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SZABÓ LÁSZLÓ, MEZŐSI ANDRÁS, TÖRŐCSIK ÁGNES

NYÁRI MIKULÁS? AZ AUKCIÓKON ELNYERHETŐ ZÖLD
PRÉMIUM FINANSZÍROZÁS BUKTATÓI
Összefoglaló a megújuló villamosenergia-aukciók finanszírozásáról tartott

2019. június 26-i szakmai egyeztetésről
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Az új európai uniós szabályok értelmében megújulóenergia-termelő projekt működési támogatást már csak akkor kaphat, ha
azt egymással versengő projektek versenyében (aukción) nyeri el . A korábbi KÁT és KÁT-METÁR támogatási lehetőségek le-
zárultával az új METÁR-aukciókon a legköltséghatékonyabb projekteknek kiosztott zöld prémiumok rendszere fontos szerepet
tölt be a hazai kl ímapol itikai célkitűzések megvalósításában.
Szabályozási összefoglalónkban bemutatjuk, hogy ezeknek az aukcióknak a sikere nagyrészt azon múl ik, hogyan oldódnak
meg az alábbiakban részletesen kifejtett problémák:

V Az elosztóhálózati csatlakozás hozzáférhetősége
V A hitel intézetek által biztosítékként elfogadott földtulajon és a naperőművi felépítmények jogi besorolása; és
V Az energiaértékesítési szerződés és a kiegyenlítő energia költségéből fakadó bizonytalanság kezelésének módja.

A hazai megújuló vi l lamosenergia-tenderek előkészítése jelenleg is zaj l ik, 2019. augusztus 10-én megjelent a 62/2016. NFM
rendelet módosításáról szóló 22/2019. ITM rendelet és várhatóan 2019 szeptemberében kiírják az első aukciót. Az aukciók
egyik sikerkritériuma a projektötletek, nyertes projektek megvalósításához szükséges finanszírozási konstrukciók (bankhitel ,
letétek) biztosítása, melyek feltételeivel már az aukciós ajánlat benyújtásakor tisztában kel l lennie a beruházónak. A megújuló
vi l lamosenergia-aukciókkal kapcsolatos kérdésekről június 26-án tartott szakmai rendezvényünk nem titkolt cél ja az volt, hogy
az új finanszírozási eszköz, az aukción meghatározott zöld prémium bemutatásával növel je a befektetői biztonságot.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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I I . CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEK:

A hazai DSO-k jelenleg egy ’first come – first served’ alapon
kialakított csatlakozási kapacitásfoglalási rendszert működ-
tetnek. A DSO gyakorlata szerint aki már rendelkezik csat-
lakozási kapacitással , az viszonylag alacsony díjért (piaci
szereplők beszámolói alapján kb. 130 eFt/negyedév)
hosszabbíthatja meg a csatlakozási jogosítványát. A díj nem
is kapacitásfüggő, csak a csatlakozási pontra vonatkozik. Ez
azt jelenti , hogy azon fej lesztők, akik nem rendelkeznek
csatlakozási pont foglalással , a másodlagos piacon kényte-
lenek csatlakozási lehetőséget vásárolni . Ez többletkiadást
jelent számukra, ráadásul az eladónál így keletkezett jára-
dék nem a DSO hálózatfej lesztésére fordítódik, hanem ma-
gánkézbe kerül . A probléma gyökere, hogy az alacsony
szinten meghatározott fix csatlakozási díj nem tükrözi a
csatlakozási pontok szűkös rendelkezésre ál lását, i l letve a
csatlakozási ponti jogosítvány megszerzése és a megújulós
aukciók időbel i elkülönülése problémákhoz vezethet, amely
végső soron magasabb faj lagos támogatási összeget ered-
ményezhet.

A lefoglalt csatlakozási pontokról térképes információt
tesznek közzé a DSO-k, de a még meglévő szabad kapaci-
tásokról nem ál l rendelkezésre megbízható információ. Mi-
vel a komoly beruházási szándékkal rendelkező fej lesztők
valószínűleg már rendelkeznek csatlakozási pont foglalás-
sal , a helyzet várhatóan nem jelenti akadályát az első pi lot
tender kiírásának, a problémát azonban közép- és hosszú
távon orvosolni kel l . Középtávon (lehetőleg már a 2020-as
tenderkiírások előtt) hatékonnyá és transzparenssé kel l ten-
ni a hálózati csatlakozási pontok kiosztásának rendszerét.
Hosszabb távon pedig fel kel l mérni , hol és milyen mértékű
hálózatfej lesztés szükséges ahhoz, hogy a NEKT-ben sze-
replő megújulós célkitűzések megvalósításának ne szabjon
gátat a hálózati csatlakozási kapacitás hiánya.

A helyzet megoldására, javítására a szakmai egyeztetésen
több javaslat született:

V A transzparenciát növelné, ha a DSO-nak publ ikálnia
kel lene, hogy kik foglaltak csatlakozási pontot;

V Kapacitásfüggő óvadék bevezetésével is lehetne
emelni a csatlakozási szándék komolyságát, i l letve
ezzel egyidőben egy 2 éves építési határidő megsza-
básával lehetne korlátozni a csatlakozási pont lefog-
lalását, egyúttal elérni annak felszabadítását. A
MANAP erről már kezdeményezett egyeztetést a Hi-
vatal lal , a folyamat el indult.

A rendezvényen megvitatott témák közül jelen ’pol icy brief’
három területet emel ki : a megújulóenergia-termelők csat-
lakozási lehetőségének kérdéskörét, a földtulajdonnal kap-
csolatban felmerült kérdéseket, i l letve az energiaértékesítési
kötelezettségből eredő problémát -mely lényegében a ki-
egyenlítő energia költségének bizonytalanságából fakad.

Miután tömören összefoglal juk, hogy milyen új elemek je-
lennek meg a tervezett tenderen a 22/2019. (VI I I . 10.) ITM
rendelet, a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet és a rendezvé-
nyen elhangzottak alapján, mindhárom szakmai kérdést kö-
rül járjuk, kezdve egy helyzetértékeléssel , miért, és milyen
mértékben jelentkeznek a problémák, majd bemutatjuk,
hogy azok esetében milyen megoldási lehetőségek körvo-
nalazódnak.

I . A 2019-RE TERVEZETT PILOT TENDER
FŐBB PARAMÉTEREI1

V A tervek szerint nem csak az 1 MW feletti kapacitások,
de az 1 MW alattiak is csak versengő pályázatok alap-
ján kaphatnak támogatást. Az elnyerhető éves támo-
gatási összeg a következőképpen oszl ik meg:

V 1/3-a az 0,3-1 MW közöttieknek,

V 2/3-a az 1 és 20 MW közötti projekteknek.

V Az ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó cégcso-
port maximál isan a következő energiamennyiségre
nyerhet el támogatást: a 0,3 MW és 1 MW közötti ka-
tegória esetén 15 GWh; az 1 MW és 20 MW közötti ka-
tegória esetén pedig 50 GWh.

V A maximál is ajánlati ár 26,08 Ft/kWh.

V A nyertes projektfej lesztőknek 3 évük van a projekt
megvalósítására.

V A pi lot tender cél ja a tapasztalatszerzés, a finanszíro-
zók, a projektfej lesztők, a Hivatal és a minisztérium szá-
mára is. A kiosztható támogatási összeg 1 Mrd Ft lesz.

V A tenderek között kiosztott támogatás zöld prémium
jel legű, fontos, hogy a termelő maga adja el a meg-
termelt energiát, ezért mérlegkörhöz kel l tartoznia.

V Támogatási időtartam: tenderkiírás szerint, de maxi-
mum 20 év (egyéb támogatás esetén a támogatás
mértékével arányosan csökken).

V Projektek egybeszámítása: összevontan kel l kezelni
azokat az azonos típusú energiaforrást felhasználó
erőműegységeket, amelyeknél 1000 m távolságon
belül vannak a csatlakozási pontok.

V Technikai előfeltétel : a DSO-val fel kel l venni a kap-
csolatot és a projektnek csatlakozásra vonatkozó
ajánlattal kel l rendelkeznie.

V Elvárt biztosítékok: ajánlati biztosíték a beruházási költ-
ség 1-2%-ának értékében, tel jesítési biztosíték (perfor-
mance bond) 5% körül . Ennek pontos megál lapítása
később várható.

1 A tenderekre vonatkozó szabályozás részleteit lásd: a nyá-
ron megjelent 22/2019. (VI I I . 10.) ITM rendelet a 62/2016.
(XI I . 28.) NFM rendelet módosításáról és a 299/2017. (X. 17.)
Korm. rendelet.
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I I I . A FÖLDTULAJDON KÉRDÉSE:

A földtulajdon szerzésével kapcsolatban több korlát is ne-
hezíti a napelemes projektek megvalósítását Magyarorszá-
gon. A jelenlegi jogszabályi szigorítások alapján külföldi
személy, vál lalat nem vehet földterületet, és a hazai cégek-
nél is több feltétele van a termőföldterület megvásárlásá-
nak. Emiatt szűkül a könnyen elérhető területek aránya, ami
jelentősen növelheti az ajánlati árakat.

A projektek megvalósítói további korlátként szembesülnek
azzal , hogy a jelenlegi – mind hazai , mind külföldi – gyakor-
lat szerint a banki finanszírozó részéről elvárás, hogy a föld-
terület a projektfej lesztő tulajdonában legyen. Sokkal
nehezebb azon pályázatok finanszírozásának ügye, ahol a
földterületet csupán bérl i a fej lesztő.

A területhez kapcsolódó további probléma, hogy a naperő-
művi felépítmények besorolása – ingó vagy ingatlan kate-
gória - nem tisztázott, vagyis nem egyértelmű, hogy
elfogadható-e el hitelbiztosítékként. Míg a NAV ingatlannak
tekinti a naperőművet, a Földhivatalok különbözőképpen
viszonyulnak hozzá: van rá példa, ahol bejegyzik a naperő-
művet, van, ahol nem. Emiatt a jelzálog kikötése nem, vagy
nehezen működik, ami a hitelezést megint csak drágítja. A
befektetői oldalról is kockázatos a jelenlegi helyzet, hiszen
mi történik a földterületen lévő ingósággal , ha a terület tu-
lajdonosa meggondol ja magát? Ha ingatlanként kezelnék a
Földhivatalok a naperőműparkokat, akkor jogi lag jól védhe-
tő bérleti szerződést lehetne kötni ezekre, ami egy sokkal
stabi labb befektetői környezetet eredményezne.

Megoldási javaslatok:

V A jogi keretek tisztázásával javítani lehetne a finan-
szírozó jogérvényesítési lehetőségét: ha ingatlanra
módosulna a PV-k besorolása, akkor azt külön bizto-
sítékként el tudná fogadni a finanszírozó (külön hely-
rajzi számos naperőművet a bankok is elfogadnak).

V Megoldást jelentene, ha születne egy jogegységi
döntés a követendő Földhivatal i gyakorlatról .

IV. ENERGIAÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS,
KIEGYENLÍTŐ ENERGIA ÁRAZÁSA:

A zöld prémium rendszer bevezetésével a termelőknek kel l
a vi l lamosenergia-piacon eladniuk a megtermelt energiát,
azt a KÁT mérlegkör nem fogadhatja be. A jelenlegi szabá-
lyozás szerint nem köteles egyik mérlegkör sem befogadni
a projektet, a feltételekről kölcsönösen meg kel l egyeznie az
eladónak és a mérlegkör-felelősnek. Mivel a piaci ár válto-
zásának kockázatát a támogatási rendszer kezel i , ebben a
feltételrendszerben a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a
megújulós termelőknél mekkora a kiegyenlítő energia költ-
sége a piaci mérlegköri tagsághoz kapcsolódódan. A jelen-
legi gyakorlat meglehetősen kis számú példán alapul ,
hiszen eddig kevés megújuló szereplő került be a zöld pré-
mium rendszerbe, i l letve a belépők egy része már működő
energiapiaci termelőhöz kapcsolódott, akik jel lemzően a
portfól iójukon belül kezelni tudják a kérdést. A probléma
főként a kisebb, 0,5-5 MW alatti rendszert építő új belépők-
nél jelentkezik, akik nem rendelkeznek kiegyenlítő piaci ta-

pasztalatokkal , nem voltak korábban mérlegkör-tagok, s a
termeléselőrejelzési tapasztalataik is minimál isak. Ez a cso-
port a számított referenciaárhoz képest igen magas disz-
konttal kénytelen eladni megtermelt energiáját, amit
aukciós ajánlati áraikba be kel l árazniuk. Így az 1 MW feletti
kategóriában a kisebb termelők túl magas ajánlati áraik mi-
att kieshetnek, a kisebb méretkategóriájú tender esetén pe-
dig jóval magasabb árszint várható, mint nagyobb
kapacitások esetén. A helyzetet nehezíti , hogy már 3 mér-
legkör domináns részesedéssel bír, ami jelentős koncentrá-
ciót jelent, ronthatja a versenyt, ami csökkenti a versenyző
ajánlatok számát a termelők felé. A problémát tovább mé-
lyíti a szerződéses időtáv, hiszen banki finanszírozói szem-
pontból minél hosszabb távú szerződés kel lene a
fej lesztőktől ahhoz, hogy kedvező finanszírozást kapjanak.
Azonban jelenleg maximum 3-4 éves szerződésekre van
példa e területen, ami tovább drágítja a kisebb méretű erő-
művek hitelezését.

Javaslatok a költségcsökkentésre:

V Jobb előrejelzés készítése. Ennek megvalósíthatósá-
gáról megoszlott a résztvevők véleménye, a jelenleg
rendelkezésre ál ló meteorológiai előrejelzések és
szoftverek mel lett erre nincs mód.

V A MEKSZ a kötelező kereskedői betáplálás határának
500 kW alá vitelével erősítené, tenné vonzóbbá ezt a
piacot. A kereskedőknél így nagyobb verseny indulna
be a szegmens iránt, ami némiképp csökkentheti a
költségeket, hiszen a piac a leghatékonyabb ennek
megoldására.

V Az intraday-piac is fej leszthető, a jelenlegi 1 ,5 órás
előretekintés helyett tovább kel l rövidíteni a záráshoz
képesti időtartam hosszát (Németország: 5 perces),
jelentősen csökkentve a termelők költségeit, bár eh-
hez kétségtelenül szükséges a l ikviditás növekedése
is.

V A MANAP azt javasol ja, hogy az átvétel i árak tende-
reztetése mel lett a kis méretű termelők továbbra is a
KÁT mérlegkörben maradhassanak, így ez a szeg-
mens is szembesülne a versenyhelyzettel , de nem
terhelné őket a kiegyenlítő energia költsége. Ez utób-
bi azonban az 1 MW feletti projektek esetén az EU-s
jogszabályi kötöttségek miatt valószínűleg nem le-
hetséges.
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Szerzők

Szabó László a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen
szerzett közgazdászdiplomát
1995-ben, majd doktori fokoza-
tot 2002-ben. 1998-2002 között
a Gazdasági Minisztérium, majd
a Magyar Energiahivatal munka-
társa. Ezt követően nyolc évig az
Európai Bizottság Közös Kutatá-
si Központjának (Joint Research

Center) kutatója Sevi l lában, ahol hosszú távú energiapiaci-
és klímamodel lezéssel foglalkozott. Munkatársaival számos
európai kutatási projektben vett részt, köztük az energiain-
tenzív iparágak, megújuló energiák i l l . a kl ímaváltozás terü-
letén, több publ ikáció társszerzője. 2010-től a Regionál is
Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szenior kutatója,
ahol a vi l lamosenergia-rendszerek, ezen belül a hálózati
szabályozási kérdések, a megújuló energia támogatási
rendszerek elemzésével és oktatásval foglalkozik, hazai , re-
gionál is i l l . európai kitekintésben. A REKK vezetését 2018-
ban vette át. .

Mezősi András 2006-ban vég-
zett a Budapesti Corvinus Egye-
temen, ahol 2014-ben PhD
fokozatot is szerzett. 2006-ban
került gyakornokként a REKK-
hez, ahol mostanra már szenior
kutató. Kutatási területei a meg-
újuló energiaforrások közgazda-
ságtana, a különböző energia-
piaci beruházások értékelése,
i l letve a vi l lamosenergia-piacok
közgazdasági model lezése. Szá-

mos projekten vett részt, amely során a hőszektor és az
épületek hőfelhasználását model lezte.

Törőcsik Ágnes a REKK alapít-
vány programveze-tője, szakte-
rületei a megújuló hőtámogatási
rendszerek és az energiapiaci
megvalósít-hatósági tanulmá-
nyok. Az ERRA-kurzusokon ár-
szabályozási tarifarendszereket
oktat. Korábban szabályozási
kötelezettségek hatásvizsgála-
tával , szabályozási stratégiákkal
és piacelemzéssel foglalkozott.

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.




