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NAPERŐMŰVEK RÉSZARÁNYA EGYOLDALÚAN 

NŐ
Időjárás-függőségük miatt a termelésük nehezen
tervezhető és volatilis, a lakossági naperőművek
esetében a termelés mérése sem megoldott
teljeskörűen, nem járulnak hozzá a rendszer
rugalmasságához (szabályozás) és még növelik is
az arra vonatkozó igényt.

HELYZETKÉP

ERŐMŰVI INFRASTRUKTÚRA
A hagyományos erőművi infrastruktúra (szén, 
gáz, atom) öregszik, új nagy erőmű nem épül 
(legutóbbi belépés 2011-ben: Gönyű, 
Dunamenti).

SZABÁLYOZHATÓSÁG
A szükséges rendszerszintű és rugalmassági
szolgáltatások biztosításához valamennyi lehetséges
szabályozási forrásra szükség van: energiatárolás;
erőművek fenntartása és fejlesztése; napelemek
bevonása a szabályozásba; TSO-DSO együttműködés;
tartalékok bevonása szükség esetén külföldről.

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
Az EU-s célokkal összhangban szükséges a
villamosenergia piacokhoz és koordinált
üzembiztonsági folyamatokhoz szükséges
fejlesztések elvégzése és implementálása.

VÁLTOZÉKONY KÖRNYEZET

HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA
A csatlakozási igények növekedése (megújuló
termelés és ipari fogyasztók bővülése) miatt az
átviteli és elosztói hálózatok fejlesztése feszített
ütemezés mentén történik, és egyre gyakrabban
újraütemezést igényel.



RENDSZERJELLEMZŐ ADATOK - FORRÁSMEGOSZLÁS



RENDSZERJELLEMZŐ ADATOK - SZABÁLYOZHATÓSÁG



FENNTARTHATÓSÁG

TERMELŐI PROFIL ÁTALAKULÁSA
A nagy egységteljesítményű, 

konvencionális termelőberendezések 
helyett szinte kizárólag kis beépített 
kapacitású, időjárásfüggő egységek 
létesülnek.

DRÁGULÓ FENNTARTÁS
A jelenlegi gazdasági 
környezetben piaci alapon 
nem épülnek erőművek, a 
meglévők rendszerben 
tartása költséges és hosszú 
távon nem fenntartható. 

SZABÁLYOZÁSI DEFICIT
A meglévő szabályozási kapacitások és a 
várható igények eltérése miatt a 
költségek növekedésével számolunk –
kapacitás- és energiaoldalon, illetve a 
kiegyenlítő energia oldalán is.

TERVEZÉSI IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSA
A termelői oldalon és a fogyasztási 
szokásokban bekövetkezett változások 
egyaránt igénylik a hosszú távú 
(hálózatfejlesztési), illetve a közép- és 

rövidtávú tervezési módszertanok 
módosítását.

FOGYASZTÓI SZOKÁSOK 

VÁLTOZÁSA
A háztartási méretű kiserőművek 
(HMKE) terjedése, elektromos 
közlekedési eszközök, okosotthon, 
elektrifikáció: ezek mind az aktív 
fogyasztói bevonást sürgetik. 45 48 61
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FELADATOK, CÉLOK

Rendszerben kell gondolkozni az igények és változások, valamint azok kiszolgálása kapcsán.

RUGALMASSÁG
Valamennyi lehetséges 
szabályozási forrás rugalmas 
igénybe vétele a 
szolgáltatások biztosításához.

ÜTEMEZETTSÉG
Az időjárásfüggő egységek (PV-
k) csak ütemezetten, a 
szabályozható források 
függvényében csatlakozhatnak 
fel a hálózatra.

TERVEZHETŐSÉG
Előrejelzés fejlesztése, rövidtávú 
kereskedési lehetőség 
megteremtése (H-15 perc), PV-k 
bevonása a szabályozási 
szolgáltatásokba.

TARIFAKORSZERŰSÍTÉS
A megújulóenergia-díjak, azaz 
a kötelező átvételi tarifák (KÁT) 
mérlegkörének fejlesztése, 
piac-konformmá tétele.

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
A csatlakozást lehetővé tevő 
hálózat fejlesztése, a 
megfigyelhetőség és a 
beavatkozás lehetőségét 
megteremtő infrastruktúra 
kiépítése, adatcsere feltételeinek 
megteremtése.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
TSO–DSO 
együttműködés, minden 
érintett szereplő felelős 
közreműködése.

Minden rugalmasan szabályozható forrásra szükség van.



AZ ELOSZTOTT TERMELÉS SZEREPE 

Tervezhetőség

- Megbízhatóan rendelkezésre álló 
forrás biztosítása kapcsolt és egyéb 

hagyományos termelő esetén 

- Tervezési pontosság javításának 
ösztönzése időjárásfüggők esetén

Rugalmasság

- Szabályozási képesség biztosítása 
mind a rendszerszintű 

szolgáltatások, mind az elosztói 
rugalmassági szolgáltatások terén

Fenntarthatóság

- Hagyományos és időjárásfüggő 
termelők „kombinált” használata, a 

portfólióhatás erősítésével.

Együttműködés

- A különböző piaci lehetőségek és 
felhasználási területek (távhő, 

villamos energia, RSZ piac, stb.) 
együttes alkalmazása. 



ELVÉGZETT FEJLESZTÉSEK

AGGREGÁTOROK MEGJELENÉSE
A szabályozható entitások

összevonhatóságának lehetővé tétele a

szabályozási potenciál növelése és

portfólióhatás kihasználása érdekében

szabályozási központon (jelenlegi

terminológia szerint: aggregátor)

keresztűl.

RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁNAK 

FEJLESZTÉSE
• Beszerzési időtáv közelítése a teljesítési

időhöz (jelenleg havi és napi tenderek)

• Kapacitás átadás határidejének közelítése a

teljesítési időhöz (jelenleg D-1 14:30)

• Napon belüli szabályozási energiapiac

bevezetése

SZABÁLYOZHATÓ ENTITÁSOK KÖRÉNEK

BŐVÍTÉSE
Időjárásfüggő egységek, tárolók,

felhasználók kiegyenlítő szabályozásba

történő bevonása.
FOLYAMATOS ÉS FOKOZATOS PIACFEJLESZTÉS
• Lead time csökkentés

• KÁT hatósági ár eltörlése a szabályozási

energiapiacon



PIACFEJLESZTÉSI PROJEKTEK

Energia piac

Napot 
megelőző

Napon belüli

2022 2023 2024

Szabályozási 

energia piac

4MMC SDAC (ICP) SDAC (FBMC) +SI, +HR határok

SIDC (AT-HU,HR-HU, RO-HU) SIDC +SI

NTC CT + NTC IDA

e-GCC, IGCC IGCC

PICASSO

MARI

Kapacitás

Energia

Kiegyenlítő energia

ISH

Másodlagos piac

Havi, napi 
tender

IDBEMÁrsapka

JPE mech.Utasítás alapú 
elszámolás

Harmonizálás 1

TSO-DSO flex.

Harmonizálás 2

Kapacitás 
kalkuláció Másnapi

Inapon belül

Párhuzamos üzem Külső párhuzamos üzem FB DA kapacitás kalkuláció

Párhuzamos üzem FB ID kapacitás kalkuláció

Hosszú táv LTCC

Utólagos 
menetrendezés

FCR együttműködés

ATDECZHU kooperáció

Mérlegkör független aggregátor modell 

Tartalék méretezés

FSkar

mFRR elszámolás

Proaktív mFRR

SIDC +SK

15 min and CPM

15m  AT 15 min +RO 15 min +SI 15 min +SK   +CPM

Csak folyamatos kereskedés(NTC CT)

Teljesítve 2021-ig
Tervezett feladatok

Hálózai
üzembiztonság

Piac 
összekapcsolás

Piac fejlesztés



Piaci struktúra ▪ Szabályozási portfóliók kialakulásának támogatása

▪ Technológia független szabályozás lehetőségének megteremtése

▪ Áttekinthetőbb, workflow-al támogatott akkreditációs folyamat, 

átlátható követelményrendszer

▪ Szétválasztott kiegyenlítő szabályozási és üzembiztonsági piac

Ajánlatkezelés ▪ Automatizált, gép-gép kapcsolatra épített ajánlatkezelés

▪ Közel valós idejű ajánlatmódosítási lehetőségek

▪ Negyedórás, egyszerű, komplex és kapcsolt ajánlatok

▪ EUR alapú egyszerű és komplex ajánlatadás és elszámolás

▪ EBGL szerinti, árat és mennyiséget tartalmazó, szabványos, 

ajánlatok

▪ Egyedi termékek lehetősége

Igénykezelés ▪ Távparancs és gép-gép kapcsolat alapú aktiválás

▪ PICASSO-val harmonizált FAT stratégia

▪ Proaktív, automatikus mFRR aktiválás

▪ aFRR és mFRR MOL-ok közötti kooptimalizáció

Elszámolás, 
publikáció

▪ Termékek között harmonizált elszámolási szabályok

▪ TSO-TSO elszámolás bevezetése

▪ Automatizált, flexibilis publikációk

▪ Jellemzően erőmű alapú szabályozási entitások

▪ Konvencionális technológiára építő szabályozás

▪ Szabványos akkreditációs folyamat, helyenként 

nehezen átlátható műszaki követelményrendszerrel

▪ Kevert kiegyenlítő szabályozási és üzembiztonsági piac

▪ Vegyes aktiválási mód, távparancs és telefon

▪ Ramping stratégia

▪ Reaktív, manuális mFRR aktiválás

▪ Nem harmonizált elszámolás

▪ Manuális és fél-automatikus publikációk

▪ Manuális kapacitás lekötés, energiaajánlat validálás

▪ Jellemzően D-1 időtávon zajlik, emiatt kevésbé 

rugalmas

▪ Órás, egyszerű ajánlatok

▪ HUF alapú ajánlatadás és elszámolás

▪ Egyedül díjat tartalmazó, nem szabványos ajánlatok

Kiegyenlítő szabályozás 2024Kiegyenlítő szabályozás most

A KIEGYENLÍTŐ SZABÁLYOZÁSI PIACON VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

FAT: Full Activation Time MOL: ajánlati ársorrendi lista



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


