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Európában a megújulóenergia-fel-
használás az elmúlt évben folya-
matosan, egyenletesen növeke-
dett, éves átlagban az EU28-ban
5,5%-kal nőtt. A megújulók aránya
ennél is gyorsabb ütemben növe-
kedett, éves átlagban 6,4%-kal .
201 5-ben a tel jes megújulóenergia-
felhasználás megközelítette a 8000
PJ-t, amely a bruttó végső energia-
felhasználáshoz viszonyítva 1 6,7%-
os arányt jelent. Ez lényegesen –
megközelítőleg 3 százalékponttal -
meghaladja a Nemzeti Cselekvési
Tervekből kirajzolódó növekedési
pályát. Ha az elmúlt években meg-
figyelt trend folytatódik, akkor a
2020-as 20%-os megújuló-arány
elérhetővé vál ik.

A megújulóenergia-felhasználás összetétele kis-
mértékű változáson ment keresztül : míg 2004-
ben a hőszektor 59,2%-át adta a tel jes megúju-
lóenergia-felhasználásnak, addig az az arány
201 5-re 50,3%ra csökkent. A legnagyobb mérték-
ben a közlekedési szektor megújulóenergia-fel-
használása nőtt 2,9%-ról mintegy 8%-ra. Végül a
vi l lamosenergia-szektor esetében részaránya a
kezdeti 37,8%-ról 41 ,7%-ra növekedett. Ebből
következően, ha a trend folytatódik, akkor pár
éven belül az áramszektor megújulóenergia-fel-
használása meghaladhatja a hőszektor megúju-
lóenergia-felhasználását.

Ha az egyes szektorok megújuló-arányát vizsgál juk
az adott szektort bruttó végső energiafel-
használásában, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a
vil lamosenergia-szektorban a legmagasabb. 201 5-
ben közel 30%-os volt a megújulók aránya, szem-
ben a 2004-es 1 4%-kal. Érdekes trend, hogy ezen
szektor esetében a megújulók arányában egy
jelentős ugrás tapasztalható 201 0-től kezdve: míg
addig átlagosan 0,8%-kal bővült a megújuló arány
a szektoron belül , addig 201 0 után 1 ,4%-kal. A
többi szektor esetében ilyen jelentős töréssel nem
találkozunk. A közlekedés szektor esetében 201 1 -
ben csökkent jelentőset a megújuló-felhasználás.
Ez valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy sok
tagál lam a 201 0-es 5%-os cél tel jesítése után
visszafogta a bekeverési arányt.

A négy legnagyobb megújulóenergia-felhasználó
ország (Németország, Franciaország, Olaszország
és Svédország) adja az európai felhasználás 50%-
át. Svédország kivételével a megújulók aránya
ezekben az országokban 1 5-20% között alakult,
míg Svédország az egész EU-ban a legnagyobb
megújuló-aránnyal bír: tel jes bruttó felhaszná-
lásának 54%-át adják a megújuló energiafor-
rások. Ez két fő forrásból táplálkozik: egyrészt a
vi l lamosenergia-szektor esetében a vízerőművek
jelentős hányadot képviselnek a termelési mix-
ben, másrészt a biomassza hőcélú felhasználása
igen jelentős mind az egyedi fűtésben, mind
pedig a távhőben. Svédország abból a szempont-
ból is ki lógó ország, hogy a közlekedési célú
energiafelhasználásból 24%-kal részesülnek a
megújulók.
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1 . ábra: Az európai megújulóenergia-felhasználás alakulása a három fő szegmensben, a
RES-arányok bemutatása

Forrás: 2015. évre vonatkozó SHARES adatbázis
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Általánosságban elmondható, hogy az északi or-
szágok (Finnország, Lettország, Dánia, Észtország)
igen előkelő, jel lemzően 30% körül i megújuló-
aránnyal bírnak. Ezzel szemben sok olyan or-
szágot találunk a l ista alsó végén, amelyek
helyezése első ránézésre meglepő lehet: az
Egyesült Királyságban ez az arány mindössze
8,2%, míg Hol landiában 5,8%, ennél csak Máltáé
és Luxemburgé alacsonyabb. Ennek oka részben
a természeti adottságokból is következik: nagyon
kicsi a vízerőművek aránya, i l letve a biomassza-
felhasználás mértéke is alacsony szinten van.

Magyarország a középmezőnybe tartozik: a
megújulóenergia-felhasználás 1 1 0 PJ volt, amely
a bruttó végső energiafelhasználáshoz viszonyít-
va 1 4,5%-os arányt jelent - ez felette van a 2020-
ra vál la lt 1 3%-os aránynak, és megközelíti az or-
szág saját vál la lását.

Ha tüzelőanyag-összetétel alapján vizsgál juk a
megújuló energiaforrások térnyerését, akkor azt
az érdekes trendet tapasztal juk, hogy abszolút
értékben a biomassza-felhasználás növekedett a
legnagyobb mértékben, több mint 2000 PJ-la l
2004 óta. Ezt részben magyarázza, hogy sok or-
szágban – hasonlóan hazánkhoz – korrigálták a
háztartási biomassza-felhasználás mértékét
kiszámító statisztikai módszertant, sok ország
esetében ez az egyszeri korrekció 2-3-szoros,
összességében legalább 200 PJ-os növekedést is
jelenthet. A biomassza-felhasználás növekedése
a tel jes megújulóenergia-felhasználás növeke-
désének közel felét, 47%-át adta. A szélenergia
térnyerése volt a második legnagyobb, 2004 és
201 5 között 875 PJ-la l növekedett a szélenergia-
termelés, amely az összes megújuló-felhasználás
növekedésének 20%-át adja. Jelentős még a
napenergia (fotovoltaikus és napkol lektorokból
nyert) és a bioüzemanyagok felhasználásának
növekedése, mindkét tüzelőanyag-típus a
növekedés 1 2%-át adta.
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2.ábra: A megújuló-felhasználás nagysága és a megújuló-arány kapcsolata 201 5-ben

Forrás: Eurostat1

3. ábra: Az ipari energiafelhasználás energiaforrás szerint

Forrás: 2015. évre vonatkozó SHARES adatbázis

1 Az Eurostat-adatok magasabb értékeket
mutatnak, mint a SHARES adatbázisban
találhatóak. Ez részben annak köszönhető, hogy a
SHARES esetében az időjárásfüggő termelők
esetében a kihasználtsági mutatókat korrigálják
egy adott évben, illetve nem minden energiaforrást
ismer el a SHARES megújulóként a Megújuló
Direktíva alapján.
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Az Európai Bizottság februárban
közzétett értékelése szerint az
Európai Unió a végső energia-
fogyasztás alakulása alapján 201 4
végére gyakorlati lag elérte a 2020-
ra kitűzött energiahatékonysági
célt.1 A közlemény szerint ugyanis a
tel jes végső felhasználás, amely
1 062 Mtoe-t (44 500 PJ) tett ki 201 4
folyamán, 2,2 százalékkal kevesebb
a végső energiafelhasználásra von-
atkozó indikatív célértéknél, ami a
tagországok vál lalásainak össze-
sítése alapján 1 086 Mtoe (45 469
PJ). Az Eurostat időközben köz-
zétett, 201 5-re vonatkozó adatai
alapján azonban 201 5-ben nem
csökkent tovább a végső ener-
giafogyasztás, hanem 1 084 Mtoe-ra
növekedett (45 383 PJ), ami ugyan még mindig
alacsonyabb a célértéknél, de felmerül a kérdés,
hogy vajon egy emelkedő trend kezdetét jelzi , vagy
a következő években ismét mérséklődik a
fogyasztás. Az energiahatékonysági eredmények
ugyanis el lentétes hatást váltanak ki a gazdasági
bővülés okozta energiaigény-növekedéssel ,
miközben 2030-ig 30%-os csökkentési célt kel lene
elérni az Unióban.

Az elmúlt 1 0 évben tapasztalható végső energia-
felhasználási adatokat tüzelőanyagok szerint vizs-
gálva 1 5% körül i csökkenést tapasztalhatunk a

fosszi l is alapú energiafogyasztásban (szi lárd
tüzelők, kőolaj , földgáz), 1 3%-os csökkenés figyel-
hető meg a hőenergia felhasználásában, míg a
vi l lamos energia fogyasztása csupán 2%-kal mér-
séklődött2 (ld . az 1 . ábrát). A fosszi l is alapú ener-
giafogyasztás csökkenésében fontos szerepe van
a megújuló energiaforrások térnyerésének,
amelyek felhasználása a vizsgált időszak folya-
mán 47%-kal bővült. Fontos megjegyezni , hogy
mind a hőenergia, mind az áram – mint másodla-
gos energiaforrás – részben megújuló források-
ból származik, ezért a megújulók tel jes arányának
növekedése ennél magasabb. Az egyes tüzelők

tel jes felhasználáson belül i ará-
nyait vizsgálva elmondható, hogy
míg a fosszi l is tüzelők aránya
külön-külön 1 -2 százalékkal ,
összességében pedig 5%-kal
csökkent (71 -ről 66%-ra), a hő-
energia részesedése nem válto-
zott (4%), a vi l lamos energia
felhasználási aránya viszont közel
2%-kal , 20-ról 22%-ra nőtt. Az
ábrán feltüntettük a vi l lamos-
energia-fogyasztás részarányának
alakulását is.

A következő ábra a tel jes végső
felhasználás ágazati megoszlását
mutatja. Bár az ipari energia-
fogyasztás mértéke és aránya is
csökkent 2005 óta, a 201 0-es,
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1 . ábra: Az EU végső energiafelhasználásának trendje erőforrások szerint és a
villamosenergia részesedése, 2004-201 5

2. ábra: Az EU végső energia- és villamosenergia-fogyasztásának fő szektorok közötti
megoszlása, 2005, 201 0 és 201 5

1 EU Fact Sheet: Towards reaching the 20% energy efficiency target for 2020, and beyond, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
2 A változás mértékét a 2005-ös és 2015-ös értékek különbségének 2005-ös értékhez viszonyított százalékos arányaként határoztuk meg.

Forrás: EUROSTAT

Forrás: EUROSTAT
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válság utáni ál lapothoz képest az ipari fogyasztási
arány enyhén megnőtt (25%-ra). A legnagyobb
felhasználó ágazat, a közlekedés energia-
fogyasztása abszolút értékben nem bővült,
aránya azonban 2005-höz képest 31 %-ról 33%-ra
növekedett. A háztartások 201 0-ben még
növelték fogyasztási arányukat 2005-höz képest,
201 5-re azonban már a 2005-ös érték alá
csökkent felhasználásuk mind abszolút értékben
mind az arányokat tekintve; 201 5-ben 25%-al
részesedtek a végső energiafelhasználásból . A
szolgáltatási szektor 1 3,5%-os részaránnyal ren-
delkezik, a 2005 után tapasztalható növekedés az
ágazatok közötti átrendeződésnek köszönhető,
201 0-et követően viszont már – az EU tel jes fel-
használását tekintve – csökkenő trendet tapasz-
talhatunk a szektor felhasználásában.

A végső energiafogyasztáson belül a vi l lamos-
energia szerepét vizsgálva a legfontosabb ten-
dencia, hogy az ipari szektor áramfogyasztási
részaránya lecsökkent a szolgáltatási szektor
javára. Az egyes tagországokat külön-külön
megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 4 ország
kivételével mindenhol növekedett a szolgáltatási
szektor vi l lamosenergia-felhasználása az elmúlt

1 0 évben. A közlekedés és a mezőgazdaság
részesedése az áramfogyasztásból igen csekély,
csupán 2% körül i , de mindkét szektornál enyhe
emelkedés tapasztalható 201 0-et követően. A
háztartások áramfogyasztásának részaránya
összességében gyakorlati lag nem változott, de a
felhasználás növekedett, és országonként is
jelentős eltérések mutatkoznak. 1 8 tagál lamban
fogyasztottak többet a háztartások, mint 1 0 éve,
de az emelkedést valamelyest el lensúlyozza a
többi 1 1 országban – azon belül is leginkább
Németországban, Belgiumban és az Egyesült
Királyságban – bekövetkezett csökkenés.

A 3. ábra az energiafelhasználás 2005 és 201 5
közötti változását ábrázol ja. Látható, hogy csupán
Litvániában, Lengyelországban és Máltán növe-
kedett a végső energiafelhasználás. A mel lékelt
táblázatból látszik, hogy ezek közül az országok
közül egyedül Lengyelország tekinthető nagyobb
felhasználónak. A tel jes fogyasztáscsökkenés 1 2
országban járt együtt a vi l lamosenergia-fogyasz-
tás növekedésével , vagyis ezekben az országok-
ban az áramfogyasztás irányába történő elmoz-
dulás figyelhető meg.
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EU28 45 383
EL 691
ES 3 369
PT 671
IT 4 875
UK 5 500
SK 422
RO 917
IE 470
LU 167
NL 2 031
FR 6 034
DK 584
CY 69
HR 276
CZ 1 013
BG 398
LV 159
SE 1 330
HU 725
SI 196
FI 1 012
EE 116
DE 8 881
BE 1 498
AT 1 146
LT 204
PL 2 606
MT 24

3. ábra: Teljes végső energiafogyasztás és villamosenergia-fogyasztás változása tagországonként, 2005 és 201 5 között
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201 7 tavaszán megjelent az európai energiasza-
bályozók egyesületének, a CEER-nak (Counci l of
European Energy Regulators) aktuál is Megújulós
helyzetjelentése (CEER RES Status Report, 201 7),
mely az EU tagál lamok regulátorainak adatszol-
gáltatása alapján készült. A CEER-jelentés átfogó
képet ad az EU 28 tagál lamában a támogatott
megújuló alapú vi l lamosenergia-termelés ala-
kulásáról , s amiben valóban unikál is adatforrást
jelent, hogy ez a jelentés ismerteti a legmeg-
bízhatóbban megújuló vi l lamosenergia-termelés
költségeit és a tagországok erre fordított költ-
ségvetését. A jelentés bemutatja, hogy az egyes
tagál lamok milyen költségekkel támogatják a
megújuló alapú vi l lamosenergia-termelést, és en-
nek milyen hatása van ezen erőforrások elter-
jedésére.

A jelentés ezen túlmenően is igen gazdag informá-
cióforrás: a megújuló vil lamosenergia-termelésben
nemcsak a támogatás nagyságáról, hanem az
egyéb integrációs kérdésekről is kapunk benne
összefoglaló táblázatokat, valamint tagál lamokra
lebontott áttekintéseket. Többek között az alkal-
mazott támogatások fajtáiról (kötelező átvétel ,
prémium, zöld bizonyítvány), a menetrendezési
kötelezettségekről, a csatlakozási feltételekről és
az ezekben történt változásokról nyújt össze-
foglaló információt a kiadvány.

A mostani cikkünkben három területre kon-
centrálva adunk áttekintést a 201 2 és 201 5 között
lezaj lott folyamatok EU-s és magyar trendjeiről ,
amelyeket a jelentés felvázol . Többek között a tá-
mogatott megújuló vi l lamosenergia-termelés
nagyságát, azok költségszintjét és az erre for-
dított tel jes megújulós költségvetést mutatjuk be.
Ehhez az idei és a két évvel korábbi CEER-

jelentést használ juk forrásként, melyek a 201 2-
201 5-ös éveket fedik le (CEER 201 5, CEER 201 7).

A támogatott megújuló vi l lamosenergia-termelés
a 201 2-es 406 TWh-s szintről 201 5 végére 534
TWh-s szintre emelkedett, ami 31 %-os bővülést
jelent három év alatt, éves szinten egy 9,5%-os
növekedésnek felel meg a lefedett 20 európai or-
szág szintjén (EU 20). 1 Mindeközben hazánkban
az 1 862 GWh-s támogatott megújuló alapú ter-
melés 2402 GWh-ra bővült, ami majdnem meg-
felel az EU-s átlagos növekedésnek 29%-os
bővüléssel a 3 év alatt (8,8%-os átlagos éves
növekedés). Az alábbi táblázat részletesen
mutatja be az éves növekedéseket két országcso-
portra: a négy legnagyobb megújulóenergia-ter-
melő országra (Németország, Olaszország,
Spanyolország és az Egyesült Királyság) és a
’benchmarkot’ jelentő környező országokra.

A legnagyobb növekedést a napenergia terme-
lése mutatta, ahol 48%-os bővülést figyelhettünk
meg EU20-as szinten (1 3,7%-os átlagos éves
növekedéssel), bár nagyságrendi leg még mindig
a szélenergia termelése a vezető megújuló ener-
giaforrás. Összességében a támogatott megújuló
energia részaránya 1 2,6%-ról 1 5,5%-ra nőtt 201 4-
re (201 5-re még nem publ ikál adatot a jelentés).

A táblázat jól i l lusztrál ja , hogy a napenergia volt a
legdinamikusabban fej lődő technológia, amit az
tengeri szél és a bioenergia térnyerése követett.
A ’benchmark’ országokban még erőtel jesebb a
PV növekedése, köszönhetően az alacsonyabb
bázisnak, de régiónkban a biomassza-felhasz-

1 Az adatok 19 EU-s országra lettek leszűkítve, mivel 9 ország nem jelentetett meg minden adatot a két felhasznált jelentésben, a 20. vizsgált ország
Norvégia. Nem szereplő országok: Bulgária, Ciprus, Írország, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Szlovákia, Szlovénia.

Bioenergia Geotermikus Víz Nap

Szél 

(szárazföldi) Szél (tengeri)

Teljes 

megújuló

Németország 6,3% 73,8% 4,8% 11,5% 13,4% 124,5% 12,2%

Olaszország 10,0% 5,8% 8,0% 5,7% 4,5% 6,8%

Spanyolország -4,0% -21,6% 9,3% -10,5% -7,1%

Egyesült Királyság 25,1% 7,1% 77,1% 22,9% 32,6% 27,7%

Ausztria 0,7% 1,9% 51,7% 24,4% 12,1%

Csehország 23,9% 0,3% 2,2% 10,9% 11,9%

Magyarország 18,0% 3,3% 216,8% -3,7% 8,9%

Románia 66,3% 15,1% 484,1% 23,3% 34,1%

EU 20 8,2% 7,8% 1,1% 13,7% 5,9% 61,0% 10,4%

1 . táblázat: Éves növekedési üteme a támogatott megújuló alapú termelésnek – EU20 és válogatott tagállamok (201 2-201 5)
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nálás is igen jelentős növekedésen ment keresz-
tül . Az országok közül érdekes a tendencia
Spanyolországban, ahol csak a támogatott nap-
energia bővülését figyelhetjük meg, i l letve Cseh-
ország példája, ahol a 201 0-ig tartó PV boom
után a technológiára adott támogatásokat jelen-
tősen korlátozták. Hazánk a benchmark országok
között a legkisebb növekedést mutatta a tel jes
megújuló-termelésre vetítve, de nap- és bioener-
giában dinamikus éveket zártunk.

A támogatási költségek alakulása az egyik legfon-
tosabb információ a CEER-jelentésben. A tel jes
megtermelt vi l lamosenergia-termelésre vetítve az
átlagos faj lagos támogatás meglehetősen stabi l
képet mutat. Ha a jelentésekben szereplő tagál-
lami támogatási szinteket tekintjük, azt az érde-
kes képet kapjuk, hogy a 201 2-es 1 07 EUR/MWh
átlagos támogatási szint után 1 1 0 EUR/MWh szin-
ten stabi l izálódott a következő három évben a tá-
mogatások faj lagos szintje. A CEER-jelentés
megtisztította a ’bruttó’ támogatási szintet
(lényegében egy KÁT-szintű támogatást) a
nagykereskedelmi ártól , azaz a CEER értékei már
csak az addicionál isan szükséges (nettó) támoga-
tási szintet mutatják. A következő táblázatunkban
a nettó támogatás átlagos éves növekedési
ütemét mutatjuk be 201 2-201 5 között (a támoga-
tási szintek a jelentésekben elérhetőek).

Az egyik fő megál lapítás, hogy első ránézésre az
EU-tagországok támogatási rendszereikben nem
tudták érvényesíteni a megújulós technológiák
árcsökkenését, hiszen kismértékben még emel-
kedett is a nettó faj lagos támogatás nagysága

(1 07 EUR/MWh-ról 1 1 0 EUR/MWh szintre, éves
átlagban 0,9%-kal). Egyedül a PV technológia ese-
tén látszik, hogy sikerült szignifikánsan lej jebb
vinni a faj lagos támogatást, azonban ez az ár-
csökkenés a többi technológia esetén a legtöbb
országban már nem figyelhető meg.

A jelentés számai azonban önmagukban csalóka
képet nyújtanak, hiszen a periódusban bekövet-
kezett jelentős nagykereskedelmi árcsökkenés
pontosan azt eredményezte, hogy az árcsökkenés
egy részét oda kellett adni a megújuló termelőknek,
pontosan a KÁT működési logikája miatt. Ha ezt a
hatást is figyelembe vesszük, akkor már 201 2 és
201 5 között egy 1 1 EUR/MWh körüli árcsökkenés
(1 0 % körüli) mutatkozik a megújulók bruttó fajla-
gos támogatásában. Ha figyelembe vesszük a né-
met nagykereskedelmi árat mint ’benchmarkot’,
akkor a 201 2-es átlagos 42,63 EUR/MWh-s ár 31 ,20
EUR/MWh-ra csökkent, amely különbség növelte a
nettó támogatásszükségletet.2

Így elmondható, hogy egy körülbelül 1 0% körül i
átlagos bruttó támogatáscsökkenés lezaj lott a
tagál lamokban (természetesen ez piaconként
változó szinten), mely hatást ugyanakkor a nagy-
kereskedelmi árcsökkenés semlegesítette. A vizs-
gált EU20-átlagban azt figyelhettük meg, hogy a
megújulók nettó faj lagos támogatása (MWh-ra
vetítve) nem csökkent, a támogatásra fordított
megújulós költségvetés így a mennyiségek növe-
kedésével arányosan nőtt: 43 mil l iárd EUR-ról 59
mil l iárd EUR-ra (átlagos éves növekedési üteme
1 1 %), míg Magyarországon 99 mil l ió EUR-ról 1 60
mil l ió EUR-ra (1 7% átlagos éves növekedési
ütemnek megfelelve).

Forrás: https://www.energy-charts.de/price_avg.htm

Bioenergia Geotermikus Víz Nap
Szél

(szárazföldi)

Szél

(tengeri)

Teljes

megújuló

Németország 3,6% 4,2% 7,4% -4,7% 3,5% 6,7% -0,5%

Olaszország 9,8% -0,3% 7,1% -5,0% 6,5% 0,0%

Spanyolország -4,5% -6,5% -7,1% -5,3% 2,6%

Egyesült 

Királyság
-1,3% 4,2% -19,0% 6,8% -13,3% -1,3%

Ausztria 4,0% 68,9% -6,8% 21,9% 9,4%

Csehország -1,9% 8,9% -1,8% 5,7% -5,7%

Magyarország 6,9% 22,6% 5,5% 6,7% 7,7%

Románia -5,1% -5,1% -5,1% -5,1% -5,1%

EU 20 0,9%

2. Táblázat: A nettó fajlagos támogatás változásának éves növekedési üteme a megújulós termelésnek – EU20 és válogatott tagállamok
(201 2- 201 5, €/MWh alapon számítva, nagykereskedelmi ártól tisztítva)
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A megújulók európai piacon megfigyelhető
drasztikus költségcsökkenése miatt több ország a
piaci helyzethez viszonyítva jelentős mértékben
túltámogatta ezen áramforrások telepítését. En-
nek következtében egyre több helyen az aukción
keresztül i prémiumrendszerek váltak a megújuló
vi l lamosenergia-termelés támogatásának elsőd-
leges eszközévé. Ebben a cikkben az utóbbi egy
év fontosabb megújuló-aukcióinak eredményeit
foglal juk össze.

A megújuló technológiák versenyképességének
erőtel jes növekedést igazol ja, hogy az IRENA
elemzése alapján vi lágviszonylatban az átlagos
aukciós árak 201 0 és 201 6 között jelentős
csökkenésen mentek keresztül . Míg 201 0-ben az
átlagos naperőművi aukciós ár majdnem a 200
EUR/MWh-t is elérte és még a szélerőművek
esetén is 65 EUR/MWh körül mozgott, addig
mindkét technológia esetén ez 201 6-ra 50
EUR/MWh körül ire csökkent. Vagyis az áresés
mel lett egy erőtel jes konvergencia figyelhető meg
a nap- és a szélerőművek aukciós árai között.

A 201 6-1 7-es évek fontos mérföldkőnek tekint-
hetők az európai megújuló aukciók vonatko-
zásában. Az időszak legnagyobb vihart kavart
eseménye egyértelműen az első németországi
tengeri szélerőmű pályázata volt, mely 201 7 ápri-
l isában záródott le. Az aukció keretében 1 490
MW kapacitás megépítésre lehetett pályázni. Az
eredmény több szempontból egyedinek tekint-
hető. A németországi pályázaton kialakult átlagos
4,4 EUR/MWh-s támogatási összeg kevesebb,
mint a tizede a 201 6. decemberi hol landiai és a
novemberi dániai tengeri szélerőművi aukciók át-
lagárainak (54,5 EUR/MWh, i l letve 50 EUR/MWh).

Külön érdekesség, hogy az elnyert 1 490 MW-i ka-
pacitásból 1 380 MW-ot a Dong Energy és az
EnBW 0 EUR/MWh-s ajánlattal szereztek meg,
vagyis ezek az erőművek a megtermelt áramot
piaci áron fogják értékesíteni. Ezzel a vi lág első
olyan tengeri szélerőműparkjai lesznek, melyek
támogatás nélkül fognak vi l lamos energiát
előál l ítani .

Az egyszerű értelmezés szerint az elemzők
jelentős mértékben felülbecsülték a tengeri
szélenergia kitermelésének technológiai költ-
ségeit, melyet a piaci szereplők jobban ismernek
és ők jóval drasztikusabb költségcsökkenésre

számítanak, mint az általános vélekedés. Ebben
az esetben nehezen magyarázható azonban,
hogy az időben nem túl távol eső, más európai
tengeri szélerőművi aukciókon miért születtek
nagyságrendekkel magasabb ajánlatok. A német
aukciónak volt pár specifikus eleme, mely magya-
rázhatja a szokatlanul alacsony árakat.

Fontos megjegyezni , hogy az előre kialakított
telephelyeken összesen 31 00 MW kapacitás ál l
rendelkezésre, melyre két aukció keretében lehet
ajánlatott tenni 1 . Ezen felül i tengeri szélerőművi
kapacitások építésére csak új telephelyek kiala-
kítása után lenne lehetőség. A pályázható kapa-
citásokért meglehetősen éles a verseny, ugyanis
az első aukción 6000-7000 MW-nyi potenciál is
projektnek volt részvétel i engedélye. Emel lett a
nyertes ajánlattevőknek meglehetősen sok idő ál l
rendelkezésre, hogy megvalósítsák a projekteket,
a három a támogatásmentes erőműparkot 2024-
re, i l letve 2025-re kel l megépíteni. Ez a tény páro-
sul azzal , hogy a német szabályozás szerint
viszonylag alacsony büntetést kel l fizetni a kivi-
telezőnek, ha nem valósítja meg a projektet,
melynek értelmében az elnyert engedélyek szá-
mos elemző szerint egy opcióként is értelmez-
hetők. Ezt tovább erősíti , hogy a német aukciós
szabályok szerint az ajánlati ár csak egy minimum
jövedelmet biztosít, nem korlátozza a maximum
bevételt, szemben például az Egyesült Királyság-
gal , ahol őszre várhatóak a legfrissebb tengeri
szélerőművi aukciók eredményei. Vélhetően ezen
tényezők összessége vezetett a kialakult 0
EUR/MWh-os ajánlatokhoz.

Rekordalacsony ajánlatok születtek a 201 7.
májusi spanyolországi megújuló-pályázaton is. Az
aukció különlegessége volt, hogy a jelenleg
jel lemzőbb gyakorlattól eltérően az aukció nem
volt technológiaspecifikus. A pályázat másik
érdekessége, hogy meglehetősen sok, 3 GW-nyi
összkapacitás építésére lehetett ajánlatot tenni.
Ennek oka, hogy Spanyolországban 201 3 óta nem
épült érdemi új megújuló kapacitás, mivel vissza-
vágták a megújuló áramforrások támogatását,
aminek következtében veszélybe került az ország
2020-as európai uniós cél ja inak tel jesítése. Ennek
köszönhető, hogy a projektek megvalósításának
határideje 201 9. december 31 .

Az aukción szinte minden kapacitást a szélerő-
művek nyertek 43 EUR/MWh-s átlagáron, mely
szárazföldi szélerőművek esetén európai rekord-

1 A fennmaradó 1610 MWkapacitásra vonatkozó aukció 2018 áprilisában kerül kiírásra.
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nak számít. Összehasonlításként: a
201 7. májusi németországi száraz-
földi szélerőművekre kialakult átla-
gos ár 57 EUR/MWh volt. A spanyol
pályázaton a szélerőműveken kívül
egyetlen 1 ,5 MW-os napelempro-
jekt, i l letve 1 9,3 MW egyéb tech-
nológia kapott építési engedélyt.

A pályázattal kapcsolatban a
Spanyol Napenergia-szövetség
(UNEF) ti l takozását fejezte ki , ugya-
nis ál l ításuk szerint a pályázati
kiírás diszkriminatív volt a naperő-
művek számára a szélerőművekkel
szemben, ami leginkább két pont-
ban fogható meg. Az egyik, hogy a
szélerőművek esetén az ajánlattevők a referen-
ciaárhoz képest maximum 63,43%-al , míg a
napelemek esetén csupán csak 51 ,22%-kal
ajánlhattak olcsóbb árat2. A másik pedig, hogy
egyenlő ajánlati árak esetén minden esetben az a
projekt volt preferált, amely több órában tud
vi l lamos energiát szolgáltatni . Az UNEF ál l ítása
szerint ha a napenergia versenyképesebb is, mint
a szélenergia, az aukciós mechanizmus így is az
utóbbit részesítette volna előnyben, ezért jogi
útra terelték a kérdést.

Szintén májusban tartották meg Németország-
ban az első szárazföldi szélerőművi aukciót is,
mely 57 EUR/MWh átlagárat eredményezett. En-
nek az aukciónak külön érdekessége, hogy az
összes benyújtott ajánlat 70%-át közösségi pro-
jektek tették ki , amelyek végül a tel jes elnyerhető
kapacitás (807 MW) 96%-át szerezték meg.

A napenergiára kiírt pályázatok is lezárultak az
elmúlt időszakban. Németországban ez év júniu-
sában befejeződött egy újabb napelem-aukció,
amelyen első alkalommal volt lehetősége nagymé-
retű PV projekteknek is pályázni. A kialakult átlagár
56 EUR/MWh volt, összesen 201 MW-nyi kapacitás
került kiosztása. A 1 . ábra az eddigi németországi
PV aukciók eredményeit foglal ja össze. Az ábráról
leolvasható, hogy a júniusi pályázat beleil l ik az ed-
digi tendenciába, mely szerint minden egyes
tender a megelőzőnél alacsonyabb átlagárat ered-
ményezett. Megfigyelhető, hogy a 201 7. januári
eredményekhez képest a megszokottabbnál
drasztikusabb áresés volt tapasztalható. Ennek
csak részben oka a technológiai fejlődés, emellett
a jelenség a nagyméretű erőművek alacsonyabb
költségének is köszönhető.

Franciaország 201 6-ban egy új napenergiatender-
programot hirdetett, melyben 3 GW nagyméretű
napelem-kapacitást bocsájtanak árverésre hat
körben. Ennek az első fordulója idén márciusban
záródott le, melynek keretében 534,8 MW kapa-
citás került kiosztásra 62,5 EUR/MWh-s áron.

Fontos azonban kiemelni , hogy a megújuló-auk-
ció nem csak a nyugat-európai országokban
működő mechanizmus, hanem a közép-európai
régióban is kezd teret nyerni. 201 6 decembe-
rében például első alkalommal Lengyelországban
is aukciót hirdettek. Korábban az országban az
elsődleges megújuló támogatási forma a „green
certificate” rendszer volt, ám nem hatékony
működése miatt ez kiegészült az aukciós formá-
val , ezzel az országban egy hibrid támogatási
rendszer alakult ki . A lengyel szabályozó hatóság
szerint a pályázat még csak próbaverziónak
tekinthető. Ez abban is megmutatkozott, hogy a
lehetséges nyolc pályázattípusból csupán négy
került kiírására és ezek is viszonylag alacsony ka-
pacitásokkal . A hibrid rendszer következménye-
ként a lengyel aukció során különböző kons-
trukciókban lehetett pályázni új erőművek építé-
sére, i l letve meglévő erőműveknek „green
certificate” rendszerből prémium típusú rend-
szerre való áttérésre.

Az aukció során technikai problémák jelentkeztek
és felmerült annak a lehetősége is, hogy az ered-
ményeket érvényteleníthetik. A négy típusú auk-
cióból egy nem volt sikeres, ugyanis az 1 MW-nál
nagyobb biogázos erőművek átsorolása esetében
nem érkezett kel lő számú ajánlat. Nem egyér-
telmű, hogy ez az aukciós platform technikai ne-
hézségeinek az eredménye, vagy annak, hogy a
nagyobb méretű biogázos erőművek maguk
számára kedvezőbbnek ítélték meg a „green cer-
tificate” rendszert.

1 . ábra: Németországi napelem-aukciókon kialakult átlagárak és kiosztott kapacitások,
forrás: NERA (201 7) és a REKK egyéni gyűjtése
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Az aukció során végül átsoroltak 7 darab 1 MW-
nál kisebb biogázos erőművet egységesen körül-
belül 1 1 4 EUR/MWh-s ajánlattal , i l letve 49 egyéb
1 MW-nál kisebb (főként víz)erőművet. A nyertes
aukciós árak itt nagyjából 7 EUR/MWh és 1 07
EUR/MWh között mozogtak.3 Az 1 MW-nál kisebb
új telepítésű erőművek esetében leginkább
napelemek versenyeztek.4 Az el járásban végül 70
MW PV kapacitás került kiosztásra. A győztes
ajánlatok 59 EUR/MWh és 95 EUR/MWh között
szórtak.

Összeségében az elmúlt egy év aukciós ered-
ményeinek összefoglalásából két fontos követ-
keztetés vonható le. Az első, hogy a megújuló
áramtermelési technológiák versenyképeségének
növekedése folytatódott, ugyanis több országban
is rekordalacsony árak születtek az aukciókon.
Szintén látszik azonban, hogy az aukciós szabály-
ok nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni a
kimenetet, mint azt a németországi tengeri
szélerőművek példája vagy a spanyolországi
megújuló-aukciós eredmények is bizonyítják.

Ország Aukció ideje Technológia Kiosztott kapacitás Kialakult átlagos aukciós 

ár

Dánia 2016 november Tengeri szélerőmű 600 MW 50 EUR/MWh

Franciaország 2017 március PV 535 MW 62.5 EUR/MWh

Hollandia 2016 december Tengeri szélerőmű 700 MW 54.5 EUR/MWh

Lengyelország 2016 december Biogáz (átsorolás) 7 db 1 MW-nál kisebb 114 EUR/MWh

Lengyelország 2016 december Víz (átsorolás) 49 db 1 MW-nál kisebb N.A 

7-107 EUR/MWh közötti 

nyertes ajánlatok

Lengyelország 2016 december Nem technológia 

specifikus5

70 MW N.A

59-95 EUR/MWh közötti 

nyertes ajánlatok

Németország 2017 április Tengeri szélerőmű 1490 MW 4.4 EUR/MWh

Németország 2017 május Szárazföldi szélerőmű 807 MW 57 EUR/MWh

Németország 2017 június PV 201 MW 56 EUR/MWh

Spanyolország 2017 május Nem technológia 

specifikus6

3000 MW 43 EUR/MWh

3 Mivel az értékek a teljes árra vonatkoznak ez azt jelenti, hogy bizonyos befektetők úgy döntöttek, hogy a piaci árnál alacsonyabb ajánlatot tesznek.
4 Összesen 6 MW-nyi szélerőművi kapacitás építésére is tettek ajánlatot.
5 Az aukción a kapacitások nagy részét PV projektek nyerték
6 Az aukción szinte minden kapacitást a szárazföldi szélerőművek nyertek

1 . táblázat: Az elemzésben tárgyalt megújuló aukciók összefoglaló táblázata
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201 7.01 .01 -től a 201 4/C 200/01 1 EU-s Iránymuta-
tásnak megfelelő keretek között Magyarországon
el indult az úgynevezett „kis METÁR”. Az Iránymu-
tatás 201 6. január 1 -jétől csak olyan támogatási
formákat engedélyez a 0,5 MW feletti erőművek
esetén, amelyek megfelelnek a következő
kritériumoknak:

�   a vi l lamos energiát a termelőnek a
piacon kel l értékesítenie

�   a támogatás formája a piaci áron felül
fizetett felár (prémium)

�   mindenkire „normál” kiegyenlítési
szabályok kel l , hogy vonatkozzanak

�   negatív árak mel lett a termelők ne
legyenek ösztönözve a termelésre

A kis méretű (500 kW alatti) naperőművek
továbbra is tender nélkül , adminisztratív módon
igényelhetik a támogatást, KÁT formájában,
ugyanakkor a kérelmek feltételei szigorodtak 201 7
januárjától . Egyrészt rendelkezni kel l telephel lyel ,
másrészt elosztó által jóváhagyott csatlakozási terv
szükséges a kérelem benyújtásához. A legfonto-
sabb változás azonban, hogy a korábbi 25 éves
támogatási időtartamot az új szabályoknak megfe-
lelően 1 3 éves támogatási periódus váltotta, ami
összességében a támogatás nettó jelenértéket
komoly mértékben lecsökkentette. A szaldóel-
számolás megmaradt a háztartási erőművek
esetén (50 kW alatt), azonban 201 7. márciusától
bevezettek egy elosztói tel jesítménydíjat a 4 kW
feletti termelőkre. Bár ennek értéke jelenleg 0
Ft/kW, a későbbiekben a szintje könnyebben
módosítható így, hogy a díjelem már létezik.

A fenti változások életbe lépését megelőzően,
201 6. év végén a Hivatalhoz mintegy 2500
kérelem érkezett be. Ezek nagy része 0,5 MW
alatti naperőművekre vonatkozott. Ez (a háztar-
tási erőműveket nem is számítva) tel jes megva-
lósulás esetén körülbelül 2000 MW-ra növelné a
beépített PV kapacitást Magyarországon.2

Cikkünkben röviden áttekintjük, hogy mit okozna
2000 MW plusz naperőművi kapacitás a magyar
rendszerben a rendszerbiztonság, az árak
alakulása és a támogatás szempontjából .

A REKK Európai Árampiaci Modell jének segítségével
szimuláljuk plusz 2000 MW-nyi naperőművi
kapacitás rendszerbe il lesztését, és kiszámítjuk,
hogy mindez milyen hatással lenne az éves átlagos
nagykereskedelmi zsinórárakra. Ezt követően a
jelenleg érvényes támogatási szintnek megfelelő
kötelező átvételi árral kalkulálva kiszámítjuk, hogy
éves szinten milyen támogatási többletet jelentene
a beérkező új termelés, és ez fogyasztási
egységekre vetítve mekkora terhet jelentene a
támogatást finanszírozó fogyasztók számára.

A hirtelen beérkező nagy mennyiségű időjárás-
függő kapacitás hatása biztosan érezhető lesz az
elosztók és a rendszerirányító szempontjából is.
Jelenleg annyi tudható, hogy a kérelmek nagy
száma miatt lelassult a hálózati csatlakozás
folyamata. Ugyanakkor természetesen csak az az
erőmű kezdheti meg a termelést, amely rendelkezik
érvényes csatlakozási engedéllyel, így rendszer-
biztonsági szempontból nincs ok aggodalomra.

Szintén előfordulhat, hogy a nagy arányú PV
kapacitás némileg magasabb tartalék kapacitás
lekötését teszi szükségessé. Ez a támogatáson túl
további pénzügyi terhet jelenthet a fogyasz-
tóknak. Az időjárásfüggő kapacitások és a tartalék
kapacitások nagysága közötti kapcsolat azonban
nem egyértelmű: Németország esetében például
2008 és 201 5 között a beépített időjárásfüggő
kapacitások 28 GW-ról közel 80 GW-ra növe-
kedtek, miközben a lekötött tartalékok
mennyisége 20%-kal csökkent. Ehhez szükség volt
többek között a szél- és naperőművi termelés
egyre pontosabb előrejelezhetőségére, és a
napon belül i piac l ikviditásának növekedésére is,
ezek azonban hazánkban is megvalósulhatnak.
Szintén fontos megjegyezni , hogy a megfelelő
ösztönzők bevezetése (időjárásfüggő termelők
esetén is a menetrendtől való eltérés költségének
viselése) jelentősen csökkentheti a kiegyenlítő
költségeket, és ezzel párhuzamosan akár a
lekötni szükséges tartalékkapacitásokat is. Pontos
becslést a költségeket i l letően a fentiek fényében
nehéz mondani, a megfelelő tartalékkapacitás-
kínálat azonban biztosan rendelkezésre ál l : míg
Magyarországon a szabályozható kapacitások
aránya 50% körül van, a megújulóké pedig kb.
6%, addig Németország és Dánia esetén a
szabályozható kapacitások aránya 1 0-20%,

1 A Bizottság Közleménye: Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01 )
2 Bagi Attila: Az új METÁR és a hazai versenyeztetési szabályok, előadás 2017.04.27, BCE



1 2

REKK RES/EE HÍRLEVÉL | Q2 2017

miközben az időjárásfüggők a tel jes beépített
kapacitás 40%-át adják. Mindezek alapján tehát
nem tűnik kétségesnek, hogy a plusz 2000 MW
naperőművi kapacitás a rendszerbe i l leszthető,
csupán az a kérdés, hogy lenne-e komolyabb
költségvonzata.

A REKK Európai Árampiaci Model l jének (European
Electriciy Market Model , EEMM) segítségével
számszerűsítettük plusz 2000 MW naperőművi
kapacitás belépésének hatását. A referencia-
esetben a legfrissebb elérhető információk
alapján 1 38 MW naperőművi kapacitás szerepel a
model lben, ehhez képest vizsgáltuk a piacot
összesen 21 38 MW kapacitás megléte esetén. A
várakozásoknak megfelelően a merit-order hatás
tetten érhető. Összességében azonban rendkívül
kis mértékben csökkenti az éves átlagos zsinór-
árakat a nagy mennyiségű naperőmű, mintegy
0,3 EUR/MWh-val , 40,2-ről 39,9 EUR/MWh-ra
(vagyis 1 2,35 Ft/kWh-ról 1 2,26 Ft/kWh-ra).
Érdekesség, hogy Magyarországon kívül a tel jes
balkáni régióban csökkennek az árak a magyar
PV kapacitás megugrásának hatására, de csak
hasonlóan kis mértékben.

Végül kiszámítottuk, hogy az új piaci árak mel lett
a jelenleg hatályos, 201 7-re érvényes KÁT
támogatási szinteket alapul véve mekkora támo-
gatást jelentene a plusz 2000 MW naperőmű
megjelenése a magyar rendszerben. A támogatás
finanszírozása jelenleg az egyetemes szolgálta-
tásra nem jogosult vi l lamosenergia-fogyasztók
befizetéseiből történik a fogyasztásuk arányában.
A MEKH honlapján elérhető adatok szerint
csúcsidőszak, völgyidőszak és mélyvölgy-időszak
esetén is 31 ,58 Ft/kWh a kötelező átvétel i ár a 20

MW-os vagy annál kisebb naperőművek esetén.
Ez átszámítva 1 02,76 EUR/MWh-nak felel meg. Az
erőművek által termelt áram tel jes 201 7-es évre
vonatkozó, a termelés időpontját és mennyiségét
is figyelembe vevő súlyozott átlagára 38,73
EUR/MWh (1 1 ,9 Ft/kWh), ami esetünkben MWh-
nként 64,03 EUR/MWh-s (1 9,68 Ft/kWh-s)
prémiumot jelent.

Összehasonlításképp a jelenlegi beépített
kapacitás (1 38 MW) esetén az átlagár 39,56
EUR/MWh (1 2,1 6 Ft/kWh), így a prémium 63,20
EUR/MWh (1 9,42 Ft/kWh) lenne a model lezett
termelések alapján. Az egységnyi támogatás
tehát rendkívül kis mértékben változna. Az
össztermelés növekedése miatt azonban a tel jes
támogatási összeg a 201 7-es évben 2,65 mil l iárd
forintról 41 ,72 mil l iárd forintra növekedne. Ez, a
termelés növekedésével megegyezően több mint
1 5-szörös növekedést jelent, ami kétségtelenül
komoly terhet róna a jelenlegi finanszírozókra. Az
egyetemes szolgáltatásra jogosultak jelen
szabályozási keretben csak a nagykereskedelmi
árak enyhe csökkenését érzékelnék (0,3
EUR/MWh vagy 0,09 Ft/kWh), az ESZ-re nem
jogosultak azonban a megugró KÁT költségek
miatt a nagykereskedelmi árak csökkenése
el lenére egy komolyabb, több mint 1 0%-os
árnövekedéssel ál lnának szemben (4,62
EUR/MWh, i l letve 1 ,42 Ft/kWh).
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1 . táblázat: KÁT támogatás és nagykereskedelmi árak változása, valamint ezek hatása az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem
jogosult fogyasztók esetén

forrás: Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (MEKH) és saját számítások




