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HOGYAN TOVÁBB A METÁR-AUKCIÓKKAL?
MI A KULCSA A TOVÁBBI SIKERES PÁLYÁZATI
KÖRÖKNEK?

Összefoglaló az első METÁR-aukció eredményének értékeléséről tartott
2020. április 7-i szakmai műhelyvitáról
A támogatások hatékony kiosztása érdekében az Európai Unióban 2017 óta alapszabályként versenyeztetéses eljárásban kell
odaítélni a megújulóenergia-termelőknek nyújtott támogatást. Az első hazai, pilotnak tekintett megújulóenergia-aukció eredményeit 2020. március 27-én tette közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Jelen szabályozási összefoglalónkban bemutatjuk, hogy a műhelyvita előadásai, hozzászólásai alapján a pályázati rendszer mely elemei kritikusak abból a
szempontból, hogy a következő pályázati körök is sikeresen, azaz magas részvétellel, a verseny hatására alacsony árakkal, valamint magas megvalósítási aránnyal végződhessenek. Elemezzük azt is, hogy a feltárt kockázati tényezők milyen szintű jogszabályokból adódnak, azáltal módosításuk megvalósulhat-e a következő pályázati körig, vagy csak középtávon
orvosolhatóak.
A kritikusnak ítélt szempontok a következőek:
S Árfolyamkockázat
S Kiegyenlítő energia költsége
S Finanszírozás
S Az aukciós rendszer egyes elemei
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Az első aukció értékelésekor az energetikai szakma véleménye egységes, az aukció sikeresnek tekinthető. A beérkezett 168 pályázat a maximális támogatott mennyiség
2,5-szeresére kért támogatást, ez nemzetközi viszonylatban
is jó eredmény. Az érvénytelen pályázatok kizárása után a
maximális támogatott mennyiséget meghaladó ajánlat maradt mind a kicsi, mind a nagy kategóriában, így megvalósulhatott az árverseny. A KÁT-rendszer 30 Ft/kWh-t
meghaladó átvételi árai után a pályázaton a súlyozott átlagár a kisebb méretkategóriában 24,81, a nagy kategóriában 21,69 Ft/kWh-nak adódott. Az árcsökkenés tehát
jelentős!

Az árfolyamkockázatot csökkentené, ha a támogatott árat
euróban határoznák meg. Piaci szereplők véleménye szerint
az euróra való áttérés a külföldi pályázóknak kedvezne, ami
miatt a hazai kkv-k nagyobb versennyel szembesülnének az
aukciókon. Emellett a számottevő tételként jelentkező kiegyenlítés költsége ebben az esetben is forintban merül fel.

Az eredmény megmutatta, hogy a kkv-szektor is aktívan
részt kíván venni a napenergia-fejlesztésekben. A 72 nyertes pályázat közül 61 a kisebb kategóriában nyert. Hozzá
kell azonban tenni, hogy miután a kormány lényegében
megszüntette a METÁR elindulásakor az 1 MW alatti megújulóenergia-termelők támogatására létrehozott METÁRKÁT és pályázat nélküli zöld prémium kategóriákat, az ezen
támogatási formákra beadott kérelemmel rendelkező 1 MW
alatti projekteknek ez az aukció jelentette az egyetlen lehetőséget.

KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGE

Bár pozitív a hazai kkv-szektor aktív szereplése az első METÁR-aukción, szembetűnő, hogy az inkumbens szereplők
nem adtak be ajánlatot. Egyedül az MVM egyik leányvállalata pályázott, a maximális 26,08 Ft/kWh-s áron, és ezzel az
árral nem került a nyertesek közé. Felmerül a kérdés, miért
voltak ilyen óvatosak a nagy energiapiaci szereplők? Szakmai egyeztetésünk alapján úgy tűnik, a METÁR-aukció keretében megvalósítható beruházások az általuk elfogadhatónál magasabb kockázattal és az elvártnál alacsonyabb
hozammal bírnak. A következőkben sorra vesszük a főbb
kockázati tényezőket és ezek enyhítésére felmerült javaslatokat. Emellett bemutatjuk, hogy milyen szintű jogszabályok határozzák meg a kockázatosnak ítélt tényezőket,
hiszen minél magasabb rendű jogszabály módosítására van
szükség, annál hosszabb módosításuk várható átfutási ideje.

Ráadásul minél több időjárásfüggő megújulóenergia-termelő csatlakozik a villamosenergia-hálózatra, annál magasabbra szökhet a kiegyenlítőenergia-ára. Ezt támasztja alá, hogy
a MAVIR adatai szerint növekedett a hazai napenergia-termelés nagy részét befogadó KÁT-mérlegkör kiegyenlítőenergia-költsége.

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT

FINANSZÍROZÁS

A naperőmű-beruházások beszerzési költségei általában
euróban vagy dollárban merülnek fel. A pályázatok beadása
óta a forint kb. 10%-ot gyengült mind az euróval, mind a
dollárral szemben, ezzel jelentősen megnövelve a beruházási összeget a forintban rögzített bevételekhez képest. Ha
a mai árfolyamok maradnak fenn, az jelentősen csökkenti a
projektek megtérülését.

Számos tényező növeli a METÁR-aukción részt vevő projektek finanszírozási költségeit. A prémiumrendszerben a piaci
értékesítés és a kiegyenlítőenergia-költségek bizonytalansága megnehezíti az üzleti tervek elkészítését, ezzel növelve
a hitelezők kockázatait. Iparági szereplők szerint a bankok
finanszírozási kedve eleve kisebb a sok KÁT-os projekt hitelezése miatt. A saját tőke költségeit is növeli az aukciós
rendszer (pl. biztosítékok) miatt bonyolultabbá vált projektfejlesztés. Jelen helyzetben a finanszírozási költségek
aránya nagyon magas, 6%-os súlyozott átlagos tőkeköltség
(WACC) mellett a határköltség (LCOE) harmadát teheti ki.

Így az árfolyamgyengülés a már nyertesnek kihirdetett projektgazdákat is döntési helyzet elé állítja: vállalják-e így is a
projektek megvalósítását. A legelső döntési pont, hogy a
támogatás elnyeréséről szóló határozat kézhezvételétől 30
napjuk van a beruházási összeg 5%-át kitevő teljesítési biztosíték igazolására. Amennyiben az árfolyam- és egyéb
gazdasági változás hatása (például a koronavírus-járvány)
miatt a várható megtérülés jelentősen csökken, a nyertesek
el is állhatnak a megvalósítástól. (Még akkor is, ha ezzel a
beruházási összeg 1,5%-át kitevő ajánlati biztosítékot el is
vesztik).
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A METÁR-rendszer notifikációja 1 szerint a referencia piaci
árat Ft/kWh-ban kell meghatározni. Technikailag egy Ft/euró árfolyam rögzítésével a támogatott ár meghatározható
euróban.

Szemben a KÁT-os termelőkkel, akik még öt évig kompenzációt kapnak a kiegyenlítői költségeik egy része után, a
METÁR-aukción nyertes termelők a prémiumrendszer keretében teljes kiegyenlítési felelősséggel rendelkeznek. A naperőművekre vonatkozó kiegyenlítőenergia-költségek jövőbeni alakulásának becslése nagy kockázatokat rejt, iparági
becslések szerint mértéke elérheti a 0,8 eurócent/kWh-t
(kb. 2,8 Ft/kWh), de akár ennek 1,5-2-szeresét is.

Javaslatként felmerül, hogy a rendszerirányító MAVIR indikatív adatok publikálásával segíthetné a termelőket a naperőművi adatok elemzésében, ezzel a kiegyenlítőenergiaköltségek becslésében.
A prémiumrendszerben támogatott megújulóenergia-termelők kiegyenlítési feladatai az EU Iránymutatásának2 rendelkezéseiből, és ez alapján a METÁR notifikációjából adódnak. 3

A jogszabályok szerint amennyiben a támogatott ár alacsonyabb, mint a referencia piaci ár, a különbséget a termelő
fizeti a befogadónak (MAVIR). 4 Továbbá, ha a hazai szerve1 SA.44076. sz. állami támogatás
2 Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 200/01)
3 SA.44076. sz. állami támogatás, (33) preambulumbekezdés
4 299/2017 (X.17.) KR, 14.§ (2)
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zett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, ezen negatív árakkal jellemzett órák termeléséért a termelő nem kap prémiumot. 5 A
negatív áras időszakok száma az egyre növekvő időjárásfüggő termelés hatására várhatóan növekszik. A fenti szabályok nélkül a cashflow-tervezés, és ezzel az üzleti tervek
kidolgozása egyszerűbb lenne. Egyszerűsíthetné a projektfejlesztést és a finanszírozást a 0,5 MW feletti napelemes
kiserőművek ingatlanná történő átminősítése is.

re. Mindkettőre akadt példa az első METÁR-aukción. Ugyan a
Hivatal publikálta a pályázat beadása előtt már támogatási
jogosultságot elnyert megújulóenergia-erőművek koordinátáit, a pályázók egymás koordinátáit nem ismerhetik. Nehezen indokolható az összeszámítási szabály alkalmazása
abban az esetben is, amikor több erőmű egy alállomásba
csatlakozna, ezáltal a rendelet szerint közös csatlakozási
ponttal rendelkezik, ugyanakkor a naperőműparkok fizikai távolsága jelentősen meghaladhatja az 1000 métert.

Az EU-Iránymutatás alapján a METÁR-rendszer notifikációjában szereplő tétel mind a negatív árakra vonatkozó szabályozás, mind a visszafizetés a referencia piaci árnál
alacsonyabb támogatott ár esetén. Változtatásukra ezáltal
jelen támogatási rendszerben nincsen lehetőség.

Az összeszámítási szabályt a METÁR kormányrendelet tartalmazza. 9 Célja annak megelőzése, hogy a projektgazdák a kisebb erőműegységekre vonatkozó, könnyített vagy vonzóbb
támogatások igénybevétele céljából „feldarabolják” a projektjeiket. Az összeszámítási szabályok átalakításához a kormányrendelet módosítására van szükség.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Az első METÁR-aukción szembetűnően nagy volt az értékelési szakaszban érvénytelennek minősített pályázatok száma. A
kis kategóriában 35, a nagy kategóriában 13 pályázat lett érvénytelen. A MEKH által közzétett összefoglaló táblázatból
látszik, hogy a leggyakrabban a bankgaranciákkal, a műszaki
gazdasági tájékoztatóval kapcsolatban merült fel probléma,
de több esetben a kötelező csatolmányok hibás beküldése,
vagy a pályázat időn túli beadása volt a kizárás oka. A verseny és a költséghatékonyság szempontjából kívánatos, hogy
minél kevesebb pályázat legyen érvénytelen.

Az első, pilot aukción legfeljebb 20 MW beépített kapacitású megújulóenergia-erőművek indulhattak. A nagy kategóriában ugyan érkezett 6 darab 19 MW feletti ajánlat, a
legtöbb pályázat 5 MW és 10 MW közötti beépített kapacitású naperőműre vonatkozott. Az átlagos nyertes méret a
nagy kategóriában 8 MW volt. Az európai aukciós rendszereket összehasonlítva, azon országokban, ahol megállapítottak maximum mérethatárt, naperőművek esetén a
leggyakoribb mérethatár 10 MW-os. 6 A hazai szereplők szerint elképzelhető a következő METÁR-aukciók esetében a
20 MW-os mérethatár növelése akár 50 MW-ig. Nagyobb
mérethatár mellett érdekesebb lehet az aukció a külföldi
befektetőknek.
A piaci szereplők szerint érdemes megtartani a kis kategóriát, hiszen az első aukció eredményei azt tükrözik, hogy
van befektetői kedv ezen kisebb méretű projektekre is.
A pályázati kategóriák megállapítása és módosítása 7 az
energiapolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a
pályázati kategóriákat a miniszteri felkérő levél tartalmazza.

AZ AUKCIÓS RENDSZER TOVÁBBI
KOCKÁZATNÖVELŐ ELEMEI
Az aukciókon való részvétel egyes kockázatai magából az
aukciós rendszer kialakításából adódnak.
Kockázatot rejt pl. a METÁR kormányrendelet szerinti összeszámítási 8 szabály , amely szerint az egymáshoz 1000 méternél közelebbi hálózati csatlakozási ponttal rendelkező
érvényes pályázatot beadók, és már korábban METÁR-jogosultságot szerzők kapacitását „össze kell számítani”, így a kicsi vagy nagy kategóriákba történő besoroláskor ezen
összeszámított kapacitást veszi alapul a Hivatal. Ezzel egy
egyébként érvényes pályázat kieshet az aukcióból, ha összeszámított kapacitása meghaladja a 20 MW-ot, illetve az 1 MW
alatti pályázó a nagy kategóriában kényszerülhet árverseny5 299/2017 (X.17.) KR, 15.§ (4)
6 Forrás: AURES2 aures2project.eu/wpcontent/uploads/2020/02/AURES_II_auction_database_v1_1.xlsx
7 62/2016 (XII. 28.), 4.§ (2) d)
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Nehezen ellenőrizhető a tulajdonosi korlátra,10 illetve a barnamezős területekre 11 vonatkozó szabályozás. Sok esetben
problémát okozott a hálózati engedélyesektől a hálózati
csatlakozásra vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató időben történő beszerzése, illetve ezzel kapcsolatban a csatlakozási pontok „foglalásának” kérdése. Egyszerűsítené a
pályázók szempontjából a biztosítékok rendszerét, ha a
SWIFT-szabványoknak megfelelően elektronikusan aláírt és
hitelesített üzenettel is igazolhatnák a biztosítékok rendelkezésre állását.
A tényleges tulajdonosra vonatkozó korlát meghatározása a
pályázati rendelet (62/2016 NFMR) 2019. augusztusi módosítása óta az energiapolitikáért felelős miniszter feladata, a korlátot a miniszter a felkérő levélben határozza meg. Ugyancsak
a pályázati rendelet határozza meg, hogy milyen módon lehetséges a barnamezős területeket előnyben részesíteni. A
pályázat kötelező elemei is az NFMR-ben szerepelnek, így ez a
rendelet jelöli meg az érintett hálózati engedélyes műszaki
gazdasági tájékoztatóját annak igazolásaként, hogy megkezdődött a hálózatcsatlakozási folyamat.
Az Értékelő Bizottságra vonatkozó szabályokat szintén a miniszteri rendelet tartalmazza. 12 Bár az értékelésre rendelkezésre álló határidőkkel lehet befolyásolni az értékelés időtartamát, a gyorsabb eredményhirdetést nem a határidők rövidítésével, hanem a pályázat komplexitásának csökkentésével
célszerű elérni. Megfontolandó a pályázatok ajánlattétel előtti
előszűrése is, így gyorsabbá válhat az eredményhirdetés.
8 299/2017 (X.17.) KR, 5.§ (2)
9 299/2017 (X.10.) KR 5. § (2)
10 62/2016 NFM rendelet, 1.§ (1)j, 4.§ (2)e
11 62/2016 NFM rendelet, 1.§ (1)f, 13.§ (2a)
12 62/2016 (XII.28.) NFMR, 9.§ - 12. §.
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Amennyiben a támogatást elnyert valamennyi erőmű felépül, a következő években 131 MW naperőmű, és 0,5 MW
hulladéklerakóból származó gázt hasznosító erőmű lép be a
hazai villamosenergia-rendszerbe. A NEKT-ben szereplő
tervekhez évi kb. 340 MW új naperőmű létesítését kellene
támogatni, ez évi két pályázati körrel számolva körönként
170 MW-ot jelent. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlése szerint hamarosan várható, hogy a MEKH felkérést kap a következő aukció lebonyolítására. Nem mindegy
azonban, hogy milyen forgatókönyv mellett halad a minisztérium és a MEKH: lényegében a jelenlegi feltételek mellett
kívánják lebonyolítani a következő kört, vagy módosítják a
miniszteri- vagy akár a kormányrendeletet is. Véleményünk
szerint 2020 során új pályázat akkor valósítható meg, ha azt
jogszabálymódosítást nem igénylő módosítások nélkül lebonyolítják le. Ilyen konstrukcióban lehetőség van a miniszteri felkérőlevélben szereplő paraméterek, azaz a kiírt
mennyiség, a pályázati kategóriák, a tényleges tulajdonosra
vonatkozó szabályok alakítására, illetve a kiírási dokumentumba utalt részletek változtatására. Ezek közé tartozik a
biztosítékok rendszere, vagy pl. a támogatás időtartama, illetve a kereskedelmi üzem megkezdésére vonatkozó határidő. Nem igényel jogszabálymódosítást, mégis nagyban
növeli a kiszámíthatóságot egy olyan tendernaptár publikálása, amely tartalmazza a következő pályázati körök időpontját és főbb paramétereit.
A jogszabályi környezetet azonban előbb-utóbb mindenképpen módosítani kell, hiszen a notifikáció alapján a 20172026-os időszakban kötelező megnyitni az aukciókat a külföldön megvalósuló projektek előtt, illetve érdemes volna
elgondolkodni azon is, miként biztosítható, hogy a technológiasemleges METÁR-aukciókon a technológiák szélesebb
köre is sikerrel pályázhasson.

Szerzők
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
szerzett
közgazdászdiplomát
1995-ben, majd doktori fokozatot 2002-ben. 1998-2002 között
a Gazdasági Minisztérium, majd
a Magyar Energiahivatal munkatársa. Ezt követően nyolc évig az
Európai Bizottság Közös Kutatási Központjának (Joint Research
Center) kutatója Sevillában, ahol hosszú távú energiapiaciés klímamodellezéssel foglalkozott. Munkatársaival számos
európai kutatási projektben vett részt, köztük az energiaintenzív iparágak, megújuló energiák ill. a klímaváltozás területén, több publikáció társszerzője. 2010-től a Regionális
Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szenior kutatója,
ahol a villamosenergia-rendszerek, ezen belül a hálózati
szabályozási kérdések, a megújuló energia támogatási
rendszerek elemzésével és oktatásval foglalkozik, hazai, regionális ill. európai kitekintésben. A REKK vezetését 2018ban vette át.
Szabó László

a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdászdiplomát 2005-ben. 2011-ben
elvégezte a REKK által vezetett
Energiagazdálkodási szakközgazdász képzést. 2006 óta foglalkozik a fenntartható energiagazdálkodás és a megújuló energiaforrások kérdéskörével. 2006 és
2015 között az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani
Központ projektvezetője, 2015 és 2020 között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megújuló energia szakértője. 2020. februárja óta a REKK Alapítvány
programvezetőjeként az alapítvány szakmai tevékenységét és
rendezvényeit koordinálja.
Varga Katalin

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.

REKK POLICY BRIEF | 01/2020

4/4

