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M EZŐSI AN DRÁS ÉS SZABÓ LÁSZLÓ

VOLT METÁR, NINCS METÁR?
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201 7. júl iusában az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar megújul ó áramtámogatási rendszert, a M ETÁR-t. Ebből kifol yól ag
júl iusban a N emzeti Fej l esztési M inisztérium (N FM ) egy jogszabál ymódosítási tervezettel ál l t el ő, amel yet társadal mi vitára
bocsátott.1 Ebben számos technikai jel l egű jogszabál ymódosítás mel l ett három ol yan módosítási javasl attal tal ál kozhatunk,
amel y jel entősen megvál toztatja, átal akíthatja az eddigi támogatási rendszert:

 Y Technol ógiaseml eges tenderek: M íg korábban a vonatkozó jogszabál yok l ehetőséget adtak vol na technol ógia-specifikus
tenderek kiírására, az új tervezet egyértel műen kimondja, hogy a tendereket technol ógiaseml eges módon kel l
megtartani .

 Y Barna Prémium: A barna prémium éves keretét 20 mil l iárd forint összegben ál l apították meg; korábban i l yen keret nem
ál l t rendel kezésre.

 Y Jel entősen csökkentett tel jes támogatási büdzsé: A jel enl eg hatál yos 62/201 6-os N FM rendel et al apján a támogatási
korl át 20 mil l iárd forint a 201 7-2021 -es időszakban a kötel ező átvétel al á tartozó termel ők (500 kW al atti termel ők)
esetében. Ez a tel jes időszakra vonatkozik, azaz, ha az el ső évben ez l ehívásra kerül , akkor a következő években már
nem osztható ki ezen kategóriában támogatás. Ez l ecsökkent évi 1 mi l l iárd forintra, azaz a 201 7-2021 -es időszakban
összesen 5 mil l iárd forint osztható ki , de évente ebből csak 1 mi l l iárd hívható l e. H asonl ó nagyságú visszavágást
tapasztal hatunk a pál yázati el járás nél kül kiosztható, prémium típusú támogatások esetén is, ahol a javasl at al apján évi
fél mi l l iárd forint osztható ki (2,5 mil l iárd forint a 201 7-2021 -es időszakban), szemben a korábbi 1 0 mil l iárd forinttal . A
jel enl eg hatál yos jogszabál y al apján pál yázati el járásban kiosztható 1 5 mil l iárd forint, ez most l ecsökkenne évi 1
mi l l iárdra. Összességében tehát míg a jel enl eg hatál yos jogszabál yok al apján a tel jes támogatási összeg 45 mil l iárd
forint, addig ez a javasl at al apján 1 2,5 mil l iárd forintra csökkenne a 201 7-2021 -es időszakban, ráadásul azt nem l ehet
l ehívni az el ső évben, csak annak arányos részét.

1 A nemzeti fejlesztési miniszter . . . . /2017 . (. . . . . . . . ) NFM rendelete a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó

szabályok módosításáról
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Joggal merül fel a kérdés, hogy mi vál tozott taval y december
óta, amikor megjel entek a M ETÁR jogszabál yok 45 mil l iárdos
támogatási keretet meghirdetve a 201 7-2021 -es időszakra. A
vál asz szintén taval y év végében keresendő, amikor 2000
M W-nyi PV kapacitás kért kötel ező átvétel i támogatást. Ezen
erőművek támogatásszükségl ete 62  €/M Wh (1 05  €/M Wh az
átvétel i ár, és 42 €/M Wh-ás piaci árral számol va). H a mind a
2000 M W-nyi PV kapacitást üzembe hel yeznék, az évente
2,4  TWh vi l l amos energiát l enne képes termel ni , amel ynek a
támogatása évente 45 mil l iárd forint. Ez a tel jes vi l l amosen-
ergia-fogyasztásra szétosztva, 0,88  Ft/kWh-val növel né meg
a fogyasztók terheit. H a ebből kivesszük az egyetemes szol -
gál tatás al á tartozó fogyasztókat, akkor ez az összeg
2  Ft/kWh körül al akul na, amel yet az ipari fogyasztóknak kel -
l ene megfizetni . Ebből a támogatási konstrukcióból már nem
l ehet kihátrál ni , nagy kérdés azonban, hogy mekkora kapa-
citás fog tényl egesen megval ósul ni . Val ószínűsíthető, hogy a
M inisztérium azért húzta be a ’fékeket’ a megújul ók további
támogatására, mert tart attól , hogy az újonnan bel épő
megújul ók miatt jel entősen emel kedhet az áram ára az ipari
fogyasztóknak. Így l ogikus l épésnek tűnik, hogy visszafogta a
támogatást, mivel nem akarja a támogatási összeget tovább
növel ni (akár megdupl ázni), amivel tovább árnövekedést in-
dukál na, ráadásul egy hosszabb időtávra. Vél eményünk szer-
int a javasl at üdvözl endő abból a szempontból , hogy nem
történt visszamenől eges szabál ymódosítás, és a KÁT jogo-
sul tságok érvényesek maradtak, azaz azon beruházók,
amel yek taval y KÁT engedél yért fol yamodtak és megkapták
azt, vál tozatl an fel tétel ekkel építhetik meg az erőművüket.
Ugyanakkor nem szerencsés, hogy ennyire visszavágták a tá-
mogatási büdzsét, mivel ez nem hatékony kiosztáshoz vez-
ethet, kül önösen, ha azt további három részre bontjuk
(kötel ező átvétel , pál yázati el járás nél kül kiosztható prémium,
i l l etve pál yázati el járásban kiosztható prémium). Ezért – ha
már a tel jes büdzsé visszafogásra kerül t - javasol t l enne ezek
összevonása és egy próbatender kiírása, amel y l ehetőséget
adna a tapasztal atok gyűjtésére, és egy későbbi , nagyobb tá-
mogatási büdzsé mel l ett (ha pl . mégis csak töredéke épül ne
meg az engedél yért fol yamodó 2000 M W PV kapacitásnak)
már fel készül ten l ehetne megújul ó tendereket szervezni .
További javasl atunk, hogy a taval y beadott PV pál yázatokról
a M EKH vezessen publ ikus nyi l vántartást arról , hogy mil yen
típusú szerepl ők, mekkora méretben adtak be engedél ykérel -
met, az engedél ykérel müket mikor kapták meg, és mi az a
határidő, amíg megépíthetik az adott erőművet. Ez azért
l enne l ényeges, mert ebből mindenki számára l átszódhatna,
hogy mikorra derül ki , hogy mennyi új PV kapacitás l étesül a
KÁT al att, amel yből esetl egesen következtetni l ehetne arra,
hogy várhatóan növekedni fog-e a M ETÁR büdzséje. Az is
megfontol ásra javasol t, hogy az N FM határozzon meg egy
éves keretösszeget, amel yet évente el fogadhatónak tart a
megújul ók támogatására, bel eértve a KÁT-os támogatásokat,
a barna prémiumot és az új M ETÁR rendszert. Ezen összegből
egyből adódna, hogy mekkora összeg marad az új M ETÁR-ra
az adott évben. Ezál tal a vi l l amosenergia-árában a megújul ók
támogatását keretek között l ehetne tartani , úgy, hogy közben
kiszámítható a szabál yozás. Ennek al apja azonban, hogy a
M EKH fol yamatosan publ ikál ja az ehhez szükséges al apvető
adatokat.

Vizsgál juk meg kül ön-kül ön, hogy ezek a módosítási javas-
l atok hogyan értel mezhetőek:

 Y A technol ógiaseml eges tenderek irányába val ó el -
mozdul ás vél eményünk szerint pozitív l épés, mivel
ezál tal adott megújul ó al apú vi l l amosenergia-terme-
l és a l egol csóbb módon val ósul hat meg, ezért min-
denképp üdvözl endő a javasl at ezen el eme.

 Y A barna prémium éves támogatási jogosul tság
korl átja 20 mil l iárd forintban l ett meghatározva. A
barna prémium nem l ehet magasabb, mint a M ETÁR
kormányrendel etben meghatározott, pál yázati el járás
al á nem tartozó zöl d prémium típusú támogatás
támogatott bázisárának 50  %-a. Ez jel enl eg 1 5,88
(31 ,77*50%) Ft/kWh, amiből következően 1 ,26 TWh/év
barna prémium al á tartozó vi l l amosenergia-termel és
támogatható. 201 4-ben és 201 5-ben a tel jes KÁT al á
tartozó biomassza és biogáz al apú termel és 1 ,5 TWh-
át tett ki évente, azaz nagyságrendi l eg támogatható
l esz a kikerül ő KÁT-os erőművek barna prémiummal
történő támogatása.

 Y A támogatási források szűkítése a l egdrasztikusabb
javasl at. Ebből is érdemes kiemel ni , hogy a tel jes ker-
et három részre kerül t fel osztásra, amel y tovább ne-
hezíti azt, hogy hatékonyan kerül jenek kiosztásra ezek
a támogatások. Pál yázati el járásban évente maximál i-
san 1 mi l l iárd forintnyi támogatás osztható ki . N ézzük
meg, ez várhatóan mekkora kapacitást jel entene. Ve-
gyünk egy fotovol taikus erőművet, amel y évente 1 1 00
órát tud termel ni . A német piacon a tendereken 60
EUR/M Wh körül i árak al akul nak ki . Várhatóan ennél
hazánkban magasabb árak l ennének egy tenderen,
hiszen a tőkeköl tség M agyarországon l ényegesen
magasabb, mint N émetországban. A számításaink
során egy optimista, 70 €/M Wh-ás tenderárral és a
határidős csúcsidőszaki árral 54 €/M Wh számol va 1 85
M W-nyi fotovol taikus erőmű támogatását tenné l e-
hetővé évente ez az összeg. H a azonban a tenderen
kial akul ó ár a KÁT-os ár körül al akul na (1 05  €/M Wh),
akkor 58 M W-ra csökkenne a támogatható men-
nyiség. N émetországban és Görögországban a kísér-
l eti tenderek során 40-1 00 M W-nyi kapacitást
osztanak ki , ennél al acsonyabb érték esetén annyira
torzul na a verseny, hogy nem ad reál is képet a piacról .
A számítás al apján ezen interval l umba bel efér – ha
magas támogatási árral kal kul ál unk, akkor inkább az
al só végét közel ítve - a magyar tender.
A módosítási javasl atnak javasl atnak fontos el eme,
hogy nem az egész időszakra határoz meg egy össz-
köl tségvetést, hanem azt évekre l ebontja. Ez minden-
képp üdvözl endő, mivel az az el őnye, hogy egyrészt
tanul hatnunk a tapasztal atokból , másrészt el maradna
a „gol d rush” effektus, amikor mindenki ezen a tende-
ren akar el indul ni , és mindenáron nyertes szeretne
l enni . Ez mindenképp piactorzító hatással bír, amel y
csökkenti a hatékonyságot, ahhoz vezethet, hogy sok
nyertes annyira al acsony áron nyer, hogy azon az áron
aztán nem építi meg az erőművet. A módosítás révén
a beruházások kevésbé l esznek cikl ikusak, amel y
szintén a bizonytal anság csökkentéséhez vezet,
ezál tal hatékonyabb kiosztáshoz.
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Szerzők:

Mezősi András 2006-ban végzett a
Budapesti Corvinus Egyetemen,
ahol 201 4-ben PhD fokozatot is
szerzett. 2006-ban kerül t gyakor-
nokként a REKK-hez, jel enl eg
szenior kutató. Kutatási terül etei a
megújul ó energiaforrások közgaz-
daságtana, a kül önböző energia-
piaci beruházások értékel ése, i l l et-
ve a vi l l amosenergia-piacok köz-
gazdasági model l ezése. Számos

projekten vett részt, amel y során a hőszektor és az épül etek
hőfel használ ását model l ezte.

Szabó László a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyete-
men szerzett közgazdász dipl omát
1 995-ben, majd doktori fokozatot
2002-ben. 1 998-2002 között a
Gazdasági M inisztérium, majd a
M agyar Energiahivatal munkatársa.
Ezt követően nyol c évig az Európai
Bizottság Közös Kutatási

Központjának (Joint Research Center) kutatója Sevi l l ában,
ahol hosszú távú energiapiac- és kl ímamodel l ezéssel
fogl al kozott. M unkatársaival számos európai kutatási
projektben vett részt, köztük az energiaintenzív iparágak,
megújul ó energiák i l l . a kl ímavál tozás terül etén, több
publ ikáció társszerzője. 201 0-től a REKK szenior kutatója,
ahol a vi l l amosenergia-rendszerek, ezen bel ül a hál ózati
szabál yozási kérdések, a megújul óenergia-támogatási
rendszerek el emzésével és oktatásval fogl al kozik, hazai ,
regionál is i l l . európai kitekintésben.

REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor

holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson

európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és

iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és

kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai

sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az

Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szak-

mai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia-

és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuá-

lis kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és

a regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.
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A REKKAlapítvány a 2017. évi LXXVI. törvény értelmében

külföldről támogatott szervezetnek minősül.




