012. 
MEH 
határozat 

 2013.01-től 2013.12.31-ig 

 A 2013-as induló árak meghatározása (indoklással együtt) 
Ehhez felhasználták több korábbi dokumentumot (módszertani 
útmutatót, szempontok az indokolt költség meghatározásához) 

64/2013. NFM a villamos energia rendszerhasználati díjak 
árszabályozásának kereteiről 

2014.01.01-től 

 Hatályon kívül helyezi a 60/2012 és 64/2011-es rendeletet. 
Tartalma: Mit fedeznek az egyes díjtételek? 

4/2013. MEKH a villamos energia rendszerhasználati 
díjakról és alkalmazásuk szabályairól 

2014.01.01-től 

 Tartalma: Ki fizeti kinek? Hogyan kell alkalmazni? Minőségszabályozás 
következménye. Konkrét árak és számok. 



Az árak változtak: 2014.09.01 és 2015.01.01. 

 

3 ALAPKÉRDÉSEK 

3.1 Milyen költségek? (ld. rendelet) 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG 

TŐKEKÖLTSÉG 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

VESZTESÉG 

EGYÉB 

3.1.1 Átviteli 

árid: M, T, É, (ársapka) V (egyéb), ITC+peremország, határkapacitás (évenkénti) 

rszd: PR+BS+UQ (ársapka), SZ+T-KE+SZE (évenkénti), (üzemzavari megszűnik) 

3.2 Milyen módszerek? 

ársapka 

évenkénti tételes 

egyéb speciális eset 

3.3 Milyen adatok? 

Megjegyzés: tárgyév előtt járunk (pl. 2012 végén) 

Rendelkezésre álló adatok: 

– 2011. tény 

– 2012. Q1-Q3 tény 

– 2012. Q4, illetve 2013-tól becslés 

Mennyiségi adatok a 2011-es szerint, az egész ciklusra! 

4 INDULÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 
 

5 ÉVENKÉNTI KORREKCIÓ  
(Pl. 2012. évi tételek meghatározása a 2011-esből a 2009-2012-es ciklusban) 

5.1 Ársapka elemek 

infláció követési tényező (ez is csak előrejelzés a következő évre) 

– figyelembe veszik a korábbi előrejelzés pontosságát (2011-es előrejelzés a 2011.I-VIII. tényhez) 

– X inflációkorrekciós tag: Hivatal „hasraütésével” 



– elosztóknál minőségi mutatók is 

Előző évi (M+É+T) korrigálása, figyelenbe véve a (2010-ben végrehajtott) 2011. évre elismert 

többlet É+T-vel 

 

5.2 Évenkénti tételes elemek 

2012 terv, 2011 várható, 2010. évi tényértékek. A 2010. évi korrigálásokat így a 2012-es évi árakban 

érvényesítik. 

  

5.3 Veszteség 

5.3.1 ÁHV 

mennyiség gördülő átlaggal (2010t és 2011várható) 

ár tőzsdei árak szerint: (I-VIII. hónapok zsinór árának aránya alapján korrigálva), valamint a korábbi év 

korrigálása, sávosan. 

6 ELOSZTÓI TARIFATÉTELEK 
 

7 ELOSZTÓK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS 
 

Egyetemes szolga ltata s 

8 ALAPELVEK 
Egyetemes szolgáltatói átlagárakkal számolnak, elismert árréssel. 

A tényleges és elismert árrés különbözetét évről évre továbbgörgetik.  

 

9 JOGSZABÁLYI ÁTTEKINTÉS 
forrás: Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) 

Szám Cím Hatály 

VET XVI. 
fejezet + Vhr. 

ÁRSZABÁLYOZÁS (48-50.§)  

 Ki jogosult? Főleg ügyfélkapcsolati szabályozások. 

4/2011. NFM A villamos energia egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről 

2011.02.01-től 

 Árszabások, árképzés szabályai. 

 



10 ÁRSZABÁSOK 
Maximális árak, ennél kisebbhez engedély: 

A1-A2-A3: normál (lakossági, két zónaidős (06-22), közintézményi) 

B (időszakos): többnyire a vezérelt (többfélét is, de a legalacsonyabb ára max az A1 70%-a) 

H (idényjellegű): hőszivattyúra fűtési idényben,  egyébként A1 (H maximum a B-vel egyezhet meg) 

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ SZERZŐDÉS 

11 ÁR KIALAKÍTÁSA 
Átlagos egyetemes szolgáltatási árral számolva, amit egy képlettel határoznak meg. 

2011 (17,17), 2012 (17,6) 2013.XI. (15,15), 2014.IX (13.27), 2015 (14) 

Piaci alapúra, s még elosztó hálózati maradék és KE + árrés + árrés korrekció  átlagos ár 

Ez után árszabásra osztva. 

A beszerzések és az átlagos beszerzés közöttit közzé teszik a neten. 

12 MIT NEM? 
KÁT (egyetemes nem) 

Pénzeszközök (ÁFA-mentes, lakossági nem) 

Energiaadó (lakossági nem) 
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TARTALOM

• Kereskedelem alapjai

• Kockázatok és azok kezelése

• Fogyasztók ellátása és fogyasztói beszerzési stratégiák
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KERESKEDELEM

A villamos energia kereskedelem típusai:

• Jellege alapján:

• nagykereskedelem: kereskedő-kereskedő v. kereskedő-erőmű között

• kiskereskedelem: felhasználói értékesítés

• rendszerszintű szolgáltatások: rendszerirányító-erőmű v. rendszerirányító-

kereskedő között

• „Helyszín” alapján:

• bilaterális, OTC (over-the-counter): olcsóbb, de a partnerkockázat megmarad

• tőzsdei (szervezett piaci engedélyesen keresztül): drágább, de cserébe nincs

partnerkockázat
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KERESKEDELEM

Forrás: Tradition Financial Services
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KERESKEDELEM

Forrás: www.hupx.hu



5

KERESKEDELEM

Forrás: www.hupx.hu
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KERESKEDELEM

Forrás: www.hupx.hu
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KOCKÁZATOK

• piaci kockázat:

• áremelkedés (ún. „rövid” pozíció esetén, azaz ha az eladott mennyiség >

vásárolt mennyiség ill. felhasználó)

• árcsökkenés (ún. „hosszú” pozíció esetén ill. erőmű)

• mérése:

• VaR (Value at Risk) segítségével a nyitott pozíció csökkentésével

• VaR: egy adott pozíció, adott időn belül, adott valószínűséggel legfeljebb

mekkora értéket veszíthet el. Például: 1% a valószínűsége annak, hogy a

pozíciónk értéke legfeljebb 20 millió forinttal csökken egy napon belül.

• VaR limit túllépése esetén szigorú előírások lépnek életbe



8

KOCKÁZATOK

• piaci kockázat (folyt.):

• kezelése:

• aktív portfoliómenedzsmenttel:

• piaci fundamentumok (kereslet-kínálat alakulása)

• időjárás (hőmérséklet, napsütés, szél),

• hidrológiai helyzet,

• CBC,

• erőművek rendelkezésre állása,

• CO2 ár,

• reguláció,

• JPE/egyéb aukciók stb.

A fentiek alapján döntés a pozíció növeléséről /

csökkentéséről / megfordításáról.
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PIACI KOCKÁZATOK

RÖVID TÁVÚ TERMÉKEK ÁRALAKULÁSA

Forrás: Platts
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PIACI KOCKÁZATOK

RÖVID TÁVÚ TERMÉKEK ÁRALAKULÁSA

Forrás: Platts
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PIACI KOCKÁZATOK

HOSSZÚ TÁVÚ TERMÉKEK ÁRALAKULÁSA

Forrás: CEZ a.s. / CEZ Magyarország Kft.
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PIACI KOCKÁZATOK

KIEGYENLÍTŐ ENERGIA

Forrás: CEZ Magyarország Kft.
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PIACI KOCKÁZATOK

FUEL SPREAD-EK

Forrás: Platts
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PIACI KOCKÁZATOK

FUEL SPREAD-EK

Forrás: Platts
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KOCKÁZATOK

• partnerkockázat:

• elállás

• nem teljesítés

• nem fizetés

• kezelése:

• szerződéses „garanciákkal”

• az újra-értékesítés eredményének (marked-to-market) továbbterhelésével

• tőzsdén keresztüli üzletkötéssel
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KOCKÁZATOK

• szabályozási kockázat:

• „nem megfelelő” (túl későn, egyeztetés nélkül, hatástanulmányok nélkül

történő) jogszabályalkotás

• kezelése:

• szerződéses kitételekkel, amennyiben a partnerünk azt elfogadja

• szakmai érdekérvényesítő szervezeten keresztül a regulátor / politikai

döntéshozók irányába

• devizaárfolyam kockázat:

• eltérő deviza arányok beszerzési (EUR túlsúly) és értékesítési (HUF túlsúly)

oldalon

• kezelése:

• devizapiaci határidős és/vagy opciós termékekkel

• szerződéses kitételekkel (pl. MNB árfolyamhoz indexálás)

• a beszerzési és értékesítési oldal súlyainak közelítésével (pl. erőműi

vásárlás HUF-ban; felhasználói értékesítés EUR-ban)
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KOCKÁZATOK

• egy speciális szabályozási kockázat, a KÁT-tal kapcsolatos kockázat:

• szociálpolitikának alárendelt jogszabály-módosítások

• kezelése:

• szerződéses kitételekkel, amennyiben a partnerünk azt elfogadja

• de NEM semlegesíthető teljesen
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KOCKÁZATOK

Forrás: Vajta Mátyás (Mavir Zrt.) előadása , MEKSZ konferencia (2014.03.07)
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KOCKÁZATOK

Egyetem szolgáltatásra jogosult 

felhasználók kikerülnek a KÁT átvételi 

kötelezettség alól. KÁT mérlegkör részleges HUPX 

értékesítése

Forrás: CEZ Magyarország Kft.
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KOCKÁZATOK

Számítási példa KÁT kockázatra

Értékesítési volumen: 1000 GWh / év

A KÁT minden fogyasztói szerződésben "átfolyó" tétel.

Várható KÁT arány: 5%

Piacon vásárlandó volumen: 950 GWh

A kereskedő megvette ezt a mennyiséget X EUR/MWh átlagáron.

A jogszabályok megváltozásának következtében a KÁT arány 7%-ra nő.

Hogyan változik a kereskedő cég eredményessége?
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KOCKÁZATOK

Az átveendő KÁT volumene megnő 20 GWh-val, 70 GWh-ra. 20 GWh 

"hosszú" pozíció keletkezik, amit el kell adni.

3 eset:

1.) Az aktuális piaci ár X-nél alacsonyabb. 

Pl. ha X-3 EUR/MWh, akkor 60 ezer EUR veszteség keletkezik, mert 3 

EUR/MWh-val alacsonyabb áron kell/lehet eladni a pozíciót. 

2.) Az aktuális piaci ár X-nél magasabb. 

Pl. ha X+2 EUR/MWh, akkor 40 ezer EUR nyereség keletkezik, mert 2 

EUR/MWh-val magasabb áron kell/lehet eladni a pozíciót. 

3.) Az aktuális piaci ár X-szel pontosan megegyezik. 

Nincs eredmény hatása.
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FOGYASZTÓI ÉRTÉKESÍTÉS

• Főbb döntési paraméterek:

• Időszak (évnél rövidebb / éves / több éves)

• Fix ár vagy indexált (ha index, akkor mi a mögöttes termék)

• Egy tarifa v. több

• Devizanem (HUF v. EUR)

• KÁT-ot tartalmazza v. sem

• Fizetési határidő

• egyéb…
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI GÖRBÉK
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

Az ügyfél egy időpontban rögzíti a teljes 

felhasználási időszak árát.
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

Az ügyfél 4 különböző időpontban vásárol. Az ár 

minden esetben az éves termék árához van 

rögzítve.
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

Az ügyfél 4 különböző időpontban vásárol az 

egyes negyedévekre. Az ár minden esetben az 

adott  negyedéves termék árához van rögzítve.
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

Az ügyfél több különböző időpontban vásárol , 

min. havi, max. éves időszakra. Egy időszakot 

legfeljebb 4 lépéssel fedhet le. Az ár minden 

esetben az adott termék piaci árától függ.
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

Portfolió menedzsment: az ügyfél sztenderd 

termékekkel fedi le a várható fogyasztását. Órás 

alapú beszerzés is megengedett.
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK
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FOGYASZTÓI BESZERZÉSI STRATÉGIÁK

„SMART CLIENT“

• Menetrend-adás teljesen eltűnt

• Védelem különböző piaci események ellen (pl. áremelkedés, hőmérséklet stb.)

• Több országban történő beszerzés

• Energia-beszerzés mennyiségének és időzítésének összehangolása a

végtermék értékesítésével

• Több tarifa bevezetése (fogyasztási jelleg megváltoztatása)

• Energiaár output-termék árához indexálása

• Megújuló forrásból származó energia
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Tartalom

• A világ energiaforrásai

• Globális trendek

• Energiahordozók

• Tulajdonságok, készletek, piaci jellemzők

• Megújuló (ár)támogatások

• Magyarországon: KÁT és HMKE

• Költségvonzatok

• Beruházás számítás

2015.11.02. 3Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Globális energiatrendek

2015.11.02. 4Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



A világ energiafogyasztása

2015.11.02. 5

• Globális energiatrendek

Forrás: Gail Tverberg, BP Data, ourfiniteworld.com

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Miért kell még több energia?

• Forrás: http://www.thewatt.com/node/170

• HDI jól korrelál az 
elfogyasztott 
energiával

• Fűtési igények

• Iparszerkezet

• Hatékonyság

2015.11.02. Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai 6

• Globális energiatrendek

Magyarország
HDI: 0,83

2560 kgoe/fő

http://www.thewatt.com/node/170


Egy lakosra jutó energiaforrások

2015.11.02. 7

• Globális energiatrendek

Forrás: Gail Tverberg, BP Data, ourfiniteworld.com

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Egy lakosra jutó energiaforrások

2015.11.02. 8

• Globális energiatrendek

Forrás: Gail Tverberg, BP Data, ourfiniteworld.com

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



A villamosenergia-szektor az úttörő?

2015.11.02. 9

• Globális energiatrendek

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Energiaforrások–jelen és jövő
Erőforrás-csúcs, árrobbanás, új technológiák

2015.11.02. 10Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Kőolaj
Folyékony energiahordozók

2015.11.02. 11

• Energiaforrások – jelen és jövő

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Kőolaj, mint energiahordozó

• Legszélesebb körű felhasználás

• Energetikai hasznosítások (villamos energia, fűtés)

• Vegyipari alapanyag

• Közlekedés, légi közlekedés

• Könnyű szállíthatóság és tárolhatóság

• ~egységes piac és világpiaci ár, néhány helyi szűk keresztmetszet

• Nagy energiasűrűség

• Gázolaj: kb. 10 kWh/liter  tankolás: 25-40 MW-os teljesítmény-átvitel!

• Olcsó (volt/van/lesz?)

• Alkalmazásonként speciális finomítási igények

• Korlátozott készletek (peak oil?), CO2

• Nem konvencionális kitermelési módok

2015.11.02. 12

• Energiaforrások – jelen és jövő

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Olajárrobbanás 

2015.11.02.

• Energiaforrások – jelen és jövő

Forrás: BP Statistical Review

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai

2015 okt. 
vége

~50$/bbl

13

?



Olajárzuhanás

2015.11.02.

• Energiaforrások – jelen és jövő

Forrás: 
http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai 14

2015 okt. 
vége

~50$/bbl

2011 jún. – 2014 jún.
2014 jún. – 2015 okt.



Olajár változás hatása Magyarországon

• Kőolaj nettó import: kb. 110k bbl/d

• Évente: 40 millió hordó

• 2014. május
• Forint: 215 Ft/$

• Brent: 110 $/bbl; 23650 Ft/bbl

• 2015. november
• Forint:  282 Ft/$ (+31%)

• Brent: 50 $/bbl (-55%); 14100 Ft/bbl (-40%)

• Összesen: ~380 Mrd Ft (40 M * 9,55 kFt) megtakarítás / év
• (0,8*4-es metró, 3*áram rezsicsökkentés, 3*felsőoktatás)

• (ha minden árfolyam marad a mai szinten!)

2015.11.02. Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai 15



Kőolaj - készletek 

2015.11.02. 16

• Energiaforrások – jelen és jövő

Forrás: BP Statistical Review

53 évnyi készlet,
a jelenlegi kitermelés mellet

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Kőolaj – egyedi mezők termelése

2015.11.02. 17

• Energiaforrások – jelen és jövő

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai
Forrás: Rune Likvern, theoildrum.com

Jelenlegi 
mezők

Újonnan 
termelésbe 
vont mezők

Árbevétel-rekord:
Van (lenne) pénz a 

fejlesztésre



Olajhozamcsúcs (peak oil) elmélet

• Hubbert, 1956
• USA olaj kitermelése, modell

• Tetőzés 1970 körül

• Eleinte exponenciális növekedés,

• a készletek felének 
kitermelésekor hozamcsúcs,

• Majd exponenciálisan csökkenő 
termelési ráta

• Más nyersanyagokra is alkalmazható
• Több haranggörbe összegével közelítve

2015.11.02. 18

• Energiaforrások – jelen és jövő

USA olajkitermelés

Forrás: US EIA

2015 augusztus: 9,3 mió bbl/d
+10%-os (év/év) növekedés!

Nem konvencionális termelés felfutása

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Nem konvencionális kitermelés

1) Olajhomok, olajpala (tar/oil sand, oil shale)

• Olaj-bitumen, kvázi szilárd formában

• Külszíni bányászat: Kanada, Észtország

2) Tömött olaj, palaolaj/márgaolaj 
(tight oil, shale oil)

• Olaj nehezen hozzáférhető kőzetekben

• Rossz permeabilitású rétegekben 
 homokkő, márga, pala 

• Hidraulikus kőzetrepesztés (fracking)

• Észak-Dakota (Bakken mező), 
Texas (Eagle-Ford, Barnett mező)

• Ugrásszerűen növekvő kitermelés

USA olajimport zuhanása

2015.11.02. 19

• Energiaforrások – jelen és jövő

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Földgáz

2015.11.02. 20

• Energiaforrások – jelen és jövő

Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



A „kék fűtőanyag”

• Széles körben alkalmazható

• Energetikai célra (CCGT: >55% hatásfokkal!)

• Kényelmes vezetékes energiahordozó

• Akár a közlekedésben is

• Megoldott tárolhatóság

• Korlátozottabb szállíthatóság

• Drágább, mint az olajé, nagyobb veszteségek

• Infrastruktúra (LNG) hiányzik sok esetben

Nincsen egységes piaca, 

sem világpiaci ára!

• Tiszta, minimális CO2 a fosszilisek közül
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Készletek, a jelenlegi kitermelés mellett
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Forrás: BP Statistical Review



Földgáz piaci árak 
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• Energiaforrások – jelen és jövő

USA: export tilalom, 
hiányzó infrastruktúra

HU: kb. 10$/Mmbtu,
~24 €/MWh

orosz import (LTC – TOP),
long term contract & take or pay



Földgázpiaci árak
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HU: kb. 250-300? $/m3

orosz import (LTC – TOP),
long term contract & take or pay

Forrás: gurulohordo.blog.hu



• Palagáz (shale gas)

• Tömött gáz (tight gas)
• HU: Makói-árok

• USA

• „Mindenki olajat szeretne”

• Sokszor csak „gáz van”

• Gáz szállító és feldolgozó infrastruktúra 
nem tart lépést a kitermeléssel

• Nagyon olcsó a gáz 
~3 $/mmbtu, kb. 20 Ft/m3

 Fáklyázás: lakatlan palaolaj mezőkön

nagyvárosi fényesség!

Új kitermelési technológiák
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USA - földgázkitermelés
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Forrás: US EIA



Szén
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Szén, mint energiahordozó

• Az első fosszilis 
kiforrott technológia és infrastruktúra

• Nagy tömegben elérhető

• Villamosenergia-termelés

• Nehézipar, kohászat

• Változatos fűtőérték
• (tőzeg), lignit, barna- és feketekőszén, antracit (18-40 MJ/kg)

• Nehézkes kezelés (szállítás, tüzeléstechnika, hamu)

• Környezetszennyezés
• Bányászat

• Kéntartalom, por modern erőművekben leválasztással kezelhető

CO2
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Készletek, kitermelés

• Készletek

• >100 évre

• Legnagyobb készlet Eurázsiában

• Ázsiában: ~50 év

• Peak coal

• US: Hubbert 2150

• De peak coal energy már 1998-ban!

• Világ: 2100-2150

• Kitermelés

• Kína, Ausztrália meghatározó
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Forrás: BP Statistical Review



• Olcsó a szén a piacon

• Olcsó gáz kiszorítja 
az USA széntermelését

• EU-s cél a CO2

kibocsátás csökkentése

• Emissziókvóta-kereskedelem

• Ma: olcsó a szén és kvóta!

• Versenyképesek maradtak a 
régebbi szenes erőművek is az EU-ban

• Gázerőművek kiszorultak: 

• 10 $/Mmbtu gáz ár vs. ~3 $/Mmbtu szén ár miatt

Ár, villamosenergia-termelés szénből
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12050 $/t: -60%!



Alternatív kitermelés módok

• A klasszikus bányászati módszerek rendkívül munka és 
tőkeigényesek

• De még így is versenyképes a szén!

Alternatív kitermelési módszerek

• Gázkitermelésen alapulnak

• Coal-bed methane (CBM)

• széntelepekhez kötődő metán 
(sújtólég) kitermelése 

• Underground coal gasification (UGC)

• szénréteg föld alatti begyújtása,

• CH4, CO, CO2, stb. gázok kinyerése

• akár hidraulikus repesztéssel
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Atomenergia
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Jelenlegi helyzet – Fukusima után

• Balesetek: TMI, Csernobil, Fukusima
• Három országban: USA, SZU, Japán

• Három reaktortípus: PWR, RBMK, BWR

• Kockázatok:
üzemanyagciklus, proliferáció
költségek, üzembiztonság

• Lakossági tiltakozás
• Németország: 

kivezetés

• Japán: 
átmeneti leállás 

• Új beruházások
• Oroszország, Kína, KKEU, India

• Típusfejlesztés, passzív biztonság

Atomenergia-termelés
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Nukleáris erőművi beruházási projektek

• EPR – European Pressurized Reactor

• Olkiluoto 3 (FI), eredetileg 2005-2009; 3,7 mrd €

• Jelenleg 2019-re és >8 mrd €-ért

• Flamanville (FR), eredetileg 2007-2012; 3,3 mrd €

• Jelenleg 2016-ra és >8,5 mrd €-ért

• Hinkley Point (UK): tervezés alatt

• EdF 35 évig garantált 95-100 £/MWh-os árat kért (kb. 80% felár a piaci árra!)

• Paks II. új blokkok

• Kapacitásfenntartási program, 2xVVER-1200

• 12,5 mrd € + kapcsolódó beruházások, 10 mrd € hitel @ 4,5% kamat 

• Növelt biztonság: komplex, nagy méretű beruházások

• Olcsó atomenergia vége?
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IV. generációs atomerőművek

• 1. gen. (1950-60) prototípusok (Magnox, Fermi, Dresden)

• 2. (1970-2000) kereskedelmi üzem (PWR, CANDU, BWR, VVER)

• 3. (1996-) passzív biztonság, üzemanyag-hatékonyság 
(EPR, AP1000, VVER-1200, APWR)

• 4. gen.: elfordulás a könnyűvizes reaktoroktól 
(a termikus hatásfok és kiégett üzemanyag problémától)

• Gyorsreaktorok (gáz-, nátrium-, ólomhűtés)
• Zárt üzemanyagciklus, hasadóanyag-szaporítás

• Sóolvadékos reaktor (urán és tórium fluorsói)
• A hűtőközeg vagy a teljes reaktor közege sóolvadék

• Szuperkritikus közegű vizes reaktor
• PWR és BWR előnyeinek egyesítése

• Nagyon magas hőmérsékletű reaktor (>1000 °C)
• „pebble bed” – golyóágyas, grafitmoderátoros reaktor

• Számtalan lehetőség: elméleti és kísérleti kutatási fázisban
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Fúziós energia – a Nap energiája

• 25-30 éve 25-30 év múlva

• Plazmafizikai elméleti és mérnöki 
ismeretek hiánya

• Teller-Ulam hidrogénbombában működik

• ITER – (International Thermonuclear
Experimental Reactor) – Cadarache, FR

• D-T üzem 2020

• Fenntartott fúzió: 2027

• 480 másodperc

• Q=10-es 
teljesítményszorzó

• Trícium tenyésztés
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Megújulók

2015.11.02. Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai 37

• Energiaforrások – jelen és jövő



Megújuló energiaforrások

• Vízenergia (+ SZET)

• Szélenergia

• Napenergia
• Fotovoltaikus cellák

• Napkollektorok

• Biomassza

• Bioüzemanyag
• Etanol

• Biodízel

• Biogáz

• Geotermia

• „Kifogyhatatlanok”

• CO2 semleges

• Elosztott 
villamosenergia-termelés

• Korlátozott  
elérhetőségük (?)

• Legtöbbjük 
sztochasztikusan termel

• Drága (??)
• kivéve vízenergia
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Vízenergia és más megújulók termelése
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15-20%/év

Forrás: BP Statistical Review



A megújulók jövője

• Rendkívül gyorsan fejlődő terület

• Technológiák széleskörű telepítése nemrég kezdődött

• Kivéve bioüzemanyagok (I. generációs hasznosítás)

• Különösen az EU-s villamosiparban

• ld. következő előadás

• 2040-re további duplázódás a termelésben

• A világ primer energiafogyasz-tásának csak 15%-a
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Egy lakosra jutó energiaforrások
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• Energiaforrások – jelen és jövő

Forrás: Gail Tverberg, BP Data, ourfiniteworld.com
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Következtetések

• Az emberiség fejlődéséhez energiatermelést növelni kell

• Egy lakosra vonatkozóan is!

• Olaj: kitermelési korlátok  már a csúcs után?

• Földgáz: növekvő kitermelés, de korlátos készletek

• Szén: újra növekvő részarány  reneszánsz?

• Víz, nukleáris – csak a villamosenergia-termelésben jelentősek

• Megújulók

• Százalékosan óriási fejlődés, 
abszolút számokban szinte elhanyagolható a világban 
(de EU úttörő!)

• Jelentős potenciál (?)
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• Globális energiatrendek
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Megújuló energiatermelési 
támogatások
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Zöldenergia támogatások
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A támogatási rendszerek célja

• Fosszilisek externális költségeinek ellensúlyozása
• Közjavak biztosítására (pl. tiszta levegő) nincs piaci megoldás!

• Társadalmi, szabályozói preferenciák
• Energiaellátás biztonsága

Fosszilisek kimerülése, geopolitikai kockázatok

• „Beruházás a jövőbe”
Elterjedés gyorsítása, tanulási folyamat lerövidítése

• Munkahelyteremtés  „termelői többlet” máshol

• Büntető adó helyett

• Emissziós kvóta piac mellett/helyett?

Beavatkozás a piac működésébe,
versenyhátrány ellensúlyozása
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EU-s célkitűzések

• EU2020 (energiaszektor)

• 20%-kal kevesebb ÜHG

• 20%-os megújuló részarány

• 20%-os hatékonyság-növelés

• Magyar vállalás: 

• -10% CO2 és energia megtakarítás,

• 14,6% megújuló (ma kb. 8%)

• EU2050 roadmap

• Karbonsemleges Európa

• -80% üvegházhatású gáz kibocsátás

• -95%(!): villamosenergia-termelés, 
közúti közlekedés és háztartások
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• Megújuló energiatermelési támogatások

Forrás: Hazai megújuló cselekvési terv



Termelési támogatások

• Kötelező átvétel, feed in tariff (KÁT, FiT)

• Megszabott garantált átvételi ár

• Jellemzően differenciáltan

• Évről-évre csökkenő 

• Teljesen eliminálja a villamosenergia-piaci kockázatokat

• De: szabályozói kockázat! Fenntartható-e a támogatás?

• Forgalmazható zöld bizonyítványok, 
renewable portfolio standards, green certificates

• Mennyiségi szabályozás

• Előírás az eredetigazolások megvásárlására

• Független piacon kereskedett bizonyítványok

• Kockázatos áralakulás
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Támogatási rendszerek az EU-ban

• Tagállami hatáskör

• Egyedi megoldások

• Tenderek, kvóták

• Árprémium

• Maximált támogatások

• EU2050 célok 
időarányos teljesítése 
kockázatos

• Egységesítés 2017-től!
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Forrás: RE Shaping Report 2013



További támogatások

• Beruházás finanszírozása
• Kapacitás létesítésére

• Pl. kedvezményes hitel, projekt-utófinanszírozás

• Kutatás-fejlesztési támogatás

• Adókedvezmények
• Kedvezményes ÁFA vagy jövedelemadó

• USA-ban: Federal (corporate income) Tax Credit: 30$/MWh

• Implicit támogatások
• Nem direkt finanszírozás, hanem egyéb, szabályozási könnyítések

• Garantált átvétel

• Menetrendi eltérésekre kedvezmény

• Mentesség bizonyos RHD megfizetése alól
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Magyarországi KÁT rendszer

• Speciális mérlegkör
• KÁT-ra jogosultak a MAVIR-nak adnak el, mely tovább értékesíti

• Megújuló termelés + hulladékégetés
(2011 júliusától a kapcsoltan termelők kikerültek a KÁT rendszerből

 külön kapcsolt mérlegkör + hőoldali támogatás)

• Nem jár automatikusan!
• Engedélyeztetési eljárás (pl. 330 MW szélre van engedély jelenleg)

• Korlátozott időre és energiamennyiségre vonatkozik

• Költségeit a nagyfogyasztók viselik
• Menetrendek kötelező része a KÁT-os termelés átvétele

• Átlagár: kb. 35 Ft/kWh (MEKH adatok)

• 2013. január 1-től az egyetemes szolgáltatók mentesültek!
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KÁT rendszer felépítése
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KÁT zónaidős átvételi árak - kínálat
Időszaki átvételi árak [Ft/kWh]

Csúcs Völgy Mélyvölgy
Rendelet hatályba lépte előtti engedélyesekre 

Nap vagy szél 34,42 34,42 34,42

Egyéb 38,45 34,42 14,05
Rendelet utáni engedély, "kis megújulók"

Nap 32,49 32,49 32,49
Egyéb 36,30 32,49 13,26

Rendelet utáni engedély, "kiserőművi"
Szél 29,04 25,99 10,60

Egyéb 36,30 32,49 13,26

"KÁT nagyerőművek" + új kapacitás, használt berendezéssel

22,58 14,45 14,45

Hulladék-tüzelés 34,05 23,46 12,24
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KÁT keresleti oldal

• A MAVIR üzemelteti a KÁT mérlegkört

• Értékesítés kettő irányba

• A zsinór menetrendet allokálják (mint 2014 előtt)

• A zsinór feletti, változó mennyiséget a HUPX-en értékesítik
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KÁT változása 2016-tól

• KÁT átalakítása: 2016 január 1-től (EU direktíva alapján)

Guidelines on State aid for environmental protection and energy 
2014-2020

• Fix ár helyett: piaci ár + prémium

• Mindenkire azonos kiegyenlítési piaci feltételek

• Ha van likvid intra-day piac

• Negatív piaci árak esetén ne legyen ösztönzés a termelésre

• 2017-től tendereztetés a fő szabály szerint

• Magyarországon 2016-tól új KÁT szabályzat!
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További hazai támogatások

• Beruházási támogatások
• EU-s pályázatok (KEOP, KEHOP, GINOP, TOP), kvótabevételek

• Kiemelt szerepe van az agrárium és a közintézmények pályázatainak
• Biomassza, biogáz projektek, komplex megoldásokra

• Energetikai racionalizálás (napelemmel?)

• Közvetett támogatások
• Átvételi kötelezettség (még akkor is, ha nem kell a villany)

• Speciális, kedvezőbb kiegyenlítő energia elszámolás

• Háztartási méretű kiserőmű (<50 kVA, HMKE)
• Szabványos eszközökkel történő csatlakozás nem tagadható meg

• A kétirányú energiaforgalom éves, nettósított elszámolása
• A fogyasztásig 38 Ft/kWh (RHD is!)

• Nettó betáplálásra: csak energia árat (kb. 18 Ft) és adóköteles (16%)
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Kitekintés: ártámogatás fedezete (DE)

• Lakossági ár:

28,9 €c/kWh (vs. rezsicsökkkentett 12,1 €c/kWh)

• Visszahat a megtérülésre, árparitásra

• Pozitív visszacsatolás
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Összesen 24,5 mrd € / év 
támogatás

(7619.000.000.000 Ft/év)



Kitekintés: barna prémium?

• Versenypiac térnyerése az EU villamosenergia-iparában?

• Célszámok a megújulókra

• Zöldprémium

• Emissziós kvóták

• Energiahatékonyság

• Középtávon forráshiány!

• Kapacitáspiac a hagyományos, 
ütemezhető, fosszilis termelők támogatására

• Komoly változások a szabályozási környezetben 
 jelentős kockázat!
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Beruházás számítás
Magyarországon: fotovoltaikus HMKE, biogáz-kiserőmű
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Hazai HMKE, napelemes rendszer

• Háztartási fogyasztó, 4500 kWh mértékadó éves fogyasztással

• PV rendszer: (2014-es árak!)

• Csúcsteljesítmény: 4 kWp

• Magyarországon, optimális elhelyezés esetén, kb. 1100 kWh/kWp/év

• Degradáció: a névleges teljesítmény 1%-a/év 

• Teljes rendszer ár: kb. nettó 450 eFt/kWp, azaz összesen: 2,3 millió Ft

• Inverter (kb. 20 éves élettartam): kb. 600 eFt

• Átvétel

• HMKE, nettósítás, 4000 kWh-ig 38 Ft/kWh

• Diszkontáló tényező ≈
tőkeköltség – villamos energia árváltozása

Pl. 6%-os banki kamat, és évi 5%-os (reál)villanyár emelés esetén 1%

• Számítás a jelenlegi árszinten, azaz reál árakon
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Eredmények!

• Alapeset, nominál értelemben

• 1,5 mió Ft haszon, 30 év múlva

• A valóság nem ilyen kedvező

• Tőke alternatívaköltsége (kockázatos beruházás, nincs ingyen a pénz)

• Érzékenység vizsgálatok

• „Akciós panel”: 1800 eFt

• Hosszú élettartam miatt a diszkontáló faktorok számítanak

• Kedvezőbb degradáció

• 0,67%/év: kb. 100-150 eFt előny 30 év alatt

• Diszkontáló tényező: a lényegi változó!

• Kb. 3%-nál nullszaldós a beruházás a felvett paraméterekkel (IRR≈3%)

• Pénzügyi értelemben, de villamos energiát termel!

• Rezsicsökkentés hatása: 30 év alatt termelt energiára 1,5 mió Ft!
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Biogáz-kiserőmű beruházás

• Hazai mezőgazdasági középvállalat

• Növénytermesztés

• Tejmarha-telep

• Beruházás I. ütem: 2007-2012

• Integrált megoldás:

• Biogáz-előállítás

• Állati trágya és növényi takarmány (silókukorica) forrásból

• Villamosenergia-termelés, kapcsoltan

• 625 kW-os gázmotor (I. ütem)

• Hőhasznosítás (istálló fűtése)

• Állattartó telep korszerűsítés és bővítés

• Génállomány megőrzés (magyar tarka)

• Trágyakezelés és hasznosítás
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• Beruházás számítás

12,3 
MWh

Gázmotor 625 kW
η=38% 

21,5 h/d üzem
90%-os rendelkezésre állás

8% 
önfogyasztás

KÁT ár, mélyvölgyi leállással:
27,85 Ft/kWh

Biogáztermelés
6600 m3/d

Fermentor
I.

4500 m3

Tartózkodási 
idő: 52 d

Fermentor
II.

4500 m3

Tartózkodási 
idő: 52 d

Elő-
kezelő

13,4 MWh

34,5 
GJ

22 MWh – 79 GJ

Istálló fűtés
Fosszilis megtakarítás

44,5 GJ

Szántóföldi használat
Műtrágyaigény csökkenéseX  1600

Marhatrágya 64 t/d
Kukoricasiló 22 t/d



Pénzügyi adatok, megtérülés
• 4%-os reálkamat, eredetileg: 268 HUF = 1 EUR 
• ~ 4 millió €-s beruházás, 40%-os eredő támogatás aránnyal

• Évenkénti fő bevételek:
• Villamos energia értékesítése: kb. 145 millió Ft
• Műtrágyakiváltás: kb. 20 millió Ft.
• Fűtési energia megtakarítás: kb. 2,5 millió Ft

• Megtérülés kb. 10 év

• Problémák:
• Finanszírozás (2008 után), € árfolyam, pályázati adminisztráció
• Trágyamennyiség
• Gázkihozatal

• Saját erős beruházás:  II. gázmotor, egyéb gázforrások használata 
(melasz, már mezgazdasági hulladéks, stb.)
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• Beruházás számítás

többlet silókukorica a biogázfermentorba, 
feletetés helyett



Összefoglalás
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Összefoglaló

• Fosszilis éra

• 2015: előrejelzések változatlan energiamixszel számolnak

• Hatalmas árbizonytalanság az energiapiacokon (politika?)

• Kitermelési és hozam korlátok

• Nem konvencionális 
kitermelési technológiák

• Megújulók felskálázása

2015.11.02. 66Energiapiacok, megújuló energiák támogatásai



Összefoglaló, kitekintés

• Fosszilis éra vége? Megújulók előretörése
• Közel van az árparitás

• Gyors ütemű fejlődés
• A rendszerszintű integráció még megoldott

• 20-30(-40%) felett?

• Ambiciózus EU-s célok: 
95% megújuló

• Változatos technológiák
• Napenergia (PV)

• Szél (offshore)

• Víz (SZET)

• Biomassza, biogáz
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Kitekintés

• Fosszilis csúcs utáni megoldások?

• Szél, PV: 0,5kT; 0,05 eV

• Fosszilis: kémia kötések, pár eV

• Nukleáris: mc2 ; pár MeV
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!
sores.peter@vet.bme.hu
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Hátrasorolt diák
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Források

• BP Statistical Review of World Energy: 
http://bp.com/statisticalreview

• U.S. Energy Information Administration: Int’l Energy 
Outlook 2014 - http://www.eia.gov/forecasts/ieo

• The Oil Drum – Discussions about our energy and future
http://www.theoildrum.com

• Gail Tverberg: http://ourfiniteworld.com

• Holoda Attila: http://osztommagam.blog.hu

• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

• Murphy, D.J.; Hall, C.A.S.: "Year in review EROI or energy 
return on (energy) invested„ 2010
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Források
• REN21 Renewable Energy Policy Network: Global Status Report

http://www.ren21.net/gsr
• K. Neuhoff, R. Boyd et al.: „RE-Shaping:  Shaping an effective and 

efficient European renewable energy market” D20 Report
• BDEW: Stromrechnung für Haushalte

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/9D1CF269C1282487C1257E220
02BC8DD/$file/150409%20BDEW%20zum%20Strompreis%20der%2
0Haushalte%20Anhang.pdf

• Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság: Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási 
Cselekvési Terve 2010-2020

• EU2050 http://www.roadmap2050.eu
• Władysław Mielczarski: „New subsidies for Renewables” 10th 

European Energy Market Conference, 2013
• Egy hazai mezőgazdasági középvállalat biogáz-beruházási projekt 

tervezési dokumentumai, megtérülési számításai
• European Photovoltaic Industry Assoc. http://www.epia.org
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Fajlagos energiafogyasztás, régiónként
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Forrás: Gail Tverberg, ourfiniteworld.com
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Peak oil – Egyesült Királyság
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Energiamegtérülés: EROEI
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Energia kitermelés energia igénye

• A mezők, telepek hozamcsúcsa után egyre nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni a termelés fenntartásához

• Földtani, kitermelhető és iparilag hasznosítható ásványvagyon

• HU: Kitermelhető 8,5 mrd t szén (>1000 évre elegendő)

• Energetikai beruházás értékelése energia szemszögből

• EROEI: Energy return on energy invested

• Nevező: általában csak az emberi közreműködés energiaigénye
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EROEI

• EROEI

• >1: van energianyereség

• <1: primer energiaforrásként nem minőségi javulás esetén?

• Nettó energianyereség: EROEI – 1
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• Energiamegtérülés: EROEI
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Forrás: Murphy, Hall 2010

Energiakannibalizmus

• Egyre gyengébb nyereségű energiaforrásokat használunk

• Csökkenő hozadék, csökkenő hozamok

• Nettó energianyereség szakadék

• Ugyanannyi felhasználható energiához egyre több kitermelés kell

• Mi lesz a következő 100-1000 év új energiaforrása?

• Marad-e új technológiák elterjesztéséhez elegendő energia?
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Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

Minőségszabályozás piaci 
ösztönzői
Villamosenergia-piac (BMEVIVEMA05)

2015. December 7.

Előadó: Sőrés Péter Márk, PhD hallgató 
sores.peter@vet.bme.hu



Szabályozás politikai nyomás alatt

• Monopolhelyzetű szolgáltatók ár- és minőségszabályozása

• Jelen előadás Dr. Tersztyánszky Tibor 2012. május  2-ai 
előadása alapján készült

• Rezsicsökkentés

• Fogalmi keretek maradtak, paraméterek változtak

• Pl. WACC < 3%

• Számos tétel kikerült az elismert költségek köréből

• Taxiszámlák … gáz DSO-k műszaki vesztesége

• Új árszabályozási ciklus indul: 2017. január 1.
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Tartalom

• Minőségszabályozás a villamosenergia-szolgáltatásban
• Okok és eszközök

• Szolgáltatás minőségi mutatók nemzetközi szabályozása

• Ellátás megbízhatósága és javításának ösztönzése
• Műszaki minőségi mutatók (A és B)

• Kereskedelmi minőség
• Ügyfélkapcsolatok

• Garantált szolgáltatások

• Fogyasztói elégedettség
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Minőségszabályozás a 
villamosenergia-szolgáltatásban
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Miért kell a szolgáltatás minőségét 
szabályozni?
• Legyen s megfelelő legyen a villamosenergia-szolgáltatás

• Megbízhatóság

• Minőség
• Megváltozott a szolgáltatás színvonalának mérése

• Korábban: integrált szolgáltató

• A teljes rendszer, ezen belül elsősorban az erőművek hatásfokának, 
költséghatékonyságának optimálása

• Fogyasztók ellátásának színvonala esetleges szempont

• Hatása: egyre nagyobb gépegységek beruházása

• Piacnyitás
• A monopóliummal rendelkező átviteli és elosztó hálózat figyelése

• Hatása: fogyasztó központú szolgáltatás színvonal figyelése
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Minőség- és árszabályozás kapcsolata

• Megtérülési ráta alapú árszabályozás (Rate of Return)

• 2000-ig, 8% RoA (!!!)

• Hatása: a költségtömeg elismerése révén gazdasági hatékonyságra 
nem ösztönöz, sőt…

• A szolgáltatás színvonal az engedélyesek érdeke szerint alakul

• Ársapka szabályozás (Price Cap regulation)

• Hatása: Gazdasági hatékonyságra törekvés miatt a költségek 
csökkennek, a szolgáltatás színvonal romolhat 

• Árszabályozási módok a minőség szintjének a csökkenést 
okozhatják a minőségszabályozási elemek hiányában

• Kizárólagos cél marad a profit növelése
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Minőségszabályozás jellegzetességei

• Minőség fogalma több módon értékelhető
• Műszaki, kereskedelmi, fogyasztó szemszögéből, stb.  több eszköz kell!

• A regulátornak a legfontosabbakra kell figyelni

• A szolgáltatás minőség monitorozott összetevői:
• Ellenőrizhető mind az engedélyes, mind a szabályozó részéről

• Mérhető (szabályok)

• Reális követelmények (konzultáció a szabályozott szereplőkkel)

• A minőségi követelményeket időnként felül kell vizsgálni
• Költségek változása (műszaki újdonságok, termelékenység javulása)

• Ellenpélda: PV-boom (CZ, DE, ES)

• A szabályozásnak a felhasználói következményekre kell fókuszálnia
• A fogyasztónak fontosak (felmérés)

• DE: nem direkt beavatkozás a döntésekbe

• Ösztönzések a regulált árakon keresztül

2015.12.07. Minőségszabályozás 7



Minőségjellemzők típusai

• 1. Villamos energia műszaki minősége

• Az ellátás folyamatossága, megbízhatósága

• Feszültségminőség műszaki jellemzői

• 2. Villamos energia nem műszaki minősége 
(Kereskedelmi minőség)

• (bekapcsolás, fogyasztói kapcsolat, műszaki szolgáltatás, 
fogyasztás mérés, számlázás)

• Garantált szolgáltatások

• Fogyasztói elégedettség
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Szolgáltatás minőségi mutatók 
nemzetközi szabályozása
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Regulátorok tevékenysége

• A szabályozó hatóságok alapvető feladata a társadalom 
számára hasznos szolgáltatás biztosításának elősegítése
• Köz és magán érdekek figyelembevételével

• A szabályozási tevékenységnek része a minőség

• A szabályozás célja: a szolgáltatás minőség és a költségek 
egyensúlya
• A nemzetközi szervezetek a tapasztalatcserét és a jó gyakorlat 

kialakítását elterjedését segíti elő.
• „Best practice”

• Regionális nemzetközi szabályozó szervezetek: 
• USA (FERC-PUC, Dél-Amerika (SCIER), ERRA, Európa (CEER)

• Legújabban: globális szervezet.
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Minőségi követelmények nemzetközi 
egységesítése
1. Villamos feszültség minősége

• EN 50160 szerinti mérések, módszerek

2. Elosztó hálózati szolgáltatás megbízhatósága

• USA

• Edison Electric Institute és EPRI közösen kidolgoztak módszert, melyet 
továbbfejlesztve IEEE szabvány (2003)

• Európa

• UNIPEDE 1997-ben: Disqual munkacsoport

• CENELEC 2010-ben: CLC TR 50555

• Ázsiában, Dél-Afrikában és Ausztráliában az IEEE által javasolt 
mérést használják

3. Kereskedelmi minőség: Nincs egységes szabvány!
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Feszültség kimaradás osztályozása

• Feszültség kimaradások (def.: <0,9 Un)

• Tervszerű kikapcsolások (karbantartás)

• Véletlen ellátás kimaradások

• 3 percnél rövidebb idejű kimaradás

• 1 másodpercnél rövidebb

• 1 másodperc és 3 perc közötti időtartamú kimaradások

• 3 percnél hosszabb idejű nem tervezett kimaradások
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Ellátás megbízhatóságának mérőszámai

• Hosszú időre vonatkozó mutatók
• Feszültség kimaradás átlagos gyakorisága (SAIFI)

• System Average Interruption Frequency Index

• Feszültség kimaradás átlagos időtartama (SAIDI)
• System Average Interruption Duration Index

• Feszültség kimaradás átlagos időtartama az érintett fogyasztóknál 
(CAIDI)
• Customer Average Interruption Duration Index

• Stb. (CTAIDI, CAIFI, ASAI, CEMI)

• Továbbá teljesítményre vonatkoztatott ASIFI, ASIDI 

• Rövid időre vonatkozó mutató
• Pillanatszerű feszültség-kimaradás átlagos gyakorisága (MAIFI)

• Momentary Average Interruption Frequency Index
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Mérőszámok meghatározása 1.

• SAIDI:  Egy felhasználó évente átlagosan mennyi ideig 
marad ellátás nélkül (hosszú idejű kimaradások miatt)

• System average interruption duration index

• A mutató dimenziója [perc/felhasználó/év]

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
 𝑖 𝑟𝑖 ∗ 𝑁𝑖
𝑁𝑡

ahol 

• ri: az egyes események miatti helyreállítási idő; 

• Ni: az egyes kimaradások által érintett felhasználók száma

• Nt: a rendszerben lévő összes felhasználó száma, amelyre a mutató 
vonatkozi
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Mérőszámok meghatározása 2.

• SAIFI:  Egy felhasználó évente átlagosan hányszor marad 
ellátás nélkül (hosszú idejű kimaradások miatt)

• System average interruption frequency index

• A mutató dimenziója: [kimaradások száma/felhasználó/év]

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
 𝑖𝑁𝑖
𝑁𝑡

ahol 

• Ni: az egyes kimaradások által érintett felhasználók száma

• Nt: a rendszerben lévő összes felhasználó száma, amelyre a mutató 
vonatkozi
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Mérőszámok meghatározása 3.

• MAIFI:  Egy felhasználó évente átlagosan hányszor marad 
ellátás nélkül legfeljebb 3 percig (ún. rövid idejű) 
kimaradások miatt. 

• Momentary average interruption frequency index

• A mutató dimenziója [kimaradások száma/felhasználó/év]

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼 =
 𝑖𝑁𝑖
𝑁𝑡

ahol 

• Ni: az egyes rövid idejű kimaradások által érintett felhasználók 
száma

• Nt: a rendszerben lévő összes felhasználó száma, amelyre a mutató 
vonatkozi
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Mérőszámok meghatározása 4.

• Átlagos kimaradási idő - AIT (Average Interruption Time)
• Nem szabványosított, de nemzetközileg alkalmazott átviteli 

hálózatok jellemzésére

𝐴𝐼𝑇 = 8760 ∗ 60 ∗
𝐸𝑁𝑆

𝐴𝐷
• Kiesési ráta - Outage rate [‰]

• ENS/ES

ahol 

• ENS: nem szolgáltatott villamos energia [MWh/év]

• ES: szolgáltatott villamos energia [GWh/év]

• AD: éves villamos energia-igény [MWh/év] 
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A villamosenergia-ellátás 
megbízhatósága,
az ellátás javításának ösztönzése
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Az ellátás megbízhatósági követelményei

• Követelmények meghatározásának általános szempontjai:

• Nemzetközi gyakorlattal összhangban éves szinten összesített
adat képezi a mérőszámot.

• Hároméves átlagok képezik a minimális követelményeket 

• egy-egy kiugró év hatásának tompítása érdekében (időjárás)

• Pl.: 
Az Engedélyesek 2012-2014 évi minimális minőségi követelmény szintjei 
és az elvárt színvonal 
az Engedélyesek saját 2010-2012 évi tény adatainak számtani átlaga 
alapján kerülnek megállapításra. 

• Éves előírt javulás
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Az ellátás megbízhatósági követelményei

• Eltérő műszaki adottságú engedélyesek
A historikus adatok különbözők

• Javítani kell a mutatókat!
• Cél: hasonló adottságú európai országok jelenlegi színvonala

12 éves távlatban

• Az eltérő műszaki adottságok miatt nem azonos a javulási ütem

• A hároméves tényleges  teljesítés és az évente előírt hároméves 
gördülő szintekhez történő értékelése

• Teljesítendő mutatók
A) A villamos energia ellátás folyamatossága

• Összhangban van a nemzetközi gyakorlattal

B) A hálózat üzembiztonsága
• A korábbi magyar gyakorlatból ered 
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Mutatók: A) Ellátás folyamatossága

• A)1 A hosszú idejű villamos energia ellátás megszakadásának átlagos 
gyakorisága  (SAIFI)
• A hosszú idejű kimaradások évi átlagos száma az összes fogyasztóra 

vonatkoztatva

• Tervezett, nem tervezett és összesen

• A)2 A hosszú idejű ellátás megszakadás átlagos időtartama (SAIDI)
• Hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az 

összes fogyasztóra vonatkoztatva

• Tervezett, nem tervezett és összesen

• A)3 Az érintett fogyasztók hosszú idejű ellátás megszakadásának 
átlagos időtartama
• A hosszú idejű (3 percnél hosszabb) ellátás kimaradások átlagos időtartama az 

összes érintett fogyasztókra vonatkoztatva (perc/érintett fogy.szám/év) 

• Tervezett, nem tervezett és összesen

2015.12.07. Minőségszabályozás 21



Mutatók: A) Ellátás folyamatossága

• A)4 Ellátás helyreállítása, nem tervezett ellátás megszakadás 
esetén

• A hálózat üzemének nem tervezett ellátás megszakadás esetén 3 órán, 
ill. 18 órán belül visszakapcsolt fogyasztók aránya

• A)5 Ellátás helyreállítása, tervezett ellátás megszakadás esetén:

• A hálózat üzemének tervezett ellátás megszakadás esetén 6 órán, ill. 
12 órán belül visszakapcsolt fogyasztók aránya.

• A)6 A rövid idejű villamos energia ellátás megszakadásának 
átlagos gyakorisága (MAIFI)

• A 3 percnél rövidebb (pillanatnyi és átmeneti) szolgáltatás 
kimaradások átlagos száma az összes fogyasztóra vonatkoztatva

• A)7 A legrosszabbul ellátott fogyasztók

• A középfeszültségű és az ezen keresztül ellátott kisfeszültségű érintett 
fogyasztók száma és aránya az összes fogyasztó arányában
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Mutatók: B) Hálózat üzembiztonsága

• B)1 Kiesési mutató
• A nem tervezett, 3 percnél hosszabb villamos energia ellátás megszakadás 

miatt nem szolgáltatott villamos energiának a rendelkezésre álló villamos 
energiára vonatkoztatott hányadosa (ezrelékben)

• B)2 Középfeszültségű hálózati üzemzavarok fajlagos száma 100 km-re 
vonatkoztatva
• A nem tervezett, 3 percnél hosszabb középfeszültségű kieséseknek a hálózat 

hosszára vonatkoztatott száma  [db/100 km]

• Szabadvezetékes hálózatra, kábeles hálózatra és összesen

• B)3 Középfeszültségű hálózati üzemzavarok fajlagos elhárítási ideje
• A nem tervezett, hosszú KöF kiesések eseményszámra átlagolt elhárítási ideje 

• Szabadvezetékes hálózatra, kábeles hálózatra és összesen — óra/db

• B)4 120 kV-os összeköttetés átlagos rendelkezésre nem állása
• A 120 kV-os hálózat üzembiztonsági mutatója, amely a 120 kV-os hálózat 

összeköttetéseinek éves összes rendelkezésre nem állási időtartamát, a 
összeköttetések számával szorzott évi összes órára vonatkoztatva adja meg

• B)5 Tartós szabványtalan feszültség
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Elosztók éves SAIFI értéke
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• Nem tervezett kiesések száma [db] / fogyasztó



Elosztók éves SAIDI értéke
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• Nem tervezett kiesés átlagos tartama [perc] / fogyasztó



Követelmények teljesítésének ösztönzése

• Ösztönzés az árszabályozáson keresztül

• Az ösztönzés alapját a minimális minőségi követelmények 
adják (A1, A2, B1)

• A minimális minőségi követelmények nem teljesítése 
estén 5% türelmi sáv van

• A nemteljesítés arányában két büntető fokozat van:
• I. fokozat 5-10% közötti, 

• II. fokozat a 10%-nál rosszabb teljesítés.

• A minimális követelmény nemteljesítés következménye
• Tarifacsökkentés (2005, 2010, 2011, 2012)

• Esetleg a hatóság mérlegelésétől függően – bírság (2008-ban)
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Követelmények teljesítésének ösztönzése

• A1, A2 és B1 mutatókhoz tartozó korrekciós tényezők

• b1, b2, b3

• Elismeri a követelményeken túlmutató minőséget!

• A teljes elismert költségtömegre vonatkozik!
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Példa minőségi követelmény teljesítésére 
és az ösztönzés kapcsolatára
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• A)2 mutató (SAIDI)

• Nem tervezett megszakítások átlagos időtartama

• Minimális követelmény 131,2 perc/fogyasztó/év

• Tény teljesítés 143,6 perc/fogy./év

• Megfelelési mutató: 1,095

• >1 nem felel meg!

• > 1,05 büntetés: tarifacsökkentés/bírság!

• Pl. adott esetben ez 325 MFt csökkentést jelent az E.On ÉDÁSZ 
számára 2010 II. félévében

• I. félévben van kiértékelés



Követelménye javítására ösztönzés
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Kereskedelmi minőség
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Kereskedelmi minőség területei
• Szolgáltatói szerződést megelőző kapcsolatok

• Csatlakoztatás(szolgáltatás és mérés)
• Díjak becslése*
• Munkák végrehajtása

• Szerződés érvénytartama alatt fennálló kapcsolatok
• Rendszeres

• Számlák pontossága
• Mérőórák tényleges leolvasása
• Ügyfélszolgálati központok szolgáltatásai (személyes/telefonos)

• Eseti
• Egyedi hiba kijavításának megkezdése (biztosíték hibák)
• Feszültség-panaszok
• Mérési problémák
• Díjakra és fizetési feltételekre vonatkozó kérdések
• Kiszállások ütemezése
• Válaszadás fogyasztói levelekre (információ-kérésekre)
• Reagálás fogyasztói panaszokra
• Visszakapcsolás fizetés elmaradását követően
• Díjak megbecslése*
• Munkák végrehajtása*
• Értesítés az áramszolgáltatás szüneteléséről
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Kereskedelmi minőség

• A kereskedelmi minőség kiterjed az

• ellátásra, eladásra, 

• a különböző kapcsolatokra a fogyasztó és az engedélyesek között

• Európában a CEER alapján a fogyasztók kiszolgálásának 
minősége = kereskedelmi minőség

• Szolgáltatás általános szintjei,

• Garantált szolgáltatás minőségi szintjei,

• Egyéb követelmények

• Magyarországon a kereskedelmi minőség elnevezése és formái:

• Ügyfélkapcsolatok,

• Garantált szolgáltatások
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Kereskedelmi minőség
1. Ügyfélkapcsolatok
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Ügyfélkapcsolati mutatók a hazai 
elosztóknál és egyetemes szolgáltatóknál
• 1. Minimális minőségi követelmények (szankcionált)

• betartásukhoz közvetlen gazdasági ösztönzés kapcsolódik (bírság, 
ha 5%-kal rosszabb az elvártnál)

• E1.1 Információadás dokumentált felhasználói megkeresésre (90% - 12 
nap, 100% - 15 nap)

• E1.2. Call Center hibacím bejelentési szolgáltatási színvonal mutató 
(75% - 30 mp)

• E1.3. Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal mutató 
(85% - 30 mp)

• E1.4. Hatósághoz/Minisztériumhoz érkezett jogos felhasználói panaszok 
(<0,04db/ezer felhasználó

• E1.5. 20 percen belül fogadott felhasználók aránya (> 90%)
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Ügyfélkapcsolati mutatók a hazai 
elosztóknál és egyetemes szolgáltatóknál 
• 2. Minimális minőségi követelmények (elvárt)

• Betartásához közvetlen gazdasági ösztönzés nem kapcsolódik 
(monitoring jellegű, elvárt színvonallal)

• E2.1.  Felhasználói igénybejelentésre  adott egyszerű tájékoztatás 
(7 nap 90%*, 8 nap 100%)

• E2.2.  Felhasználói igénybejelentésre  adott összetett tájékoztatás 
(25 nap 90%, 30 nap 100%)

• E2.3.  Új  felhasználói bekapcsolás (7 nap 90% - 8 nap 100%)

• E2.4.  Az  Engedélyeshez érkezett  jogos  felhasználói panaszok (4 
db/ezer felhasználó)

• E2.5.  Átlagos  várakozási idő (<10 perc)

• E2.6. Végzendő tevékenységek köre (állandó ügyfélszolgálati irodán 
felhasználói bejelentések fogadása, és érdemi ügyintézés)

• 3. Monitoring jellegű, elvárt színvonal nélkül.
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Kereskedelmi minőség
2. Garantált szolgáltatások
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Garantált szolgáltatások

• Meghatározott szolgáltatások teljesítése meghatározott 
körben

• Pénzbeli „fájdalomdíj” vállalása nem teljesítés esetén 
(ezért nevezik garantált szolgáltatásnak)

• Új minőségű kapcsolat a szolgáltató és fogyasztó között

• Célok:

• Egyedi fogyasztók védelme

• Szolgáltatás minimális szintjének megállapítása

• Legyen pénzügyi kompenzáció nemteljesítés esetén

• Minden érintett KÖF és kif fogyasztóra vonatkozzon!
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Garantált szolgáltatások Magyarországon

• A hazai gyakorlatában ismeretlen volt a kompenzáció 
fizetése

• Bevezetés: 1999-ben, 
megújítás 2004-ben, 2008, 2009 és 2011-ben

• Óvatos, fokozatos bővítés

• Teljesen új szemléletű szolgáltatási elkötelezettséget kíván

• 2008. áprilistól engedélyesenként szétbontás
• Elosztó, egyetemes szolgáltató, kereskedő

• 2009-től a szélsőséges időjárás figyelembevétele

• Jelenleg 13 GSZ
• 2011 óta a legtöbb esetben automatikus, fogyasztói 

igénybejelentés nélküli kifizetés!
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Garantált szolgáltatások listája 1.

• GSZ 1. A villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen 
történő kimaradás megszüntetésének megkezdése 

• városban 4, külterületen 12 óra

• Elosztó

• GSZ 2.  A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet 
érintő kimaradásának megszüntetése

• 12, több vezeték kiesése esetén 18 órán belül

• Elosztó
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Garantált szolgáltatások listája 2.

• GSZ 3. Felhasználói villamosenergia-igény bejelentésre adandó 
tájékoztatás 

• Elosztó:8 illetve 30 napon belül, 

• Egyetemes szolgáltató: másnap

• GSZ 4. Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény 
bővítése 

• Szerződés után 8 napon belül

• Elosztó

• GSZ 5. Az egyeztetett időpontok megtartása (4 órán belül)

• Kiszállási időpontokra

• Elosztó
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Garantált szolgáltatások listája 3.

• GSZ 6. Információadás dokumentált megkeresésre 

• 15 napon, ill. max.30 napon belül más engedélyest is érintő 
esetben

• Elosztó, egyetemes szolgáltató és kereskedő

• GSZ 7. Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett 
szüneteltetéséről 

• 200 kVA alatt 15, 200 kVA felett 30 nap

• Elosztó

• GSZ 8. Feszültségpanasz kivizsgálása

• 15 napon belül tájékoztatás

• Elosztó
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Garantált szolgáltatások listája 4.

• GSZ 9. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely 
csatlakozási pontján 

• 10 perces átlagértékének a névleges érték +10/-10 % 
tartományába kell esnie

• Elosztó

• GSZ 10.Visszatérítés téves számlázás esetén 

• 8 napon belül

• Elosztó, egyetemes szolgáltató és kereskedő

• GSZ 11. A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása 

• 15 nap

• Elosztó
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Garantált szolgáltatások listája 5.

• GSZ 12. A felhasználó visszakapcsolása

• (24 órán belül)

• Elosztó, egyetemes szolgáltató és kereskedő

• GSZ 13. Nem jogszerű kikapcsolás

• (kötbér fizetés)

• Elosztó és kereskedő
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GSZ nemteljesítése: 
kötbér a fogyasztónak
• Automatikus (2010-től, GSZ II: 2011-től)

• Kisfeszültségű fogyasztó

• 10 000 Ft, 

• Középfeszültségű fogyasztó

• 30 000 Ft 

• 13 különböző garantált szolgáltatás

• Más országokban: 8-15 db egyedi GSZ
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GSZ kifizetések, elosztónként
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GSZ kifizetések, egyetemes szolg.-k
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Fogyasztói elégedettség
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A fogyasztói elégedettség vizsgálata

• Elégedettség vizsgálatának célja:
• Kiszolgáltatott fogyasztók védelme

• Monopólium ellenőrzése, minősítése

• Összehasonlítással versenyeztetés

• Fogyasztói elégedettség felmérésének néhány 
módszertani jellemzője
• ~7600 lakossági fogyasztó

• További 2600 nem lakossági,de egyetemesre jogosult fogyasztó

• Elégedettségi skála ill. fontossági skála
• Külön-külön értékelve az egyes szempontokat

• Évente egyszer, országosan egy időben egy kérdőív 
alapján
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Fogyasztók által érzékelt ellátás 
folyamatosságát zavaró hibák (2008-10)
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Fogyasztók a hibabejelentésről
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Svéd példa a fogyasztói elégedettségre

• EEM’13 Lennart Söder példája
• Svéd fogyasztók a második legelégedetlenebbek!

(kb. 0,8-szoros villanyár, 6-10-szeres fizetések)

• Jól működő szabadpiac

• Sok szereplős verseny

• Transzparens működés

• Jól informált fogyasztók

• Mégis miért?

• Műszaki-gazdasági racionalitás: Árzónák
• Fogyasztók azonban tiltakoznak!
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Összefoglalás
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Összefoglaló

• Minőségszabályozás a villamosenergia-szolgáltatásban
• Miért kell?

• Műszaki megbízhatósága és javításának ösztönzése
• Ellátás megbízhatósága (A mutatók)

• Hálózat üzembiztonsága (B mutatók)

• Kereskedelmi minőség
• Ügyfélkapcsolati mutatók

• Garantált szolgáltatások
• Automatikus kötbérezés

• Fogyasztói elégedettség
• Mitől lesz jó a szolgáltatás?
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Részletes ismertetők a szabályozó
honlapján  

• Rendszerhasználati díjak számítási módszertana

• http://www.mekh.hu/gcpdocs/201105/skmbt_c451101122115201.p
df

• Hazai villamosenergia-ellátás megbízhatósága 2012.

• http://www.mekh.hu/gcpdocs/42/A_VILLAMOSENERGIA_ELL%C3
%81T%C3%81S_MEGB%C3%8DZHAT%C3%93S%C3%81GA_201
2.pdf
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!
sores.peter@vet.bme.hu
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Villamos Energetika Tanszék 
Villamos Művek és Környezet Csoport 

Észak-amerikai 
villamosenergia-piac, 
pénzügyi termékek 
Villamosenergia-piac és minőségszabályozás (BMEVIVEM368) 

 

2015. április 28. 

Előadó: Sőrés Péter Márk, PhD hallgató 
sores.peter@vet.bme.hu 



  

Tartalom 

• Észak-amerikai piaci struktúra 

• Eltérések a hazai/EU-s önmenetrendező dizájntól 

• Standard piacmodell 

• Kooptimalizáció 

• Unit-commitment – központosított erőművi menetrendezés 

• Real-time piac 

• Pénzügyi termékek 

• Határidős pénzügyi energiatermék (financial futures) 

• Pénzügyi kapacitásjog (FTR – financial transmission rights) 

• Virtuális energiaajánlatok a valós idejű piacon 
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Standard piacmodell, pénzügyi termékek 



  

Bevezetés 
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Piaci alapelvek 

• Cél: a rendelkezésre álló erőforrások  
rendszerszinten hatékony allokációja piaci keretek között 

• Individuális szereplők terelgetése a „közös jó” érdekében 

 

• A piacon a kialakuló árak és a kereskedési lehetőségek 
határozzák meg a szereplők viselkedését 

 

• A három legfontosabb döntési terület:  

• Energia,  

• Tartalékok, 

• Átviteli kapacitások allokációja 
Villamos energia: menetrendek megállapítása 

Rendszerszintű szabályozási tartalékok: beszerzés, lekötés 

Hálózati átviteli kapacitások: piaci módon történő kiosztása 
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• Bevezetés 

Piacstruktúra, piacdizájn 



  

A piac felépítése: EU és Észak-Amerika 

Európa 

• Önmenetrendező piac, 
önkéntes részvétel a 
szervezett piacon 

• VER legfőbb döntési 
területei külön: 

• Energiapiac 

• Szabályozási tartalékok piaca 

• Átviteli kapacitások piaca 
 

• Integrációs törekvések 
• Térben és részpiacok között is 

Észak-Amerika 

• Központosított piac, 
központi erőművi 
menetrendezés 

• A döntési területek 
integrált kezelése 

• Energia, erőművi indulások 

• Átviteli kapacitások, veszteség 

• Szabályozás, kiegyenlítés 

 

• A napi időtávon rendszerszinten 
optimalizált megoldás 
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Piaci struktúrák bemutatása 
Hazai és az észak-amerikai példa 

2014.04.01. Standard piacmodell, pénzügyi termékek 6 

 



  

Magyarország: Önmenetrendezés 

• A piaci struktúra alapelvei: 

• Önmenetrendező piac (self-scheduling market): 

A termelők saját menetrendjüket maguk alakítják ki. 

 

• A döntési területek, részpiacok egymástól független (ill. részben 
integrált) piacként működnek: 

A piac félreárazásait, hatékonytalanságait a részpiacok közötti arbitrázs 
lehetőségek megjelenése jelzi. 

Ezen lehetőségek kihasználása az árakat a hatékony versenyár felé 
közelíti. 
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• Piaci struktúrák 



  

Észak-Amerika: rendszerirányítók 
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• Piaci struktúrák 

Forrás: www.isorto.org 



  

   Észak-amerikai „standard” piac 
   alapvető jellemzői 
• Központosított napi és valós idejű piac (DAM és RTM) 

• Kötelező (pool típusú) 

• Egyetlen nagy optimalizációban 

• Kooptimalizált tartaléklekötés 

• Uniform és marginal pricing 

 

• Központi erőművi menetrendezés  
      (unit commitment) 

• Cél: rendszerszintű költségminimum  

• Gépegységi és rendszerszintű korlátok 

 

• Szűk keresztmetszetek kezelése: gyűjtősínenkénti árazás      
 (nodal pricing – locational marginal pricing) 
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• Piaci struktúrák 



  

Észak-Amerika: rövid távú piacok 

• Valós idejű piac (real-time market, RTM): 
• Az energia fizikai teljesítésének elszámoló piaca 

• 5 perces időbeli felbontású árazás 

• A szabályozási és a kiegyenlítő energia is azonos, RTM áron kerül 
elszámolásra 

 

• Napi piac (day-ahead market, DAM): 
• Pénzügyi teljesítés, az RTM órás felbontású határidős piaca 

• Másnapi menetrendek költségoptimum szerinti kialakítása 

• Szabályozási tartalékok kooptimalizált beszerzése 

 

• RTM és DAM piac között speciális pénzügyi termékek 
teszik lehetővé a kereskedést 
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• Piaci struktúrák 



  

Észak-Amerika: hosszú távú piacok 

• Tőzsdei energiakereskedés (havi, negyedéves, éves) 

 

• Átviteli kapacitások: 

• A kockázatok fedezésére pénzügyi termékek: 

• Financial transmission rights (FTR): obligation vagy option 

 

• Kapacitás piac – Reliability pricing model 

• Erőművi kapacitás piac a beruházások ösztönzésére és a 
tőkeköltség megtérítésére 

• Rendszerirányító rendezte aukciók 3 évre előretekintően 

• Az erőművi teljesítőképesség után járó díj 

• Kiterjesztik más csúcsterhelést csökkentő beruházásokra is 
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• Piaci struktúrák 



  

Standard piacmodell előnyei, hátrányai 

• Határköltséget tükröző piaci árak 

• Likvid részpiacok 
• Ajánlatok fizikai és financiális termékekre 

• Termelők kockázatai minimálisak 
• Garantált bevétel, költségeket tükröző árak, kockázat kiárazódása 

• Olcsóbb tartalék lekötés 

 

• A piacok összekapcsolásának módja nem megoldott 
• Ez baj! 

• A hosszú távú ösztönzés módja nem teljesen kiforrott 
• Nálunk sem (?!) 

• Bonyolult, kötött, „bürokratikus” 
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• Piaci struktúrák 



  

Kooptimalizáció 
• Együttes optimalizálás 

• Alternatíva költség jelentkezése 

• Energia és tartalék ajánlatok egymásra hatása az 
alternatívaköltségek elismerésével 
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Kooptimalizált tartalékbeszerzés 

 

• Energia és szabályozási tartalékok együttesen 
optimalizált beszerzése 
• Azonos eladó 

• Erőművi teljesítőképesség áll mögöttük  
  részben helyettesítő termékek 

• Piaci algoritmus dönt: energia vagy tartalék 

• Gépegységi műszaki korlátok 

• Szűkös erőforrások hatékonyabb allokációja 

• Cél: rendszerszintű költségoptimum elérése 
• Társadalmi jólét 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

Mi a szabályozási tartalék? 

• Opció, garancia 

 

• Legyen a valós időben megfelelő szabályozási képesség,  
igénybe vehető szabályozási energia 

 

• Költsége van az opciónak 

• Rendelkezésre állási díj 

 

• Mennyit kell fizetni érte? Miért? 

• Növekvő fajlagos tüzelőanyag fogyasztás, működési és 
karbantartási költségek növekedése a szabályozással, stb. 

• Más?  szoros kölcsönhatás az energiaárral! 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

A kooptimalizáció eredménye 

• Alternatíva költség:  

Az energiapiaci (rész)optimumtól eltérő allokációs döntési miatti 
elmaradt profit, termelői többlet. 

 

• A kooptimalizáció az  ajánlattevő számára fedezi az 
alternatíva költséget (opportunity cost) 

• Pontosan kiszámolhatóvá válik az energia-tartaléklekötés egymásra 
hatásának figyelembe vételével 

 

• Az algoritmus a termelő számára legjobb allokációt adja 

• Több ajánlat  nagyobb verseny 

• Nincs szükség előzetes döntésre, hogy energia vagy tartalék 

• Kockázat csökkenése  árak csökkenése 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

Alternatíva költség – 1. példa 

• Szükséges energia igény: 400MWh, 
Tartalék igény: 200 MW 

• Két erőmű ad be ajánlatot 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 

300MW @ 40 €/MWh 
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Alternatíva költség – 1. példa 

1. eset: Nincs korlátozó tényező (pl. gradiens) 
MCP = 50€/MWh (B marginális ára) 

A B erőműre allokált tartaléknak nincs alternatíva költsége, mert a 
200MW a kapacitást az energia piacon nem tudta volna értékesíteni. 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 

300MW @ 40 €/MWh 

A 
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Alternatíva költség – 1. példa 

2. eset: Gradiens miatt A és B együtt kell a tartalékhoz 
MCP = 50€/MWh (B marginális ára) 

Az A erőműre allokált tartaléknak alternatíva költsége van, mert a 100MW 
kapacitásával óránként 50−40= 10€/MWh×100MWh = 1000 € profitot 
termelt volna. Ezt a költséget az A erőműnek meg kell téríteni! 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 

300MW @ 40 €/MWh 
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Egy gépegység esetén – 2. példa 

Kiindulás: 
• 100 MW-os gépegység 

• Akkreditált (tercier) fel irányú tartalék biztosítására 

• Egyéb műszaki kötöttségtől eltekintünk 

• Valós termelési költségeket tükröző ajánlati árgörbét adott meg 

Piaci árak 
• Feltételezzük, hogy a piaci elszámoló árakat a vizsgált gépegység 

ütemezése nem befolyásolja: 

• Energia ár: MCP = 60 €/MWh 

• Tercier tartalék, rendelkezésre állási díj: ASMCP = 10 €/MW/h 

 

Hogyan befolyásolja az erőműre allokált energia/tartalék 
mennyiség aránya az erőmű nyereségét? 

Milyen stratégiát érdemes követnie? 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

Költség alapú ajánlati görbék 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 
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Legegyszerűbb koopt. mennyiségi korlát  

 

Energia menetrend + Fel irányú szabályozás 

≤  Gépegységi max. terhelés 

 

 

• A texasi (ERCOT) piacon tényleg ennyire triviális a korlát 

• Gradienst a felhasználóra bízzuk 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

• 60 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Nincs átfedés, nincsen lehetőség az optimalizációra a termékek között 
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Példa a kooptimalizációra 1. 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 
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MCP = 60 €/MWh 

ASMCP = 10 €/MW/h 

Klíringelve: 60 MWh energia,  
40 MW tartalék 

Összes bevétel: 4000 € 
Termelői többlet: 2960 € 
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Alternatívaköltséggel korrigált ajánlat

Példa a kooptimalizációra 2. 

• 80 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Átfedés: kooptimalizációs lehetőség 80/20…60/40 felosztás között! 

• Alternatíva költséget is figyelembe kell venni  „all in price” 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 
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MCP = 60 €/MWh 

80 MWh energia + 40 MW tartalék > 
100 MW kapacitás! 

Dönteni kell a két alternatíva közül 

ASMCP = 10 €/MW/h 
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Alternatívaköltséggel korrigált ajánlat

Példa a kooptimalizációra 2. 

• 80 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Átfedés: kooptimalizációs lehetőség 80/20…60/40 felosztás között! 

• Alternatíva költséget is figyelembe kell venni  „all in price” 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 
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Példa a kooptimalizációra 2. 

• 80 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Átfedés: kooptimalizációs lehetőség 80/20…60/40 felosztás között! 

• Alternatíva költséget is figyelembe kell venni  „all in price” 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 

15€/MWh 
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Klíringelve: 80 MWh energia,  
20 MW tartalék 

Összes bevétel: 5000 € (vs. 4000) 
Termelői többlet: 3080 € (vs. 2960) 

MCP = 60 €/MWh 

ASMCP = 10 €/MW/h 



  

Példa a kooptimalizációra 3. 

• 80 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Átfedés: kooptimalizációs lehetőség 80/20…60/40 felosztás között! 

• Legyen nagyobb igény a tartalékra: ASMCP = 15 €/MW/h 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Á
r 

[€
/M

W
h

] 

Energia[MWh] 

Energia ajánlat

Példa a kooptimalizációra 3. 

• 80 MWh energia- és 40 MW tartalékajánlat 
• Átfedés: kooptimalizációs lehetőség 80/20…60/40 felosztás között! 

• Legyen nagyobb igény a tartalékra: ASMCP = 15 €/MW/h 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 
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Alternatívaköltséggel korrigált ajánlat

Klíringelve: 70 MWh energia,  
30 MW tartalék 

Összes bevétel: 4650 € (vs. 5000) 
Termelői többlet: 3220 € (vs. 3080)  

ASMCP = 10 €/MW/h 

ASMCP = 15 €/MW/h 



  

A kooptimalizáció eredménye 

• A megnövekvő tartalékigény hatására  árváltozás 
• Megváltozik az energia-tartalék allokáció 

• Azonos ajánlatok mellett! 

 

• Az algoritmus a termelő számára legjobb allokációt adja 
A tényleges alternatíva költségeket elismerve  
 profitkiesés nélkül beadható a tartalékajánlat 

 

• Miért jó ez a rendszerirányítónak? 
• Több ajánlat  nagyobb verseny 

• Erőművek részéről nincs szükség előzetes döntésre,  
hogy energia vagy tartalék 

• Termelői kockázat csökkenése  árak csökkenése 

• Szoros piacmonitoring lehetősége 
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• A kooptimalizáció alapelve és működése 



  

Központi unit-commitment 
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Központi unit-commitment 

• Az erőművek üzemének eldöntése napi klíring része. 

 

• Cél: olyan allokáció, mely rendszerszinten éri el a 
költségminimumot, ideértve: 

• Az elfogadott energia és tartalék ajánlatok 

• Erőművi indítások, leállások költségeit 

 

• Korlátozó feltételek betartása mellett 

• Műszaki korlátok 

• Intertemporális, időbeli kötöttségek 

• Rendszerszintű üzembiztonsági előírások 
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• A központi unit-commitment bemutatása 



  

Erőművi ajánlatok 

• Ajánlatok tartalma 
(three-part-bid) 

• Indulási költség 
(start-up cost, SUC) 

• Minimális terheléshez 
tartozó költség 
(minimum load cost, MLC) 

• Energiaajánlat a 
minimális terhelés feletti 
részre 
• Az erőmű az 

energiaajánlatát minden 
nap megadja. 
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• A központi unit-commitment bemutatása 



  

Erőművi korlátok 

• Műszaki jellemzők: 
• Minimális és maximális terhelés 

• Akár hőfokfüggően (CCGT) 

• Maximális fel/leterhelési sebesség, gradiens 

• Terhelési tartomány tiltott részei (pl.: stabilitási okokból) 

• Napi maximális energiatermelés (pl.: üzemanyag vagy CO2 kvóta 
miatt) 

• Intertemporális korlátok: 
• Indítási időszükséglet (forró/meleg/hideg állapotból) 

• Minimális üzemidő 

• Üzemen kívüli időszak minimális időtartama 

• Egy napon belüli indítások számának maximuma 

• Kiesések, karbantartások bejelentése 
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• A központi unit-commitment bemutatása 



  

Erőművi kötöttségek 

• Csak megadott időközönként lehet módosítani  

• a fizikai és intertemporális kötöttségeket  

• a minimális terheléshez tartozó költségeket 

• Cost based és bid based price 

• Van egy transzparens tüzelőanyagárhoz kötött ár is (cost based)! 

• Maximalizált az ettől való bid price eltérés 

 

• Egy kereskedési nap minden órájára azonos tartalmú 
ajánlatot kell beadni 

 

• Cél: az ajánlati árak a ténylegesen felmerülő költségeket 
tükrözzék 
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• A központi unit-commitment bemutatása 



  

Bid cost recovery 

• A piac tehát nem fizet az erőművi indulásért és  
a minimális terhelésért 

• Az ajánlatok árazása csak a marginális költségeken alapul(hat)! 

• MLC, SUC nem jelenik meg az energia/tartalékárakban 

• Hogyan lép így a piacra egy a nagy indítási költségű, drága 
csúcserőmű? 

 

• Ajánlati költségek megtérítése (bid cost recovery) 

• Ha a piaci árak az adott napon nem nyújtanak fedezetet a fix 
költségekre 

• Garantált az ajánlatban szereplő költségek és ajánlati árak 
megtérítése  csökkenő kockázat 

• Fedezet: energiát vásárlókra vonatkozó árnövelés (uplift) 
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• A központi unit-commitment bemutatása 



  

Real-time piac 
Valós idejű szabályozási és kiegyenlítő piac 
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A problémakör 

• A szabályozási és a kiegyenlítő piac árazása 
Magyarországon (Európában) teljesen szétválik 

• Eltérő elvek, árak 

• A menetrendtől való eltérést az elszámolási árakban 
szankcionálják 

 

• A napi energia-menetrendek leadása után korlátozott az 
energiakereskedelem 

• A szervezett intraday piacok likviditása gyakran nem elegendő 

• Nincsen támogatva a piaci szereplők azonnali, valós idejű,  
aktív szerepvállalása a teljesítményegyensúly biztosításában  

 

• Észak-Amerika: egy alapjaiban más modellt alkalmaznak 

• Real-time piac 
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Észak-Amerika: rövid távú piacok 
• Valós idejű piac (real-time market, RTM): 

• Az energia fizikai teljesítésének, azaz a mért energia elszámoló piaca 

• 5 perces időbeli felbontású árazás 

• A szabályozási és a kiegyenlítő energia is azonos, RTM áron 
kerül elszámolásra 

 

• Napi piac (day-ahead market, DAM): 
• Kötelező részvétel 

• Pénzügyi teljesítés, az RTM órás felbontású határidős piaca 

• Másnapi menetrendek költségoptimum szerinti, központi kialakítása 

• Szabályozási tartalékok kooptimalizált beszerzése 

 

• RTM és DAM piac között pénzügyi termékek teszik lehetővé a 
kereskedést, így a két piacon az árak hasonlóan alakulnak 
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• Real-time piac 
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Valósidejű piac 

• Az RTM piacon a tényleges, fizikai termelés és fogyasztás 
szerint történik az elszámolás  

• 5 perces felbontással 

• A menetrendtől való eltérés és a szabályozás is 
 az RTM áron kerül elszámolásra. 

 

• Valós idejű piac bevezetésével eltűnik a különbség a  

• A kiegyenlítő energia, 

• a szabályozási energia és 

• a napon belüli energiakereskedelem 

    árazása között. 
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• Real-time piac 



  

Napi és valós idejű árak 
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• Real-time piac 

https://edata.pjm.com 



  

Elszámolás az RTM és DAM piacokon 

• Kettős elszámolás 
• DAM, mint határidős piac  menetrendek 

• RTM, mint fizikai teljesítésű piac  csak a menetrendi eltérésekre, 
a különbségre 
• Azaz aki pontosan követi a menetrendjét, arra nem hatnak a valós idejű 

piaci árak! 

 

• Teljesen azonos módon minden piaci szereplőre azonos 
real time energiaár vonatkozik 
• Fizikailag többletes a DAM pozíciójához képest (RTM eladó) 

• Túltermelő generátor 

• Szekunder, tercier felszabályozó gépegység 

• Alulfogyasztó vevő 

• Tudatos fogyasztói igénycsökkentés (demand side response) 

• Fizikailag hiányos a DAM pozícióhoz képest (RTM vevő) 
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• Real-time piac 
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Valós idejű piac - értékelés 

• Nincs különbség a kiegyenlítő energia és a szabályozási 
energia között! 

 

• Mindez megfelel a fizikai valóságnak, vagyis az azonos 
időpontban szállított villamos energia ára azonos lesz, ez a 
valós idejű piacon kialakuló ár. 

• Piaci ösztönzést nyújt a fogyasztói oldali beavatkozásra (DSM) 

• Hátrányai:  

• valós időben kell kiszámítani a villamos energia árát 

• a rendszer teljesítmény szabályozása is e piacon keresztül történik, 
így rendkívül fontos a likviditás biztosítása 

(mindig kell legyen elegendő valós idejű ajánlat!) 
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• Real-time piac 
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Pénzügyi termékek 
Financial futures contracts 

Financial transmission rights 

Increment and decrement bids (végén) 
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Pénzügyi termékek 

• Nem járnak fizikai szállítással 

• Hedgelésre, pénzügyi kockázatok fedezésére szolgálnak 

• Növelik a piacok likviditását, arbitrálási lehetőséget 
biztosítanak az egyes piacok között. 

 

• Példák 

• Hosszútávú kereskedés (financial futures products) 

• Átviteli kapacitásokra (financial transmission rights) 
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• Pénzügyi termékek 



  

Fizikai hosszú távú termékek 

• Physical Contract 
• Időtáv változó lehet: heti, havi, negyedéves, éves 

• Ha tőzsdén kereskedik, akkor physical futures (PhF) 

• Példa: 1 hetes termékre, 5 MW  840 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

• Fizikai szállítás van (mérési pont, menetrendezés, stb.)! 
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• Pénzügyi termékek 

5 MW base 

50 €/MWh × 840 MWh = 42.000€ 



  

Pénzügyi hosszú távú termékek 

• Financial Contract 
• Időtáv változó lehet: heti, havi, negyedéves, éves 

• Alaptermék tőzsdei árához kötött 

• Contract for Differences (CfD) termék 

Példa: 1 hetes termékre, 5MW  840MWh 

 

 

 

 

 

 

 

• Csak pénzügyi kötelezettség vállalás, nincs fizikai szállítás! 

2014.04.01. Standard piacmodell, pénzügyi termékek 47 

• Pénzügyi termékek 

„5 MW base @ 
50€/MWh”  

Ha a heti alaptermék tőzsdei átlagára 52€/MWh: 

2€/MWh × 840 MWh = 1680€ 

Ha a heti átlagár 49€/MWh: 
1€/MWh × 840 MWh = 840€ 



  

Pénzügyi hosszú távú termékek 

• A felek nem ismerik egymást (Elszámolóház) 

• Ha a kereskedő tényleges energiát szeretne vásárolni: 

• DAM-ra árfüggetlen vételezési ajánlatot ad 5 MW mennyiségre. 

 

 

 

 

 

 

 

• Fizikai szállítás, nincs partner kockázat, DAM független ár! 
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• Pénzügyi termékek 

FF: 

50€/MWh 

Ha a heti átlagár 52€/MWh: 

2€/MWh × 840 MWh 

DAM:  

5MW base @ 
3000€/MWh 

52€/MWh × 840 MWh 

Összesen: 50€/MWh × 840 MWh 

840 MWh 



  

Financial transmission rights (FTRs) 

• Pénzügyi fedezetet biztosít a szűk keresztmetszetek 
hatása ellen  (Észak-Amerikában) 

• Több időtávra, tetszőleges két pont közötti jog 

• Adott teljesítmény értékre 

 

• A DAM piaci szűkületi árak különbségét fizeti ki 

 

• Célmodell szerint EU-ban is bevezetik 

• Éves és havi kapacitás aukciók 

• Bilaterális kereskedés 

• 2016-tól? 
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• Pénzügyi termékek 



  

FTR – Példa SK-HU relációra 

• A kereskedő SK piacról szeretne behozni hosszútávon, 
kockázatmentesen 1MW éves zsinórmennyiséget. 

• Az SK piacon financial futures vásárlásával biztosít 
48€/MWh energiaárat. 
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• Pénzügyi termékek 

FF: 

48€/MWh 

3€/MWh × 8760 MWh 

DAM:  

1 MWh @ 
3000€/MWh 

51€/MWh × 8760 MWh 

Összesen: 48€/MWh × 8760 MWh 

8760 MWh 
Ha az éves SK átlagár 51€/MWh: 



  

FTR – Példa 

• A vásárolt energiát a HU piacon akarja eladni, hogyan 
kerülheti el az esetleges szűkület miatt kialakuló 
árkülönbözet miatti kockázatot? 

A. Éves PTR beszerzésével 

B. Ha a teljes kapacitást implicit módon osztják ki, akkor csak FTR 
beszerzésével van erre lehetősége. 

• Az éves FTR aukción 0,5 €/MWh szűkületi áron lehet 
beszerezni 1MW zsinór mennyiségre FTR-t. 
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• Pénzügyi termékek 
 



  

FTR – Példa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fizikai szállítás, határon keresztül, nincs későbbi árkockázat! 
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• Pénzügyi termékek 

FF: 

48€/MWh 

DAM:  

1 MWh @ 
3000€/MWh 

51,3€/MWh × 8760 MWh 

Összesen: 48,5€/MWh × 8760 MWh 
Ezen az áron előre fixált a szállítás! 

8760 MWh 
FTR: 

0,5 €/MW 

Ha az éves szűkületi átlagár 0,3€/MWh: 

0,2 €/MW × 1 MW × 8760 

3€/MWh × 8760 MWh 

Ha az éves SK átlagár 51€/MWh: 

0,5€/MW × 1 MW × 8760 



  

Virtuális (pénzügyi) ajánlatok 
Real-time és a napi piac közötti ajánlatok 
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Miért jók a virtuális ajánlatok? 

• Egyes fogyasztók várakozása szerint az RTM piaci ár 
alacsonyabb lesz mint a DAM piacon: 

• DAM piacon nem veszi meg a teljes mennyiséget 

• „Menetrendi eltérésként” az RTM piacon vásárolja a többit. 

Így az előzetes várakozások miatt nem kerül be a teljes fizikai 
fogyasztás/termelés. 

   

• Minél többen próbálják kihasználni ezt az árrést, annál kevésbé van 
rá lehetőség! (feltéve ha igazuk van  ) 

 

• Pénzügyi szereplők beengedésével a szereplők száma 
megnövekszik: 
 nő a likviditás 
 az RTM és DAM piac ára egymáshoz konvergál 
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• DAM és RTM piac – Értelmező példa 



  

Virtuális ajánlatok – Példa 1. 

• Increment bid 

• Eladási jellegű, 
tehát a limitár 
minimumot jelent. 
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• Pénzügyi termékek 

INC: 50MW @ 40 €/MWh 

Nincs elfogadva! 

 MCPDAM = 30 €/MWh 



  

Virtuális ajánlatok – Példa 1. 

• Increment bid 
• Eladási jellegű, 
tehát a limitár 
minimumot jelent. 

• RTM piacon 
ugyanez az ajánlat 
az RTM áron 
vásárlásra kerül. 
(árfüggetlen vételezési 
ajánlatként kerül beadásra) 
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• Pénzügyi termékek 

INC: 50MWh @ 40 €/MWh 

Elfogadva: 
DAM bevétel: 50MWh × 45 €/MWh = 2250€ 

 

 MCPDAM = 45 €/MWh 

RTM kiadás: 50MWh × MCPRTM 
Ha MCPRTM = 42 €/MWh  kiadás: 2100€ 
Ha MCPRTM = 49 €/MWh  kiadás: 2450€ 

  MCPRTM<MCPDAM  nyer 
  MCPRTM>MCPDAM  veszt 

 átvitel az RTM piacra 



  

Virtuális ajánlatok – Példa 2. 

• Decrement bid 
• Vételezési jellegű, 
tehát a limitár 
maximumot jelent. 

• RTM piacon 
ugyanez az ajánlat 
az RTM áron 
eladásra kerül. 
(árfüggetlen eladási 
ajánlatként kerül beadásra) 
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• Pénzügyi termékek 

DEC: 20MWh @ 60 €/MWh 

Elfogadva: 
DAM kiadás: 20MWh × 50 €/MWh = 1000€ 

 

 MCPDAM = 50 €/MWh 

RTM bevétel: 20MWh × MCPRTM 
Ha MCPRTM = 49 €/MWh  bevétel: 980€ 
Ha MCPRTM = 52 €/MWh  bevétel: 1040€ 

  MCPRTM<MCPDAM  veszt 
  MCPRTM>MCPDAM  nyer 

 átvitel az RTM piacra 



  

Virtuális bidek hatása 

• A fizikai szállítással együtt kerülnek klíringre a DAM piacon 
• Ezzel az RTM piacon likviditást biztosítanak 

 

• Opciós termékek 
• Több, mint a tudatos félre menetrendezés 

• Az RTM és DAM piaci árkülönbségre játszanak. 

 

• Jelentős hatásúak 
• Likvid valós idejű piac, ártüskék elkerülése 

• Napi és valós idejű piac árkonvergenciája  szabályozási energia 
ára 

• A DAM piacon az órák 47%-ában bizonyultak a marginálisnak  
(PJM, 2010) 
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• Real-time piac 



  

Összefoglalás 

Standard piacmodell, pénzügyi termékek 
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Összefoglaló 

• Észak-amerikai piaci struktúra 

• Kooptimalizáció – energia és tartalék együtt 

• Unit-commitment – központosított erőművi menetrendezés 

• Real-time piac – fizikai energia piaca, szabályozás és kiegyenlítés 

 

• Pénzügyi termékek 

• „azonos pénzáramok mellett, fizikai kötelezettség nélkül!” 

• Határidős energiakontraktus 

• Pénzügyi kapacitásjog (FTR) 

• Virtuális energiaajánlatok 

 

• Számos új elem az EU-ban is bevezetésre fog kerülni! 
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 
sores.peter@vet.bme.hu 
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Hátrasorolt diák 
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Források 

• Leonardo Meeus, Konrad Purchala, Ronnie Belmans: 
„Development of the Internal Electricity Market in Europe” 
The Electricity Journal, Vol. 18, Issue 6. July, 2005 pp.25-
35 

• ENTSO-E Network Code Development 
(https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-
development) 

• PJM: Market Manuals (M-10 & M-11) 

• PJM Interconnection (USA): E-Data portal 
https://edata.pjm.com/eData/index.html 
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Egyebek 
Locational Marginal Pricing 

Kapacitás piac 
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LMP 

• Locational + 

• Gyűjtősínenkénti árak 

• Marginal pricing 

• Adott helyen a vételezett többlet energia ára 

 

• LMP = energiaár +  
          szűk keresztmetszeti felár +  
          veszteségi komponens     [$/MWh] 

 

• Day-ahead és real time piacok árazási rendszere 
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• Locational marginal pricing 



  

LMP komponensei 

• Energiaár komponens 

• Rendszerszintű, szűk keresztmetszetek nélküli energiaár 

• Mindenütt azonos 
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• Locational marginal pricing 

A 300 MW 
@ 40 €/MWh 

Allokálva 

B 300 MW 
@ 50 €/MWh 

C 450 MW 
@ 55 €/MWh 

0 MW 

200 MW 

300 MW 

500 MW 

@ 50 € /MWh 



  

LMP komponensei 

• Szűk keresztmetszeti komponens 
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• Locational marginal pricing 

A 300 MW 
@ 40 €/MWh 

B 200 MW 
@ 50 €/MWh 

C 0 MW 
@ 55 €/MWh 

500 MW 

@ 50 € /MWh 

500 MW 

LMP = 50 €/MWh LMP = 50 €/MWh 

Limit: 400 MW! 

400 MW 

100 MW 
@ 50 €/MWh 

@ 55 € /MWh 

LMP = 50 + 5 €/MWh 

100 MW 
@ 55 €/MWh 



  

100 MW 
@ 56 €/MWh 

LMP = 50 + 5 + 1 = 56 €/MWh 

@ 56 € /MWh 

400 MW 

100 MW 
@ 49,5 €/MWh 

LMP komponensei 

• Veszteségi komponens: érzékenységi tényezők alapján 
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• Locational marginal pricing 

A 300 MW 
@ 39,6 €/MWh 

B 

C 

500 MW 

LMP = 50 – 0,5 = 49,5 €/MWh 

Limit: 400 MW! 



  

Kapacitás piac - Reliability Pricing Model 

• Biztosítani kell, hogy legyen csúcsterheléskor is elegendő 
ajánlat a DAM-ra: hosszú távú garancia kell a szükséges 
beruházásokhoz 
• A marginális termékárakban ez nem jelenik meg! 

 

• ISO szerzi be 
• 3 évre előretekintően alapaukció 

• Inkrementális aukciók 

• A nyertesek kötelesek vészhelyzetben energiát szolgáltatni 
• Erőművek, forrás oldali teljesítmény csökkentések, sőt átviteli hálózati 

fejlesztések és energiahatékonysági beruházások 

• Vételi görbe (VRR) 
• várható csúcsterhelés, szükséges tartalékok, bizonytalanságok, a 

fogyasztói kiesés költsége 
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• Kapacitás piac 



  

Variable Resource Requirement (VRR) 
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• Kapacitás piac 

• Kapacitás hiány esetén magasabb, de maximált árak 

• 5% többletkapacitás felett nincs vétel 


