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• A megújuló energiaforrások és a napenergia hasznosításának 
helyzete Magyarországon

• A megújulóenergia-hasznosítás támogatási rendszerének 
átalakulása

• A METÁR-rendszer működésének tapasztalatai
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A megújuló energetikai részarány-mutatók alakulása, 
revízió után (2008-2016)
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A megújuló energiaforrásokból
előállított energia részaránya
A megújuló energia irányelv szerinti
kötelező érvényű részarány
Az NCsT-ben kitűzött célszám

 A régi statisztika a lakossági biomassza-
felhasználást alulbecsülte (2,5-szeres 
különbség)

 A 2020-as megújuló energia célok ezzel nem 
teljesültek maradéktalanul (a közlekedési 
energiafelhasználáson belül 2015-ben 6,22% 
a megújulók aránya, cél: 10% 2020-ra)

Előadó
Bemutató megjegyzései
A 2009/28/EC irányelv szerinti kötelezettség csak részben teljesült, a  közlekedés területén előírt 10%-os megújulóenergia-részarány tekintetében egyelőre elmaradás van.   



Teljes bruttó végső és bruttó megújulóenergia-fogyasztás, illetve 
megújulóenergia-részarány (2010-2016)
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Hazai napelem-kapacitás növekedése (2010-2017)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nem HMKE PV 1 1 1 4 9 40 55 80
HMKE PV 1 3 13 31 68 128 164 224
Naperőmű összesen 2 4 14 35 77 168 219 304
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Előadó
Bemutató megjegyzései
0,5 MW feletti: 10 MW MVM Hungarowind, 16 MW Mátra, +3 db 1-1,5 MW-os naperőmű (Nordpoint, WBSNet, Techdev)



Háztartási méretű kiserőművek kapacitása 
(2008-2017)
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A napelem-beruházások támogatása

• KÁT-rendszer: 
– 2016. december 31. előtt beadott kérelmek esetén

• METÁR: 
– 2017. január 1-től (az Európai Bizottság 2017 júliusban hagyta jóvá, a végső jogszabályok 

2017. október/novembertől hatályosak)
– KÁT-METÁR: 0,5 MW alatt + demonstrációs projektek
– Zöld prémium

• Adminisztratív prémium: 1 MW alatt
• Pályázat: kötelező az 1 MW-ot elérő erőművekre, továbbá valamennyi szélerőmű,  

illetve jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén
– Barna prémium: szilárd biomassza és biogáz-üzemek termelésének fenntartására

• Beruházási támogatás (aktuális kiírások szerint) 

• Kedvezményes hitelek

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kamarai tagok számára létrehozott naperőmű- és 
naperőműfarm-építési programja
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A KÁT-rendszer lezárása

• 2016 végén kb. 2000 MW napelemes beruházás támogatására érkezett KÁT-kérelem a Hivatalhoz 
(kb. 2500 kérelem)

• A KÁT-igények maximális megvalósulás esetén (2000 MW): plusz terhek kezelése az egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult fogyasztóknál?

• További terhek a METÁR keretében megvalósuló beruházások által
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Éves támogatási keretek révén szabályozott növekedési ütem

• ld. 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása (23. § és 1. melléklet)
• Korábbi szabályozás hátránya: elvileg már az első évben kimeríthető a 2021-ig meghatározott 

támogatási keret (KÁT: 20 Mrd Ft, admin. prémium: 10 Mrd Ft, tender: 15 Mrd Ft), mivel nincs 
éves korlát, csak évente csökken a keret az előző években kiosztott jogosultságokhoz tartozó 
éves új támogatásokkal

• Új szabályozás:
– Éves keretek, azok eléréséig a kérelmeket a hiánytalan beérkezés sorrendjében kell 

elbírálni
– Éves korlátba ütköző kérelmet a Hivatal elutasítja, de a kérelmező kérheti a következő évi 

feltételek melletti elbírálást
• KÁT és tender esetén az éves keret 1-1 Mrd Ft 2026-ig (összesen 10-10 Mrd Ft), míg a 

pályázat nélküli zöld prémiumra évente 0,5 Mrd Ft 
(összesen 5 Mrd Ft 2026-ig) => ha ezeket a támogatásokat csak naperőművek kapnák, akkor 
ebből a keretből évente ~50-50, illetve 25 MW kapacitás épülhetne ki a jelenlegi támogatási szint 
mellett

• Meg nem valósuló projektekre allokált támogatás visszakerül a kiosztható keretbe a megvalósítási 
idő lejárta után (napelemeknél 2 év)
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Éves új támogatás számítása

• Az 62/2016 NFM Rendelet 2. melléklet

• (KÁT/támogatott ár – referencia piaci ár) x éves mennyiség
• Referencia piaci ár:

– HUPX physical futures árak
• Utolsó 3 havi jelentés következő 3 évre vonatkozó átlaga alapján
• Napelemes erőművekre csúcsidőszaki árak (peak)
• Egyéb esetekre zsinór árak (baseload)

• 1 Mrd Ft támogatási keretből ~50 MW naperőmű támogatható a 
jogszabályban meghatározott árak mellett
– Ha a tenderen alacsonyabb lesz a támogatott ár, akkor növekszik a 

támogatható kapacitás is
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2018-as METÁR támogatási kerethez tartozó igények

Kötelező átvétel (METÁR KÁT) Új igény már nem nyújtható be!
2018 Darab MWe Éves új támogatás, Ft

Kiadott jogosultág 24 11,72 237 623 790
Feldolgozás/hiánypótlás alatt* 941 461,00 8 963 482 943
Mindösszesen 965 472,72 9 201 106 733
Támogatási keret 2018 1 471 021 923
Fennmaradó 2018-as támogatási keret 1 233 398 133
Fennmaradó 2018-as támogatási keret a folyamatban lévő 
ügyek hiánytalan beérkezése és feltételeknek való 
megfelelése esetén** 0
* Beleértve azokat a 2018. vagy 2017. évi kérelmeket, amelyek esetében még hiánypótlás szükséges!

Zöld prémium pályázat nélkül (jogosultak az 1 MWe alatti új erőműegységek, kivéve szél) Új igény benyújtható!
2018 Darab MWe Éves új támogatás, Ft

Kiadott jogosultág 3 1,99 38151004
Feldolgozás/hiánypótlás alatt* 26 24,05 538 077 471
Mindösszesen 29 26,05 576 228 475
Támogatási keret 2018 1 000 000 000
Fennmaradó 2018-as támogatási keret 961 848 996
Fennmaradó 2018-as támogatási keret a folyamatban lévő 
ügyek hiánytalan beérkezése és feltételeknek való 
megfelelése esetén** 423 771 525
* Beleértve azokat a 2018. vagy 2017. évi kérelmeket, amelyek esetében még hiánypótlás szükséges!

 A METÁR-KÁT 
befagyasztása 
2018. április 26-val 
(81/2018. (IV. 20.) 
Korm. rendelet 
alapján)

 Az igények kb. 
hatszorosan 
meghaladják a 
2018. évi keretet 
(de a kérelmek 
túlnyomó többsége 
hiánypótlásra 
szorul)



Barna prémium iránti igények 2018-ban

Barna prémium Új igény benyújtható!
2018 Darab MWe Éves új támogatás, Ft

Kiadott jogosultág 5 5,78 250 713 921
Feldolgozás/hiánypótlás alatt 0 0,00 0
Mindösszesen 5 5,78 250 713 921
Támogatási keret 14 967 200 000
Fennmaradó támogatási keret 14 716 486 079
Fennmaradó támogatási keret a folyamatban lévő ügyek 
hiánytalan beérkezése és feltételeknek való megfelelése 
esetén** 14 716 486 079

• Valamennyi idén beérkezett (és jóváhagyott) igény biogáz-erőműre vonatkozik
• A tavalyi évben egy szilárd-biomassza tüzelésű erőmű kapott barna prémiumra 

jogosultságot
• A biogáz-üzemek KÁT-ból való kikerülésével párhuzamosan további barna prémium 

kérelmekre számítunk



Nemzeti Agrárgazdasági Kamara programja

• 2125/2017. (XII. 29.) Korm. Határozat a magyarországi napelemes 
beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

– földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és 
mezőgazdasági vállalkozások számára,

– legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű 
kiépítéséhez,

– nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként,
– a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett.
– A kormány támogatást nyújt 

• a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának 
finanszírozásához, azok működtetéséhez

• kedvezményes hitelprogram bevezetésével.

• További részletek nem ismertek.
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További információ KÁT, METÁR és egyéb megújuló villamos energia 
témában: 

http://www.mekh.hu/megujulo-energiak-villamos-energia
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Köszönöm a figyelmüket!

Tóth Tamás
toth@mekh.hu

16

mailto:grabnerp@mekh.hu


Pótdíj rendszer átalakítása (1)

• Probléma: 
– a jelenlegi KÁT pótdíj rendszer nem ösztönöz a pontos menetrendadásra, 

mivel a napi összes eltéréseket figyeli
– a legtöbb napos KÁT kérelmet 0,5 MW alatti naperőművekre adták be, 

amikre nincs pótdíj, így nem ösztönzöttek pontos menetrend-adásra
– A fentiek miatt nagyok a kiegyenlítési költségek, amik a támogatást 

finanszírozó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztóknál jelennek 
meg 

• Módosítások:
– Napon belüli piacon történő KÁT értékesítés a MAVIR részéről, amivel 

megnyílik a lehetőség a KÁT termelők menetrendjeinek napon belüli 
módosítására

– Negyedórás menetrendi eltérések pótdíjazása (vs. napi)
– Napon belüli menetrend módosítások ösztönzése (pontosság)
– A termelők terhei várhatóan nem növekednek, ha élnek a napon belüli 

menetrend-módosítással 
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Pótdíj rendszer átalakítása (2)

• 0,5 MW a KÁT-ban alatt továbbra sincs pótdíjazás, de bónusz a 
pontos menetrend adásáért 

• Jó napon belüli menetrendadás esetén további bónusz
• Lehetőség lesz külső partner bevonására a menetrendek 

beadásához, akik több termelőt is összefoghatnak
• A pótdíjazás átalakítása a szélerőművek, a bónusz bevezetése a 

sok 0,5 MW alatti KÁT-os PV miatt fontos
• Bevezetés: 2018.07.01 (lásd KÁT rendelet)

– meglévő erőművekre is vonatkozik!

18

Várható eredmények 2020-ig: évi 4-5 Mrd Ft-tal kevesebb kiegyenlítő energia költség, rendszer 
szinten 3-4 Mrd Ft-os megtakarítás, ipari fogyasztók terhe 0,1-0,2 Ft/kWh-val csökken
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