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2020 ÁPRILIS

A támogatások hatékony kiosztása érdekében az Európai Unióban 201 7 óta al apszabál yként versenyeztetéses el járásban kel l
odaítél ni a megújul óenergia-termel őknek nyújtott támogatást. Az el ső hazai , pi l otnak tekintett megújul óenergia-aukció ered-
ményeit 2020. március 27-én tette közzé a M agyar Energetikai és Közmű-szabál yozási H ivatal . Jel en szabál yozási összefogl a-
l ónkban bemutatjuk, hogy a műhel yvita el őadásai , hozzászól ásai al apján a pál yázati rendszer mel y el emei kritikusak abból a
szempontból , hogy a következő pál yázati körök is sikeresen, azaz magas részvétel l el , a verseny hatására al acsony árakkal , va-
l amint magas megval ósítási aránnyal végződhessenek. El emezzük azt is, hogy a fel tárt kockázati tényezők mil yen szintű jog-
szabál yokból adódnak, azál tal módosításuk megval ósul hat-e a következő pál yázati körig, vagy csak középtávon
orvosol hatóak.

A kritikusnak ítél t szempontok a következőek:

S Árfol yamkockázat
S Kiegyenl ítő energia köl tsége
S Finanszírozás
S Az aukciós rendszer egyes el emei

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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Az árfol yamkockázatot csökkentené, ha a támogatott árat
euróban határoznák meg. Piaci szerepl ők vél eménye szerint
az euróra val ó áttérés a kül föl di pál yázóknak kedvezne, ami
miatt a hazai kkv-k nagyobb versennyel szembesül nének az
aukciókon. Emel l ett a számottevő tétel ként jel entkező ki-
egyenl ítés köl tsége ebben az esetben is forintban merül fel .

A METÁR-rendszer notifikációja1 szerint a referencia piaci
árat Ft/kWh-ban kell meghatározni. Technikailag egy Ft/eu-
ró árfolyam rögzítésével a támogatott ár meghatározható
euróban.

KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGE

Szemben a KÁT-os termel őkkel , akik még öt évig kompen-
zációt kapnak a kiegyenl ítői köl tségeik egy része után, a
M ETÁR-aukción nyertes termel ők a prémiumrendszer kere-
tében tel jes kiegyenl ítési fel el ősséggel rendel keznek. A nap-
erőművekre vonatkozó kiegyenl ítőenergia-köl tségek jövő-
beni al akul ásának becsl ése nagy kockázatokat rejt, iparági
becsl ések szerint mértéke el érheti a 0,8 eurócent/kWh-t
(kb. 2,8 Ft/kWh), de akár ennek 1 ,5-2-szeresét is.

Ráadásul minél több időjárásfüggő megújul óenergia-terme-
l ő csatl akozik a vi l l amosenergia-hál ózatra, annál magasabb-
ra szökhet a kiegyenl ítőenergia-ára. Ezt támasztja al á, hogy
a M AVI R adatai szerint növekedett a hazai napenergia-ter-
mel és nagy részét befogadó KÁT-mérl egkör kiegyenl ítő-
energia-köl tsége.

Javasl atként fel merül , hogy a rendszerirányító M AVI R indi-
katív adatok publ ikál ásával segíthetné a termel őket a nap-
erőművi adatok el emzésében, ezzel a kiegyenl ítőenergia-
köl tségek becsl ésében.

A prémiumrendszerben támogatott megújulóenergia-terme-
lők kiegyenlítési feladatai az EU Iránymutatásának2 rendelke-
zéseiből, és ez alapján a METÁR notifikációjából adódnak. 3

FINANSZÍROZÁS

Számos tényező növel i a M ETÁR-aukción részt vevő projek-
tek finanszírozási köl tségeit. A prémiumrendszerben a piaci
értékesítés és a kiegyenl ítőenergia-köl tségek bizonytal an-
sága megnehezíti az üzl eti tervek el készítését, ezzel növel ve
a hitel ezők kockázatait. I parági szerepl ők szerint a bankok
finanszírozási kedve el eve kisebb a sok KÁT-os projekt hite-
l ezése miatt. A saját tőke köl tségeit is növel i az aukciós
rendszer (pl . biztosítékok) miatt bonyol ul tabbá vál t pro-
jektfej l esztés. Jel en hel yzetben a finanszírozási köl tségek
aránya nagyon magas, 6%-os súl yozott átl agos tőkeköl tség
(WACC) mel l ett a határköl tség (LCOE) harmadát teheti ki .

A jogszabál yok szerint amennyiben a támogatott ár al acso-
nyabb, mint a referencia piaci ár, a kül önbséget a termel ő
fizeti a befogadónak (M AVI R).4 Továbbá, ha a hazai szerve-

Az el ső aukció értékel ésekor az energetikai szakma vél e-
ménye egységes, az aukció sikeresnek tekinthető. A beér-
kezett 1 68 pál yázat a maximál is támogatott mennyiség
2,5-szeresére kért támogatást, ez nemzetközi viszonyl atban
is jó eredmény. Az érvénytel en pál yázatok kizárása után a
maximál is támogatott mennyiséget meghal adó ajánl at ma-
radt mind a kicsi , mind a nagy kategóriában, így megval ó-
sul hatott az árverseny. A KÁT-rendszer 30 Ft/kWh-t
meghal adó átvétel i árai után a pál yázaton a súl yozott át-
l agár a kisebb méretkategóriában 24,81 , a nagy kategóriá-
ban 21 ,69 Ft/kWh-nak adódott. Az árcsökkenés tehát
jel entős!

Az eredmény megmutatta, hogy a kkv-szektor is aktívan
részt kíván venni a napenergia-fej l esztésekben. A 72 nyer-
tes pál yázat közül 61 a kisebb kategóriában nyert. H ozzá
kel l azonban tenni , hogy miután a kormány l ényegében
megszüntette a M ETÁR el indul ásakor az 1 M W al atti meg-
újul óenergia-termel ők támogatására l étrehozott M ETÁR-
KÁT és pál yázat nél kül i zöl d prémium kategóriákat, az ezen
támogatási formákra beadott kérel emmel rendel kező 1 M W
al atti projekteknek ez az aukció jel entette az egyetl en l ehe-
tőséget.

Bár pozitív a hazai kkv-szektor aktív szerepl ése az el ső M E-
TÁR-aukción, szembetűnő, hogy az inkumbens szerepl ők
nem adtak be ajánl atot. Egyedül az M VM egyik l eányvál l a-
l ata pál yázott, a maximál is 26,08 Ft/kWh-s áron, és ezzel az
árral nem kerül t a nyertesek közé. Fel merül a kérdés, miért
vol tak i l yen óvatosak a nagy energiapiaci szerepl ők? Szak-
mai egyeztetésünk al apján úgy tűnik, a M ETÁR-aukció ke-
retében megval ósítható beruházások az ál tal uk el fogadha-
tónál magasabb kockázattal és az el vártnál al acsonyabb
hozammal bírnak. A következőkben sorra vesszük a főbb
kockázati tényezőket és ezek enyhítésére fel merül t javasl a-
tokat. Emel l ett bemutatjuk, hogy mil yen szintű jogszabá-
l yok határozzák meg a kockázatosnak ítél t tényezőket,
hiszen minél magasabb rendű jogszabál y módosítására van
szükség, annál hosszabb módosításuk várható átfutási ide-
je.

ÁRFOLYAMKOCKÁZAT

A naperőmű-beruházások beszerzési köl tségei ál tal ában
euróban vagy dol l árban merül nek fel . A pál yázatok beadása
óta a forint kb. 1 0%-ot gyengül t mind az euróval , mind a
dol l árral szemben, ezzel jel entősen megnövel ve a beruhá-
zási összeget a forintban rögzített bevétel ekhez képest. H a
a mai árfol yamok maradnak fenn, az jel entősen csökkenti a
projektek megtérül ését.

Így az árfol yamgyengül és a már nyertesnek kihirdetett pro-
jektgazdákat is döntési hel yzet el é ál l ítja: vál l al ják-e így is a
projektek megval ósítását. A l egel ső döntési pont, hogy a
támogatás el nyeréséről szól ó határozat kézhezvétel étől 30
napjuk van a beruházási összeg 5%-át kitevő tel jesítési biz-
tosíték igazol ására. Amennyiben az árfol yam- és egyéb
gazdasági vál tozás hatása (pél dául a koronavírus-járvány)
miatt a várható megtérül és jel entősen csökken, a nyertesek
el is ál l hatnak a megval ósítástól . (M ég akkor is, ha ezzel a
beruházási összeg 1 ,5%-át kitevő ajánl ati biztosítékot el is
vesztik).

1 SA.44076. sz. állami támogatás

2 Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezet-

védelmi 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 vi l l amosenergia-piac másnapi órás árai l egal ább 6 egy-
mást követő órában negatívak, ezen negatív árakkal jel l em-
zett órák termel éséért a termel ő nem kap prémiumot. 5 A
negatív áras időszakok száma az egyre növekvő időjárás-
függő termel és hatására várhatóan növekszik. A fenti sza-
bál yok nél kül a cashfl ow-tervezés, és ezzel az üzl eti tervek
kidol gozása egyszerűbb l enne. Egyszerűsíthetné a projekt-
fej l esztést és a finanszírozást a 0,5 M W fel etti napel emes
kiserőművek ingatl anná történő átminősítése is.

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

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Az el ső, pi l ot aukción l egfel jebb 20 M W beépített kapacitá-
sú megújul óenergia-erőművek indul hattak. A nagy kategó-
riában ugyan érkezett 6 darab 1 9 M W fel etti ajánl at, a
l egtöbb pál yázat 5 M W és 1 0 M W közötti beépített kapaci-
tású naperőműre vonatkozott. Az átl agos nyertes méret a
nagy kategóriában 8 M W vol t. Az európai aukciós rendsze-
reket összehasonl ítva, azon országokban, ahol megál l apí-
tottak maximum mérethatárt, naperőművek esetén a
l eggyakoribb mérethatár 1 0 M W-os.6 A hazai szerepl ők sze-
rint el képzel hető a következő M ETÁR-aukciók esetében a
20 M W-os mérethatár növel ése akár 50 M W-ig. N agyobb
mérethatár mel l ett érdekesebb l ehet az aukció a kül föl di
befektetőknek.

A piaci szerepl ők szerint érdemes megtartani a kis kategó-
riát, hiszen az el ső aukció eredményei azt tükrözik, hogy
van befektetői kedv ezen kisebb méretű projektekre is.

A pályázati kategóriák megállapítása és módosítása7 az
energiapolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a
pályázati kategóriákat a miniszteri felkérő levél tartalmazza.

AZ AUKCIÓS RENDSZER TOVÁBBI
KOCKÁZATNÖVELŐ ELEMEI

Az aukciókon val ó részvétel egyes kockázatai magából az
aukciós rendszer kial akításából adódnak.

Kockázatot rejt pl . a M ETÁR kormányrendel et szerinti össze-
számítási 8 szabál y , amel y szerint az egymáshoz 1 000 méter-
nél közel ebbi hál ózati csatl akozási ponttal rendel kező
érvényes pál yázatot beadók, és már korábban M ETÁR-jogo-
sul tságot szerzők kapacitását „össze kel l számítani”, így a ki-
csi vagy nagy kategóriákba történő besorol áskor ezen
összeszámított kapacitást veszi al apul a H ivatal . Ezzel egy
egyébként érvényes pál yázat kieshet az aukcióból , ha össze-
számított kapacitása meghal adja a 20 M W-ot, i l l etve az 1 M W
al atti pál yázó a nagy kategóriában kényszerül het árverseny-

re. M indkettőre akadt pél da az el ső M ETÁR-aukción. Ugyan a
H ivatal publ ikál ta a pál yázat beadása el őtt már támogatási
jogosul tságot el nyert megújul óenergia-erőművek koordiná-
táit, a pál yázók egymás koordinátáit nem ismerhetik. N ehe-
zen indokol ható az összeszámítási szabál y al kal mazása
abban az esetben is, amikor több erőmű egy al ál l omásba
csatl akozna, ezál tal a rendel et szerint közös csatl akozási
ponttal rendel kezik, ugyanakkor a naperőműparkok fizikai tá-
vol sága jel entősen meghal adhatja az 1 000 métert.

Az összeszámítási szabályt a METÁR kormányrendelet tartal-
mazza. 9 Célja annak megelőzése, hogy a projektgazdák a ki-
sebb erőműegységekre vonatkozó, könnyített vagy vonzóbb
támogatások igénybevétele céljából „feldarabolják” a projekt-
jeiket. Az összeszámítási szabályok átalakításához a kormány-
rendelet módosítására van szükség.

Az el ső M ETÁR-aukción szembetűnően nagy vol t az értékel é-
si szakaszban érvénytel ennek minősített pál yázatok száma. A
kis kategóriában 35, a nagy kategóriában 1 3 pál yázat l ett ér-
vénytel en. A M EKH ál tal közzétett összefogl al ó tábl ázatból
l átszik, hogy a l eggyakrabban a bankgaranciákkal , a műszaki
gazdasági tájékoztatóval kapcsol atban merül t fel probl éma,
de több esetben a kötel ező csatol mányok hibás bekül dése,
vagy a pál yázat időn túl i beadása vol t a kizárás oka. A ver-
seny és a köl tséghatékonyság szempontjából kívánatos, hogy
minél kevesebb pál yázat l egyen érvénytel en.

N ehezen el l enőrizhető a tul ajdonosi korl átra,1 0 i l l etve a bar-
namezős terül etekre1 1 vonatkozó szabál yozás. Sok esetben
probl émát okozott a hál ózati engedél yesektől a hál ózati
csatl akozásra vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató idő-
ben történő beszerzése, i l l etve ezzel kapcsol atban a csatl a-
kozási pontok „fogl al ásának” kérdése. Egyszerűsítené a
pál yázók szempontjából a biztosítékok rendszerét, ha a
SWI FT-szabványoknak megfel el ően el ektronikusan al áírt és
hitel esített üzenettel is igazol hatnák a biztosítékok rendel ke-
zésre ál l ását.

A tényleges tulajdonosra vonatkozó korlát meghatározása a
pályázati rendelet (62/2016 NFMR) 2019. augusztusi módosí-
tása óta az energiapolitikáért felelős miniszter feladata, a kor-
látot a miniszter a felkérő levélben határozza meg. Ugyancsak
a pályázati rendelet határozza meg, hogy milyen módon le-
hetséges 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 megkez-
dődött a hálózatcsatlakozási folyamat.

Az Értékelő Bizottságra vonatkozó szabályokat szintén a mi-
niszteri rendelet tartalmazza.12 Bár az értékelésre rendelkezés-
re álló határidőkkel lehet befolyásolni az értékelés időtarta-
mát, a gyorsabb eredményhirdetést nem a határidők rövidíté-
sével, hanem a pályázat komplexitásának csökkentésével
célszerű elérni. Megfontolandó a pályázatok ajánlattétel előtti
előszűrése is, így gyorsabbá válhat az eredményhirdetés.

5 299/2017 (X.17. ) KR, 15.§ (4)

6 Forrás: AURES2 aures2project.eu/wp-

content/uploads/2020/02/AURES_II_auction_database_v1_1.xlsx

7 62/2016 (XII. 28. ), 4.§ (2) d)

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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Szerzők

Szabó László a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen
szerzett közgazdászdipl omát
1 995-ben, majd doktori fokoza-
tot 2002-ben. 1 998-2002 között
a Gazdasági M inisztérium, majd
a M agyar Energiahivatal munka-
társa. Ezt követően nyol c évig az
Európai Bizottság Közös Kutatá-
si Központjának (Joint Research

Center) kutatója Sevi l l ában, ahol hosszú távú energiapiaci-
és kl ímamodel l ezéssel fogl al kozott. M unkatársaival számos
európai kutatási projektben vett részt, köztük az energiain-
tenzív iparágak, megújul ó energiák i l l . a kl ímavál tozás terü-
l etén, több publ ikáció társszerzője. 201 0-től a Regionál is
Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szenior kutatója,
ahol a vi l l amosenergia-rendszerek, ezen bel ül a hál ózati
szabál yozási kérdések, a megújul ó energia támogatási
rendszerek el emzésével és oktatásval fogl al kozik, hazai , re-
gionál is i l l . európai kitekintésben. A REKK vezetését 201 8-
ban vette át.

Varga Katalin a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen szerzett közgaz-
dászdipl omát 2005-ben. 201 1 -ben
el végezte a REKK ál tal vezetett
Energiagazdál kodási szakközgaz-
dász képzést. 2006 óta fogl al ko-
zik a fenntartható energiagazdál -
kodás és a megújul ó energia-
források kérdéskörével . 2006 és
201 5 között az Energiakl ub Szak-
pol itikai I ntézet és M ódszertani

Központ projektvezetője, 201 5 és 2020 között a M agyar Ener-
getikai és Közmű-szabál yozási H ivatal megújul ó energia szak-
értője. 2020. februárja óta a REKK Al apítvány
programvezetőjeként az al apítvány szakmai tevékenységét és
rendezvényeit koordinál ja.

Amennyiben a támogatást el nyert val amennyi erőmű fel -
épül , a következő években 1 31 M W naperőmű, és 0,5 M W
hul l adékl erakóból származó gázt hasznosító erőmű l ép be a
hazai vi l l amosenergia-rendszerbe. A N EKT-ben szerepl ő
tervekhez évi kb. 340 M W új naperőmű l étesítését kel l ene
támogatni , ez évi két pál yázati körrel számol va körönként
1 70 M W-ot jel ent. Az I nnovációs és Technol ógiai M inisztéri-
um közl ése szerint hamarosan várható, hogy a M EKH fel ké-
rést kap a következő aukció l ebonyol ítására. N em mindegy
azonban, hogy mil yen forgatókönyv mel l ett hal ad a minisz-
térium és a M EKH : l ényegében a jel enl egi fel tétel ek mel l ett
kívánják l ebonyol ítani a következő kört, vagy módosítják a
miniszteri- vagy akár a kormányrendel etet is. Vél eményünk
szerint 2020 során új pál yázat akkor val ósítható meg, ha azt
jogszabál ymódosítást nem igényl ő módosítások nél kül l e-
bonyol ítják l e. I l yen konstrukcióban l ehetőség van a minisz-
teri fel kéről evél ben szerepl ő paraméterek, azaz a kiírt
mennyiség, a pál yázati kategóriák, a tényl eges tul ajdonosra
vonatkozó szabál yok al akítására, i l l etve a kiírási dokumen-
tumba utal t részl etek vál toztatására. Ezek közé tartozik a
biztosítékok rendszere, vagy pl . a támogatás időtartama, i l -
l etve a kereskedel mi üzem megkezdésére vonatkozó határ-
idő. N em igényel jogszabál ymódosítást, mégis nagyban
növel i a kiszámíthatóságot egy ol yan tendernaptár publ iká-
l ása, amel y tartal mazza a következő pál yázati körök idő-
pontját és főbb paramétereit.

A jogszabál yi környezetet azonban el őbb-utóbb minden-
képpen módosítani kel l , hiszen a notifikáció al apján a 201 7-
2026-os időszakban kötel ező megnyitni az aukciókat a kül -
föl dön megval ósul ó projektek el őtt, i l l etve érdemes vol na
el gondol kodni azon is, miként biztosítható, hogy a techno-
l ógiaseml eges M ETÁR-aukciókon a technol ógiák szél esebb
köre is sikerrel pál yázhasson.

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.




