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Megújuló energiapolitikai irányvonal Magyarországon

RED kötelező nemzeti célkitűzéseket határoz meg 2020-ra:

• HU: energiafogyasztásban a megújuló: 13% (EU-s kötelező cél!)

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT):

• Magyarország önként vállalta a 14,65% célszám elérését!

I. Megújuló energiapolitikai 

irányvonal Magyarországon
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I. Megújuló energiapolitikai 

irányvonal Magyarországon

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NCST terv 7,40% 7,30% 7,40% 7,50% 8,00% 8,30% 9,30% 10,70 12,30 13,40 14,65

SHARES tény 4,37% 6,93% 7,43% 8,57% 8,56% 11,67 12,75 13,98 15,53 16,20 14,56 14,42 14,19
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A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a bruttó végső 
energiafelhasználáson belül

14,65%
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2016-os megújuló energiafelhasználásunk összetétele

Hazánk megújuló energia felhasználási lehetőségei elsősorban a fűtési szektorban

vannak kiaknázva. Ezt tükrözi a 2016-os év megújuló energiafelhasználásának összetétele

is:

• 83% fűtés-hűtés,

• 9% villamos energia,

• 8% közlekedés.

I. Megújuló energiapolitikai 

irányvonal Magyarországon

91,1 PJ

10,4 PJ
8,9 PJ

A megújuló energia ágazati-mix részaránya 
2016-ban [PJ]

Hűtés-fűtés

Villamos energia

Közlekedés
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I. Megújuló energiapolitikai 

irányvonal Magyarországon
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Magyarország megújuló energiafelhasználásának energiaforrás 
szerinti megoszlása (2016, Eurostat) [PJ; %]
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Bioüzemanyag

Hulladék biomassza része
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Zöldáram-termelési támogatási rendszerek

Kötelező átvétel (KÁT)

2016. december 31-én a KÁT rendszer lezárult, azaz már nincs lehetőség a rendszerbe

való belépésre.

2016. december 31-e előtt jelentős számú, főleg naperőműre vonatkozó kérelem

érkezett be a Hivatalba. A támogatást elnyert erőművek megvalósítása folyamatban

van.

II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek
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Megnevezés [MW]
Jelenlegi BT 

(2017)
Várható BT 

(2020)

Biogáz 40 29

Biomassza 315 181

Depóniagáz 16 7

Hulladék 9 7

Nap 41 2 150

Szél 315 164

Víz 56 56

KÁT

• A KÁT portfólió jelentős változása várható, amennyiben a 2016. év végén

beérkezett több mint 2000 MW kérelem megvalósul

• 2000 MW megvalósulása esetén az ipari fogyasztók terhének maximum

1,1-1,3 Ft/kWh-val való növekedésével lehet számolni.

II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek
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METÁR hatályba lépése

• 2017. január 1-én életbe lépett az ideiglenes METÁR (barna

prémium nélkül és 3%-os megtérülési rátával)

• 2017. július 11-én az EU Bizottság jóváhagyta a METÁR rendszert

• 2017 őszén hatályba léptek a teljes METÁR jogalapját képző

jogszabályok, így 2017. november 9-én hatályba lépett a teljes

rendszer
• Barna prémium

• Normál megtérülési ráta

• Demonstrációs projektek

II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek



10

METÁR

• A METÁR-t a hazai igényeknek és az EU-s iránymutatás követelményeinek

megfelelően dolgoztuk ki,

• A támogatást főszabály szerint a piaci áron felül fizetett felárként (prémium)

kell nyújtani,

• A kedvezményezettek egy részének kiegyenlítési feladataik vannak,

• Negatív áram ár esetén lehetőleg ne legyen villamos energia termelés,

• A METÁR támogatást csökkenti az esetlegesen elnyert beruházási

támogatás vagy kedvezményes hitel támogatás tartalma.

II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek
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II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek



12

A METÁR támogatások tervezett allokációja 

METÁR-KÁT címén kiosztható éves új támogatási jogosultságok korlátai:

– évenként 1 Mrd Ft támogatás

– EU Bizottsági jóváhagyásra vár a teljes 10 Mrd-os keret igény szerinti 

(gyorsított) kiosztásának lehetősége  

Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, éves új támogatási 

jogosultságok korlátai:

– évenként 0,5 Mrd Ft támogatás (összesen 5 Mrd Ft)

Pályázati eljárásban kiosztható éves új támogatási jogosultságok korlátai:

– évenként 1 Mrd Ft támogatás (összesen 10 Mrd Ft)

Barna prémium címén kiosztható új támogatási jogosultság korlátja: 20 Mrd Ft.

II. Zöldáram-termelési

támogatási rendszerek
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A bónusz rendszer bevezetése és a pótdíj rendszer 

átalakítása: okok

1. Megújuló energia termelők fokozatos piaci integrációja (2021-től további

intézkedések várhatóak a RED II. + NMD kapcsán (WINTER PACKAGE)!)

2. Jelenlegi pótdíj rendszer nem kellően ösztönző a termelők pontos

menetrendadásával kapcsolatban

3. 2016. év végi KÁT kérelmek kezelése szükséges

4. Ipari energiafogyasztók költségeinek csökkentése (kiegyenlítő energia

költségek csökkentése)

Ösztönző eszközök bevezetésével a rendszer működési költségei csökkenthetők

(bónusz rendszer bevezetése és intraday (ID) menetrendezés használatának

ösztönzése)

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása
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Cél: költséghatékonyabb működés, win-win szituáció 

kialakításával

KÁT-ban 2020-ra (pótdíj rendszer átalakításával, lejáró jogosultságokkal, 

minden projekt megépülésével)

• kiegyenlítő energia költségek csökkenése 30-50%-kal (~5 Mrd Ft 

megtakarítás)

• zöldáram termelők pótdíj terhének csökkentése (~ 0,5 Mrd Ft)

• + bónusz kifizetések (~1 Mrd Ft)

• Tehát rendszer szinten ~4 Mrd Ft-ot megtakarítunk évente!

• ipari fogyasztók terhének a csökkentése (0,1-0,2 Ft/kWh)

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása
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A bónusz rendszer bevezetése és pótdíj rendszer átalakítása

• Az új szabályok 2018. július 1-én lépnek hatályba, mind KÁT, mind 

METÁR-ban

• Módosul a KÁT Kr.: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

valamint a METÁR Kr.: 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

• Az új szabályok KÁT-ban valamennyi termelőre, míg METÁR-ban a 0,5 

MW alatti termelőkre vonatkoznak

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása



16

Új pótdíjazási rendszer fontosabb elemei KÁT-ban és METÁR-ban

• Eddigi kizárólagos büntető rendszer helyett bónusz-málusz rendszer

– Pótdíj kiszámítása új, a piaci viszonyokat (kiegyenlítő energia és piaci ár 

változásait) követő képlettel

– Napon belüli (ID) menetrendezés esetén

• amennyiben a termelő pótdíjat kap, úgy a pótdíj csökkentése lehetséges

• amennyiben nincs pótdíj, úgy bónusz kapható (ennek részletei változni 

fognak az EU bizottsági tárgyalások fényében)1

• Valamennyi erőműtípus esetén az elszámolási mérési időegység ezentúl nem 

napi szumma, hanem negyedórás alapú lesz

• Toleranciasávok átalakítása 

• Pótdíj  havi elszámolása napi elszámolásúra változik

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása

1 A hó végi elszámoláskor nem lehet tényleges bónusz többlet kifizetés a pótdíjon felül.
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Új pótdíjazási rendszer 0,5 MW alatti, régi KÁT-osok esetén

Jelentős számú új belépő miatt szükséges ezen erőműveket is a pótdíj szabályozás 

alá vonni.

• csak minimális plusz terhet jelent a termelőknek az új rendszer

o menetrendi eltérés továbbra sincs szankcionálva

o menetrendadás hiánya viszont igen!

• napi menetrendre és napon belüli menetrendre: pontossággal arányos bónusz 

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása
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Csoportos menetrendadás (lehetőség!)

• a kis erőműveknek célszerű csoportos (összevont) menetrendadási 

szerződést kötni, hogy ne kelljen (pl. minden kis naperőműnek) ID 

menetrendezést végeznie

Évenkénti felülvizsgálat

• Az új rendszert rendszeresen felül fogjuk vizsgálni

• termelők megtérülése nem romoljon!

• megfelelően ösztönzi-e az ID használatot az új rendszer?

III. Bónusz rendszer bevezetése,

pótdíj rendszer átalakítása

Bónusz rendszer bevezetése, pótdíj rendszer átalakítása
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Aktualitások
KÁT-ban és METÁR-ban

• 2018. márciusában megjelentek a 0,5 MW alatti kiserőművek hálózati

csatlakozását megkönnyítő szabályok [2018. évi II. törvény, illetve a 38/2018. (III.

8.) Korm. rendelet]

Csak KÁT-ban

• 2018. május 2-től megváltozott a termelés megkezdésére vonatkozó határidő

meghosszabbításának lehetősége (csak bizonyos feltételek teljesülése esetén)

[92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet]

Csak METÁR-ban

• 2018. április 27-től a METÁR-KÁT támogatási kategória felfüggesztésre került,

mert kimerült a 10 Mrd-os keret [81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet]



20

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

zoltan.palotai@nfm.gov.hu
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