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KADERJÁK PÉTER ÉS MEZŐSI ANDRÁS

A MEGÚJULÓ VILLAMOSENERGIA-TÁMOGATÁSI
RENDSZER (METÁR) JÖVŐBENI KERETEI
MAGYARORSZÁGON
Összefoglaló a REKK 2016. június 9-i szakmai napjáról

2016. június 9.-én a REKK Alapítvány által szervezett szakmai nap célja az NFM által kidolgozott új megújuló támogatási
rendszer (METÁR) koncepciójának bemutatása és megvitatása a szabályozó hatóság és az iparág képviselőinek
részvételével. Az új rendszer főbb jellemzőinek elemzésén túl, a konferencia kiemelten foglalkozott az időjárásfüggő megújuló
energiatermelők hálózati integrációjával, illetve a nagyvállalati panelbeszélgetés előadói körbejárták, hogy a vállalati stratégián alapuló megújulóenergia-felhasználás milyen szerepet játszhat a hazai megújuló célok elérésében.
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A 2009/28/EC Irányelv értelmében Magyarországon a
megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányának legalább 13%-os arányt kell elérnie a 2020. évi
teljes bruttó energiafogyasztásban. Ugyanakkor a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (NCsT)
ezt az arányt 14,65%-osra növelte. Szabó Zsolt, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár
többször hangsúlyozta, hogy a Kormány által elérendő cél a
14,65%. Emellett – az Irányelv értelmében - a közlekedési
szektorban minimálisan 10%-os megújuló arányt kell
teljesíteni 2020-ra.

A REKK részletes elemzést végzett arról, hogy a 2020-as
célok teljesítéséhez milyen szabályozó-eszközök állnak
rendelkezésre, és ezáltal hogyan teljesíthető a 14,65%-os
arány.
1.< EU-s beruházási támogatások: A REKK becslése
alapján a különböző programokból - KEHOP, GINOP,
TOP, VEKOP - 2014-2020 között összesen 102,2 milliárd forint beruházási támogatás áll rendelkezésre a
megújulóenergia-termelés támogatására, melyből
23,97 milliárd forintot az áramtermelésre, 15 milliárdot
távhőre, 54,91 milliárdot pedig épületenergia-hatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó megújuló energia beruházásokra kell fordítani. A maradék 8,32
milliárd forint használható fel szabadon. A REKK becslése alapján a teljes rendelkezésre álló forrásból 8,2 PJ
megújulóenergia-felhasználás mobilizálható, abban az
esetben, ha a támogatások felhasználása költséghatékony.

Megjegyzés

13 %-os cél

14,65 %-os cél

Bruttó végső
energiafelhasználás

627 817

627 817

Szükséges megújuló
energia felhasználás

81 616

91 975

Közlekedési szektor
megújuló energiafelhasználás

12 543

12 543

10%-os felhasználást
figyelembe véve

2015-ben felülvizsgált
Energiastratégia

Villamosenergiaszektor megújuló
energia felhasználása
támogatások nélkül

9 351

9 351

Mostani termelés
– várhatóan bezáró
erőművek
+ várható PV termelésnövekedés támogatás nélkül

Hőszektor megújuló
energia felhasználása
támogatások nélkül

48 115

48 115

2013-as felhasználási érték

Beruházási támogatás

8 206

8 206

EU-s támogatások optimális
felhasználása (erősen
optimista)

Távhő szabályozási
reform

1 890

1 890

Beruházásbarát szabályozási
környezet (támogatás nem
szükséges)

Barna prémium

2 462

2 462

Mostani áramtermelők
támogatása

Új áramtámogatási
rendszeren keresztül
szükséges beszerzési
mennyiség

-953

9 406

METÁR

AZ ELÉRENDŐ MEGÚJULÓENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS AZ ÚJ
ÁRAMTÁMOGATÁSI RENDSZER RÉVÉN BESZERZENDŐ MENNYISÉG, TJ
Forrás: REKK számítás

minimális költsége van - önmagában jelentős mértékű,
a REKK becslése alapján közel 2 PJ-nyi megújuló alapú
távhőtermelés érhető el.

2.< Barna prémium bevezetése: Azon biomassza- és
biogázalapú villamosenergia-termelők, amelyeknek
2020-ig lejár a KÁT értékesítési lehetősége, támogatás
nélkül bezárhatnak, mivel üzemanyag-költségük, illetve
a szükséges nagykarbantartás költségeit nem fedezi a
piacon elérhető bevételük. Ezen termelők átmeneti támogatásával 2,5 PJ megújuló alapú termelés tartható

4.< METÁR rendszer bevezetése: Az új megújuló áramtámogatási rendszer (METÁR) bevezetésével szintén
jelentős mértékű megújuló fejlesztés segíthető elő.
Mivel az új támogatási rendszerben a szabályozó határozza meg a beszerzendő mennyiséget, ezért a REKK
elemzése azt határozta meg, hogy minimálisan
mekkora mértékű megújuló termelést kell az új áramtámogatási rendszeren keresztül beszerezni a 13, illetve
14,65 %-os 2020-ra kitűzött cél eléréséhez.

3.< Távhő szabályozási reform: A megújuló távhőprojektek megvalósítását több tényező hátráltatja. Ezek közül
a legfontosabb az éves ciklusokban, jogszabályban
rögzített egzakt módszertan hiányában történő, ezért
hosszú távon kiszámíthatatlan távhő-árszabályozás; illetve a befektetői kockázatvállalást és hatékonyságnövelést el nem ismerő nyereségkorlát intézménye. A
távhőpiaci szabályozási reformjával - amelynek csak

A fenti táblázat összefoglalóan mutatja, hogy a 2020-as 13,
illetve 14,65 %-os cél teljesítésében milyen szerepet kaphatnak az egyes szabályozó-eszközök. Ez alapján látható, hogy
az új METÁR-on keresztül minimálisan 9,4 PJ megújuló villamosenergia-felhasználást kell beszerezni, ami megközelítőleg 1200 MW szélerőművi, vagy 400 MW biomassza
kapacitásnak felel meg.

bent a rendszerben.

Költséghatékony
A beruházási támogatások
költséghatékony kiosztása
figyelembe véve a
támogatások címkézését

Status quo
A KEOP-os kinyílvánított
technológia preferenciákat és
a címkézéseket figyelembe
vevő kiosztás

Munkaerőpiac vezérelt
Magas munkahelyteremtő
technológiák támogatása a
címkézéseket figyelembe
véve

Barna prémium

Bevezetésre kerül

Bevezetésre kerül

Bevezetésre kerül

Bevezetésre kerül

Nincs barna prémium

Távhő
szabályozás

Jelentős távhő-piaci reform

Nincs szabályozás-változás

Jelentős távhő-piaci reform

Jelentős távhő-piaci reform

Nincs szabályozás-változás

Árampiaci
tender

Néhány technológiasemleges tender

Biomassza erőművi tenderek

Külön napelemtenderek és
biomassza erőművi
tenderek

Külön szélerőművi tender
és biomassza tender

Csak a kisméretű
rendszerek támogatása

EU-s beruházási
támogatások
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Diverzifikált
Minél diverzebb portfólió a
támogatások címkézését
figyelembe véve

Decentralizált
Csak a kisméretű
rendszerek támogatása a
támogatások címkézését
figyelembe véve
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A REKK a négy szabályozóeszköz alkalmazásának módja és
mértéke alapján öt forgatókönyvet állított fel a 14,65 %-os
megújuló cél elérésére, melyek eredményei:
U A forgatókönyvek munkaerő-piaci hatása hasonló. A
teljes szektor foglalkoztatottsága 3100-4900 fő között
mozog.

Az új METÁR törvényi kereteit – amely megfelel a 2014-ben
készült EU Iránymutatásnak - az Országgyűlés 2016. június
13-án fogadta el. Az Európai Bizottság notifikációs szakasza
ezt követően indul el, amely várhatóan a nyár végére zárul le.
Az új METÁR hatálybalépésére a Bizottsági jóváhagyást
követően kerülhet sor. Eközben az alsóbb szintű jogszabálytervezeteket az NFM és a Kormány elkezdte kidolgozni.
Az új METÁR bevezetése nem érinti a KÁT hatálya alá tartozó erőműveket, a 0,5 MW alatti beépített kapacitással
rendelkező erőműveket, illetve a demonstrációs projektek
továbbra is ily módon értékesíthetik a megtermelt villamos
120

Áramárra való hatás
Munkahely

4 816

Mrd Ft

4 768

4 495

100

6 000

Elosztókra gyakorolt hatás
Biomassza-felhasználás

4 000
3 624

80
3 099

3 000

60

2 542
2 000

40
114,7

1 295

1 000

9,7

74,0

112,1

11,2

82,2

2,6

71,2

2,2

649

2,4

1 406

1 258
20

5 000

0

0
Költséghatékony

Status quo

Munkaerőpiac
vezérelt

Diverzifikált

Decentralizált

ÖSSZEFOGLALÓ EREDMÉNYEK AZ EGYES FORGATÓKÖNYVEK ESETÉN
Forrás: REKK számítás
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Biomassza-felhasználás növekedése, ezer
m3; illetve munkahelyteremtés (fő)

140

Pályázat nélkül
0,5 MW – 1MW

Kötelező
átvételi ár
Korm. Rend.

Barna prémium*
(Megtérülés utáni szilárd
biomassza, biogáz)

Zöld prémium
(Új belépők 0,5 MW felett)

Adminisztratív
Prémium

Referencia
piaci ár
Korm. Rend.

Pályázat
1MW és felett, valamint a
szélerőművek

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

Prémium

Referencia
piaci ár
KR

Támogatott ár
MEKH R.

U A legnagyobb hatás egyértelműen a végfelhasználói
áram árra gyakorolt hatásban figyelhető meg: a költséghatékony esetben ez a hatás 2020-ban 71,2 milliárd
forint. Ez 45%-kal magasabb, mint a mai megújuló
ártámogatás. A status quo forgatókönyv a költséghatékonyhoz képest - ha a jelenlegi kötelezetti kör
fizeti a támogatás - 0,43 Ft/kWh-ás többletköltséget
jelent. A munkaerő-piaci és a decentralizált esetben a
teljes áramoldali költség 112-114 milliárd forint körül
alakul évente. Ez összességében 4,3 Ft/kWh-ás kiskereskedelmi árkomponenst jelent a nagyfogyasztókra
vonatkozóan. Az új METÁR koncepció alapján a támogatást továbbra is a nem lakossági fogyasztók
fizetnék meg.

Prémium rendszer

Támogatott ár
Aukció

U Az elosztókra gyakorolt hatás elhanyagolható,
amennyiben a fotovoltaikus termelők a mostanihoz
képest nagyobb arányban fizetnek fix díjakat. Ennek
hiányában az elosztókra gyakorolt negatív hatás a
munkaerőpiac vezérelt és a decentralizált esetben
elérheti az évi 11 milliárd forintot, amely a teljes elosztói
bevétel 3-4%-a körül mozog.

Új belépő
0,5 MW alatti,
valamint
demonstrációs
projektek

Támogatott ár
Korm. Rend.

U A biomassza-felhasználás egyik forgatókönyv esetében
sem közelíti meg a fenntarthatóság szempontjából
kritikus szintet, amennyiben a jelenlegi felhasználási
adatok elfogadhatóak.

METÁR fogalmi rendszer
Kötelező átvételi rendszer (KÁT)

Barna
prémium
Referencia
piaci ár
KR

AZ ÚJ METÁR TERVEZETT MŰKÖDÉSE
Forrás: Szabó Zsolt előadása, 2016.06.09. REKK konferencia, Budapest

energiát. Az átvételi árat kormányrendelet fogja szabályozni,
amely meghatározza a különböző technológiák átvételi árait
és az értékesítés szabályait.
A 0,5 MW feletti megújuló termelők a piaci villamosenergiaáron felüli prémium támogatásban részesülhetnek. A referencia piaci ár a jelenlegi elképzelések szerint a HUPX
másnapi árak havi átlaga, nap és szél esetében a támogatási
rendszerben résztvevő nap, illetve szélerőművek termelésével súlyozva, azaz nem a termelő tényleges értékesítési ára.
Ez a rendszer ösztönzi a termelőt minél magasabb áron való
értékesítésre, hiszen a haszon nála marad. A prémium
meghatározása két módon történhet. Az 1 MW beépített kapacitás feletti termelők prémiuma a tenderen alakul ki, az ez
alatti termelők adminisztratív módon meghatározott prémiumban részesülnének, amely technológiánként eltérő lehet.
Ez alól kivételt képeznek a szélerőművek, amelyek esetében
ilyen méretkategória mellett is tender útján alakul ki a prémiumár nagysága. A tenderek kapcsán a következő részletek
ismertek:
U A támogatás időtartamát és a támogatott mennyiséget
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) állapítja meg és felel továbbá a tenderek lebonyolításáért. Az első tenderek legkorábban 2017
első felében várhatóak.
U A pályázaton kiírandó éves mennyiségeket a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium állapítja meg rendeletben a
következő 5 évre, éves bontásban, évente aktualizálva,
azzal a kiegészítéssel, hogy a tárgyévi és azt követő évi
mennyiségek nem csökkenthetőek. Ez jelentős stabilitást visz a rendszerbe, amely csökkentheti a megújuló
termelők által igényelt prémiumot.
U Az elfogadott törvény számos korlát alkalmazását teszi
lehetővé:
U Technológia specifikus tenderek kiírása
U Elosztói területenként éves maximális kapacitáskorlát
U Maximális éves kifizetés
U Adott technológiára maximális és minimális korlát
beépítése
U Maximális ajánlati ár
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U A korlátok alkalmazásáról még nincs információ, ezt a
későbbiekben kidolgozandó rendeletek határozzák
majd meg.
Az új METÁR támogatási rendszernek fontos eleme a barna
prémium bevezetése. A barna prémium mértékét évente aktualizálni kell, de a jogosultság öt évre szól, amely meg is
meghosszítható. A barna prémium megállapításakor figyelembe kell venni az NFM által meghatározott éves költségkeretet is (már ha ezt alkalmazzák). A barna prémium
meghatározásának kétféle módja van, amelyek közül a termelő választhat:
U Normál barna prémium: Támogatott ár és a piaci referencia ár (hasonló módon kerül megállapításra, mint a
tender esetében) különbsége. Ebben az esetben is
éves költség-felülvizsgálat van, amelyet a MEKH végez
el.
U Alternatív barna prémium: A fosszilis és a biomassza
égetés költségeinek különbsége alapján határozzák
meg a barna prémium mértékét. A számítás figyelembe veszi a járulékos költségeket is (pl. CO 2 kvóta ára).
Az új támogatási rendszer keretét a törvény kialakította,
ugyanakkor a részletszabályokat, a kiírni kívánt mennyiségeket és az éves költségkeretet a majdani rendeletek fogják
meghatározni.

A METÁR bevezetésével kapcsolatban számos nyitott
kérdés maradt:
U Hogyan érinti a rendszerirányítót, illetve az elosztókat
a jelentősen megnövekedett megújuló, és különösen
az időjárásfüggő termelés növekedése. A jelenleg 740
MW-ban meghatározott maximálisan beépíthető megújuló időjárásfüggő kapacitás szűkösnek bizonyulhat a
2020-as célokhoz. Az elosztókat a kisméretű, elsősorban napelemes rendszerek telepítése állíthatja kihívás
elé, amelyre az árszabályozásnak előbb vagy utóbb reagálnia kell majd.
U A fenti számítások nem tartalmazzák a vállalati
stratégián alapuló megújuló termelést. Fontos kérdés,
hogy a nagy ipari vállalatok - támogatás nélkül mekkora mértékű megújuló termelést képesek mobilizálni.
U A METÁR részletszabályai közül különösen fontos a
tendernaptár kihirdetése, amely meghatározná, hogy
a következő öt évben, milyen technológiából, mekkora
kapacitást kíván tenderre bocsátani a szabályozó, és
milyen éves támogatási plafont határoz meg.

Szerzők
Kaderják Péter a Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője. Közgazdász
képesítését és egyetemi doktori fokozatát a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerezte meg
1987-ben illetve 1992-ben.
Pályáját a BKE-n egyetemi
kutatóként kezdte. 1998-ban a
Gazdasági Minisztérium kabinetfőnökének nevezték ki. Ezt követően vezető szerepet játszott a magyarországi energiapiac liberalizációjában. 2000-től
2003-ig a Magyar Energia Hivatal elnöke volt. 2000 és 2004
között az Energy Regulators Regional Association (ERRA) elnökeként tevékenykedett. 2004 óta az ERRA oktatási igazgatója. 2010 óta a Corvinus Egyetem energiagazdálkodási
posztgraduális képzését irányítja. A European University Institute részeként működő Florence School of Regulation rendszeres előadója. 2011 óta az ACER Fellebbezési Bizottságának
póttagja.
Mezősi András 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2014-ben PhD fokozatot is szerzett. 2006-ban
került gyakornokként a REKKhez, ahol mostanra már szenior
kutató. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana, a különböző energiapiaci beruházások értékelése,
illetve a villamosenergia-piacok
közgazdasági modellezése. Számos projekten vett részt,
amely során a hőszektor és az épületek hőfelhasználását
modellezte.

REKK ALAPÍTVÁNY
A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy
Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható 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 szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energiaés infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális 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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