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A szabályzatok szükségessége 

• Az 1996-ban kiadott első EU villamos-energia irányelv előírja, 

hogy a tagállamok nyissák meg az ipari és kereskedelmi 

piacukat a verseny számára;   

• A 2003-ban kiadott második EU villamos-energia irányelv teljes 

piacnyitást határozott meg;  

• A 2009-ben kiadott harmadik energiacsomag célja az 

egységes, nyílt, hatékony és átlátható villamos-energia 

versenypiac létrehozása. 

• Az egységesítés eszköze a jogilag kötelező, közös 

szabályrendszer megalkotása. 

• Lényegében hasonló követelmények a gázpiacra 

vonatkozóan. 
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Az EU hálózati szabályzatok szövegezése 

Európai Bizottság 

ENTSO-E ACER  Nemzeti 

regulátorok 

Érdekeltek, 

érintettek 

Tagok Tagok 

Konzultáció 

Előterjesztés, 

véleményezés 

Kezdeményezés 

Szabály- tervezetek 

(„Network Codes”) 

Együttműködés, 

ellenőrzés 
Jóváhagyás, 

ellenőrzés 

Kötelező irányelvek, 

követendő keretrendszerek 

(„Framework Guidelines”) 

TSO-k 



Szabályzat (Network Code) kidolgozási folyamata 
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EU Komitológia (Comitology) 

EC 
Érdekeltekkel konzultálva. A jogilag kötelező 

Szabályzat (NC) hatályba lép 

A Szabályzat  (NC) értékelése (3 hónap) 

ACER Javaslattétel az Európai Bizottság (EC) részére 

ENTSO-E kidolgozza a Szabályzatot (NC) (12 hónap) 

ENTSO-E FG szerint, érdekeltekkel konzultálva 

ENTSO-E felkérése a Szabályzat (NC) kidolgozására 

EC Az ACER által benyújtott FG szerint 

Keretrendszer (FG) kidolgozása (6 hónap) 

ACER 
ENTSO-E-vel és az érdekeltekkel konzultálva, 

AHAG iránymutatásával 

Regulátorok felkérése a Keretrendszer (FG) kidolgozására 

EC 
A 714/2009 EK Rendelet 8 (6) cikkelyében 

meghatározott témára 

 
Keret-

rendszer   
(FG) kidol-
gozása 

Szabály-      
zat (NC) 

kidolgo-   
zása 



Általános dilemmák 

• Egységesítés igénye               regionális vagy helyi sajátosságok 

• A hálózati szabályzatok részletezettsége 

• Az előkészítés időigénye              minél korábbi hatályba léptetés 

• Jelentős átalakítás            folyamatos ellátásbiztonság fenntartása 

• A közös szabályzatok viszonya a nemzeti és regionális 

szabályozásokkal 

• Szerepek, kötelezettségek és hatáskörök  
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Jelenlegi hálózati szabályzatok 

 
Hálózati csatlakozási szabályzatok 

 Erőművek hálózati csatlakozásának  Requirements for Generators (RfG) 

      követelményei   

 Elosztóhálózatok és ipari fogyasztók  Demand Connection Code (DCC) 

      csatlakozása   

 Egyenáramú összeköttetések  HVDC Connection Code (HVDC) 

 

 

 
Piaci szabályzatok 

 Kapacitás allokáció és szűk- Capacity Allocation  

      keresztmetszet kezelés  and Congestion Management (CACM) 

 Határidős piacok  Forward Capacity Allocation (FCA) 

 Kiegyenlítő szabályozás   Electricity Balancing Network Code (EB) 

 

 
Üzemviteli szabályzatok 

 Üzembiztonság  Operational Security (OS) 

 Üzemelőkészítés és menetrendezés  Operational Planning & Scheduling  (OPS) 

 Teljesítmény-frekvencia szabályozás és  Load Frequency Control & Reserves (LFCR) 

       tartalékolás 

 Üzemzavar és helyreállítás Emergency and Restoration (ER) 
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Piaci szabályzatok (CACM, FCA, EB) 

A CACM Kapacitás allokáció és szűkkeresztmetszet kezelés szabályzat 
tartalmazza a kapacitásszámítást,  az ajánlati zónákat,  a másnapi- és 
a napon belüli piacokat. Az EU ki akarja bővíteni a piacfelügyeleti 
irányelvekkel is. 

 

Az FCA Határidős piacok szabályzat egységesíti a hosszú távú piacokra 
vonatkozó aukciós szabályzatokat, előírja egy közös aukciós platform 
kialakítását. Mozgásteret hagy a hatóságoknak az országukban 
alkalmazandó határidős fedezeti ügyletek megválasztásában 
(PTR/FTR/pénzügyi piac), így figyelembe vehetik  a piaci szereplők 

igényeit is. 

 

Az EB Kiegyenlítő szabályozásra vonatkozó szabályzat leírja a piaci 
szereplők számára, hogy hogyan vehetnek majd részt a kiegyenlítő 
piacon, valamint meghatározza a kiegyenlítő piacon megjelenő 

termékek és árak kialakítási módját. 
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Az RfG Erőművek hálózati csatlakozásának követelményeire vonatkozó 
szabályzat egy közös keretrendszert határoz meg a különféle 
villamosenergia-termelő berendezések számára, ideértve a szinkron 
áramtermelő egységeket, az erőműparkokban található egységeket 

és a tengeri áramtermelő egységeket.  
 
A DCC Elosztóhálózatok és ipari fogyasztók csatlakozására vonatkozó   

szabályzat segíti a növekvő mértékű megújulók kezelését, biztosítja az 
üzembiztonságot és megvalósítja az egységes piac kialakítását, akár 
az okos hálózati modellek segítségével.  

 

A HVDC Egyenáramú összeköttetésekre vonatkozó szabályzat a nagy 
távolságú egyenáramú vezetékekkel, a szinkronterületek közötti 
összeköttetésekkel illetve az egyenáramú erőműparkokkal – mint 
amilyenek a tengeri (offshore) szélerőművek – kapcsolatos 

követelményeket fogja meghatározni.  
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Hálózati csatlakozási szabályzatok (RfG, DCC, HVDC)  



Az OS Üzembiztonsági szabályzat világos, egyértelmű és objektív 
minimum követelményeket fogalmaz meg, így erősítve a valósidejű 
üzembiztonságot – figyelembe véve a megújulók gyors elterjedését – 
és fenntartja a stabil és összehangolt európai átviteli hálózati rendszer 
folyamatos üzemét. 

 

Az OPS Üzemelőkészítés és menetrendezés szabályzat  a 
rendszerirányítás előkészítését, tervezését optimalizálja. Célja az 
üzembiztonság hatékony biztosítása.  

 

Az LFC&R Teljesítmény-frekvencia szabályozás és tartalékolás  
szabályzat koherens és koordinált alapú hálózatüzemeltetést tesz 
lehetővé a frekvencia megfelelő szinten tartásával. Többek között a 
frekvencia minőségi kritériumra, a frekvenciaszabályozásra, a 
tartalékokra és a határkeresztező tartalékok igénybevételére fókuszál. 

 

Az ER Vészhelyzet és helyreállítás szabályzat (tervezet még nem készült) 
terjedelmének és a kulcsfontosságú kérdéseknek a meghatározása, 
valamint a jelenlegi gyakorlat felmérése folyamatban van. 
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Üzemviteli szabályzatok (OS, OPS, LFC&R, ER) 
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A hálózati szabályzatok státusza 
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A hálózati szabályzatokra vonatkozó 2014. évi EU munkaterv 

Az EU Bizottság 2013.08.21-i döntésével (2013/422/EU) felállította a hálózati 

szabályzatokra vonatkozó  ún. prioritáslistát 2014-re. Az EU célja hogy 2014 

végére a hálózati szabályzatok 70%-a menjen át a komitológián, hiszen 

ezeknek nagy szerepük van az egységes belső piac megteremtésében.  

  

A prioritáslista tartalmazza az alábbiakat: 

A piaci szabályzatokra vonatkozóan: 

 A CACM, FCA és EB szabályzatok EU bizottsági jóváhagyása. 

Csatlakozási szabályzatokra vonatkozóan: 

 Az RfG és DCC szabályzatok EU bizottsági jóváhagyása, valamint a 

HVDC szabályzat véglegesítése és az EU bizottsági jóváhagyási szakasz 

megkezdése. 

Az üzemviteli szabályzatokra vonatkozóan: 

 Az OS,  OPS és LFC&R szabályzatok EU bizottsági jóváhagyása, valamint 

az ER szabályzat véglegesítése és az EU bizottsági jóváhagyási szakasz 

megkezdése. 

Harmonizált tarifaszerkezetre vonatkozó szabályzat keretszabályozási 

irányelvének (Framework Guidelines) előkészítése az ACER által. 
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Kihívások a MAVIR számára 

 Aktív részvétel a tervezetek kidolgozásában 

 Fogalmazó csoportokban való részvétel 

 Folyamatos véleményezés 

 A komitológia során folyamatos egyeztetés 

 Tanácsadás az NFM-nek, MEKH-nek 

 Érdekegyeztetés a DSO-kkal és más érdekeltekkel 

 A hazai szabályozói környezet átalakítása 

 TSO-ként vezető szerep, de minden érintett aktív részvételével! 

 A hálózati szabályzatok hatályba lépése nem egyszerre történik majd meg 

 Hivatkozások kezelése, egymásra épülés biztosítása 

 A hálózati szabályzatok módosításainak kezelése 

 A komitológia folyamata hosszadalmas, de egységes eredményt hoz 

 Megvalósítás, és a megvalósítás ill. megfelelés ellenőrzése 

(Implementation & compliance monitoring) 

 Szakkifejezések, nyelvi terminológia átültetése, egyeztetése  

 Az új fogalmak, definíciók meghonosítása 

 Erőforráshiány (idő, emberi) megoldása 
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Köszönöm szépen a figyelmet! 


