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A megújuló villamosenergia-termelés töretlenül 

növekszik
és a kapacitások további növelésére lesz szükség

Forrás: EMBER (2022)
Forrás: REPowerEU terv
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A támogatási rendszerek fejlődnek, egyre 

piacközelibbé válnak
a kötelező átvételi áras támogatásokat felváltják a prémiumrendszerek

Forrás: REN21 (2021) Forrás: Enerdata (2021)
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A projektfejlesztők egyre több kockázatot vállalnak
a kormányzatok/szabályozó hatóságok egyre kevesebbet
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Töretlen a nap- és szélenergia költségcsökkenése
az aukciók is segítettek leszorítani a megújulóenergia-árakat 

IRENA in: REN 21 (2021)

Forrás: IRENA
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Szükség van még az aukciókra?
referenciaár alatti ajánlatok, kiüresedett aukciók

A 2021. április METÁR-pályázatra  beadott és érvényes pályázatok 

ajánlati görbéje méretkategóriák szerint

Forrás: Metazsúl blog

Forrás: IRENA (2021)
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Új trendek jelentek meg az aukciók terén
a cél nem csupán az árak leszorítása, hanem egyéb energiapolitikai célok elérése

▪ Hálózati megoldások (portugál példa)

▪ Karboncsökkentés lehetőségei 

▪ Holland SDE++ aukció: CO2 csökkentési árban versenyeznek

▪ Egyéb nem megújuló aukciók (szén kivezetés, hidrogén stb.) 

▪ Innovatív aukciók 

▪ PV és tárolás egyben – Németország (2020 óta, fix prémium), Portugália, Magyarország, 

Görögország, …

▪ Lebegő/úszó PV aukció – Luxembourg, Portugália (víztározókon)

▪ Határon átnyúló aukciók

▪ EU közös megújuló aukció

▪ PPA aukciók (BayWa – 10 TWh Németországban, Spanyolországban)
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Megnövekedett az érdeklődés a PPA-k iránt
fő motiváció a dekarbonizáció, kiszámítható árazás

Forrás: Pexapark, European PPA 

Market: 2021/22 Outlook

Jan 2019                             Jan 2020                              Jan 2021 Jan 2022



Kihívások támogatással és támogatás nélkül
záró gondolatok
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Támogatásokkal Támogatások nélkül

Beruházó szemszögéből

• METÁR-pályázatok kiszámíthatatlanok

• Támogatásból való ki- és belépés feltételei változnak

• Hálózati csatlakozás nehézségei

• Engedélyezés, jogszabályi környezet (pl. szélenergia)

Beruházó szemszögéből

• a jelenlegi villamosenergia-árak mellett a magasabb 

haszon reményében a piaci értékesítés is vonzónak 

tűnhet (kockázatok ellenére)

• PPA-árak jelenleg emelkednek, de egyelőre kevés a 

példa/tapasztalat

• Finanszírozás nehezebb

• Hálózati csatlakozás nehézségei

• Engedélyezés, jogszabályi környezet (pl. szélenergia)

Szabályozó/ kormányzat/ hálózatüzemeltető 

szemszögéből

• Pályázatok időzítése

• Támogatási összegek és teherviselők meghatározása

• Hálózat stabilitása

Szabályozó/ kormányzat/ hálózatüzemeltető 

szemszögéből

• Telepítések kiszámíthatósága, időbeli időzítése

• Hálózat stabilitása



Köszönöm a figyelmet!

Varga Katalin

katalin.varga@rekk.hu
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