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I. Bevezetés

Fenntartható gazdaság szempontjai

www.theautomaticearth.com

Megújuló energia

Zöldgazdaság
Energiahatékonyság

Klímapolitika

www.soyouknowbetter.com
www.news.newclear.hu
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II. Hazánk klíma- és energiapolitika
stratégiai keretrendszere 2020-ig

A 2014-2020-as időszak energiapolitika stratégiai célkitűzései
Az Európai Unió 2020-as klíma- és energiapolitikai célkitűzéseihez
kapcsolódó magyar vállalások:

• A megújuló energiaforrások részarányának
energiafelhasználás arányában 14,65 %-ra növelése

a

bruttó

végső

• Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok
kibocsátásának (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10 %-os növekedése.
• 2020-ra az EU ETS-ben részt vevő iparágak 2005-ös kibocsátásainak 21 %os csökkentése, 2030-ra 40%-os csökkenés 1990-hez képest
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II. Hazánk klíma- és energiapolitika
stratégiai keretrendszere 2020-ig

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló
irányelv (RED)
Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított
energia támogatásáról (RED)
A RED kötelező célkitűzéseket határoz meg EU-s és tagállami szinten:
• A megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban
képviselt részaránya 2020-ra:
•
•
•
•

az EU energiafogyasztásában: 20%
Magyarország energiafogyasztásában: 13%
a közlekedési ágazatban: 10%
a közlekedésben minden tagállamra érvényes megújulós részarány

• Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv: 14,65%-os célkitűzés
vállalása
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III.
Megújuló energiapolitikai irányvonal
Magyarországon

7

III. Megújuló energiapolitikai
irányvonal Magyarországon
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III. Megújuló energiapolitikai
irányvonal Magyarországon

Célszámok elérése Magyarországon
EUROSTAT – 2014
• megújuló energia részarány a bruttó végső energiafogyasztáson belül: 9,51 %
• (az EUROSTAT előrejelzése alapján 2013-2014 átlagában: 6,9 % volt)
• Az egyes szektorokon belüli megújuló részarány:
• megújuló alapú villamosenergia-felhasználás arány 7,28%

• közlekedési szektorban felhasznált megújuló arány 6,93%
• fűtés-hűtésnél az arány 12,40%.
Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben túlteljesítette a megújuló
energia részarányra vonatkozó időközi célkitűzéseket .
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III. Megújuló energiapolitikai
irányvonal Magyarországon

Jelenlegi megújuló energiafelhasználásunk összetétele
Hazánk megújuló energia felhasználási lehetőségei elsősorban a fűtési szektorban
vannak kiaknázva.
Ezt tükrözi a 2014-es év megújuló energiafelhasználásának összetétele is:

• 66 % fűtés-hűtés,
• 17 % villamos energia,
• 17 % közlekedés.

Megújuló energia ágazati mix részaránya 2014-ben
(PJ)

11,3 PJ
11,2 PJ

44,7 PJ

Hűtés-fűtés
Villamos energia
Közlekedés
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III. Megújuló energiapolitikai
irányvonal Magyarországon

Magyarország megújuló energiafelhasználásának energiaforrás szerinti
megoszlása (2014, Eurostat) [PJ]

2,5

Geotermikus energia

0,8
0,5
0,5

Hőszivattyú

43,8

Napenergia

Vízenergia
Szélenergia

5,2

Szilárd biomassza
Biogáz
Bioüzemanyag

8,2
1,8

Teljes (tényleges) megújuló energia termelés statisztikai szorzók nélkül: 1510 ktoe (kb. 64 PJ)
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III. Megújuló energiapolitikai
irányvonal Magyarországon

A háztartási méretű kiserőművek (HMKE)
beépített teljesítőképességének alakulása
MW
energiaforrások szerint (2008-2014)
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IV.
Megújuló energiaforrásból származó villamos energia
termeléshez nyújtott működési támogatási rendszer

(METÁR)
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IV. METÁR

Megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság alkalmazását
elősegítő fő támogatási programok
• A megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított villamos
energia támogatási rendszer (METÁR)
• 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós források:
KEHOP mellett a TOP, GINOP, VEKOP
• Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (kvótabevételekből) 2014-től:
Otthon Melege Program
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IV. METÁR

Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott
környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C
200/01)
Az új támogatási programokra vonatkozó alapfeltételek:
• a támogatást a piaci áron felül fizetett felárként (prémium) kell nyújtani,
amennyiben a termelők közvetlenül a piacon értékesítik a villamos energiát;
• a kedvezményezetteknek szokványos kiegyenlítési feladataik vannak,
amennyiben vannak likvid, napon belüli piacok;
• intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a termelőket ne
ösztönözze semmi arra, hogy negatív árak esetén is termeljenek villamos
energiát
• új támogatás csak versenyeztetéses (tendereztetéses) ajánlattételi
eljárásban nyerhető majd el 2017-től.
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IV. METÁR

Miért kell a METÁR?
•

A METÁR a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi
és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás
követelményeinek megfelelően dolgoztuk ki.

•

Megújuló energiatermelést ösztönző működési támogatási
rendszer, amely a 2020-as megújuló energiapolitikai célok teljesítését
szolgálja.

•

A METÁR költséghatékony lesz, a terheket az ipari fogyasztók
viselik.

•

METÁR-t be kell jelenteni az Uniónak, így a METÁR indulása Uniós
jóváhagyáshoz kötött.

•

Elősegíti a megújulók piacintegrációját.
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IV. METÁR

METÁR jogszabálycsomag
a) Koncepció
- A szakmapolitikai döntések alapján készült koncepció egyeztetése az
iparági képviselőkkel megtörtént (2016. január)

- COM-nak előzetes egyeztetésre (2016. január)
b) Jogalkotás: VET és 389/2007. Korm. rendelet módosítás, új METÁR
kormányrendelet előkészítése (parlament előtt)

c)

További jogalkotási feladatok (NFM, MEKH rendeletek)

Megfelel a Bizottság nyújtott környezetvédelmi és
energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás
követelményeinek .
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IV. METÁR

METÁR bevezetésének tervezett ütemezése
2016. február/március

- törvény, kormányrendelet egyeztetése
- NFM rendelet(ek) előkészítése

2016. április

- Kormány ülés, benyújtás az Országgyűlésnek

2016. június

- törvény, kormányrendelet, NFM rendelet
véglegesítése

2016. folyamatban van

- EU prenotifikációs eljárás

2016. július/augusztus

- EU notifikációs eljárás indítása
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IV. METÁR

Kötelező átvétel és a kiserőművek és demonstrációs projektek
•

0,5 MW alatti erőművek esetén a MAVIR fizeti a kiegyenlítő energia költségeit és az áramot a
MAVIR értékesíti a HUPX-en.

•

A 0,5-1,0 MW közötti erőművek esetében a termelő értékesíti az áramot a piacon, és a
termelő fizeti meg a kiegyenlítő energia költségeit, de nem kell tendereljáráson részt vennie.

•

a kötelező átvételi ár és a 0,5 MW és 1 MW közötti erőművekre alkalmazandó
„adminisztratív” prémium meghatározásának alapjául szolgáló bázisárakat a METÁR
kormányrendelet tartalmazza. A számítási módszertant MEKH rendelet fogja szabályozni.

•

A demonstrációs projektek kapacitástól függetlenül kivonhatóak az előírások alól (nem kell
versenyezni).

www.sikerado.hu

www.people.inf.elte.hu

www.alternativenergia.hu

www.think.transindex.ro

www.trayport.com
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IV. METÁR

METÁR fogalmi rendszere

METÁR fogalmi rendszer
Kötelező átvételi rendszer (KÁT)

Prémium rendszer

Új belépő
0,5 MW alatti,
valamint
demonstrációs
projektek

Pályázat nélkül
0,5 MW – 1MW

* Másféle számítási mód
amennyiben fosszilis és alternatív
tüzelőanyag felhasználására
egyaránt alkalmas az erőmű

Pályázat
1MW és felett, valamint a
szélerőművek

Adminisztratív
Prémium

Barna
prémium
Referencia
piaci ár
KR

Támogatott ár
MEKH R.

Referencia
piaci ár
Korm. Rend.

Prémium
Támogatott ár
Aukció

Támogatott ár
Korm. Rend.

Kötelező
átvételi ár
Korm. Rend.

Barna prémium*
(Megtérülés utáni szilárd
biomassza, biogáz)

Zöld prémium
(Új belépők 0,5 MW felett)

Referencia
piaci ár
KR
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IV. METÁR

A prémium típusú támogatás
•

Az erőműveknek a termelt zöld áramot a szabadpiacon kell értékesítenie.

•

A piaci referencia ár (HUPX átlagár) a támogatott árra kerül kiegészítésre
(prémiumként).

•

Prémium viszonyítási alapja a piaci referencia ár, nem a termelő által a piacon elért ár.

•

Termelő bevétele: piaci értékesítés + prémium = támogatott ár.

•

Barna prémium: a biomassza/biogáz erőművek értékcsökkenését követően a fosszilis
tüzelőanyagra való átállás elkerülésére.

•

A hulladék biomasszának minősülő arányának mértékében lehet prémiumra pályázni a
hulladék égető erőműveknek is.
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IV. METÁR

Versenyeztetéses ajánlattételi eljárás
• A támogatási jogosultságokat alapvetően versenyeztetés révén kell kiosztani a
költséghatékonyság érdekében.

• A pályázati rendszer rugalmasan szabályozhatóvá teszi az újonnan belépő termelési
kapacitások nagyságát.
• 2016-ban elég a belépő új megújuló kapacitás 5%-át tendereztetni.
• 2017. január 1-től már csak pályázat keretében lehet kiosztani a támogatási
jogosultságokat.
• METÁR rendszerben nem kötelező a tendereztetés az 1 MW alatti erőművek, a
demonstrációs projektek esetében, de kötelező minden szélerőmű esetén .
• A pályázati eljárás során elnyerhető prémium támogatások legfeljebb 20 évre
szólnak.
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IV. METÁR

A METÁR előnyei
• METÁR rendszer terheit továbbra is az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
villamos-energiafogyasztók fogják viselni (nem a lakosság).

• Éves támogatási keret meghatározása szükséges a terhek korlátozására a
tenderezés nélküli támogatásoknál.
• A versenyeztetési eljárásnál a költség a tenderkiírásokkal szabályozható –
piacalapú pályázat.
• A METÁR bevezetése nélkül a 2020-ig beszerzendő, az Uniós kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges villamosenergia-mennyiség a becslésünk alapján
27%-kal lenne költségesebb!
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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