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1. Lakossági napelemes rendszerek támogatása és
fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes
rendszerekkel kombinálva RRF-ből - HMK támogatási
program

2. Napenergia PPA konstrukciók lehetőségei
Magyarországon

3. Az új hálózati csatlakozási kapacitás kiosztási eljárás
időjárásfüggő megújuló termelők számára

4. Napenergia projektek innovatív finanszírozása

5. Innovációs és gazdaságfejlesztési lehetőségek a
hazai napenergia hasznosítási értéklánc területén

6. Naperőművek és a VER rugalmassági képességei

Az elmúlt év MNB – BME ZKK napenergia Fórumai
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Mi lehet a probléma a naperőművekkel? 

POTENCIÁLIS PROBLÉMA

• Menetrendezés pontatlansága?

• Gyenge menetrend tartási
képesség?

• Negatív nagykereskedelmi árazási
hatások?

• Elfogyott a RSZ tartalék?

POTENCIÁLIS MEGOLDÁS

• ID piac valós időhöz legközelebb; IT;
tárolás

• Kiegyenlítés költsége; IT; tárolás

• Piacintegráció; hosszabb kisütési
idejű tárolók

• HU költség = DE költség



4

2021 április
napi átlagos PV 
termelés: 298 MW

2022 április
Napi átlagos PV 
termelés: 386 MW

PV: +30%

Forrás: MEKH Havi Piaci Jelentés
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• Milyen rugalmassági kínálatra lenne szükség a problémák kezeléséhez?

• Mit tudnának ebből biztosítani a régi és a jövőbeni naperőműves rendszerek?

• Megfelelőek-e a MAVIR RSZ termékek a rugalmassági kínálat feltárásához és 
eléréséhez?

• Hogyan lenne érdemes a RSZ termékeket fejleszteni ennek érdekében?

Mielőtt még nekiesnénk a rugalmassági képességek fejlesztésének… 
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…de ha mégis nekiesünk: rugalmassági piacépítés

• A költséghatékonyság fontos – tervezés vagy piacépítés
– Tárolás vagy rugalmasság a fókusz?

• Az EU / régiós piacintegráció segít
– Flow-based DA piacintegráció - folyamatban

– ID piacok regionális integrációja – siker

– PICASSO – 2 év haladék nem segít

• A tárolói megoldások hatékonyak a megmaradó menetrendi eltérések kezelésére
– A PV leszabályozás, automatikus lekapcsolás és a (tisztán) földgázos megoldások nem előremutató 

megoldások  

• Az elosztói rugalmassági piac a  fogyasztói képességek bevonásának kulcsterülete…
– … lehetne: market design hiányzik, ZKK fórum

• A HMK-k integrációja indokolatlanul elhanyagolt terület
– mérés, közcélú adatbázis építés, aggregáció, energiaközösségek kellenek
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• Quo Vadis magyar napenergia piac 2022. május 2 után?

• Hogyan lehet a meglévő és a jövőben létesülő naperőműveket, illetve a hozzájuk
kapcsolódó projekteket bevonni a villamosenergia-rendszer szabályozási
képességének növelésébe?

• A naperőművek rugalmassági képességeinek kiaknázása milyen technikai,
szabályozási, banki finanszírozási feltételek mellett tudna teljesülni?

• Mit eredményezhet a hálózati kapacitáskiosztási eljárásban bevezetett AFRR
szabályozási képesség előírása a PV projektek számára?

• Milyen további kötelezettségek előírására számíthatnak az egyedi eljárásba kerülő
projektek – 30%?

• A jövőbeni naperőművi projektek kapcsán felmerült tároló telepítési kötelezettség
hogyan értelmezhető?

• Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a közzétételi eljárásban megnyíljon a
lehetőség új erőművi csatlakozásra?

A mai rendezvény kiemelt kérdései
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ZKK – Tudásközpont a magyar 

zöldgazdaság fejlesztéséért

Eredményes tanácskozást kívánok!

zerocarbonhub.hu

kaderjak.peter@bme.hu


