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BEVEZETÉS 

Az Európai Unióban, de szerte a világban is egyre jobban felértékelődik a megújuló 

áramtermelés, nemcsak a környezetvédelmi megfontolások, hanem egyéb gazdasági-

társadalmi hasznok miatt is. A zöldáram-termelés az Európai Unió villamosenergia-

felhasználásának már több mint 30%-át adja és a klímavállalások miatt ez a jövőben tovább 

fog emelkedni. A zöld erőművek nagyarányú megjelenése egy-egy tagállam energiamixében 

azonban kihívások elé állítja a villamosenergia-rendszer szereplőit. Ezek közül a 

legfontosabbak a megújuló energia alapú áramtermelés okozta hálózati szűk 

keresztmetszetekkel, a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásával (kiegyenlítő 

energia szükséglet, feszültségszabályozás, keresletoldali válaszintézkedések, harmonikus 

torzítás), végső soron az ellátásbiztonsággal összefüggésben jelentkeznek. Országokon átívelő 

problémát jelent a hurokáramlás, illetve a megújulókra nyújtott támogatások 

finanszírozhatóságának kérdésköre (Tomasics 2015; Mulder 2017). 

E problémák kutatása mentén kezdődött annak vizsgálata, hogy az egyes támogatási 

rendszerek a zöld erőművi kapacitások milyen földrajzi eloszlását eredményezik (Hitaj et al. 

2014; Schmidt et al. 2013). E megközelítés abból indul ki, hogy a villamosenergia-

rendszerben jelentkező kihívásokat (pl. hálózati szűk keresztmetszetek, egyensúlytalanságok) 

az egyes zöld erőművi technológiák rendkívül egyenetlen területi eloszlása okozza. Mivel a 

megújuló technológiák jó része máig csak támogatás mellett tud megvalósulni, ebből 

kifolyólag a támogatási rendszerek (a működési támogatások) képesek befolyásolni a zöld 

erőművek területi elhelyezkedését. A működési támogatás formája (pl. KÁT vagy prémium), 

illetve annak kialakítása (pl. hálózati szűk keresztmetszetek beárazása) döntő hatással van 

arra, hogy a megújuló erőművek centralizáltan (a természeti erőforrásokhoz közel), avagy 

decentralizáltan (a kereslethez igazodva) épülnek ki. 

Bár hazánkban a zöld áram részaránya (7,5% 2017-ben) egyelőre messze nem tekinthető 

magasnak, az elkövetkező években jelentős naperőmű kapacitás (2000 MW) fog rendszerbe 

állni. A naperőmű boom kapcsán a szakmai közgondolkodás folyamatosan napirenden tartja a 

megújulók hálózatcsatlakozásának, kiegyenlítésének és támogatási költségének kérdéseit. 

Ennek okán választottam témának a zöld erőművek telepítési tényezőinek vizsgálatát, azon 

belül fókuszálva a működési támogatások szerepére. Feltételeztem, hogy Magyarország 

esetében is bizonyítható a zöldáram működési támogatások megújuló erőművek területi 

elhelyezkedésére gyakorolt hatása. Mivel hazánk elkötelezett a megújuló áramtermelés 
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részarányának növelése mellett, ezért a vizsgálat eredményei véleményem szerint jól 

hasznosíthatóak a támogatási rendszerek továbbgondolása során.  

A zölderőmű technológiák műszakilag rendkívül különbözőek, amely telepítésüket is 

erősen befolyásolja. A megújuló technológiák bár sokat fejlődtek, nagy részük egyelőre 

drágább, mint a fosszilis technológiák, működtetésük piaci alapon nem versenyképes 

(Infrapont 2010; ECOFYS 2017; IRENA 2018). Ezt a helyzetet hivatottak megváltoztatni a 

zöldáram támogatások, amelyeket elsősorban a környezetvédelmi megfontolások (a fosszilis 

alapú energiatermelés okozta negatív externáliák) hívtak életre. Feladatuk kompenzálni a 

megújuló technológiák versenyhátrányát a fosszilis áramtermeléssel szemben. A támogatás 

hatására egyre több zölderőmű létesült, a megújuló áramtermelés egyre nagyobb részarányát 

adta a felhasználásnak. A zöldáram-termelés hatással van a villamosenergia-rendszer 

működésére, szereplőire – természetesen az interakció kétirányú, tekintve, hogy a zölderőmű 

is a rendszer része. Mivel hálózatos iparágról beszélünk, a rendszerbe táplálás lokációja 

meghatározó a hatások szempontjából. Az erőművi telephelyválasztás így a befektetői és 

szabályozói oldalról egyaránt felértékelődik.  

Az erőművek térszerkezete folyamatosan változik, ezért az erőművi telephelyválasztás és 

annak vizsgálata térben és időben korlátozott. Tekinthető egy röntgenfelvételnek, amely egy 

adott állapotot rögzít. A jelenleg is zajló energiaátmenet jelentősen átrendezi az áramszektort. 

Az ellátás módja átalakul, a centralizált áramtermelés felől most inkább decentralizált irányba 

haladunk. A jövő még bizonytalan, de a trendek alapján a megújuló energiatermelésben a 

lokáció szerepe felértékelődik. A jövő erőművi telephelyeinek kiválasztása sokkal 

összetettebb döntési folyamat lesz a telepítési tényezők komplexitása miatt (pl. 

szektorösszekapcsolás, smart technológiák, fogyasztási görbék vizsgálata) (Varró 2019).   

A mai, már működő zölderőművek telepítési tényezőit számba vevő szakirodalom főként a 

technológiai sajátosságokból eredő aspektusokat vizsgálja, a kutatások többsége nem veszi 

figyelembe a regionális támogatási különbségeket, illetve a rendelkezésre álló támogatások 

telepítési döntésre gyakorolt hatását (Liu et al. 2017; Al Garni et al. 2017). A zöldáram 

támogatások területi vetületeit kutató szakirodalom pedig szinte kizárólag a támogatások 

szerepére koncentrál. Úgy gondolom azonban, hogy e két szempontrendszer jól kiegészíti 

egymást, azokat komplex módon szükséges vizsgálni.  

A telephelyválasztás empirikus vizsgálata kérdőíves felmérésen alapszik, amelyben a 2018 

márciusában már működő hazai zölderőművek vettek részt. Az eredmények alapján 

technológiánként feltérképezhetővé vált a hazai megújuló energiaforrást hasznosító erőművek 

telepítési szempontrendszere. A felmérés a nap- és szélerőművekre vonatkozóan 
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visszaigazolta a feltételezést, miszerint a működési támogatás, és nem a technológiai 

sajátosságokból fakadó természeti és lokációs tényezők a legfontosabbak a telepítési döntés 

meghozatala során. Mindemellett az is megállapítható volt, hogy a KÁT támogatás 

befolyásolta a telephely-választási szempontokat, torzítva az optimális telephely-struktúrát. 

Az általam vizsgált nemzetközi tanulmányok (pl. Schmidt et al. 2013; Pechan 2017; 

Obermüller 2017) is arra a következtetésre jutottak, hogy a prémium jellegű támogatás, ahol a 

piaci árak hatnak a termelő telepítési döntésére, illetve ezen belül az ún. csomóponti vagy 

zónás árazás (szűk hálózati keresztmetszetek visszatükröződnek a piaci árban) a 

villamosenergia-rendszer szempontjából optimálisabb telephely-struktúrát eredményeznek. 
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1. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

Az értekezés első része vázolja fel a téma elméleti hátterét. Az elméleti összefoglaló első 

része az ún. problémafelvetés. Célja, hogy bemutassa a megújuló erőművek és zöldáram 

támogatási rendszerek főbb jellemzőit, szerepüket, egymással való kapcsolatukat. Itt kerül 

bemutatásra a zöldáramtermelés villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatása, amely 

kiindulópontként szolgált dolgozatom megírásához.  

A következő fejezetben a zölderőművek területi vetületeit vizsgáló szakirodalom kerül 

prezentálásra. Ennek célja tágabb kontextusban bemutatni az villamosenergia-rendszer, benne 

a megújuló erőművek térszerkezetének változását az energiaföldrajz segítségével. A 

villamosiparban zajló „energiaátmenet” az erőművi lokációválasztásra is erőteljes hatást 

gyakorol. Ezt követi a már működő erőművek telephely-választási döntéseit vizsgáló 

gyakorlatorientált szemléletű szakirodalmának bemutatása megújuló technológiánként.  

A következő elméleti fejezetben a zöldáram működési támogatások területi vetületeivel 

foglalkozom, rávilágítva a figyelmet arra, hogy a támogatások olyan telepítési tényezők, 

amelyek érdemben képesek befolyásolni a zöld erőművek térszerkezetét.  

A következő nagy részben az empirikus kutatásomat és annak eredményeit ismertetem.   

Először a kérdőív módszertana kerül bemutatásra. Ezt követi a kérdőív eredményeinek 

részletes közlése, amelynek keretében a zöld erőművek telepítési tényezőit veszem sorra 

megújuló technológiánként, külön vizsgálva a támogatások szerepét. A kérdőív statisztikai 

eszközökkel történő elemzése révén megismerjük a legfontosabb hazai zölderőművi telepítési 

tényezőket, valamint választ kapunk arra, hogy a működési támogatások befolyásolhatják-e a 

zölderőmű területi elhelyezkedését. 

A disszertáció végül a kutatás jövőbeni irányait ismerteti, egyrészről a KÁT és a hazai új 

zöldáram támogatási rendszer (METÁR) területi vetületeinek összehasonlításában rejlő 

lehetőségeket, másrészről egy lokációspecifikus támogatási rendszer hazai 

alkalmazhatóságának modellezését. 
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2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 

Doktori értekezésem fő témája a zöld erőművek beruházási döntéseinek, ún. telepítési 

tényezőinek vizsgálata. Milyen szempontokat részesítenek előnyben a megújuló erőművek 

hazánkban a telephely választásakor? Megújuló technológia, erőműméret, energetikai 

tapasztalat, illetve a cégméret alapján van-e különbség a cégek telephely-választási 

szempontrendszerében? 

Részletesen foglalkozom a zöldáram működési támogatások zölderőművek területi 

elhelyezkedésére gyakorolt hatásaival, a lokációspecifikus támogatások és a villamosenergia-

rendszer számára optimális telephelyválasztás kérdéskörével. Mekkora szerepe van a 

működési támogatásoknak a hazai megújuló erőművek telepítése során? A működési 

támogatások mennyiben befolyásolják a telephelyválasztás szempontrendszerét, a telepítési 

tényezők fontossági sorrendjét, ezen keresztül pedig magát a telephelyválasztást? A kötelező 

átvételi rendszer mint működési támogatás optimális telephelyválasztást eredményezett-e 

hazánkban?  

A fenti kutatási kérdésekhez az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg. 

1. táblázat: Kutatási kérdések és hipotézisek 

Kutatási kérdés Hipotézis 

1. Milyen szempontokat részesítenek 

előnyben a megújuló erőművek a 

telephely megválasztásakor? 

H1. A hazai megújuló beruházások esetében a 

támogatások és a hálózatra való csatlakozás volt a 

legfontosabb telepítési tényező. 

H2. A természeti, valamint a környezeti és 

társadalmi tényezőknek nincs érdemi jelentőségük a 

hazai megújuló erőművek telepítési döntésében. 

2. Megújuló technológia, erőműméret, 

energetikai tapasztalat, illetve a cégméret 

alapján van-e különbség a cégek 

telephely-választási 

szempontrendszerében? 

H3. Megújuló technológia és energetikai tapasztalat 

alapján a cégek telephely-választási szempontjai 

eltérőek  

 

3. Mekkora szerepe van a működési 

támogatásoknak a megújuló erőművek 

telepítésében?  

H4. Támogatás nélkül nem valósultak volna meg 

megújuló beruházások Magyarországon, a telepítési 

tényezők közül elsődleges szempont volt a kötelező 

átvételi rendszer által biztosított ár és folyamatos 

áramátvétel. 
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4. A működési támogatások mennyiben 

befolyásolják a telephelyválasztás 

szempontrendszerét, a telepítési tényezők 

fontossági sorrendjét, ezen keresztül 

pedig magát a telephelyválasztást? 

H5. A kötelező átvételi rendszer mint működési 

támogatás megléte befolyásolta a megújuló 

erőművek telephely-választási tényezőinek 

sorrendjét Magyarországon. Kötelező átvételi 

támogatás nélkül változna a telepítési tényezők 

sorrendje, a befektetők más szempontokat 

tartanának fontosabbnak. 

5. A kötelező átvételi rendszer mint 

működési támogatás optimális 

telephelyválasztást eredményezett-e 

hazánkban? 

H6. A kötelező átvételi rendszer mint működési 

támogatás torzította a befektetők optimális 

telephelyválasztását hazánkban. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3. ZÖLD ERŐMŰVEK ÉS MEGÚJULÓS TÁMOGATÁSOK AZ 

ENERGETIKÁBAN 

E fejezet célja a zöld erőművek és működési támogatásaik bemutatása, a zölderőmű és 

zöldáram-támogatás közötti kapcsolat megértése.  

A fejezet a zöldáramtermelés aktuális helyzetének vázolása révén a villamosenergia-

rendszerünk aktuális állapotáról ad számot, vázolja továbbá a megújuló áramtermelés 

gyakorlati problémáit (mint a kutatás kiinduló problémafelvetését).  

 

3.1. A zölderőművek bemutatása 

3.1.1. Zölderőművek fogalma, típusai 

A hatályos uniós és hazai jogszabályi környezetben az erőműnek többféle fogalmi 

megközelítése létezik.   

Az energiastatisztikáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. 

október 22.) az erőmű fogalmát kevésbé részletezi, ezért a hazai joszabályok ebben a 

tekintetben sokkal pontosabb definíciót nyújtanak.  

A hazai joganyag közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Vet.) alapján az erőmű egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító 

létesítmény, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, 

engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erőművet is, azaz egy 

energiahordozóból (megújuló vagy nem megújuló) villamos energiát előállító létesítmény.  

Az elsődleges energiaforrás, amelyet az erőmű felhasznál, az azon rendelkezésre álló 

energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, 

megújuló vagy nem megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát azzal, hogy 

villamos energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem 

tekinthető elsődleges energiaforrásnak. 

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv
1
 

meghatározza a megújuló energia fogalmát: 

„Megújuló erőforrásokból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból 

származó energia, többek között szél-, nap-, geotermikus energia, vízenergia, biomassza és 

szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok (például metán) energiája.” 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, Az 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 140/16 2009. 6. 5. 
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Ez alapján azok a villamosenergia-termelő erőművek, amelyek megújuló energia 

felhasználásával villamos energiát állítanak elő, megújuló energiaforrást hasznosító 

erőműveknek tekinthetőek. Az értekezés további részében a megújuló energiaforrást 

hasznosító erőműveket a gördülékenyebb olvashatóság, illetve a nemzetközi 

szakirodalomban is bevett gyakorlatot figyelembe véve zöld erőműként fogom említeni.  

A zöld erőművek lehetnek 

 biomassza- vagy biogáz erőművek, 

 vízierőművek (hullám, és árapály erőművek is), 

 naperőművek (fotovillamos rendszerek), 

 szélerőművek (szárazföldi, vagy part menti szélturbinás erőművek), 

 geotermikus erőművek
2
. 

A következőkben a további vizsgálatok szempontjából releváns (biomassza, biogáz, víz, nap, 

szél) erőművi technológiákat részletesebben is ismertetem. 

 

Biomassza, biogáz  

A bioenergia magába foglalja a szilárd biomasszát, a biogázt, a folyékony bioüzemanyagokat, 

továbbá az organikus eredetű ipari és háztartási hulladékokat. A biomassza fogalma igen 

széles körben fedi az erdő- és mezőgazdasági termékek, valamint az ipari és kommunális 

hulladékok körét. (IEA 2006).  

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv
3
 2. 

cikke e) pontjának fogalommeghatározása szerint: 

„Biomassza: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), 

erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az 

akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok 

biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható 

része.” 

Biomasszából többféle fűtőanyagot állíthatunk elő, amelyekből erőművekben direkt égetéssel 

hőt és villamos energiát vagy különböző fizikai és kémiai folyamat – pirolízis, gázosítás, 

anaerob emésztés – során egyéb biohajtóanyagokat hozhatunk létre (Leggett 2005).  

                                                           
2 A geotermikus energia hasznosítását akkor tekintjük megújulónak, ha a földkéregből kivett közeg (pl. talajvíz) hasonló 

mélységbe visszasajtolásra kerül. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, Az 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 140/16 2009. 6. 5. 
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Szilárd biomasszát villamosenergia-termelésre jellemzően hőtermelés mellett kapcsolt 

erőművekben hasznosítják, vagy más fűtőanyaggal (szén, lignit) együttégetéssel. Fa- és egyéb 

szilárd hulladékok pirolízise során az egyik termék a fagáz, amelyet gázmotor hajtására 

használva ma már kedvező hatásfokkal lehet kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést 

folytatni. 

A folyékony halmazállapotú biomasszát elsősorban bioüzemanyag előállításra használják, 

míg a biomasszából előállított biogáz megfelelő komprimálás után alkalmas arra, hogy 

gázmotorban vagy kazánokban hasznosítsák. A gázmotorral lehet elektromos energiát és 

kapcsoltan hőenergiát is termelni távfűtésre. 

A viszonylag alacsony területi energiasűrűség miatt ezen energiaforrások elsősorban a kis- és 

közép teljesítményű, decentralizált, lokális hő- és villamosenergia-igény kielégítésére 

javasolhatók. Telepítési helye nem függ az éghajlati viszonyoktól. 

A biomasszás, biogázos erőművek fő előnye a jó menetrendtartás, szabályozhatóság. A 

biogázból előállított villamos energia mennyisége változtatható a leggyorsabban. A 

biogázmotor indítása, és teljesítményének változtatása egyszerűen megoldható. A gáz és a 

biomassza tárolása is megoldható, így a csúcsidőszakokban lehet a legnagyobb mértékű 

termelést produkálni, és leállás esetén sem vész kárba energia. A létesítményekben felhasznált 

biomasszát jellemzően mezőgazdasági és állattenyésztési szerves hulladékból állítják elő, 

tehát az üzemanyag másra nem használható fel, sőt veszélyes hulladéknak minősül. 

Környezetvédelmi szempontból ez a hasznosítási mód erősen kívánatos, amely gyakran azt is 

jelenti, hogy az energetikai szempontok ilyen beruházásoknál gyakran másodlagosak. 

A biomasszás, biogázos erőművek hátrányaként említik a drága technológiát és működtetést. 

A kisméretű biogázos, biomasszás technológiák telepítése mai költségviszonyok mellett 

drágának számít. A működtetéséhez folyamatos tüzelőanyag-ellátás szükséges, amelynek 

gazdaságos elérhetősége térben és időben korlátozott lehet. Habár a bioenergia-források, 

elsősorban a biomassza felhasználását sokan gondolják megfelelő alternatívának korunk 

fokozódó energetikai és környezeti gondjaira, azonban több környezetvédő és ökológus is arra 

hívja fel a figyelmet, hogy ezen erőforrás alkalmazásához – alacsony energiasűrűségéből 

fakadóan – hatalmas mezőgazdasági termőterületek bevonására lenne szükség, amely a 

biztonságos élelmiszerellátást kockáztatja. További negatívumaként jelentkezik az is, hogy a 

bioerőforrások előállítása során, annak alapját képező talaj gyorsabb ütemben pusztul, mint 

ahogyan újratermelődik. Ebből következően ezen erőforrások teljes mértékben nem 

tekinthetőek fenntarthatóan megújuló energiaforrásoknak (Gyulai 2006). 
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Vízenergia 

Bolygónk felületének megközelítőleg 71%-át víz és annak fagyott állapotú formája, a jég 

borítja, amelynek állandó körforgását a Napból érkező energiaáram biztosítja. Napsugárzás 

hatására vízpára keletkezik, amely a légkörben, a felhőkben való kondenzálódás után 

visszahull a Földre eső formájában. Amennyiben az a tengerszintnél magasabb földfelszínre 

hull, akkor annak helyzeti (potenciális) és mozgási (kinetikus) energiája leggyakrabban 

folyókra épített vízerőművekben villamosenergia-termelés szempontjából jól hasznosítható. 

A vízenergia további két hasznosítási formájáról, szivattyús-tározós erőművekről és árapály 

erőművekről beszélhetünk (Forman 2003). 

A vízenergia az egyik legrégebb óta alkalmazott energiaforrás, amelyet még ma is igen sok 

– kiváló klimatikus viszonyokkal és magas hegyvidéki területekkel rendelkező – országban 

előszeretettel alkalmaznak. A vízerőművek élettartama hosszú (50 év), nagy teljesítményű 

gépekkel üzemelnek és rendszerint 90-95%-os hatásfokkal működnek.  

A vízerőművek pozitívuma, hogy a villamosenergia-előállítás során nem termelnek 

környezetet terhelő mellékterméket, csökkentik a felszíni és mélyvízi uszadékot, 

felgyorsítják a folyók kémiai és biológiai tisztulási folyamatát, továbbá növelik az oldott 

oxigéntartalmát. Természetesen emellett több gazdasági, foglalkoztatási lehetőséggel 

kecsegtetnek. Elég, ha csak az építkezés során megjelenő munkaerőigényre vagy a tározó 

területén kialakítható üdülőkörzetre gondolunk (Imre-Bitai-Hecker 2009). 

Hátrányuk, hogy gyakran duzzasztás, valamint a folyón, vízfolyáson nagyléptékű 

földmunkavégzés szükséges, amely a környezet károsításával jár. Társadalmi szempontból 

ezért megítélése ellentmondásos, amely a létsítés akadálya is lehet (lakosság tiltakozása pl. 

bükkábrányi szivattyús-tározós vízerőmű tervei kapcsán). Hátránya továbbá, hogy az 

időjárás változása, elsősorban a vízgyűjtő területeken a csapadék mennyisége befolyásolja a 

termelhető villamos energia mennyiségét. 

 

Napenergia 

A legrégebbi idők óta ismert és a legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre álló 

energiaforrás a Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező és a Föld 

atmoszférájába főként sugárzás formájában belépő napenergia, amely a bolygónkon fellelhető 

megújuló energiaforrások túlnyomó hányadának a forrása is egyben (Forman 2003). 

Napjainkban két fő alkalmazási módszerről beszélhetünk, amely alapján a napenergiából 

fototermikus eszközzel (más néven napkollektorral) felhevített meleg vizet, továbbá 
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fotovoltaikus eszközzel (napelemmel) vagy termikus naperőműben elektromos áramot 

állíthatunk elő. Ennek köszönhetően egy igen sokoldalú erőforrásnak tekinthető, hiszen 

nemcsak a mezőgazdaság, hanem az ipar, a kommunális szféra és az építészet, 

épületgépészet is hasznosíthatja fűtési-hűtési, melegvíz-előállítási, villamosenergia-

termelési vagy víztisztítási célokra (Imre-Bitai-Hecker 2009). 

A villamosenergia-termelés szempontjából a napenergia magas kommonalitású jószág. Bár 

mindenhol előfordul, a gazdaságos kiaknázását a domborzat, a terület jellege (beépített városi 

környezet, erdő, láp stb.), illetve természeti védettsége befolyásolhatja.  

A napelemes rendszerek egyik előnye a könnyű telepíthetőség, többségében nem tartalmaznak 

mozgó alkatrészeket, ezért a kopás, meghibásodás kockázata is kisebb. A kisebb és közepes 

napelemes rendszerek kevés karbantartást igényelnek. Élettartamuk 25-40 év, az inverterek 

élettartama kb. 10-12 év. Ma már a naperőművi termelés időjárásfüggő volta ellenére jól 

menetrendezhető. 

Az elmúlt évekig a fotovillamos áramtermelés elterjedésében különösen a jelentős beruházási 

összeg és a viszonylag alacsony hatásfok okozott problémát, azonban a költség folyamatosan 

csökken és a kutatások következtében egyre jobb hatásfokú napelemek érhetőek el. 

 

Szélenergia 

A Földet elérő rövid hullámhosszú napsugárzás a Föld felszínének elnyelése révén nagy 

hullámhosszúságú hősugárzássá alakul át, amely a földfelszínnel érintkező légtömegeket 

térben és időben is különböző mértékben hevíti fel. A felszíni és az alsólégköri hőmérséklet-

különbségek hatására légköri sűrűség- és nyomáskülönbségek alakulnak ki (Forman 2003). 

A környezeténél melegebb levegő kisebb sűrűsége miatt felszáll és ezen felszálló 

légtömegnek a helyére talaj menti, vízszintes légmozgás során hidegebb légtömeg érkezik. 

Mindezen nyomáskülönbségek által indukált levegőmozgást nevezzük szélnek. A kialakuló 

szél sebessége, energiája a két légtömeg közötti hőmérséklet különbségtől és azok tömegétől 

függ. Az egyes légtömegek magasabb nyomású helyek felől a kisebb nyomású helyek felé 

tartó közlekedése során mozgási energia szabadul fel, amely a szél sebességétől függően jól 

hasznosítható szélerőművek általi villamos energia előállítására (Imre-Bitai-Hecker 2009).  

A szélturbinák gyorsan felállíthatóak és üzembe helyezhetőek. Kapacitásuk egyre nagyobb, 

amellyel az előállított villamos energia fajlagos költsége pedig egyre kisebb. Napjainkban a 

szélenergia-hasznosítás dinamikus bővülése figyelhető meg, nemcsak az adott területen komoly 

tradíciókkal rendelkező európai országokban – elsősorban Németországban, Dániában és 
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Hollandiában –, hanem a világ több pontján, így az Egyesült Államokban és Kínában is 

megjelent (Bokor 2010). 

A szélerőművek egyik előnye az alacsony üzemeltetési költség. A szélerőműparkok építése 

egyszerű, használatuk pedig biztonságos. Egyáltalán nem bocsátanak ki szén-dioxidot, így nem 

növelik az üvegházhatást. A szélerőművek jelenléte nem zárja ki az adott terület mezőgazdasági 

célokra történő hasznosítását. A szél megújuló energiaforrás, így korlátlan ideig rendelkezésre 

áll.  

A szélenergia-hasznosítást leginkább a megfelelő szeles adottságú területek elérhetősége 

befolyásolja. Olyan vidékre lehet gazdaságosan szélerőművet építeni, ahol állandó és nagy a 

szél erőssége. Ilyen helyek a hegygerincek és tengerek. A villamos energia szállításáról ekkor 

gondoskodni kell, mert ezek a vidékek távol esnek a lakott területektől. Az általuk termelt 

energia ára elfogadható lenne, ha az erőműhöz tartozó alállomás és a távvezetékek építési és 

fenntartási költségeit nem vizsgálnánk. Viszont a nehezen megközelíthető területekre való 

telepítés miatt ez jelentősen megemeli az energia árát. A tengerbe telepített szélerőművek esetén 

a költségeket jelentősen megnöveli a parttól való távolság és a rögzítés, amely a vízmélységgel 

arányosan drágul.  

A szélenergia hátrányaként hozzák fel a villamosenergia-rendszer számára kockázatos 

hektikus termelést, a rossz menetrendezhetőséget. Nem tudjuk befolyásolni, mikor fújjon a 

szél. Nagyon gyenge vagy nagyon erős szélben a turbinák leállnak. A működési idő előre, a 

többi technológiához viszonyítva kevésbé tervezhető. A szélturbinák által kibocsátott 

infrahangok egyes élőlényeket zavarnak, emellett egyes madárfajok és repülő állatok 

tájékozódását a szélfarmok által keltett légáramlatok befolyásolják, emiatt ütközéses balesetek 

is okozhatnak károkat a természetes élővilágban. A nagy teljesítményű szélerőművek a jogi 

szabályozás szerint, lakott helyektől csak meghatározott távolságra telepíthetők. 

3.1.2. A zölderőművek technológiai költségei 

Az egyes villamos energia előállító technológiák, telephelyek és projektek 

gazdaságosságának összehasonlításához használható az LCOE mutató (Levelised Cost of 

Electricity), azaz élettartamra vonatkoztatott egységnyi villamosenergia-költség. Az LCOE 

mutató a villamos energia előállítása során a projekt teljes gazdasági élettartama alatt 

felmerülő összes költség és az összes előállított villamos energia mennyiségének aránya 

[Euro/kWh]
4
. 

                                                           
4 Az LCOE számítása során figyelembe kell venni az új projekt megvalósítása során felmerülő kezdeti beruházási 

költségeket, a fejlesztés és az építés, szerelés költségeit, a pénzügyi megvalósítás költségeit (kamat, megtérülés). A projekt 

teljes élettartamának ideje alatt, pedig a működési kiadásokat, az esetleges üzemanyagköltségeket és a szükséges javítások, 
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Hasonlóképpen használható a LACE mutató is (Levelised Avoided Cost of Electricity), amely 

a tervezett villamos energia termelő projekt megvalósulásának hiányában felmerülő energia 

ellátás fajlagos költségét mutatja ki, a két mutató együttesen segíthet a megfelelő technológia, 

és helyszín kiválasztásában.  

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) 2017-es tanulmánya
5
 részletesen 

ismerteti – a 2017-ig átadott projektek költségadatai és a 2020-ig várható projektek tervezett 

költségei alapján – az egyes megújuló villamosenergia-termelési technológiák LCOE szintjeit. 

 

1. ábra: Regionális LCOE szintek és a projektek egységköltségeinek súlyozott átlaga 2016-

2017-ben
6
 

 

Forrás: IRENA 

 

A tanulmány alapján megállapítható, hogy a megújuló technológiák és projektek 

többsége még nem versenyképes a fosszilis alapú energiatermeléssel. Ugyanakkor már 

jelentős zöld erőművi kapacitás (biomassza erőművek, vízierőművek, geotermális erőművek, 

és szárazföldi telepítésű szélerőművek, és növekvő számban PV erőművek) valósult meg 

pénzügyi támogatás nélkül. A különböző technológiák esetében a 2020-ra várt globális 

átlagos erőművi költségszintek közelednek egymáshoz. Különösen az új naperőművek és a 

                                                                                                                                                                                     
karbantartások költségeit jelenértéken. Figyelembe veszi az összes megtermelt energia mennyiségében az energiatermelés 

esetleges korlátait: a tervezett üzemszüneteket, az energiatermelést befolyásoló esetleges meteorológiai tényezőket, a 

berendezések kapacitásának csökkenését. 
5 IRENA (2018) 49. oldal, 2.11. ábra 
6 Az adatok az IRENA Renewable Cost Database alapján 
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szárazföldi szélerőművek esetében várható, hogy folytatódik a LCOE globális trendjének 

csökkenése, amely a további költségcsökkentési lehetőségekre irányítja a figyelmet. 

Fontos megjegyezni, hogy a világ egyes térségeiben, országaiban a megújuló energiából 

történő villamosenergia-előállítás különböző termelési technológiái eltérő 

költségszinteket mutatnak.  

Térségünkre vonatkozóan aktuális LCOE szinteket az ECOFYS
7
 egyik kutatása publikált 

2017-ben. Eszerint a zöld erőmű projektek a régióban magasabb tőkeintenzitásúak, mint 

a hagyományos fosszilis energián alapuló erőmű projektek, emiatt támogatás szükséges a 

megújuló energia részarány további növeléséhez. A tőkeköltségek jóval magasabbak, mint a 

kedvező befektetési környezetet biztosító EU tagállamokban, amely azt is jelenti, hogy az 

adófizetőknek, illetve a fogyasztóknak többe kerül a megújuló energiaforrások alkalmazására 

kitűzött célok elérése. Megállapították azonban azt is, hogy a technológiai költségek 

folyamatosan csökkennek és ez a folyamat a jövőben is folytatódik, a kiszámítható – akár 

európai szinten definiált – szabályozási környezet és befektetési szabályok pedig 

csökkenthetik a tőkeköltségeket. 

 

3.1.3. Zölderőmű létesítés és megújuló alapú áramtermelés helyzetképe 

Az elmúlt húsz év átlagában Európa villamosenergia-felhasználása 1%-kal bővült. A 

villamosenergia-kereslet bővülését a megújuló villamosenergia-termelés terjedése és 

úgynevezett elektrifikációs trendek segítik elő (pl. e-mobilitás a közlekedésben, 

„szektorösszekapcsolás” a távhő és fűtés területén). 

A növekvő áramfelhasználás ellenére a zöldáramtermelés az EU-28 teljes bruttó 

villamosenergia-fogyasztásának már több mint 30%-át adja.
8
 Ennek legnagyobb része 

(egyre csökkenő részaránnyal) még mindig vízerőművekből származik, annak ellenére, hogy 

a kapacitás érdemben nem bővült. Az elmúlt években elsősorban nap- és szélkapacitások 

épültek. Következésképpen a nap- és a szélenergiának a megújuló energiaforrásból előállított 

villamos energia teljes mennyiségén belüli részaránya 2016-ra 12 %-ra, illetőleg 32 %-ra nőtt. 

  

                                                           
7 ECOFYS 2017: Mapping the cost of capital for wind and solar energy in South Eastern European Member States, Ecofys 

2016 by order of the European Climate Foundation, 2017 január 10.  

https://www.ecofys.com/files/files/ecofys-eclareon-2016-wacc-wind-pv-south-east-europe.pdf  
8 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-progress-renewable-energy-april2019_en.pdf, 4. oldal  

 

https://www.ecofys.com/files/files/ecofys-eclareon-2016-wacc-wind-pv-south-east-europe.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-progress-renewable-energy-april2019_en.pdf
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2. ábra: Megújuló villamos energia kapacitás az Európai Unióban 2000 és 2017 között  

 

Forrás: IRENA 

 

Az Európai Unió tagállamait tekintve jelentős eltérés figyelhető meg a zöldáramtermelés 

tekintetében. Ausztriában (72,6%) és Svédországban (64,9%) a felhasznált villamos energia 

kétharmadát megújuló energiaforrásból – többségében vízenergia és szilárd bioüzemanyag 

segítségével – állították elő, Portugáliában (54,1%), Dániában (53,7%) és Lettországban 

(51,3%) pedig a felhasznált villamos energia több mint fele származott megújuló 

energiaforrásból. Cipruson, Luxemburgban és Máltán azonban a megújuló energiaforrások 

használatával termelt villamos energia részaránya 10% alatt van.  
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3. ábra: Megújuló villamosenergia-termelés az Európai Unióban 2000 és 2017 között 

 

Forrás: IRENA 

Magyarországon 2016-ban a megújuló alapú villamosenergia-termelés 57%-a biomassza 

alapú (47% szilárd biomassza, 10% biogáz), a szélenergia 22%, a vízenergia 7%, a 

kommunális hulladék megújuló része 8%, illetve a napenergia 6% részesedéssel bírt.
9
 Az 

elmúlt években új beruházások leginkább a naperőműszektorban létesültek. 2010 és 2018 

között a teljes beépített napelemkapacitás (beleértve a háztartási méretű kiserőműveket is) 2 

MW-ról 750 MW-ra nőtt, 2019 közepén a teljes beépített teljesítőképesség átlépte az 1000 

MW-ot, 2021 végéig pedig várhatóan átlépi a 2000 MW-ot.  

 

3.2. A zöldáramtermelés működési támogatásainak bemutatása 

3.2.1. Zöldáram támogatások elméleti háttere, fogalma 

Közgazdasági szempontból állami támogatás alatt az olyan kormány általi kifizetéseket 

értjük, amelyek a fogyasztó által fizetett ár és a termelőnél felmerülő költség közötti 

különbségként fejezhetőek ki, így az ár alacsonyabb lesz a marginális költségnél. A 

támogatásoknak számos célja lehet: többek között az adófizetőktől egy meghatározott termék 

termelőihez avagy fogyasztóihoz történő jövedelemátcsoportosítás; a termék kínálatának 

                                                           
9 http://www.mekh.hu/download/b/76/60000/Shares%20beszámoló%202010-2016.pdf 

 

http://www.mekh.hu/download/b/76/60000/Shares%20beszámoló%202010-2016.pdf
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avagy keresletének módosítása a keresleti, illetve kínálati rugalmasságon keresztül, például 

abban az esetben, ha külső gazdasági hatás (externália) van jelen; vagy bizonyos termékek 

árának alacsonyan és stabilan tartása (Pearce 1993). 

A piaci kudarcok elméleti irányzata szerint az állami beavatkozásnak (így az állami 

támogatásoknak is) különböző hatékonysági indokai lehetnek. Abból indul ki, hogy a piac 

normális, hatékony működésének vannak előfeltételei, azonban könnyen megeshet, hogy ezek 

bizonyos részpiacokon nem teljesülnek maradéktalanul, ezért itt a piac vagy csődöt fog 

mondani, vagy pedig valamilyen nem hatékony kínálatot, illetve az optimálistól eltérő 

keresletet fog eredményezni (Csaba-Tóth 1999). 

Az állami támogatásokat különböző típusú piaci elégtelenségek jelenléte indokolhatja. A 

leggyakrabban említett piaci kudarc az ún. külső gazdasági hatás (externália) fennállása. 

Ennek lényege, hogy egy magánszemély, vállalat vagy más szervezet tevékenysége 

tovagyűrűző hatással bír más piaci szereplőkre, ez a hatás azonban nem tükröződik vissza a 

piaci árakban. Az externália lehet pozitív (pl. K+F) vagy negatív (pl. környezetszennyezés). A 

negatív környezeti hatások kiküszöbölésére jó megoldás lehet például az állami szabályozás, 

adóztatás, támogatás vagy forgalmazható szennyezési jogok bevezetése (Meiklejohn 1999). 

Versenyjogi szempontból a piaci szereplőknek nyújtott állami támogatások uniós 

szabályozása abból az alapelvből indul ki, hogy a támogatás a kedvezményezettnek pénzügyi-

gazdasági előnyt jelent, és ezzel torzítja a szabadpiaci versenyt. Az Európai Unióról szóló 

Maastrichti Szerződés (EUMSz)
10

 definiálja, hogy mi értendő állami támogatáson, de egyben 

kimondja, hogy az ilyen támogatások nyújtása az unióban főszabályként tilos. Az EUMSz 

107. cikk (3) bekezdés b) és c) pontja alapján ugyanakkor a belső piaccal összeegyeztethető 

az olyan támogatás, amelyet valamely közös európai érdeket (pl. környezetvédelem) szolgáló 

fontos projekt megvalósítására, vagy az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági 

területek fejlődésének előmozdítására nyújtanak. A magyar szabályozás összhangban áll az 

uniós gyakorlattal. A 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet
11

 az állami támogatás fogalmát az 

EUMSz 107. cikk (1) bekezdés szerint állapítja meg. 

A 2009/28/EK irányelv (RED-I)
12

 (az értekezésem készítése közben elfogadott, a RED-I-et 

felváltó 2018/2001/EK irányelv (RED-II)
13

 e tekintetben nem változott) szerint a megújuló 

                                                           
10 2010/C 83/01 
11 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről 
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről 
13 Az Európai Parlament és a Tanács 2018/2001/EK irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított 

energia használatának előmozdításáról 
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energiákra adott támogatás, ill. támogatási rendszerre vonatkozóan a következő definíciót 

adja: 

„Egy tagállam vagy tagállamok egy csoportja által alkalmazott olyan eszköz, rendszer 

vagy mechanizmus, amely a megújuló energiaforrásokból előállított energia 

felhasználására ösztönöz ezen energia költségének csökkentésével, az eladási ár 

emelésével, vagy a megújuló energiaforrásokból előállított energia megvásárolt 

mennyiségének – a megújuló energiával kapcsolatos kötelezettség bevezetése révén vagy 

egyéb módon való – növelésével.” 

Az irányelv alapján tehát megújuló energiákra vonatkozó támogatásnak nevezzük azokat az 

eszközöket, melyek egyrészt a megújuló energia előállításának költségére vagy annak eladási 

árára hatva próbálják meg ösztönözni a megújuló energiaforrások elterjedését, vagy 

mennyiségi kötelezettség, illetve egyéb mechanizmus révén kívánják növelni a megújuló 

energiahasznosítás mértékét. 

A megújuló energiahasznosítás támogatási rendszere a definíció alapján a támogatási 

eszközök összességét jelenti. Az irányelv felsorol néhány támogatási eszközt, melyet egy 

megújuló támogatási rendszer magában foglalhat. Ilyen lehet a beruházási támogatás, 

adómentesség vagy adókedvezmény, illetve adó-visszatérítés, valamint a betáplálási tarifa. A 

támogatási rendszerek közül a közvetlen ártámogatást, valamint a zöld bizonyítványt 

alkalmazó támogatási rendszert említi meg a direktíva.  

3.2.2. Zöldáram támogatások csoportosítása, a működési támogatások főbb típusai 

A megújuló energiák támogatási eszközeit egyrészt lehet csoportosítani aszerint, hogy 

milyen felhasználási területeket, ágazatokat támogatnak (villamos energia, fűtés és hűtés, 

közlekedés).  

A vizsgálatom szempontjából a villamosenergia-ágazat részére nyújtható támogatásokat 

részletezem tovább. 

Az OPTRES projekt egyik tanulmánya
14

 a megújuló alapú villamos energia támogatási 

eszközeit többféle szempont alapján is csoportosítja. Az alkalmazás jellege szerint 

beszélhetünk közvetlen és közvetett, valamint kötelező és önkéntes támogatásokról. Míg a 

közvetlen támogatások a megújuló alapú projektek közvetlen megvalósulását és működtetését 

szolgálják, addig a közvetett támogatások elsősorban a hosszú távú támogatási, fejlesztési 

keretfeltételek kialakításán keresztül fejtik ki hatásukat. A kötelezően nyújtott támogatás 

mindig külső (állami) kényszeren alapszik (pl. jogszabály), az önkéntes támogatást tekintve 

                                                           
14 Resch et al. 2007 (Assessment and optimisation of renewable support schemes in the European electricity market) 
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viszont a kötelezettségvállalás a fogyasztó saját döntésén alapul (pl. hajlandó magasabb árat 

fizetni a zöldáramért). 

A támogatási eszköz jellege szerint megkülönböztethetünk áralapú és mennyiségalapú, 

valamint beruházási és működési támogatásokat. Áralapú ösztönzés esetén a megújuló 

alapú villamos energia árán keresztül, mennyiségalapú ösztönzés esetén pedig a megújuló 

alapú villamosenergia-termelés mennyiségi előírásán keresztül történik a támogatás. Míg a 

beruházási támogatás közvetlenül a beruházást támogatja, addig a működési támogatás a 

megújuló alapú villamosenergia-termelést ösztönzi. 

 

2. táblázat: A megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatási eszközeinek 

csoportosítása 

  

  

Direkt 
Indirekt 

Árvezérelt Mennyiség vezérelt 

Kötelező 

Beruházás-központú 

Beruházás ösztönzők 

Tender rendszer 

Környezetvédelmi adó 
Adókedvezmények 

Kedvezményes hitelek 
Az engedélyezési rendszer 

egyszerűsítése 

Termelés alapú 

(Fix áras) kötelező átvételi 

rendszer 
Tender rendszer 

Csatlakozási díjak,  

kiszabályozás költségei 
Fix prémium rendszer 

Forgalmazható zöld 

bizonyítvány rendszer 

Önkéntes 

Beruházás-központú 
Részvényesi programok 

- Önkéntes megállapodások 
Részvételi programok 

Termelés alapú Zöld árazás - - 

Forrás: Resch et al., 2007 

Van Dijk és szerzőtársai más kritériumok mentén kategorizálták a megújuló energiák 

támogatási eszközeit. Mindenekelőtt meg kell különböztetni a közvetlen és közvetett 

támogatási eszközöket. A közvetlen támogatás kifejezetten a megújuló energia szektorra 

irányul, míg a közvetett támogatások inkább a megújuló energiák elterjedése előtti szektoron 

kívüli akadályok lebontását, valamint a megújulókra vonatkozó szabályozói környezet 

fejlesztését tűzik ki célul (Van Dijk et al., 2003).  

A tanulmány a közvetlen támogatási eszközök további csoportosítására fókuszál, melyeket 

pénzügyi és nem pénzügyi jellegű támogatásokra lehet felosztani. A pénzügyi támogatások 
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esetén pénzjellegű ösztönzést nyújtanak a piaci szereplők számára annak érdekében, hogy 

növelhessék befolyásukat a megújuló energia szektorban. A nem pénzügyi támogatások ezzel 

szemben megegyezések, előírások vagy szankciók útján tudják elérni a kitűzött célokat. 

Mind a közvetlen, mind a közvetett jellegű támogatásokat érintő felosztás a megújuló 

alapú energiatermelés értéklánca menti csoportosítás. A megújuló értéklánc elemei a 

kutatás és fejlesztés (K+F), megújuló energiákba történő beruházások, megújuló alapú 

villamosenergia-termelés, illetve a megújuló alapú villamosenergia-fogyasztás. Az értéklánc 

minden egyes eleméhez különböző támogatási eszközök rendelhetőek, illetve ezek alapján 

csoportosíthatóak: 

 

3. táblázat: A közvetlen támogatási eszközök csoportosítása a megújuló értéklánc elemei 

szerint 

 Pénzügyi jellegű támogatási eszközök 
Nem pénzügyi jellegű támogatási 

eszközök 

K+F 

Fix állami K+F támogatások 

Demonstráció, fejlesztés, pilot projektek 

támogatása 

Zéró (vagy alacsony) kamatozású hitelek 

 

Beruházások 

Fix állami beruházási támogatások 

Beruházási támogatás pályáztatása 

Megújuló energiahasználatra történő váltás vagy 

elavult megújuló berendezések kiváltásának 

támogatása 

Zéró (vagy alacsony) kamatozású hitelek 

Adókedvezmények 

Kormányzat és megújuló termelők közötti 

megállapodások 

Termelés 
Garantált árú kötelező átvétel 

Kötelező átvétel megpályáztatása 

Kvótacél megújuló termelésre (FZB egyik 

válfaja) 

Fogyasztás 
Megújuló energiafogyasztásra nyújtott 

adókedvezmény 

Kvótacél megújuló fogyasztásra (FZB egyik 

válfaja) 

Forrás: Van Dijk et al., 2003 

A Van Dijk-féle tanulmány a támogatási eszközöket aszerint is csoportosítja, hogy a 

megújulók kínálati, avagy keresleti oldalát kívánják-e megcélozni. Míg a kínálati oldal 

ösztönzése a beruházási és termelési fázisban jelentkezik, addig a keresletoldali támogatás a 

megújuló fogyasztást ösztönzi. 

A támogatási eszközöket aszerint is meg lehet különböztetni, hogy a megújuló energia 

árára, vagy mennyiségére kívánnak-e hatni. Árvezérelt támogatási eszköz például a garantált 
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árú kötelező átvétel, mennyiségvezérelt pedig a forgalmazható zöld bizonyítvány rendszer, 

ahol egy minimálisan elérendő megújuló mennyiséget kell termelni vagy fogyasztani: 

 

4. táblázat: A megújuló energiák támogatási eszközeinek felosztása kínálat/kereslet, ill. 

ár/mennyiség szerint 

Kínálat Garantált árú kötelező átvétel 
Tender 

Termelők által teljesítendő kvótacél 

Kereslet Kereslet ároldali támogatása Fogyasztók által teljesítendő kvótacél 

 Ár Mennyiség 

Forrás: Van Dijk et al., 2003 

Az Európai Unió gyakorlatában a megújuló energiahasznosítás támogatási 

eszközeinek leggyakoribb csoportosítása a beruházási és működési támogatásokra való 

felosztás. Beruházási támogatásokat, kedvezményes hiteleket, ill. adókedvezményeket/-

mentességeket az egyes tagállamok alapvetően a fűtési-hűtési szektorban alkalmaznak a 

megújuló projektek megvalósulásának elősegítéséhez. A megújuló alapú villamos energia-

termelést főként működési támogatásokkal ösztönzik.  

A fenti csoportosítási lehetőségeket összegezve a vizsglatom során a következő felosztást 

tekintettem irányadónak: 

5. táblázat: A megújuló energiahasznosítás támogatási eszközeinek lehetséges csoportosítása 

  
Közvetlen 

Közvetett  
Árvezérelt Mennyiség vezérelt 

Beruházás-

központú 

Beruházás ösztönzők 

Tender rendszer a beruházási 

támogatásra 

Környezetvédelmi 

adó 

Adózási ösztönzők 

Kedvezményes hitelek 

Termelés alapú 

(működési) 

Garantált árú kötelező átvételi 

rendszer 
Tender rendszer  

Garantált prémium rendszer 

 

Forgalmazható zöld 

bizonyítvány rendszer 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti csoportosítás alapján a vizsgálatomat a működési támogatásokra fókuszálom. Ezek 

közül a legfontosabbakat részletesen is bemutatom. 

Garantált áras átvétel (feed-in-tariff - FIT) 

A megújulóenergia-termelők a hálózatba betáplált zöld áram után előre meghatározott 

(általában a piaci árnál magasabb) árat kapnak. A garantált áras átvételt, ha együtt jár az áram 
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kötelező átvételével egy kijelölt kötelezett (általában kereskedő, rendszerirányító) által, akkor 

kötelező átvételi rendszernek hívják. A garantált átvételi rendszer közgazdasági értelemben 

rendkívül egyszerű. A kitűzött célok eléréséhez jellemzően a támogatott technológiákból 

származó termelés hosszú távú termelési határköltségeihez igazodva olyan átvételi árak 

kerülnek meghatározásra, hogy ezek mellett a célként kitűzött nagyságú villamosenergia-

termelés valósuljon meg, illetve garantált legyen a beruházások megtérülése. A határköltség 

azt fejezi ki, hogy egységnyi újabb villamos energia mennyiség előállítása mekkora 

pótlólagos költséggel jár a termelő számára. A kötelező átvételi ár meghatározásával 

biztosítható, hogy olyan technológiák is villamos energiát termeljenek és értékesítsenek, 

amelyek piaci villamos energia ár mellett ezt nem tennék meg, mert ekkor határköltségük a 

piaci ár felett volna (vagyis ez veszteséget okozna számukra). A támogatás tehát a garantált 

átvételi ár és a piaci villamos energia ár közötti különbséget jelenti. A rendszer egyik nagy 

problémáját az információs asszimetria jelenti, hiszen a szabályozó hatóságnak tökéletesen 

infromáltnak kellene lennie az aktuális technológiai költségekről, határköltségről. Másik 

problémája, hogy a termelők a tényleges piactól elszeparálva működnek, nincsenek kitéve a 

piaci jelzéseknek, ami a villamos energia rendszer szempontjából nem ösztönöz hatékony 

működésre. 

A garantált átvételnek több formája is létezik. Lehet differenciálatlan vagy differenciált 

tarifájú. Az átvételi árak megkülönböztethetőek például az üzemméret, az üzembe állítás 

időpontja, a telephely, a létesítés óta eltelt idő, a zónaidő (csúcs-, völgy-, mélyvölgy időszak), 

illetve a megtérülés elismert időtartama alapján. A tarifa lehet időben állandó, vagy 

degresszív.   

Prémium rendszer (premium – FIP) 

Szintén árvezérelt támogatás, hasonlít a garantált áras átvételre, de ez esetben nem az 

átvételi árat határozzák meg, hanem a piaci ár feletti támogatás mértékét (zöld prémiumot). A 

termelőnek általában a piacon kell értékesítenie az áramot. Ez a „piacosítottabb” működés a 

villamosenergia-rendszer szempontjából hatékonyabb működésre ösztönöz. A befektetői 

kockázatok csökkentése érdekében a prémium kombinálható minimum és/vagy maximum 

árral. E korlátokkal be lehet határolni a piaci mozgások hatását, hiszen az átvételi ár nem 

csökkenhet a minimális ár alá (ami a termelőnek egyfajta biztonságot ad), az ármaximum 

pedig a magas piaci ár esetén elérhető nyereséget korlátozza. 
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Versenyeljárás (tender) 

A tender rendszerek közvetlen, mennyiség vezérelt támogatások. Egy ún. „ajánlattételi 

árat” kötnek ki a megtermelt megújuló alapú villamos energia fajlagos értékére (pl. kWh), és 

ennek kifizetését garantálják egy hosszú távú szerződés keretében. Tendereztetést akkor 

érdemes alkalmazni, amikor a megújuló energiák terén valamilyen szűkösség jelentkezik, 

például a beépíthető kapacitás vagy a támogatási források tekintetében (Ragwitz et al., 2010). 

Forgalmazható zöld bizonyítvány (green certificate -GO) 

A forgalmazható zöld bizonyítvány (FZB) piaci alapú, mennyiségvezérelt rendszer. A 

garantált áras rendszerrel ellentétben a szabályozó nem az árakra, hanem a megtermelt 

megújuló alapú villamos energia mennyiségére kíván hatni. Bizonyos időszakra meghatározza 

(évekre lebontva) a megújuló alapú villamos energia arányát a teljes áramfogyasztáshoz 

viszonyítva, amit kötelezően el kell érni. A villamosenergia-piac kijelölt szereplőit kötelezik a 

cél eléréséhez szükséges arányú zöldáram megtermelésére (ha a termelők a kötelezettek) vagy 

vásárlására (ha az áramszolgáltató/kereskedő, avagy a fogyasztó a kötelezett). A kötelezettek 

a megújuló alapú villamosenergia-termelés/áramvásárlás helyett zöld bizonyítványokat is 

vásárolhatnak a piacon. 

A zöld bizonyítvány egy olyan, célszerűen elektronikus formában létező okirat, melyet a 

megújuló energiatermelő minden MWh zöldáram megtermelése után kap, így igazolja annak 

megújuló voltát. A termelő a zöld bizonyítványt a villamos energiával együtt vagy attól 

függetlenül is értékesítheti a villamosenergia-piactól fizikailag is elkülönülő ún. zöld 

bizonyítvány piacon.  

A villamos energia ára mellett az zöld bizonyítványnak is kialakul egy piaci ára, melyet a 

kereslet és kínálat alakít. Versenypiaci körülmények között ennek egyensúlyi ára éppen az a 

különbözet (prémium) lesz, amennyivel magasabb a megújuló célérték szintjén a zöldáram 

előállítási határköltsége a villamos energia nagykereskedelmi áránál. A zöld bizonyítvány 

beszerzésének költségét a kötelezettek érvényesíthetik a fogyasztói árban, így a rendszer (a 

garantált átvételhez hasonlóan) emeli a villamos energia fogyasztói árát. 

Ha valamely kötelezett az elszámolási időszak végére nem teljesíti kötelezettségét, akkor 

az előre várható egyensúlyi zöld bizonyítvány árnál magasabb áron (szankció vagy buy-out 

price) köteles megvásárolni az államtól a nem teljesített kötelezettség részt. A szankció 

egyúttal árkorlátként is működik a zöld bizonyítvány piacon, hiszen ennél magasabb árat egy 

kötelezettnek sem érdemes fizetnie. Ha ugyanis az ár e szint fölé emelkedne, akkor a 

kötelezett eleve jobban járna azzal, hogy az bizonyítvány beszerzése helyett a szankció 
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kifizetését választja. Amennyiben a megváltási díj az effektív korlát, a zöld bizonyítvány 

rendszer nem tekinthető tisztán mennyiségi szabályozásnak, hiszen így a szabályozó az árakra 

is hat. 

A zöld bizonyítvány rendszerben tehát minden megújuló termelő két termékkel 

kereskedhet: a villamos energia piacon az aktuális piaci áron vagy hosszabb távú szerződés 

keretében eladhatja az általa megtermelt villamos energiát, a különálló zöld bizonyítvány 

piacon pedig a zöldáram-termelést igazoló tanúsítványt, ebből tehát külön bevétele származik. 

A befektetők ennek alapján két piaci ár előrejelzése alapján kalkulálnak, és akkor ruháznak 

be, ha a villamosenergia-piacon és a zöld bizonyítvány piacon együttesen elérhető bevétel 

mellett a projekt megtérülne. (Van der Linden et al, 2005) 

3.2.3. A zöldáram támogatások szabályozásának uniós keretrendszere 

Az EU-s és hazai villamosenergia-piac szabályozása hierarchiája az Európai Uniós 

rendeletektől, direktíváktól, a tagállami törvényeken, rendeleteken át egészen a 

szabályozóhatóság által jóváhagyott szabályzatokig terjed.  

Az energiapiaci szabályozásban legfontosabb lefektetett alapelvek a következők: 

 A hálózatok, mint természetes monopóliumok hatósági árszabályozása mellett a 

termelés, kereskedelem és energiaszolgáltatás alapvetően versenypiaci elvek mentén 

szerveződik. 

 A hálózatokhoz való szabályozott hozzáférés lehetősége a rendszerhasználók számára, 

vagyis a hálózatokhoz minden szereplő azonos és előre definiált feltételek mellett 

férhet hozzá. A hálózathasználat uniós elveit a „network code”-ok rögzítik, amelyek 

uniós szinten határozzák meg a hálózati csatlakozás, a piaci működés és a 

rendszerszabályozás szabályait. (A hálózathoz való preferált hozzáférés alapvetően 

csak ellátásbiztonsági vagy környezetvédelmi okokból lehetséges, így például a 

megújuló termelők előnyt élveznek a többi termelővel szemben a hálózatba való 

betáplálás során.) 

Az EU által hozott újabb és újabb szabályozási csomagok célja, hogy az energiapiaci 

integrációt elmélyítsék és olyan közös energiapolitikai célokat állítsanak fel, amelyek során 

lehetővé válik a klímapolitikai célok teljesülése, az európai tagállamok és az unió egésze 

ellátásbiztonsági szintjének és az unió versenyképességének javulása.  

A legfőbb klímapolitikai célt, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-os csökkentését 

(a 1990. évi szinthez képest) célozza többek között a megújuló részarány teljes 

energiafelhasználáson belüli 27%-os elérése 2030-ra. 
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A megújulós energiapolitikai célkitűzésekhez számos előírás kapcsolódik, melyek elveket, 

célokat, intézkedéseket rögzítenek, terjedelmi korlátokból kifolyólag kizárólag a megújulós 

működési támogatások szempontjából relevánsakat mutatom be. Mivel vizsgálatom tárgya a 

2018 előtt létesült erőművekre terjed ki, ezért ezek létesítésekor érvényes keretrendszert 

ismertetem kronológiai sorrendben, majd összegzésemben előremutatóan kitérek az új RED-II 

rövid ismertetésére is. 

A 2001/77/EK Direktíva (2001) 

A belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 

támogatásáról szóló 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15

 (a továbbiakban: 

2001/77/EK irányelv) feltételeket állapít meg a megújuló energiaforrásból előállított villamos 

energia tagállami támogatási rendszerekre. Nem határozza meg a támogatási formákat, ezért 

ezek a kitűzött célok és ország specifikus adottságok figyelembe vételével nemzeti szinten 

kerülnek kialakításra.  

A 2001/77/EK irányelv a 4. cikk (2) bekezdésében a következő általános elvárásokat 

támasztja a támogatási rendszerekkel szemben: 

 hozzá kell járulniuk a nemzeti célelőírányzatok megvalósításához; 

 összeegyeztethető legyen a belső villamos energia piac elveivel, illetve a 

környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatással is; 

 vegye figyelembe a különböző megújuló energiaforrások sajátosságait, eltérő 

technológiákat és földrajzi különbségeket; 

 legyen egyszerű, könnyen átlátható, garantálja a befektetői bizalmat és biztosítsa a 

projekt megtérülését; 

 társadalmilag legyen elfogadott és költség hatékony. 

Emellett az 2001/77/EK irányelv bevezető részében megjelennek további elvárások is: 

 a támogatási rendszerek vegyék figyelembe a regionális fejlesztési lehetőségeket; 

 objektíven és átlátható módon, továbbá megkülönböztetés mentesen kezeljék az új 

villamosenergia-termelők bekapcsolási költségeit; 

 egyszerűsítsék és gyorsítsák meg a villamos energia megújuló energiaforrásokból 

történő előállítására szolgáló erőművek közigazgatási eljárásait, és vegyék figyelembe 

a technológiák sajátosságait. 

                                                           
15 Közzétéve: Hivatalos Lap L sorozat, 283. szám, 33. oldal 2001. 10. 27. 
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A nemzeti szintű támogatási rendszerekben leggyakrabban ár vagy megújuló mennyiségi 

szabályozás típusú támogatási rendszereket alkalmazzák a megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatban. Míg a mennyiségi szabályozásra példa a forgalmazható zöldbizonyítvány 

rendszer, addig az árszabályozások lehetnek: a beruházási támogatások, az adómentesség, az 

adókedvezmények és az adóvisszatérítés, valamint a közvetlen ártámogatás. 

Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (2001)
16

 

A megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzésére szánt tagállami támogatási 

rendszerekre az állami támogatásokra vonatkozó általános szabályokat, ezen belül különösen 

az EK Szerződés 87. és 88. cikkének előírásait kell alkalmazni. A támogatási elveket a 

környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás tartalmazza. 

A megújuló energiaforrások használatához nyújtott működési támogatások esetében a 

tagállamok választhatnak, hogy támogatást nyújtanak: 

 adócsökkentés esetén, a támogatás nem haladhatja meg a gazdasági feltételek 

megváltoztatásából adódó költségnövekedést; 

 megújuló energiatermelés költségei és az érintett energiafajta piaci ára közötti 

különbség ellentételezésére; 

 biomassza esetében a beruházási támogatásnál nagyobb is lehet a működési 

támogatás, amennyiben ezt a tagállam igazolja; 

 piaci mechanizmusok által, amelyek lehetővé teszik a megújulóenergia-

termelőknek, hogy a hagyományos energia piaci áránál magasabb áron is közvetett 

haszonra tegyenek szert (pl. zöld bizonyítványok vagy pályázatok útján); 

 az elkerült külső költségek alapján, nemzetközi sztenderdek szerint, ahol a 

környezeti költségek, amelyek a társadalmat terhelnék, ha ugyanazt az energiát 

hagyományos energiahordozókkal működő üzemben állítanák elő (a támogatás a 

hagyományos energiaforrásokból és a megújuló energiaforrásokból termelt energia 

külső költségei közötti különbözet), de nem haladhatja meg a 0,05 euró/kWh-t. 

Fontos kitétel, hogy a támogatási rendszereket a Bizottsághoz előzetesen be kell nyújtani. 

  

                                                           
16 Közzétéve: Hivatalos Lap C sorozat 37. szám 3. oldal 2001. 02. 03. 
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2009/28/EK irányelv (2009) 

A RED-I irányelv
17

 ötleteket fogalmazott meg a tagállamok által a céljaik elérése érdekében 

alkalmazható különféle mechanizmusok – támogatási rendszerek, származási garanciák, 

közös projektek, a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti 

együttműködés különböző formái – tekintetében. 

A RED-I egyedi nemzeti célkitűzéseket határoz meg minden tagállam vonatkozásában, 

figyelembe véve azok kiindulópontját és lehetőségeit. Az uniós tagállamok tervet készítettek 

arról, hogy hogyan kívánják a célokat teljesíteni, és a megújuló energiára vonatkozó nemzeti 

cselekvési terveikben általános menetrendet állítottak fel. 

A RED-I megállapítja, hogy az Európai Közösség megújuló energiaforrásból előállított 

villamos energia térnyerésével kapcsolatos céljainak eléréshez szükség van állami támogatási 

programokra, mindaddig, amíg a belső piac villamosenergia-árai nem tükrözik a felhasznált 

energiaforrások teljes környezeti és társadalmi költségeit és hasznait. 

A RED-I új eleme a közös támogatási rendszerek lehetővé tétele, annak érdekében, 

hogy megkönnyítse a megújuló energiaforrásokból előállított energia határokon átnyúló 

támogatását. 

Olyan opcionális, tagállamok közötti együttműködési mechanizmusokat vezet be, amelyek 

révén lehetőségük nyílik megállapodni arról, hogy az egyik tagállam milyen mértékben 

támogatja a másik tagállamban folyó energiatermelést, valamint hogy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát milyen mértékben kell beszámítani valamelyikük 

összesített nemzeti célértékébe. A célkitűzések teljesítésére vonatkozó mindkét intézkedés – 

azaz a nemzeti támogatási rendszerek és az együttműködési mechanizmusok – 

hatékonyságának biztosítása érdekében lényeges, hogy a tagállamok maguk dönthessék el, 

hogy nemzeti támogatási rendszerüket kiterjesztik-e a más tagállamokban termelt, megújuló 

energiaforrásokból előállított energiára, és ha igen, milyen mértékben, és erről az ezen 

irányelvben előirányzott együttműködési intézkedések alkalmazásával állapodhassanak meg. 

  

                                                           
17A megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról, valamint 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról, és azt követően hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. 

Közzétéve a Hivatalos Lap L sorozat 140. számában a 16. oldalon 2009. 06. 05. 
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Közösségi iránymutatás a környezeti és energiaágazat állami támogatásáról (2014)  

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó iránymutatás (2014/C 200/01)
18

 tovább 

pontosította a megújuló energia támogatási rendszerek új keretét. A megújuló energiák 

támogatásának uniós elveivel a 3.3 fejezet foglakozik. Előrevetíti, hogy a megújuló energiák 

támogatása várhatóan 2020 után kevésbé lesz szükséges, ezért a támogatások degresszív 

kivezetését irányozza elő, a piaci mechanizmusok előtérbe kerülése mellett. A piaci eszközök, 

mint például az EGT szintjén egyenlő feltételek mellett versengő, megújuló 

energiaforrásokból villamos energiát előállító valamennyi termelő számára nyitott árverések 

és a versenyeztetéses ajánlattételi eljárás várhatóan biztosítani tudják, hogy a támogatások 

csökkenhessenek. Lehetséges azonban az új és innovatív technológiák támogatása, de 

figyelembe kell venni a diverzifikáció szükségességét, a hálózati korlátokat és a hálózati 

stabilitást, valamint a rendszer (integrációs) költségeket is. Az iránymutatás hangsúlyozza az 

együttműködési mechanizmusok jelentőségét. 

Az iránymutatás a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés piaci 

integrációjának ösztönzése érdekében megállapítja, hogy fontos, hogy a kedvezményezettek 

közvetlenül a piacon értékesítsék a villamos energiát, és betartsák a piaci kötelezettségeket. 

2016. január 1-jétől előírták a következő kumulatív feltételeket az új támogatási programokra 

és intézkedésekre: 

 a támogatást a piaci áron felül fizetett felárként kell nyújtani, amennyiben a termelők 

közvetlenül a piacon értékesítik a villamos energiát;; 

 a kedvezményezetteknek szokványos kiegyenlítési feladataik vannak, amennyiben 

vannak likvid, napon belüli piacok;; 

 intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a termelőket ne ösztönözze semmi 

arra, hogy negatív árak esetén is termeljenek villamos energiát. 

Az előírt feltételek nem vonatkoznak az 0,5 MW-nál alacsonyabb kiépített villamos 

energia-kapacitással rendelkező létesítményekre, vagy demonstrációs projektekre, kivéve, ha 

szélenergiából termelnek villamos energiát, és kiépített villamosenergia-kapacitásuk 3 MW 

vagy 3 energiatermelő egység. 

A 2015 és 2016 közötti átmeneti szakaszban a megújuló energiaforrásokból származó, 

tervezett új villamosenergia-kapacitás legalább 5%-áért nyújtott támogatást versenyeztetéses 

ajánlattételi eljárás során, világos, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek alapján 

kellett odaítélni. Az iránymutatás 2017. január 1-jétől az alábbi követelményeket írja elő: 

                                                           
18Bizottság Közleménye: Iránymutatás a 2014–2020. közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami 

támogatásokról 2014. 06. 20. Közzétéve: Hivatalos Lap 2014. C Sorozat 200. szám II. rész 1. oldal 
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A támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás során, világos, átlátható és 

megkülönböztetésmentes feltételek alapján kell nyújtani, kivéve, ha: 

 a tagállamok bizonyítják, hogy csak egy vagy korlátozott számú projekt vagy 

létesítmény lehet támogatható; vagy 

 a tagállamok bizonyítják, hogy a versenyeztetéses ajánlattételi eljárás miatt 

magasabb lenne a támogatási szint (például a stratégiai ajánlattétel elkerülése 

érdekében); vagy 

 a tagállamok bizonyítják, hogy a versenyeztetéses ajánlattételi eljárás miatt 

alacsony lenne a projektek megvalósítási aránya (az alákínálás elkerülése 

érdekében). 

Amennyiben az iránymutatásban meghatározott elveket a támogatások nyújtása során a 

tagállamok betartják, akkor a Bizottság elismeri, hogy a támogatás arányos, és nem torzítja a 

versenyt a belső piaccal összeegyeztethetetlen mértékben. 

A versenyeztetéses ajánlattételi eljárás nélkül nyújtható támogatás az 1 MW-nál 

alacsonyabb villamosenergia-kapacitással rendelkező létesítményeknek, valamint a 

demonstrációs projektekhez, kivéve, ha szélenergiából termelnek villamos energiát, kiépített 

villamosenergia-kapacitásuk 6 MW vagy 6 energiatermelő egység. Ha a támogatást nem 

versenyeztetési eljárással ítélik oda, a támogatások általános elveit kell alkalmazni. 

A tagállamok piaci mechanizmusok alkalmazásával – például zöld tanúsítványokkal – is 

támogathatják a megújuló energiaforrásokat. A piaci mechanizmusok lehetővé teszik, hogy a 

megújuló energia valamennyi termelője közvetetten, a hagyományos energia piaci áránál 

magasabb áron részesedjen az általuk előállított energia tekintetében garantált keresletből 

származó előnyökből. E zöld tanúsítványok ára nem előre megszabott, hanem a piaci 

kereslettől és a kínálattól függ. 

Az uniós keretrendszer kronológiai ismertetése alapján megfigyelhető a támogatásokkal 

kapcsolatos elvárások változása, melyet az alábbi táblázatban foglaltam össze. Ezzel együtt 

megállapítható a támogatási szabályok szigorodása, az eszközök uniformizálása, és a 

piacorientáltabb módozatok preferálása.  
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6. táblázat: A támogatási rendszerekkel kapcsolatos elvárások változása 
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határon átnyúló fejlesztéseket, 

együtt-működés 

 
x x x 

Ne ösztönözze a termelést 

negatív árak esetén   
x x* 

a termelők vegyék figyelembe a 

villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását 
   

x 

vegyék figyelembe a a hálózat 

esetleges korlátait    
x 

a fogyasztók és az adófizetők 

számára a lehető legalacsonyabb 

költségekkel járjon 
   

x 

* külön nincs nevesítve, de a szöveg értelmezése alapján kiolvasható 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3.2.4. Zöldáram működési támogatások az EU tagállamokban és hazánkban
19

  

Az elmúlt időszakban 4 fő zöldáram támogatási rendszer dominált Eurpában: a garantált 

áras átvétel (FIT), a prémium (FIP), a zöld bizonyítvány (GO) és a beruházási támogatás 

(Investment grants). 

2015-ben a FIT támogatási rendszer volt a megújuló energiaforrások támogatásának 

legelterjedtebb formája az EU-ban (28 tagállamból 21 esetében). A CEER által készített 

kérdőív válaszadóinak (összes EU tagállam, teljeskörű felmérés) majdnem fele (28-ból 13 

ország) kizárólag FIT támogatási rendszerre támaszkodott (Bulgária, Horvátország, Ciprus, 

Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Írország, Lettország, Litvánia, 

Portugália, Szlovénia). A GO rendszert 7 országban alkalmazták a 2014-2015 közötti 

felülvizsgálati periódusban, habár azóta megszüntették Olaszországban, Lengyelországban és 

az Egyesült Királyságban is. Az investment grants támogatás típust Ausztria (vízenergia és 

PV esetében), Finnország (minden RES esetében), Luxemburg (minden RES esetében), Málta 

(PV esetében) és Svédország (PV esetében) alkalmazza. A FIP támogatási rendszer a 2014-

2015 közötti időszakban még nem volt elterjedt, különböző formában mindössze 6 országban 

alkalmazták (Csehország, Finnország, Németország, Olaszország, Hollandia és az Egyesült 

Királyság). 

Megfigyelhető továbbá, hogy több tagállamban két vagy több támogatási rendszer él 

együtt, gyakran összekapcsolva a FIT-rendszereket több támogatási elemmel, például 

beruházási támogatásokkal (Ausztria, Málta), FIP-el (Csehország, Németország, 

Olaszország), vagy GO-val (Egyesült Királyság, Olaszország). A különböző támogatási 

rendszerek párhuzamos alkalmazása a beruházások biztonságának garantálása (nincs 

visszamenő hatályú változtatás) miatt fordul elő. Az új támogatási rendszerek az új 

létesítmények számára kerülnek bevezetésre, miközben a korábbi támogatási rendszerek 

továbbra is élnek, de csak a már életben lévő szerződéssel rendelkező beruházások számára. 

Megállapítható, hogy a FiT rendszer gyakran továbbra is megmarad a kisebb erőművek 

számára (pl. Horvátországban a 30 kW-nál kisebb, Németországban a 100 kW-nál kisebb, 

Olaszországban az 500 kW-nál kisebb erőművek esetében), míg a FIP támogatási rendszer a 

nagyobb erőművek számára elérhető. 

Ami a támogatott technológiát illeti, úgy tűnik, hogy a nap, a part menti szélenergia, a 

vízenergia és a bioenergia számít a legszélesebb körben támogatott megújuló 

                                                           
19A CEER (Council of European Energy Regulators) 2017. évi jelentése alapján. A CEER 2 évente felmérést végez és 

áttekinti az EU tagállamok megújuló támogatási rendszereit. A CEER legfrissebb összesítője 2017-ben készült el és az 

adatok a 2014-2015. évekre vonatkoznak. 
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energiaforrásoknak az EU tagállamokban. A tengeri szélenergia (28 tagországból 9), a 

geotermikus (28 tagországból 9) és a koncentrált napenergia (28 tagországból 4) kevésbé 

elterjedt. 

A válaszadó országok többségében (28 tagországból 17) 2014 óta nem történt változás a 

megújuló energiaforrásokat támogató eszközeik vonatkozásában. Azonban Horvátországban, 

Franciaországban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon és Lengyelországban is 

bevezették azóta a FIP támogatási rendszert. Ezen felül új támogatási eszköz is megjelent, a 

tendereztetés. Versenyeljárások kerültek bevezetésre Horvátországban, Németországban, 

Olaszországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Spanyolországban és Magyarországon. A 

tenderek a támogatási szintek meghatározásában játszanak szerepet.  

A megújuló energiaforrásokat nem csak a fent említett explicit támogatási rendszereken 

keresztül támogatják, hanem közvetve is. Néhány tagországban teljes mértékben, vagy 

részlegesen mentesülnek adók, illetve illetékek megfizetése alól a megújuló energiaforrások. 

26 tagországból 13 esetében nincsenek egyéb, közvetett támogatási eszközök. Ahol vannak 

egyéb támogatások, ott többnyire a megújuló villamos-energia önfogyasztáshoz 

kapcsolódnak, vagy adókedvezmény, vagy kedvezményes hitelkeret formájában jelenik meg. 

Az alábbi országokban vannak egyéb támogatási eszközök: Horvátország, Németország, 

Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Málta, 

Lengyelország, Portugália, Svédország. 
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7. táblázat: Támogatás típusok 2000-2017 között az Európai Unióban 

 

Forrás: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/41df1bfe-d740-1835-9630-4e4cccaf8173 

https://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/  

 

2017 2015 2012 2010 2005 2000

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Investment grants Investment grants Investment grants Investment grants Investment grants Investment grants

Green certificates

Belgium Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates

Bulgria Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Other: taxes, loans Other: taxes, loans Other: taxes, loans

Tendering procedure

Feed-in-tariffs

Cyprus Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium

Denmark Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Green certificates

Estonia Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Green certificates

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Other: Tax relief Other: Tax relief

Investment grants Investment grants Other: excise tax 

return

Other: excise tax 

return

Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Other: tender Other: tender

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Tendering procedure Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-tariffs

Greece Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-Premium Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Green certificates

Tendering procedure

Irland Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Green certificates

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium Green certificates

Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates

Tendering procedure

Latvia Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Lithuania Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Other: Tax relief

Investment grants Investment grants

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Investment grants Investment grants

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Feed-in-Premium Green certificates Green certificates Green certificates

Other: Tax relief

Norway

Green certificates Green certificates Green certificates Other: Tax rel ief, 

Research, 

Development and 

Deployment 

Other: Tax rel ief, 

Research, 

Development and 

Deployment 

Other: Tax relief

Feed-in-Premium Green certificates Green certificates Green certificates Other: Tax relief Other: Tax relief

Tendering procedure

Portugal Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Romania Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Tendering procedure

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs

Tendering procedure

Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates Green certificates

Investment grants Investment grants

Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Feed-in-tariffs Green certificates Other: Tax relief

Feed-in-Premium Feed-in-Premium Green certificates

Green certificates Green certificates

Támogatás típusa

Tagállam

Austria

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Spain

Sweden

United Kingdom

France

Other: Research, 

Development and 

Deployment, Tax 

relief
Other: grants and 

subsidies

Luxemburg

Malta

Netherland

Poland

Slovenia

Italy

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/41df1bfe-d740-1835-9630-4e4cccaf8173
https://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/
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Hazánkban a megújulóenergia-beruházások ösztönzésére – az aktuálisan elérhető beruházási 

támogatások és támogatott hitelkonstrukciók mellett – főként a kötelező átvételi és prémium 

típusú termelési támogatások szolgálnak. A támogatással – amely a jogosult megújulóenergia-

termelők bevételét képezi, vagy annak kiegészítéséül szolgál – a kormány elismeri a termelők 

többletköltségét (és externális hasznait) a hagyományos erőművekkel szemben.  

A megújulóenergia-termelők a megújulóenergia-támogatások zömét jelenleg a KÁT-

rendszer keretében kapják. A KÁT-rendszer kötelező átvétel típusú támogatási rendszer, 

amelyben a termelők a megtermelt villamos energiát a villamos energia piaci áránál 

magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesítik a MAVIR által működtetett 

KÁT-mérlegkörben. A MAVIR (mint Befogadó) feladata a villamos energia kötelező 

átvétele, a KÁT mérlegkör működtetése, ennek keretében a menetrendtől való eltérések 

kiegyenlítése, valamint a KÁT rendszerben átvett villamos energia mennyiségének 

értékesítése és elszámolása. A KÁT-rendszer szerinti támogatási jogosultságot 2016. 

december 31-ig lehetett kérvényezni.  

Az Európai Bizottság Iránymutatásának
20

 való megfeleléshez szükséges volt a hazai 

termelési támogatási rendszer átalakítása 2017. január 1-től. Az Iránymutatás alapján 

bizonyos méret felett a termelőknek közvetlenül a piacon kell értékesíteniük a villamos 

energiát és a működési támogatást a piaci áron felül fizetett felárként (piaci prémiumként) 

kaphatják. A prémium típusú támogatási rendszerben a kedvezményezetteknek más 

erőművekkel azonos kiegyenlítési feladataik vannak. Meghatározott kapacitás felett prémium 

kizárólag tiszta, világos, átlátható, nem diszkriminatív versenyeztetéses ajánlattételi eljárás 

során nyújtható. Ezen szabályok alapján 2017. január 1-vel bevezetésre került az új megújuló 

energia támogatási rendszer, a METÁR. A METÁR-ban a megújulóenergia-termelők több 

támogatási kategóriában lehettek jogosultak a megújulóenergia-támogatásra. (lásd 8. táblázat) 

  

                                                           
20 Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 

200/01) 

 



41 
 

8. táblázat: KÁT és METÁR támogatási kategóriák 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.3. Zöld áramtermelés hatása villamos energia rendszerre 

3.3.1. A villamosenergia-rendszer sajátosságai 

A villamosenergia-rendszer egy olyan szigorúan szabályozott rendszer, ahol a 

villamosenergia-termelők; a hálózatba táplált energiát elszállító hálózati szereplők, azaz az 

átviteli és elosztói hálózatok; és a felhasználókat ellátó kereskedők együttműködnek. Az 

együttműködés fő koordinátora a rendszerirányító, amelynek fő feladata a rendszer 

egyensúlyban tartása, hiszen a szabályozott együttműködésre alapvetően azért van szükség, 

mivel egyrészt a villamos energia jelenleg nagyméretben gazdaságosan nem tárolható, 

másrészt a szolgáltatás minőségét csak rendszerszinten lehet garantálni, tehát nem lehetséges 

– a fogyasztó pénztárcájától függően – magas szintű vagy alacsony szintű műszaki 
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szolgáltatást igényelni a kereskedőtől. Az alapvetően azonos szolgáltatási minőség 

garantálásáért kiterjedt szabályrendszer felelős, olyan szabályzatokkal, amelyek 

okozathelyesen allokálják a költségeket azokra a szereplőkre, amelyek az egyensúly 

fenntartását költségesebbé teszik. 

A villamosenergia-rendszerben egy hurkolt hálózatba vannak kötve a felhasználók és az 

erőművek, amely hálózat használatát menedzselni, irányítani, az új igényeknek megfelelően 

fejleszteni és karbantartani szükséges. A nagyobb termelők és legnagyobb fogyasztók 

jellemzően a magasfeszültségű átviteli hálózatra csatlakoznak fel, amelynek az a szerepe, 

hogy a legnagyobb termelési és fogyasztási gócpontokat összekösse. Mivel az optimális 

termelési lehetőségek, legjobb telephelyek műszaki, gazdasági
21

 okok miatt sokszor távol 

találhatók a jelentős fogyasztási helyektől (jellemzően városoktól, ipari körzetektől), ezért 

szükséges olyan átviteli infrastruktúra kiépítése, amely alacsony szállítási költség mellett 

lehetővé teszi az energiaforgalmat. Az alaphálózati (átviteli hálózati) vezetékek 750, 400 és 

220 kV feszültségűek. Az elosztóhálózat feladata pedig az, hogy a főbb csomópontoktól 

eljuttassa az energiát minden egyes felhasználási helyhez. 

A sok termelő és a rengeteg felhasználó együttműködése a rendszerirányító koordinációja 

mellett valósulhat csak meg a hálózatok és a kereskedők közreműködésével. Mivel a villamos 

energia előállítása, szállítása, áramlása, igénybevétele szigorú műszaki és biztonsági 

szabályrendszer szerint működhet csak, ezért a rendszer működése szigorúan szabályozott. Az 

együttműködés alapja a különböző időtávra szóló tervezés, a méréssel előállított tényszámok 

alapján való pontos elszámolás és a kereskedők portfoliómenedzsmentje, valamint a hálózati 

társaságok folyamatos monitoringja a rendszer és a hálózatok fizikai állapotát illetően, 

valamint az abba való hatékony beavatkozás. A rendszerirányító azonos szabályrendszer 

mellett koordinálja, és ha kell, utasítja a szereplőket a kívánt energiaáramlások biztosítása 

érdekében. A villamos energia gazdaságosan jelenleg nemcsak hogy nehezen tárolható (így a 

pillanatnyi összes termelésnek és összes fogyasztásnak meg kell egyeznie), hanem áramlása a 

fizika törvényszerűségének megfelelően történik (Ohm-törvénye, Maxwell törvények). Mivel 

nincs magas és alacsony minőségű elektron, ezért gyakorlatilag mindegy, hogy a hálózaton 

belül fizikailag melyik erőmű melyik fogyasztót látja el. A gyakorlatban a termelők, 

kereskedők és a felhasználók közötti szerződések biztosítják, hogy mindenki a partnerétől 

vásárolt energiát fogyassza el. Amennyiben az összes hálózati betáplálás és vételezés 

                                                           
21 Így a primer energiaforrások rendelkezésre állása miatt, pl.: szénbányák, szelesebb területek vagy a primer energiaforrások 

szállítási költsége miatt, pl.: folyami áruszállítás import szén esetében, iparterületekre való telepítés esetén, hűtési igények 

miatt, stb. 
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egyensúlya megbomlik – mivel a terv eltért a ténytől –, úgy a rendszerirányító hozza 

egyensúlyba a rendszert külső segítséggel. A külső segítség lehet erőmű, amely többet vagy 

kevesebbet termel; felhasználó, amely többet, vagy kevesebbet fogyaszt; vagy a szomszédos 

rendszer, amely importál vagy exportál. Természetesen az így keletkező többletköltségeket a 

rendszerirányító a szigorú szabályrendszer mellett okozathelyesen tudja azokra a szereplőkre 

allokálni, amelyek rosszul terveztek és ezért akaratlanul a rendszeregyensúly megbomlását 

okozták. A rendszeregyensúly indikátora rendszerfrekvencia, amelynek beállított értékétől (50 

Hz) való eltérés esetén az előbbi egyensúlyjavító beavatkozások (primer- és 

szekunderszabályozás és a tercier tartalékok aktíválása) automatikusan beindulnak. A lokális 

egyensúly fenntartásában az elosztók is részt vesznek, amely jellemzően feszültségtartást 

jelent az egyes hálózati elemek esetében.  

4. ábra: Az európai szinkronzóna országok közötti fizikai áramlásainak sematikus térképe 

 

Forrás: ENTSO-E (csak szemléltetés céljából) 

A mindenkori rendszeregyensúly fenntartása érdekében a rendszerhasználók menetrendet 

kötelesek adni, amelynek lehetőség szerint minél közelebb kell lennie a mért tényadatokhoz. 

A menetrendek adása és az energiafolyam tervezése alapvetően a kereskedők feladata, 

amelyek portfolióhatással és gondos tervezéssel, kockázatkezeléssel képesek pontos 
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előrejelzéseket adni (pl. a várható fogyasztói igénybevételről, az időjárási kondíciók 

változásáról). Ez lehetővé teszi, hogy az energiarendszer relatíve kis költséggel, gyakorlatilag 

kevés tartalékkal tudjon működni. Amennyiben 100% pontossággal tudnák megbecsülni a 

felhasználást és a termelés alakulását, úgy nem lenne szükség tartalékra, de az időjárásfüggő 

termelők, az erőművi meghibásodások, a fogyasztói pillanatnyi döntések miatt ez sosem fog 

teljesen megvalósulni. 

A tervezés fontos pontja, hogy mivel a kínálati oldalon való megjelenés időt vesz igénybe 

– vagyis erőművek építése és a hálózatok fejlesztése több évet is jelenthet –, ezért 

gondoskodni kell arról, hogy az erőművi és hálózati kapacitások rendelkezésre állása és 

hozzáférhetősége évekre előre biztosított legyen. Ezt azt jelenti, hogy az energiaellátás ne 

csak biztonságos és folyamatos legyen, hanem lehetőség szerint a várható legmagasabb 

felhasználói igénybevételt is képes legyen kielégíteni, anélkül, hogy fogyasztói 

korlátozásokra kerülne sor. Az utóbbinak extrém esete, amikor a villamosenergia-rendszer 

egésze összeomlik, vagy részekre esik szét. Ebben az esetben a teljes rendszer 

együttműködését, vagy azok részeit kell újra felépíteni és összehangolni az úgynevezett black 

start szolgáltatás alkalmazásával, amely egy dieselmotor indításával kapcsolja fel sorra az 

erőműveket a hálózatra és fokozatosan építik fel a rendszerterhelést a rendszerfrekvencia 

közös nevezőjére. Az utóbbira Magyarországon szerencsére még nem került sor, de – csak 

hogy fejlett országokból hozzak példát – Olaszországban és az Egyesült Államokban az 

elmúlt két évtizedben bekövetkeztek ilyen események. 

A villamosenergia-áramlások csak a hálózaton keresztül tudnak megvalósulni, amely miatt 

fontos figyelembe venni a hálózati szűkületeket is. Hiába lennének képesek egyes erőművek 

többlettermelésre, ha a többletenergia nem szállítható el a reménybeli fogyasztás helyszínére. 

Ez utóbbi esetben az erőművek kapacitáskihasználása alacsonyabb, ráadásul a rendszerbe 

többletkapacitásokat kell beépíteni, hogy a fogyasztók igényei biztonságosan kielégíthetők 

legyenek. Ebben az esetben el kell dönteni, hogy hálózati vagy erőművi fejlesztés a 

kifizetődőbb. Az országok közötti áramlásokat nem csak az országokat összekötő 

interkonnektorok befolyásolják, hanem a belső hálózat architektúrája is. Így előfordulhat, 

hogy belső hálózat fejletlensége miatt az áram „körbemegy”, vagy szomszédos országok 

hálózatán keresztül áramlik az áram vissza a rendszerbe. Ez a jelenség főleg német 

rendszernél figyelhető meg, ahol az északon lévő nagy erőművi kapacitások által termelt 

áramot a német átviteli hálózat nem tudja leszállítani délre, így az áram a szomszédos 

országok hálózatán áramlik át, majd vissza Németországba, amelynek gazdasági 

kompenzációja nem minden fél számára kielégítő. 
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5. ábra: Átlagos menetrendi és átlagos tényleges áramlások közötti különbség MW-ban 

számítva 

 

Forrás: Unplanned flows in the CEE region, Joint study by CEPS, MAVIR, PSE and SEPS 

3.3.2. A villamosenergia-piac működése 

A hagyományos iparági szerkezetben a vertikálisan integrált társaságok végezték az összes 

tevékenységet az ellátási területükön. Az iparág liberalizációja szükségesség tette a sokszor 

állami vállalatok újraszervezését, az egyes tevékenységek mentén önálló jogi társaságokban 

való szervezését a termelésnek, átvitelnek, elosztásnak, kereskedelemnek és szolgáltatásnak. 

Ezt a folyamatot tevékenységszétválasztásnak hívjuk (angolul: unbundling), amelynek során 

többnyire holdingba szervezték az előbbi tevékenységeket (jogi szétválasztás), majd a 

döntéshozatali eljárásokat is szabályozták, hogy a holding egyes tagjai minél nagyobb 

függetlenséget élvezhessenek (döntéshozatali szétválasztás), vagy a holding egyes tagjait 

harmadik fél részére értékesítették (tulajdonosi szétválasztás), gyakran privatizálták. A 

korábban megbonthatatlannak hitt egység részekre darabolását leginkább az információs 

technológia fejlődése tette lehetővé, mivel a gyors kommunikáció és adatcsere révén az egyes 

szereplők közötti információáramlás elérte, vagy akár meg is haladta a korábbi trösztét. 
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6. ábra: Villamosenergia-ellátás értéklánca 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A villamosenergia-piac energiaáramlását meghatározó kereskedelem és az ehhez 

kapcsolódó napi szintű operatív működés a Kereskedelmi Szabályzat szerint szerveződik. Ez 

a fentebb taglalt tervezés és tervtől való eltérés esetén szükséges intézkedéseket szabályozza a 

piaci működésben résztvevők között. A menetrendet a kereskedők állítják össze és adják le a 

következő napra az átviteli-rendszerirányító (MAVIR ZRt.) számára. A menetrend 

tartalmazza, hogy a kereskedőkkel szerződéses viszonyban álló termelők mennyit fognak 

termelni és a kereskedők fogyasztói vélhetően mennyit fognak felhasználni, valamint a 

nemzetközi áramlásokat is (import és export). A rendszerirányító összesíti a menetrendeket és 

ennek függvényében tervezi meg és figyeli a hazai villamosenergia-rendszert. A 

rendszerirányító akkor avatkozik közbe, ha a fogyasztás és termelés egyensúlya megbomlik. 

A rendszerszabályozáshoz külső partnereket – alapvetően termelőket – von be, amelyek 

szabályozási képességeiket díjazás ellenében rendelkezésre bocsátják. Ezeket a képességeket 

a rendszerirányító tender útján szerzi be, amelynek költségeit minden rendszerhasználó, 

pontosabban fogyasztó az átviteli tarifában megfizeti. Ugyanakkor nem mindegy, hogy a 

menetrendet adó kereskedők (pontosabban mérlegkörfelelősök) mennyire jól terveznek, 

hiszen a rendszerirányító utólag a hiányt vagy a többletet elszámoltatja velük, ezért a rosszul 

tervezők plusz költségekkel terheltek. A kereskedők és termelők és a kereskedők és 

felhasználók közötti szerződés tartalmazza, hogy mit vár el a kereskedő a termelőtől és 

felhasználótól e tekintetben és többletköltségeket ki milyen mértékben állja. 

  

Termelés Átvitel Elosztás Szolgáltatás
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7. ábra: A hazai villamosenergia-piac modellje 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti 7. ábra mutatja be azt a viszonyrendszert, amely a hazai villamosenergia-piac 

szereplői között fennáll. Az egyes szereplők piaci helyzete eltérő (hiszen az egykori trösztből 

alakult vállalatok és az új belépők viszonyrendszere nem teljesen szimmetrikus), ezért 

piacszervezési eljárások szabják meg a vállalatok piaci lehetőségeit és az értékesítési 

csatornákat. Ilyen piacszervezési eljárás, hogy a legjelentősebb kereskedőknek forrásokat kell 

biztosítani az erőmű portfolióból a többi kereskedő számára, vagy, hogy az import- és 

exportjogokért aukción (határkeresztező kapacitásaukciók) lehet indulni. Továbbá egyetemes 

szolgáltatók vannak jelen a piacon a lakossági és a kisfogyasztók ellátására, amelyek a 

kereskedőkkel ellentétben kötelesek ellátni a szolgáltatási területükön található fogyasztókat 

hatóságilag szabályozott áron. 

Piacszervezési elv, hogy a felhasználók szabadon választhatják meg kereskedőjüket. A 

szervezett és OTC piac elősegíti a hatékony nagykereskedelmi tranzakciókat, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a kereskedők be tudjanak lépni a piacra és képesek legyenek hatékonyan 

menedzselni a portfoliójukat. A fenti szabályok összhangban vannak az európai 

piacszervezési elvekkel és jogszabályokkal, egyedül a hatóságilag szabályozott árak 

szerepéről folyik vita, mivel különböznek az álláspontok abban, hogy a kiskereskedelmi 

piacon a háztartási és kisfogyasztókért mennyire folyik hatékony verseny és a hatóságnak 

védenie kell-e ezt a piacot hatósági árazással. 
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A gazdaságos ellátás egyik sajátossága, hogy a rendelkezésre álló erőművi források 

(erőművi kapacitások) közül először a legolcsóbbat, majd az utána következő legolcsóbbat 

veszik igénybe, és így tovább, míg ki nem elégítik az igényeket. Ez utóbbit teherelosztásnak, 

vagy közkeletű angol nevén merit ordernek hívjuk. Mivel a villamos energia kereslet 

rugalmatlan és az igénybevétele nem egyenletes (az alacsony igénybevételű időszakokat 

völgyidőszakinak, míg a magas igénybevételű időszakokat csúcsidőszakinak hívjuk), ezért 

különböző merit orderek alakulnak ki az egyes időszakokban. A termelés megtervezésénél 

nem csak az eltérő igénybevételt, szezonalitást, a szükséges erőművi és hálózati 

karbantartásokat, vagy a fogyasztást befolyásoló tényezőket (pl.: hőmérséklet változása, 

gazdasági aktivitás növekedése) kell figyelembe venni, hanem az egyes erőművi technológiák 

műszaki lehetőségeit és korlátait. A hatékony üzemeltetés ugyanis minden erőművi 

technológiánál másként alakul. 

Az alaperőművek adják a villamosenergia-rendszer termelésének alapját, az időben 

viszonylag állandó terhelést elégítik ki. Azért alaperőművek, mert a karbantartási és az 

esetleges javítási idő kivételével állandóan üzemben vannak. Ilyen alaperőműnek számítanak 

például az atomerőművek. A napi fogyasztói igény előre megbecsülhető kisebb 

terhelésmódosulásait, a változásokat rugalmasan követő gépekkel üzemelő, ún. 

menetrendtartó (pl.: szén- és gáztüzelésű) erőművek elégítik ki. Az időszakosan fellépő 

csúcsigényeket gyorsan üzembe vehető gépekkel rendelkező csúcserőművek (pl.: gázturbinás 

erőművek) fedezik. Az időjárásfüggő megújuló (pl.: szél- és nap) erőművek integrálása a 

rendszerbe azért okoz nehézségeket, mivel ezen erőművek termelése csak korlátozva 

szabályozható, kapacitásértékük a rendszerirányító szempontjából csak rövidtávon tervezhető. 

Ezért amíg az áram nem lesz gazdaságosan tárolható (pl.: akkumulátoros technológiával), 

addig mindig szüksége lesz a rendszernek menetrendtartó erőművekre (amelyek a megújuló 

energiával termelő erőműveknél gyakorlatilag csak egyes vízerőművekre áll). 

A megújuló termelők támogatásának sajátossága, hogy termelésüket általában kötelezően 

átveszi az átviteli-rendszerirányító és a szervezett piacon értékesíti, így a termelőknek nincs 

értékesítési kockázatuk, mivel az általuk megtermelt áram biztosan értékesítésre kerül 

hatóságilag meghatározott vagy tenderen kialakult fix áron, tehát nem azon az áron, amelyen 

piaci értékesítésre került. A két ár különbözete a voltaképpeni megújuló támogatás, amelyet 

végső soron jelenleg a versenypiaci fogyasztók állnak.  
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3.3.3. A zöldáramtermelés hatása a villamosenergia-szektor szereplőire 

Az alábbiakban a megújulóenergia-termelés – azon belül is különösen az időjárásfüggő szél- 

és napenergia-termelés – a villamosenergia-szektor egyes szereplőire gyakorolt hatását 

mutatom be.  

Termelők 

A megújulóenergia-termelők belépése a villamosenergia-piacra hatással van a többi termelőre 

is.  

 Merit-order effect: kiszorító hatás: 

A megújuló energiaforrások növekvő részaránya a villamosenergia-termelésben 

jelentős befolyással bír a kialakuló villamosenergia-piaci árakra. Versenypiacon a 

termelésbe először a legkisebb változó költségű erőműveket kell bevonni, fokozatosan 

haladva a magasabb költségszintű egységek felé. A megújulók szinte nulla változó 

költséggel rendelkeznek (kivéve biomassza), így a merit-order görbe elején fognak 

megjelenni. Grafikusan nézve ez a kínálati görbét jobbra tolja, ami alacsonyabb 

villamosenergia-árat eredményez az energiaigény árrugalmasságától függően. Nagy 

megújuló részaránynál alacsonyabb lesz a villamosenergia-piaci ár, mint egyébként, és 

a megújulóenergia-termelők kiszorítják a termelésből a drágább, konvencionális 

erőműveket. Amennyiben az import energia olcsóbb, mint a hazai konvencionális 

erőművekben által előállított energia, úgy a hazai erőművek szorulnak ki a termelésből. 

 Szén-dioxid-kibocsátási kvóták ára: 

A merit-order modellben az erőművek változó költségeibe a CO2-kvóták ára is 

beletartozik, további előnyhöz juttatva a megújulóenergia-termelőket. A 

szennyezőanyag-kibocsátás európai kereskedelmi rendszere (EU ETS) keretében a 

fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek által kibocsátható szén-dioxid-mennyiség 

korlátos. A szén- (lignit) és földgáztüzelésű erőművek meghatározott 

kvótamennyiséggel rendelkeznek, amelyet vagy a termelésükkel „elhasználnak”, vagy a 

termelésük csökkentésével a piacon értékesíthetnek. A kvótát meghaladó szén-dioxid-

kibocsátás esetén a piacon további kvóták vásárolhatóak. A CO2-kvótaárak növekedése 

negatívan érinti a fosszilis üzemanyaggal üzemelő erőműveket, ezáltal a 

megújulóenergia-termelőket hozza kedvezőbb helyzetbe.  
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Átviteli rendszerirányító (TSO) 

Az átviteli rendszerirányító gondoskodik a villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony 

és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton. 

Feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök 

tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. 

Az időjárásfüggő nap- és szélerőművek ingadozva termelik a villamos energiát, ezáltal külön 

megközelítést igényelnek a TSO-k részéről. A nap- és szélenergia-rendszerek esetében a 

legnagyobb fajlagos tartalékigényt a kisméretű (HMKE) rendszerek, a legkisebbet a 

menetrendet adó és a szabályozásban részt vevő erőmű méretű rendszerek okozzák. A 

rendszerirányító szempontjából az optimális megoldást a tárolóval felszerelt menetrend-

tartásra képes erőművek jelentik.  

A MAVIR pl. 2016-os elemzésében
22

 vizsgálta, hogy 2000 MW és 4000 MW napelemes 

erőmű hazai villamosenergia-rendszerbe integrálása milyen eszközökkel segíthető elő. 

Elemzésük szerint – az elvárható műszaki megoldások alkalmazása mellett is – jelentősen 

meg kellene növelni az erőművi tartalék kapacitásokat, amely nagymértékű 

költségnövekedéssel is járna (amit minden fogyasztó viselne).     

 Kiegyenlítési feladatok
23

: 

A szinkronüzemű villamosenergia-rendszerekben a rendszer bármely pontján, 

bármely pillanatban felmerülő villamosenergia-igényt azonnal ki kell elégíteni, tehát 

valós időben biztosítani kell a termelés és a felhasználás egyensúlyát. Az egységes 

villamosenergia-piac következményeként a növekvő kapacitás segíthet elkerülni a nagy 

hiányokat, az országok kisegíthetik egymást, más ország termelőitől származó villamos 

energiával is képesek lehetnek helyreállítani a keresleti-kínálati egyensúlyt.  

A rendszerben kialakulhat ún. hurokáramlás is, amely nem tervezett áramlás. Az 

összekapcsolt villamosenergia-rendszerekben a határkeresztező szállítások révén, illetve 

a hálózat fizikai törvényszerűségei miatt az egyes szabályozási zónák befolyásolják a 

szomszédos rendszereket, a határokon átnyúló kereskedelem hatása érzékelhető az 

egész régióban. A megújuló alapú villamosenergia-termeléssel összefüggésben 

jelentkezik a növekvő hurokáramlások problémája, amely térségünkben – a német 

szélerőművek termelésével összefüggésben – elsősorban a Németországgal szomszédos 

villamosenergia-rendszereket érinti. 

                                                           
22 A fotovoltaikus termelők elterjedésének kockázata és hatása a magyar villamosenergia-rendszerre; 2016. július 
23 Tomasics Sára: A megújuló alapú villamosenergia-termelés piaci hatásai. Elérhető: https://www.mvmpartner.hu/hu-

HU/Szolgaltatasok/Villamos-Energia/Erdekessegek/Amegujuloalapuvillamosenergia-termelespiacihatasai  

https://www.mvmpartner.hu/hu-HU/Szolgaltatasok/Villamos-Energia/Erdekessegek/Amegujuloalapuvillamosenergia-termelespiacihatasai
https://www.mvmpartner.hu/hu-HU/Szolgaltatasok/Villamos-Energia/Erdekessegek/Amegujuloalapuvillamosenergia-termelespiacihatasai
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A regionális villamosenergia-kereskedelem erősödésével, illetve a 

piacösszekapcsolások megvalósításával a nagyobb piacméret révén diverzifikáltabb 

erőművi forrásösszetétel érhető el az egyes országok számára. Az előnyök és a 

hátrányok értékelésekor ugyanakkor nem mellőzhetők a hosszú távú hatások sem: az 

import az árak alakításával kihathat az importáló országok erőművi összetételére is, 

hiszen ezáltal – a korábban leírtak szerint – a drágábban termelő hagyományos 

erőművek kiszorulhatnak a piacról. 

A hazai villamosenergia-rendszerben a szél- és naperőművek szabályozási igénye a 

legmagasabb. A teljes villamosenergia-rendszer kiegyenlítőenergia-igénye 2017 

harmadik negyedéve óta tartó csökkenő trendet követően 2018 utolsó negyedévében 

jelentősen emelkedett. A teljes kiegyenlítőenergia-igény 78,4%-át a legnagyobb három 

mérlegkör adja (köztük a KÁT-mérlegkörrel) (MAVIR 2019a).
24

 A kiegyenlítőenergia-

költségeket az utóbbi időszakban a nagyarányú naperőművi csatlakozás és ezen 

erőművek pontatlan menetrendezése is növelte (MAVIR 2019b).
25

  

 Egyidejűség:  

Különösen kisebb földrajzi távolságok esetében alakulnak hasonlóan a szél-, illetve a 

sugárzási viszonyok, amelyek a fogyasztói oldalon egyidejűleg több országot is érintő 

terhelési csúcsokat, termelői oldalon pedig kapacitáshiányt okozhatnak, vagy az 

időjárásfüggő erőművek termelésének szükségszerű korlátozását vonhatják maguk 

után.
26

 

Az egyidejűség hatásai csökkenthetőek az időjárásfüggő termelők területi 

elosztottságának diverzifikálásával, jogszabályi vagy támogatáspolitikai eszközökkel. 

Ezzel kevesebb szabályozási tartalékot kell a TSO-nak fenntartania.  

A TSO számára a rendszer egyensúlyának tartásához (többlet tartalékigény nélkül) 

fontos, hogy az időjárásfüggő termelők: 

- bevonhatóak legyenek a szabályozásba (egyedi módon vagy szabályozási 

központokon keresztül); 

                                                           
24http://www.mavir.hu/documents/10258/228741465/Menetrendez%C3%A9si+hiba+%C3%A9s+KE+egys%C3%A9g%C3

%A1r_KSZB_2018Q4.pdf/25b528f2-2019-d519-7a29-e2554da2db35 

25http://mavir.hu/documents/10258/107825/K%C3%81T_%C3%A9s_Pr%C3%A9mium_t%C3%A1mogat%C3%A1si_rend

szer_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_statisztikai_adatai_2018_IV.pdf/aef2f4cd-952d-2531-8585-fd70b21accc4 

26 https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelflaute 

 

http://www.mavir.hu/documents/10258/228741465/Menetrendez%C3%A9si+hiba+%C3%A9s+KE+egys%C3%A9g%C3%A1r_KSZB_2018Q4.pdf/25b528f2-2019-d519-7a29-e2554da2db35
http://www.mavir.hu/documents/10258/228741465/Menetrendez%C3%A9si+hiba+%C3%A9s+KE+egys%C3%A9g%C3%A1r_KSZB_2018Q4.pdf/25b528f2-2019-d519-7a29-e2554da2db35
http://mavir.hu/documents/10258/107825/K%C3%81T_%C3%A9s_Pr%C3%A9mium_t%C3%A1mogat%C3%A1si_rendszer_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_statisztikai_adatai_2018_IV.pdf/aef2f4cd-952d-2531-8585-fd70b21accc4
http://mavir.hu/documents/10258/107825/K%C3%81T_%C3%A9s_Pr%C3%A9mium_t%C3%A1mogat%C3%A1si_rendszer_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_statisztikai_adatai_2018_IV.pdf/aef2f4cd-952d-2531-8585-fd70b21accc4
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelflaute
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- minél pontosabb menetrendet adjanak (a pontosságot növeli a minél pontosabb 

időjárás-előrejelzés, a menetrendek minél későbbi időpontban történő 

leadhatósága, illetve napon belüli módosításának lehetősége); 

- területi elosztottsága diverzifikált legyen; 

- energiatárolással egészüljenek ki, amely termeléskorlátozás nélkül kezelheti a 

feszültségnövekedés problémáját. 

A menetrendet nem adó kisméretű megújulóenergia-rendszerek esetében a 

termelésbecslést segíti az okosmérők minél nagyobb arányú elterjedése. Emellett 

nemzetközi tartalékpiaci termékek igénybevétele is lehetséges, amihez fontos a 

határkeresztező kapacitások növelése.  

Elosztói hálózatüzemeltető (DSO) 

Az elosztóhálózat szállítja a villamos energiát a végfelhasználóhoz. A magyar 

villamosenergia-rendszerben az elosztó hálózat része a nagyfeszültségű 120 kV-os szint, a 

középfeszültségű 10 kV, 20 kV és helyenként 35 kV-os, valamint a kisfeszültségű 0,4 kV-os 

szint. 

Az elosztói hálózat egyik legnagyobb kihívása a decentralizált termelők arányának 

növekedése. A decentralizált termelés az energiapiaci trendeket figyelve leginkább 

időjárásfüggő nap- és szélenergiával történik. Bár Magyarországon a Vet. megengedi az 

átviteli hálózatra történő csatlakozást, általában mégis az elosztóhálózatra csatlakoznak mind 

a nagyobb napelemparkok, mind a lakossági, intézményi méretű kiserőművek.  

A magyarországi elosztóhálózat a centralizált energiatermelésre lett tervezve és méretezve, 

ennek következtében a közép- és kisfeszültségű hálózat egyirányú teljesítményáramlásra lett 

kialakítva. Abban az esetben, ha a háztartási méretű, decentralizált energiatermelő éves 

szaldó-elszámolás keretében kvázi energiatárolóként használhatja a hálózatot, 

feszültségproblémák, nem várt irányú áramlások, asszimetria  és harmonikus torzítás is 

keletkezhet. Az elosztóhálózaton egyre nagyobb mértékű termelés a védelmi elvek, 

beállítások felülvizsgálatát igényli. A jövőben az elosztóhálózatok fejlesztése az elosztott 

termelés hatásainak figyelembe vételével szükséges. 

Azokon a területeken, ahol a csatlakozó megújuló kiserőmű teljesítménye nem haladja meg 

a csatlakozási pont körzetének fogyasztását, az új kiserőmű csökkenti a szállítási kapacitás 

leterhelését, ami kisebb hálózati veszteséget eredményez. Becslések szerint ennek 

eredményeképpen a decentralizáltan telepített kiserőművek 10-15%-os részarányig nem 
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indokolják az elosztóhálózat fejlesztése elvének módosítását.
27

 A decentralizált 

energiatermelés egyre nagyobb térnyerésével azonban a kis- és középfeszültségen 

megváltozhat az áramlás iránya, ami újfajta hálózatfejlesztési politikát igényel. Annak 

érdekében, hogy megfelelő tartalék-utak is rendelkezésre álljanak, a meglévő sugaras üzemű 

kialakítás helyett növelni szükséges az elosztóhálózat hurkoltsági fokát, hogy kialakításában 

közelítsen az átviteli hálózatéhoz.  

A decentralizált energiatermelés, ahogy láttuk, akár költségeket is megtakaríthat. 

Kalifornia államban az ottani TSO a 2017-2018 évi Átviteli Terv elfogadásakor számos, 

korábban jóváhagyott hálózatfejlesztési tervet módosított, összességében 2,6 milliárd dollár 

értékű tervezett fejlesztést törölt a tervből. Az indoklás szerint energiahatékonysági 

intézkedések és a térségben egyre nagyobb mértékű megújulóenergia-termelés (főleg 

lakossági PV) miatt volt szükség a teljesítmény-előrejelzés módosítására és ezzel 

kapcsolatban a fejlesztési igények átgondolására.
28

  

A háztartások/intézmények megújulóenergia-termelésének adott pillanatban történő 

elfogyasztása (önfogyasztás) csökkenti az elosztóhálózatra gyakorolt hatásokat. Az 

önfogyasztás mértéke növelhető például energiatároló-rendszerek kiépítésével, és/vagy okos 

berendezésekkel (smart appliances) és kereslet oldali alkalmazkodással (demands side 

response). A havi elszámolású szaldó-rendszerek is nagyobb mértékben ösztönzik az 

önfogyasztást. 

A szaldó-elszámolás következtében a prosumerek termelése és fogyasztása nettósításra 

kerül, így a hálózati díjakat is csak a nettósított összegre fizetik meg, miközben a hálózatot a 

hálózatba leadott és az onnan vételezett villamos energia esetében is használták. Ilyen módon 

a hálózati díjakat azon fogyasztók fizetik meg, akik nem rendelkeznek saját termeléssel 

(keresztfinanszírozás). Ezt igyekszik korrigálni az Európai Unió új szabályozása, amely 

várhatóan előírja majd az okozott hálózati költségek megfizetését. 

Villamosenergia-piac 

A villamosenergia-piacon az árat a villamos energia kínálata és kereslete határozza meg. A 

villamosenergia-rendszer sajátossága, hogy a termelés és fogyasztás minden pillanatban 

egyensúlyban kell, hogy legyen, emiatt a villamos energiát legnagyobb mértékben előzetesen, 

forward piacon kereskedik (bár a day-ahead és intraday kereskedést spot piacnak nevezzük). 

                                                           
27Energiaklub (2017): Hálózatfejlesztési igények Magyarországon.  

https://energiaklub.hu/tanulmany/halozatfejlesztesi-igenyek-magyarorszagon-4448  
28 https://www.utilitydive.com/news/efficiency-ders-saving-26b-in-avoided-transmission-costs-caiso-says/519935/  

https://energiaklub.hu/tanulmany/halozatfejlesztesi-igenyek-magyarorszagon-4448
https://www.utilitydive.com/news/efficiency-ders-saving-26b-in-avoided-transmission-costs-caiso-says/519935/
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A megújulóenergia-termelők különleges szereplői ennek a piacnak. Termelésük 

(időjárásfüggő technológiák esetében) ingadozó, határköltségük majdnem nulla, a piacra 

lépésüket – egyelőre – kormányzati támogatások segítik.  

A megújulóenergia-termelők megjelenésével átalakul a villamosenergia-piac, a korábbi 

kevés-szereplős szerkezethez képest csökken a hagyományos piaci szereplők piaci 

részesedése és ereje. A növekvő versenyhelyzetnek csökkentő hatása van az árakra. Még 

nagyobb áralakító hatása van a fentebb már bemutatott merit-order hatásnak. Az árcsökkentő 

hatás a megújulóenergia-termelőket is érinti, hiszen az általuk a piacon elért átlagár 

alacsonyabb lehet az átlagos piaci árnál, mivel például a szélturbinák a szélerős időszakokban 

a nagy kínálat miatt alacsony áron értékesítenek. Ezt a hatást tudja kiküszöbölni a fix áras 

kötelező átvételi rendszer, vagy a hasonló módon fix bevételt biztosító lebegő prémium 

támogatási rendszer. A villamosenergia-piacok likviditása szempontjából előnyös, ha a 

megújulóenergia-termelést piacbarát prémium rendszerekkel támogatják a kormányzatok, 

amelyek előírják a megtermelt megújulóenergia-mennyiség piaci értékesítését, és a 

támogatást a piaci átlagáron felül biztosítják. 

Az időjárásfüggő termelés miatt a piaci villamosenergia-árak napon belüli volatilitása 

csökken (az alacsony határköltségű napenergia-termelés csökkenti a csúcsidőszaki árakat), a 

napok közti volatitlitás növekszik.
29

 Az állandóan ingadozó szél- és napenergia miatt az árak 

volatilissé válnak, rendszeressé válnak az extrém magas (100 euró/MWh feletti és a negatív 

árak (Molnár 2018).
30

 

Fogyasztók 

A megújulóenergia-termelés támogatásának terhét az adott ország szabályozása szerinti 

szereplő – például a fogyasztók vagy egy meghatározott csoportjuk, állami költségvetés, stb. 

– viseli. A legtöbb uniós tagállamban a megújulók támogatásának terhét a villamosenergia-

fogyasztók viselik. A megújulóenergia-politika fontos eleme megteremteni az egyensúlyt a 

megújulóenergia-termelés növelésének célja és a költségeket viselő fogyasztók terhének 

növekedése között. Sok esetben az országok a fogyasztók egyes csoportjait mentesítik a 

terhek megfizetése alól (pl. Németország az energiaintenzív ipari fogyasztókat, Magyarország 

az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztókat). A nagyobb megújuló penetráció és a 

hozzá kapcsolódó támogatás kifizetések pl. Németországban kimutathatóan növeli a 

                                                           
29 Machiel Mulder (2017): Energy transition and the electricity market. Centre for Energy Economics Research. 

https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/energy-transition-and-the-electricity-

market.pdf  
30 http://magyarenergetika.hu/wp-content/uploads/2018/09/MESZ_2018/Molnar_Laszlo.pdf 

 

https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/energy-transition-and-the-electricity-market.pdf
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2017/nieuwsberichten/energy-transition-and-the-electricity-market.pdf
http://magyarenergetika.hu/wp-content/uploads/2018/09/MESZ_2018/Molnar_Laszlo.pdf
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társadalmi egyenlőtlenséget, ezzel együtt a megújulók elfogadottságát (Grösche – Schröder 

2014).
31

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal évente megjelenő kiadványában 

ismerteti a hazai támogatási rendszerek által okozott költségviselői terheket. A korábbi 

beszámolók szerint a KÁT teher 2016-ban 55,87 Mrd Ft volt, ami a 2015. évi 55,23 Mrd Ft-

hoz képest közel azonos érték. A fajlagos (KÁT finanszírozásra kötelezett fogyasztásra 

vetített) KÁT teher is szinte megegyezett az előző évi értékkel: 2016-ban átlagosan 2,2 

Ft/kWh volt, míg 2015-ben 2,19 Ft/kWh.
32

 

8. ábra: A hazai kötelező átvételi rendszer terheinek alakulása (2014-2018) 

 

Forrás:Saját szerkesztés 

Fontos felhívni azonban a figyelmet arra, hogy a KÁT és METÁR terhek a következő 

években jelentős mértékben, ugrásszerűen megemelkedhetnek. A már kiadott vagy 

folyamatban lévő KÁT és METÁR jogosultságok alapján várhatóan megvalósuló további 

~2150 MW naperőmű a jelenlegi (~17,5 Ft/kWh) piaci árak és támogatott árak mellett 

további ~1,3 Ft/kWh többletterhet jelentene a finanszírozó (főként ipari) fogyasztóknak, ami 

az IEF (Ipari Energiafogyasztók Fóruma) szerint a hazai ipari versenyképesség érzékelhető 

romlását okozná, különösen az energiaintenzív ágazatokban. 

                                                           
31 https://www.researchgate.net/publication/254459163_On_the_redistributive_effects_of_Germany's_feed-in_tariff 

 
32 Adatok forrása: Beszámoló a kötelező átvételi rendszer 2014. évi alakulásáról, továbbá ua. beszámolók 2015-2018. évekre 

vonatkozóan. 

https://www.researchgate.net/publication/254459163_On_the_redistributive_effects_of_Germany's_feed-in_tariff
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3.4. Főbb megállapítások 

A zölderőmű fogalom egy gyűjtőkategória, az összes áramtermelésre alkalmas megújuló 

technológia ide sorolható. A zölderőmű technológiák műszakilag rendkívül különbözőek. 

A megújuló technológiák bár sokat fejlődtek, nagy részük egyelőre drágább, mint a 

fosszilis technológiák, működtetésük piaci alapon nem versenyképes (Fucskó et al 2003; 

Menanteau 2003; Infrapont 2010). 

A zöldáram-támogatásokat elsősorban a környezetvédelmi megfontolások hívták életre, 

feladatuk kikompenzálni a megújuló technológiák versenyhátrányát a fosszilis 

áramtermeléssel szemben. A zöldáram támogatások közül a legelterjedtebbek a működésre 

nyújtott támogatások. Hazánk
33

 és az EU tagállamok legtöbbje a garantált áras támogatást 

alkalmazza, mely egyben a zöld áram kötelező átvételét is jelenti.  

A zöldáramtermelés energiamixen belüli részarányának növekedése nem várt hatásokat 

eredményezett a villamosenergia-rendszerben. Ezek közül a legfontosabbak a 

villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásával és az ellátásbiztonsággal 

összefüggésben jelentkeznek (kiegyenlítő energia szükséglet, feszültségszabályozás, 

harmonikus torzítás). Ezen felül a hurokáramlás, a merit-order hatás, az extrém piaci áramár-

ingadozások mind befolyásolják a villamosenergia-rendszerünket. 

A zöldáramtermelés által generált problémák zöme a zölderőművek nem rendszeroptimális 

területi eloszlásának és a támogatási rendszerek piactorzító hatásának következménye.  

  

                                                           
33 Magyarország 2017-ig a KÁT rendszert alkalmazta, ezt követően a prémium rendszerre tért át. Fontos megjegyezni, hogy 

amelyik erőmű KÁT-ban szerzett jogosultságot, az végig ebben a rendszerben kapja a támogatást (a KÁT rendszer továbbra 

is aktív hazánkban, csak új jogosultság nem szerezhető). Az empírikus kutatásban vizsgált erőművek KÁT alatt 

működnek/működtek. 
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4. ZÖLD ERŐMŰVEK TERÜLETI VETÜLETEINEK KUTATÁSA 

E fejezet célja a zölderőművek területi vetületeinek vizsgálatával kapcsolatos szakirodalom 

áttekintése. Az elméleti szakirodalom elsősorban a regionális mikroökonómia 

telephelyelméleteit és az energiaföldrajz releváns kutatásait ismerteti. Bemutatásra kerül a 

villamosenergia-rendszer térbeli és időbeli változása, az erőművi térszerkezet átalakulása, a 

változások várható jövőbeli irányai. A „gyakorlatorientált” szakirodalom fókuszában a zöld 

erőművek telepítési tényezőit feltáró kutatások állnak megújuló technológiák szerinti 

bontásban.  

4.1. A zöld erőművek területi vonatkozású kutatásainak elméleti 

alapjai 

A regionális mikroökonómia egyik részterülete a telephelyelmélet (angolul: location 

theory, németül: Standorttheorie), mely a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését 

meghatározó tényezőket vizsgálja. A telephelyelméletek alapvető fogalma a telephely, amely 

valamely gazdasági tevékenység földrajzi helyét jelenti: egy települést vagy azon belül egy 

ingatlant. Míg a hagyományos telephelyelméletek (ld. Thünen, Weber) inkább a 

mezőgazdaság és a feldolgozóipar telephely-választási döntéseit elemzik – ahol standard 

termékek előállítása és a költségek (főként a szállítási költségek) minimalizálása a fő 

szempont –, addig az újabb elméletek már figyelembe vették a versenytársak és a fogyasztók 

térbeli elhelyezkedését is (ld. agglomeratív tényezők, extern hatások, környezet állapota). A 

telephelyelméletek általában lekövették a gazdaság fejlődési ciklusait, átvették az adott korra 

jellemző közgazdasági elméleteket, illetve az elméletek kidolgozottsága nagyban függ az 

adott korszak technológiai fejlettségi szintjétől (ld. műszaki, közlekedési infrastruktúra). Az 

elméletek fejlődése során egyre több telepítési tényező épült be a telephely optimalizálási 

modellekbe: kezdetben csak a szállítási költségek, később az összes termelési költség 

minimalizálása, majd a piaci bevételek maximalizálása, illetve a már említett külső tényezők. 

Egyre bővült az optimalizációs számításokban figyelembe vett mérhető (hard) tényezők 

száma, míg később már nem mérhető (soft) tényezőket is figyelembe vettek, szubjektív 

súlyok alapján (Lengyel-Rechnitzer, 2004). 

Egy külön tudományág, az ún. energiaföldrajz foglalkozik az energetikai folyamatok 

térbeli és időbeli változásával (Luque-Ayala, 2016). Az energetikai szektorban mindig is 

fontos volt a földrajzi aspektus, nevezetesen az energiaforrások (pl. szén, olaj, újabban szél- 

és napenergia, stb.) térbeli elhelyezkedése (Calvert, 2016). Az energiaföldrajz diszciplínája 
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magában foglalja például az erőművek, vezetékek, egyéb energetikai létesítmények (pl. 

olajfinomítók) telepítési döntésének vizsgálatát, az energetikai folyamatok révén keletkező 

károsanyag-kibocsátás nyomon követését, de az energetika társadalmi aspektusait (pl. 

társadalmi elfogadottság, tájba való illeszthetőség, energiaszegénység vizsgálata, stb.) is 

(Pasqualetti, 2011). Az utóbbi két évtizedben az energiarendszerek átalakulásával együtt újra 

megnőtt az energiaföldrajz mint tudományág szerepe. Calvert (2016) szerint az új 

energiaföldrajz főbb kutatási területei az alábbiak: 

 az energiaellátási láncok nyomon követése; 

 az energetikai szektorba történő beruházások térbeli elhelyezkedését 

meghatározó tényezők azonosítása;  

 az energetikai létesítmények telepítésének környezeti és gazdasági kockázatainak 

felmérése, különösképpen a nukleáris létesítmények esetében; 

 annak megértése, hogy az energetikai technológiák miként terjednek az egyes 

országokon belül és azokon túl, valamint 

 az energiatermelésben, elosztásban és felhasználásban megfigyelhető 

regionális különbségek feltérképezése. 

9. táblázat: Az energiaföldrajz főbb kutatási területeinek időbeli változása 

1950-1999 2000-napjainkig 

Energetikai létesítmény telepítése Klímaváltozás 

Energiaforrások elhelyezkedése (pl. szén, olaj) Energiaszegénység és társadalmi igazságosság 

Földhasználat Megújuló energiák 

Nukleáris energiával kapcsolatos kockázatok értékelése Városi környezet vizsgálata 

Forrás: Pasqualetti 2011 

4.2. A villamosenergia-rendszer és erőművek térszerkezetének 

változásai  

4.2.1. Az erőművi térszerkezet változása napjainkig 

Az erőművek megjelenése óta eltelt időszakot három nagyobb korszakra lehet feloszatni a 

villamosenergia-ellátás módját, térszerkezetét figyelembe véve:  
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Lokális villamosenergia-termelés 

Az 1800-as évek végén kezdődő villamosítás révén először csak a nagyobb városok, illetve 

ipartelepek közelében létesültek villamos energiát termelő létesítmények. Ekkor még nem 

volt szükség centralizált villamosenergia-rendszerek kialakítására. A villamos energiát 

felhasználó üzemek még nem álltak egymással kapcsolatban, csak a helyi fogyasztók, ipari 

létesítmények ellátása volt a fő cél (Szuppinger, 2000). 

A váltakozó áram és a transzformátor megjelenésével lehetővé vált a villamos energia 

nagyobb távolságokra történő szállítása. A transzformátorhoz kapcsolódó villamosenergia-

elosztói és átviteli rendszer nyitotta meg a lehetőséget a nagyobb teljesítményű erőművek 

működtetésére, melyek egyre nagyobb fogyasztói területeket voltak képesek ellátni, egyelőre 

azonban csak sziget üzemben. A magasfeszültség alkalmazásával korlátlanul kiterjesztették a 

megtermelt villamos energia felhasználási körét (Szuppinger, 2000). 

A korszak villamosenergia-termelési technológiái kezdetben a dinamó és a generátor 

(ezeket már az 1830-as években felfedezték Amerikában). Az első erőműveket vízenergiával, 

illetve a porlasztott szén égetése révén nyert gőz energiájával működtették. Amerikában az 

1930-as években terjedtek el a széntüzeléses gőzturbinák. A gázturbinák csak a II. 

világháború után jelentek meg (General Electric, 1949), a repülőgépek hajtómű-technológiája 

alapján (Harvey et al., 2017). 

A főbb telepítési tényezők ebben a korszakban: a fogyasztók (városok, települések, 

ipari nagyüzemek) közelsége, valamint a villamosenergia-termeléshez szükséges 

erőforrások (pl. barnaszén) közeli és olcsó rendelkezésre állása. 

  

Centralizált villamosenergia-rendszerek 

Az egymástól elszigetelt villamosenergia-rendszerek a második világháború után nemzeti 

és nemzetközi szinten is összekapcsolódtak, megszülettek az egységes szabványok és a 

központi irányító szervek. A villamosenergia-rendszer centralizálttá vált. Ezt a trendet az 

erőművek teljesítményének növekedése, illetve az atomerőművek megjelenése csak tovább 

fokozta. A háború után dinamikusan növekvő villamosenergia-kereslet csak a meglévő 

erőművek jobb kihasználásának segítségével volt fedezhető, amire a megoldás a helyi 

villamos művek kooperációja volt (Szuppinger, 2000). 

A centralizált villamosenergia-rendszer főbb erőművi technológiái a gőz-, illetve a 

gázturbina, később a kombinált ciklusú gázturbina, valamint az atomerőművi 
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technológia. A villamosenergia-termeléshez e korszakban főként szenet, földgázt, illetve 

atomenergiát használnak fel. 

A centralizált villamosenergia-rendszerek esetében már háttérbe szorul a fogyasztói 

piacok közelsége mint telepítési tényező, hiszen fejlődött a villamos energia átviteli 

technológia, másfelől a fosszilis energiahordozókat nagy távolságokra is lehet szállítani. 

Hálózatfejlesztések révén kiépülnek a nemzetközi tranzit összeköttetések is. E rendszert erős 

központosított tervezés jellemezte, ahol a méretgazdaságosságból eredő költséghatékonyság, 

mint fő rendszerszervező szempont volt jelen. 

 

Deregularizáció és decentralizáció a villamosenergia-szektorban 

A 2000-es években lezajló uniós villamosenergia-ipari liberalizáció révén megtörtént a 

tulajdonosi szétválasztás, azaz a rendszerirányítási tevékenység termelői, kereskedelmi 

tevékenységtől való szétválasztása.  

A villamosenergia-termelés területén a dereguláció és liberalizáció révén újabb, akár 

kisebb szereplők is meg tudtak jelenni a villamosenergia-piacon, mint például kis 

kapcsoltan hőt és villamos energiát előállító erőművek, vagy a megújuló alapon termelő 

erőművek. A megújuló energiaforrásokból (pl. nap, szél, víz, biomassza, geotermikus 

energia) villamos energiát termelő erőművek elterjedéséhez a különböző beruházási és 

működési támogatások mellett a technológiai innováció, a költségek rohamos csökkenése 

(pl. a napelemek esetében), illetve a klímavédelmi célok előtérbe kerülése (pl. szén-dioxid-

kibocsátás csökkentése révén) járult hozzá. 

A decentralizált vagy elosztott villamosenergia-termelés
34

 leegyszerűsítve azt jelenti, 

hogy részben újra visszatérünk a helyi, lokális villamosenergia-termelés korszakához. Tehát a 

termelés egy része a fogyasztói központokhoz közel zajlik, általában kisebb termelő 

egységekben (<50 MW), melyek az elosztó hálózatra csatlakoznak.
35

 Ebbe a termelői körbe 

tartoznak a „prosumerek” is, olyan háztartási felhasználók, akik már nemcsak a saját 

villamosenergia-igényük kielégítésére termelnek (pl. napelemek révén) áramot, hanem azt be 

is táplálják a hálózatba. A decentralizált villamosenergia-termelés tehát lényegében független 

az átviteli hálózattól, alapvetően az elosztói engedélyesek hatáskörébe tartozik. 

A decentralizáció a tulajdonosi struktúrák átalakulásában is megnyilvánul. 

Németországban a megújuló alapon termelő erőművek jelentős hányada ún. megújuló 

szövetkezeti tulajdonban van, melyeket lényegében maguk a fogyasztók hoztak létre.  

                                                           
34 Az angol terminológia alapján „decentralised” vagy „distributed generation”. 
35 Az elosztott termelés definícióit ld. például: Szuppinger (2000), Pepermans et al. (2005) 
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A decentralizált villamosenergia-termelésnek számos előnye létezik, de bizonyos 

megoldandó problémák is felvetődnek. A helyi áramtermelés előnyös az ellátásbiztonság 

szempontjából, illetve a termelés és fogyasztás közelsége, akár egybeesése csökkenti a 

hálózati veszteségeket. Az elosztott termelés alternatívája lehet a költséges átviteli és elosztó 

hálózati fejlesztéseknek. Környezetvédelmi szempontból előnyös a decentralizált 

villamosenergia-termelés, hiszen a megújuló alapon termelő erőművek karbonmentes, illetve 

alacsony kibocsátású technológiákat képviselnek, a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 

pedig jelentős primerenergia-megtakarítással, és így kibocsátás csökkentéssel jár (Pepermans 

et al., 2005). 

A decentralizált termeléssel járó legnagyobb probléma a rendszerintegráció kérdése. 

Ahogy egyre több kis termelőegység csatlakozik az elosztó hálózathoz, egyre égetőbb 

kérdéssé válik azok megfelelő integrálása a villamosenergia-rendszerbe. Ez különösen az 

időjárásfüggő megújuló technológiák (nap-, szélenergia) esetében fontos, melyek 

integrációjához szükség van a rendszer rugalmasságának növelésére, például 

csúcsidőszakokban ezen erőművek termelésének korlátozásával, hálózatfejlesztéssel, új 

tároló-, illetve kiegyenlítő kapacitások kiépítésével vagy keresletoldali 

válaszintézkedésekkel.
36

 

A megújuló erőforráson alapuló termelési egységek telepítésének helyét nagyban 

befolyásolják a földrajzi viszonyok és természeti adottságok (pl. napos órák száma, 

szélerősség, biomassza alapanyag közelsége, ára; geotermikus grádiens, stb.). Emellett 

azonban olyan tényezők is fontosak, mint például a hálózati csatlakozási pont közelsége, a 

hálózati csatlakozási költségek, az elérhető támogatások, engedélyezési idő hossza, 

telephellyel kapcsolatos költségek, a helyi lakosság attitűdje (pl. biogáz erőművek vagy 

szélerőmű parkok esetén lehet fontos), környezetvédelmi kérdések, stb. A kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés esetében meghatározó telepítési tényezőként lehet említeni a 

hőpiacok közelségét, valamint a termelt hő árát.  

A villamosenergia-rendszer struktúrájára térben és időben folyamatosan változik. Az 

energiarendszerek térbeli elhelyezkedését alapvetően négy fő tényező befolyásolja: 

 az elérhető korszerű technológiák, technológiai fejlődés 

 az erőforrásoktól, illetve a fogyasztóktól való távolság  

 piacszerkezet, piacnyitás 

 társadalmi elvárások 

                                                           
36 Bővebben ld. például: Dondi et al. (2002), Integration of Renewable Energy in Europe (2014) 
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Az adott korszakra jellemző főbb erőművi és hálózati technológiák, valamint a gazdasági 

racionalitás határozza meg, hogy az erőforrásoktól, vagy a fogyasztóktól való távolság a 

meghatározóbb egy adott telepítési döntés során. A villamosenergia-piaci liberalizáció és a 

környezetvédelemre vonatkozó társadalmi igény elősegítették a villamosenergia-rendszer 

decentralizációját, a kicsi, alapvetően megújuló alapon termelő erőművek, valamint a 

prosumerek megjelenését.  

4.2.2. Erőművi térszerkezet jövőképek 

A villamosenergia-rendszerek térbeli változása napjainkban is megfigyelhető. Az ún. 

energiaátmenet főbb hajtóerői ugyanazok, mint a korábbi korszakokban:   

Elérhető technológiák, technológiai fejlődés 

A megújuló alapon termelő erőművek, valamint a megújuló erőforrásokat hasznosító 

berendezések (pl. tetőre szerelt napelemek) terjedése új kihívásokat jelent a 

villamosenergia-rendszer számára. Fontos szempont a villamosenergia-rendszer 

stabilitásának fenntartása, ezért a hálózatfejlesztés, kiegyenlítés és a keresletoldali 

válaszintézkedések szerepe felértékelődik. Megoldandó probléma az időjárásfüggő 

technológiák által nem előre kalkulált módon termelt, az adott időpontban „felesleges” 

villamos energia tárolása. A felesleges áram esetlegesen hasznosítása más ágazatokban (pl. 

fűtés-hűtés, közlekedés céljára) újabb technológiai kutatásokat hozott (ld. az ún. 

Sektorkopplung). A szektorok összekapcsolása révén olyan telephelyek is 

felértékelődhetnek, melyek ugyan a villamosenergia-termelés szempontjából kedvezőtlenebb 

adottságokkal rendelkeznek, de a felesleges villanyból termelt hő, esetlegesen földgáz vagy 

üzemanyag eladásából addicionális bevételre lehet szert tenni. Egyre jobban lehet számítani a 

digitalizáció megjelenésére az energetikában. Az ún. blockchain pl. decentralizált, a 

szolgáltatóktól független tranzakciókat fog lehetővé tenni az energiatermelők és -fogyasztók 

között. Ez tovább fogja erősíteni a villamosenergia-rendszer decentralizációs folyamatait. 

 

Piacszerkezet, piacnyitás 

A villamosenergia-piac szerkezete, a piaci liberalizáció a jövőben is meghatározó lesz 

a villamosenergia-rendszer térbeli elhelyezkedésének alakulása szempontjából. A 

nyugati országokban lezajlott villamosenergia-piaci liberalizációs folyamatok elősegítették a 

rendszer decentralizációját, ami a jövőben mikroszinten is megvalósul, a prosumerek 

számának növekedésével. Elmondható továbbá, hogy a befektetési döntések során egyre 

inkább fontos szerephez jutnak a piaci jelzések (ld. például a terjedő prémium vagy tender 
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rendszerek esetében). A tárolói, illetve keresletoldali szabályozási kapacitások belépésének 

jövőbeli biztosítása a rendszerszintű, illetve kiegyenlítő energia piacokra továbbá 

rugalmasabbá is teszi a villamosenergia-piacokat, azok szűk keresztmetszetek esetén 

gyorsabban tudnak reagálni, ami csökkenti a kiszabályozási költségeket is. 

 

Erőforrásoktól, illetve a fogyasztóktól való távolság 

A nagyobb szél- vagy naperőmű parkok telepítése során már ma is fontos dilemma, hogy 

ezeket a jövőben inkább a legjobb természeti adottságú telephelyekre, avagy a fogyasztói 

központokhoz közel kellene telepíteni. Az Agora Energiewende nevű német kutatóműhely 

készített egy tanulmányt a fenti kérdés elméleti megválaszolására. A fő kérdésfelvetésük az, 

hogy a jövőben – a 2033-ig tartó időszakra vonatkozóan – hol érdemes kiépíteni 

Németországban a szél-, illetve naperőműveket: a legjobb adottságú telephelyeken, avagy 

közel a fogyasztói központokhoz (Fürstenwerth, 2013). A legjobb adottságú telephelyekre 

való telepítés támogatói szerint a szélerőműveket a szelesebb észak-német területekre, illetve 

a tengerekre, a naperőműveket pedig a jobb besugárzási viszonyokkal rendelkező dél-német 

szövetségi államokba kellene telepíteni. Véleményük szerint ily módon ugyanakkora 

megújuló alapú villamosenergia-mennyiség olcsóbban termelhető meg. A másik megközelítés 

szerint a szél- és naperőműveket az országban területileg jobban elosztva, valamint a 

fogyasztói központokhoz közel kell telepíteni, hiszen így jelentős hálózatfejlesztési, illetve 

tárolási költségek spórolhatóak meg.  

Annak a kérdésnek az eldöntéséhez, hogy melyik elképzelés megvalósulása lenne 

célszerűbb, a tanulmány a teljes villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásokat vizsgálta 

meg, azaz a villamosenergia-termelési költségeken felül az elosztói és átviteli hálózatok 

költségeit, illetve a reziduális erőműparkra gyakorolt közvetett hatásokat is figyelembe vette. 

A kétféle alternatív szcenárió („legjobb telephelyek”, illetve „fogyasztóközeli termelés”) 

hatásait a Bundesnetzagentur 2013. évi hálózatfejlesztési tervéhez viszonyították, melyben 

2023 és 2033-ig vonatkozóan felvázolják a szél- és naperőművek kiépülésének kívánatos 

forgatókönyvét. 

A „fogyasztóközeli termelés” szcenárióban a bázis forgatókönyvhöz képest értelemszerűen 

sokkal kevesebb tengeri szélerőművi kapacitás épülne be, hiszen azok távol helyezkednek el a 

fogyasztói központoktól. Az így kieső árammennyiséget több szárazföldi szélerőművi 

beruházással kellene pótolni. Emellett a szél- és naperőművi termelés az alap szcenárióhoz 

képest sokkal decentralizáltabban valósulna meg, hiszen a Bundesnetzagentur elképzelései 

szerint a szélerőművi termelés inkább északon, a naperőművi pedig délen koncentrálódna. A 
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„legjobb telephelyek” forgatókönyv ezzel szemben azokat a telephelyeket preferálja, ahol a 

legolcsóbban lehet megtermelni az áramot, vagyis a „fogyasztóközeli termelés” szcenárióhoz 

képest inkább északon épülne be több szárazföldi szélerőmű, valamint magasabb lenne a 

tengeri szélerőművi, alacsonyabb a naperőművi termelés aránya. 

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a „legjobb telephelyek” szcenárió nagyjából 

azonos költségmegtakarítást eredményezne, mint a „fogyasztóközeli termelés” forgatókönyv. 

Míg a legjobb telephelyekre való telepítés esetén ugyanakkora árammenyiséget olcsóbban 

meg lehet termelni, addig a közvetett költségek (pl. hálózatfejlesztés) magasabbak, mint a 

fogyasztóközeli telepítés esetén. Elmondható azonban, hogy a két hatás nagyjából kiegyenlíti 

egymást. A decentralizáltabb kiépülést támogató fogyasztóközeli termelési forgatókönyv 

előnye, hogy csak később van szükség nagyobb mennyiségű kiegyenlítésre és 

hálózatfejlesztésre. Ebben az esetben még úgy is költségmegtakarítás mutatható ki, ha a 

tervezett hálózatfejlesztések csak tíz évvel később valósulnak meg.  

Fontos továbbá megemlíteni a fogyasztói szokások átalakulását, aminek a középpontjában 

a prosumer áll. A környezettudatos fogyasztói szokások megjelenésével előtérbe kerül a 

helyben termelt zöld elektromosság, a tudatos energiafelhasználás, ami a lokális termelést és 

felhasználást preferálja. 

9. ábra: A „legjobb telephelyek” és a „fogyasztóközeli termelés” forgatókönyvek 

 

Forrás: Agora Energiewende, 2013 
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Társadalmi elvárások
37

 

A társadalom egy része általában támogatja a megújuló energia használatát célzó 

fejlesztéseket a globális felmelegedés és az erőforrások szűkössége miatt, azonban egy 

jelentős része ellene van, a helyi földterület, erőforrások használata, valamint a tájkép 

kiterjedt megváltoztatása miatt. (Calvert 2013) Ez az ellenállás a dániai, németországi és 

egyesült királyságbeli tapasztalatok szerint jelentősen csökkenthető az egyén, a közösség és 

helyi szervezetei, társulásai (például a Trillium Energy Alliance Ontarió államban) 

tulajdonosként történő bevonásával, illetve a háztartási, közösségi energiatermelésnek teret 

hagyva. Calvert szerint az energiatermelés megnövekedett térhasználata óhatatlanul a helyi 

közösségek, közvélemény nagyobb szerepvállalását igényli az energiaágazat politika, üzleti 

döntéseiben – az energiapolitika térbeli lokalizálásában. Azonban, ahogy konkluzióként 

leszögezi, a megújulóenergia-rendszerek megvalósítása nem szociális vagy környezetvédelmi 

szempontból jóindulatú, ezért a méretgazdaságossági szempontok és a verseny hatására az 

energia átmenet során itt is bekövetkezik egy ésszerű mértékű centralizáció. A trend 

egyértelmű, a megújuló energiatermelés egyre kisebb hányadát adja a lakossági, közösségi 

energiatermelés, egyre inkább eltörpül a szerepük a kereskedelmi erőművek mellett. A 

társadalom pozitív attitűdjének fennartása végett szükséges a megújuló energiaforrásokra való 

áttérés során a közvetlen kormányzati beavatkozás és kollektív társadalmi fellépés. 

Az energiaátmenet, figyelembe véve a főbb hajtóerőket, a jövő villamos energia 

rendszerének területi elhelyezkedését az alábbiak szerint alakíthatja: 

Az első irányvonal az „erősen centralizált jövőkép”, amikor is a megújuló alapú 

villamosenergia-termelés koncentráltan ott valósulna meg, ahol arra a legnagyobb a potenciál. 

A már 2009-ben megalakult Desertec alapítvány projektje
38

 egy egész Európát, illetve az ún. 

MENA (közel-keleti és észak-afrikai) országokat összekötő, nagyfeszültségű villamosenergia-

hálózat megépítését vizionálja (transznacionális szuperhálózat). A MENA országokba, illetve 

a Szaharába telepítendő nagyméretű termikus naperőművek (ún. CSP – Concentrated Solar 

Power) jelentős hőtároló kapacitással rendelkeznek, így részben ki tudnák egyenlíteni a 

volatilis fotovoltaikus, illetve szélerőművi villamosenergia-termelést. Minden megújuló 

technológia ott hasznosulna a rendszerben, ahol a legjobbak a földrajzi adottságok: a nagy 

szélerőmű parkok a tengerpartokra, a naperőművek az intenzív besugárzású területekre, a 

vízerőművek a hegyvidéki övezetekbe, stb. települnének. Az átviteli veszteség 1000 km-

enként kb. 2-3%-ot tenne ki, ami nem számít jelentősnek. A tenger alatti kábelek, illetve 

                                                           
37 Calvert 2013 
38 Bővebben ld. http://www.desertec.org/ 

http://www.desertec.org/
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országokon átívelő nagyfeszültségű vezetékek lefektetése viszont hatalmas beruházást 

igényel, illetve további problémát jelent a MENA országok magas politikai kockázata is. 

 

10. ábra: A Desertec projekt 

 

Forrás: Desertec projekt honlapja
39

 

A Desertec projekt gyakorlati megvalósításáról az utóbbi időben keveset lehetett hallani, 

azonban jelenleg két olyan projekt is megemlíthető, mely a közeljövőben kerül átadásra. Az 

egyik a marokkói NUR-projekt, melynek keretében több lépcsőben egy összesen 600 MW-os 

naperőmű komplexum épülne ki 2020-ig (ez kb. fele akkora kapacitást képviselne, mint egy 

közepes méretű atomerőmű). A másik projekt, az ún. TuNur projekt keretében 2020-ra 

tenger alatti kábeleken keresztül kívánják összekötni Tunéziát Máltával, ahonnan egy már 

meglévő tenger alatti vezetéken keresztül szállítanák tovább az áramot Szicíliába. Ehhez 

kapcsolódóan egy 250 MW-os naptorony épülne meg Tunézia déli részén. A projekt második 

fázisában ugyanott már egy 2250 MW-os naptornyot húznának fel, az ebből termelt áramot 

pedig egy Rómától északra becsatlakozó tengeri kábellel szállítanák Európába. A jelenleg 

még kutatási fázisban lévő harmadik szakasz keretében Dél-Franciaországot is összekötnék 

Tunéziával.
40

  

                                                           
39 https://issuu.com/global_marshall_plan/docs/desertec_atlas_global_energiewende/1?ff=true&e=0/8616938  
40 Bővebb információ a TuNur projektről itt olvasható: 

http://www.nurenergie.com/tunur/index.php/english/project/overview 

https://www.thenational.ae/business/energy/mena-solar-farms-to-power-europe-underway-1.625370 

https://issuu.com/global_marshall_plan/docs/desertec_atlas_global_energiewende/1?ff=true&e=0/8616938
http://www.nurenergie.com/tunur/index.php/english/project/overview
https://www.thenational.ae/business/energy/mena-solar-farms-to-power-europe-underway-1.625370
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A másik irányvonal az „erősen decentralizált jövőkép”, e szerint a villamosenergia-

rendszer még inkább a decentralizáció irányába haladna. A középpontban a „prosumer” 

állna. Saját berendezésekkel (pl. háztartási méretű napelemek, hőszivattyúk, biomassza alapon 

működő kis kapcsolt berendezések, stb.) termel magának áramot, a felesleget pedig tárolja (pl. 

kisméretű akkumulátorok, elektromos autók feltöltése révén) vagy betáplálja a hálózatba és 

ezáltal addicionális bevételre tesz szert. A villamosenergia-ellátás tehát újra lokális lenne 

azzal a különbséggel, hogy az energiaszolgáltatók szerepe átértékelődik: egyre kevésbé 

szolgáltatnak a hagyományos értelemben véve energiát, inkább teljes körű 

energiaszolgáltatásra törekszenek (ún. energy contracting keretében). Ez a megújuló 

berendezések telepítésén kívül magába foglalja a telepítési tanácsadást, tervezést, 

finanszírozást, támogatási tanácsadást, karbantartást, sőt a mérést és elszámolást is. Ezen 

kívül a virtuális erőművek mintájára a szolgáltatók összeköthetik egymással az egyes termelő 

egységeket, tárolókat és akkumulátorokat, és a tárolókapacitást felajánlhatják a kiegyenlítő 

energiapiacon (Gerecht és Wälter, 2017). 

A prosumerek növekvő száma, valamint az ehhez kapcsolható új technológiák, mint az 

okos mérési rendszerek és a blockchain, új lehetőségeket teremt az energiaszolgáltatók 

számára is. Jó példa a Sonnen nevű cég, mely egy ún. „Sonnen-közösséget” hozott létre. Ez a 

napelemekhez csatlakoztatott elektromos tárolók révén, valamint egy központi szoftver 

segítségével kiegyenlíti a közösséghez tartozó napelemek termelését, így a résztvevő 

fogyasztók teljes mértékben függetlenedni tudnak a külső áramforrásoktól. Emellett maga a 

cég értékesíti a tárolókat és teljeskörű szolgáltatási csomagot nyújt ezekhez kapcsolódóan 

(Eichborn et al., 2017). 

A prosumerek növekvő száma a jövőben lehetővé teszi az energetikában is a blockchain 

technológia használatát oly módon, hogy akár saját szomszédaik számára is értékesíthetnének 

villamos energiát, amiért egymás között virtuális pénzzel fizetnének. E tranzakciók során 

fontos szerep jut az okos mérésnek, illetve az ún. okos szerződéseknek is, mely utóbbiak 

automatikusan generálódnának. Amerikában például már zajlik erre vonatkozóan egy ún. 

Brooklyn Microgrid nevű projekt. (PwC, 2016; Finken et al., 2017). 
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11. ábra: Hagyományos vs. blockchain alapú folyamatok az energetikai szektorban 

 

Forrás: PwC, 2016 

A villamosenergia-rendszer jövőbeli struktúrájával kapcsolatos harmadik irányvonal egy 

„középutas jövőkép”, mely inkább decentralizált, mint centralizált. Ebben a szcenárióban 

ugyan tovább növekedne a prosumerek, illetve a kis megújuló berendezések száma, azonban a 

megújuló alapon termelt villamos energia kiegyenlítése centrálisan zajlana, például a 

hálózatba betáplált zöldenergia leszabályozása (ún. betáplálásmenedzsment), nagyobb tároló 

kapacitások kiépítése révén, az egyes szektorok összekapcsolásával (ld. az ún. 

„Sektorkopplung” fogalmát), illetve keresletoldali szabályozási mechanizmusok segítségével 

(ún. Demand Side Management, DSM vagy Demand Response, DR). Ide kapcsolódik az 

ún. okos hálózatok (smart gridek) fogalma is. 

A megújuló erőművek növekvő szerepe jelentős kihívás elé állítja az elosztó hálózatokat. 

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor lokálisan több megújuló áramot állítanak elő a 

decentrális megújuló berendezések, mint amennyit helyben fel tudnak használni, így a 

felesleges áramot betáplálják a hálózatra. Amennyiben az elosztó, illetve átviteli hálózatok 

kapacitását meghaladja ez a mennyiség, az ellátásbiztonság garantálása érdekében olykor 

jelentős mértékben le kell szabályozni ezen erőművek termelését (ún. 

betáplálásmenedzsment).  

A megújuló energiát használó berendezések növekvő száma, illetve a lassan haladó 

hálózatfejlesztés folytán a jövőben sem várható a leszabályozás mértékének csökkenése. A 
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betáplálásmenedzsment azonban csak kivételes vészhelyzetekben megengedett és igen 

költséges (kártérítést kell fizetni). Ha pedig ezek a helyzetek állandósulnak, akkor érdemes 

alternatív megoldásokat keresni, melyek hosszú távon képesek megoldani rendszerszinten a 

problémát. 

Rugalmas szereplők lehetnek az ún. power-to-heat, power-to-gas erőművek vagy 

elektromos tárolók, melyek a felesleges energiát hő, gáz vagy elektromos energia 

formájában tárolják, majd ezt később akár más ágazatokban (pl. fűtés, hűtés, közlekedés) 

újrahasznosítják. Az egyes megújuló ágazatok összekapcsolását nevezik a németek 

Sektorkopplungnak. 

További megoldás lehet a fogyasztás időbeni eltolása a lakossági fogyasztók, illetve ipari 

termelő létesítmények esetén (ld. DSM intézkedések). Ezen felül a kapcsolt erőművek és a 

tárolók is ösztönözhetőek arra, hogy csökkentsék tervezett termelésüket/kisütésüket (Gerecht 

és Wälter, 2017). 

Az ún. Sektorkopplung
41

 fogalom lényege, hogy a megújuló alapú villamos energia 

fosszilis energiahordozókat vált ki a fűtési (hűtési), illetve a közlekedési szektorban. A 

mindenkori villamosenergia-keresletet meghaladó megújuló alapú áramot így egyfelől 

közvetlenül lehetne hasznosítani fűtési célra (ld. Power-to-Heat: hőszivattyúk, elektromos 

kazánok), valamint közlekedésre (elektromos autók feltöltése). Emellett elektrolízis révén 

tárolni (és később felhasználni) is lehetne gáz (ld. Power-to-Gas technológia: hidrogén => 

közlekedés/földgázhálózat, szintetikus gáz => földgázhálózat => földgáz erőművek => hő- és 

villamosenergia-termelés), illetve folyékony halmazállapotban (ld. Power-to-Liquid 

technológia: megújuló villanyból folyékony üzemanyag előállítása). 

A megújuló alapú villany tárolási lehetőségeit az alábbi ábra szemlélteti. Itt elsősorban a 

rugalmasság és a megújuló villany jobb hálózatba való integrálása, valamint az egyes 

ágazatok egymással való összekapcsolása a kulcsszavak. 

  

                                                           
41 Bővebb információ a Sektorkopplung fogalmáról: https://www.dena.de/themen-projekte/energiesysteme/sektorkopplung/ 

https://www.dena.de/themen-projekte/energiesysteme/sektorkopplung/
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12. ábra: A megújuló alapú villamos energia tárolási lehetőségei 

 

Forrás: Windenegie an Land Marktanalyse Deutschland, 201642 

A Sektorkopplung előnye az egyes energiarendszerek összekapcsolása, és ezáltal a 

rugalmasság növelése. Ezen felül elősegíti a fűtési-hűtési, illetve közlekedési szektorokban is 

a CO2-kibocsátás csökkentését, hiszen lényegében megújuló villany vált ki fosszilis 

energiahordozókat. 

Összehasonlításul: 2015-ben Németországban a villamosenergia-fogyasztás több mint 

33%-át megújuló energiákból állították elő, míg a teljes energiafogyasztásnak 2016. I. 

negyedévében csak 13,4%-a származott megújuló energiákból. Ennek oka, hogy a fűtési 

(hűtési), illetve közlekedési szektorokban főként fosszilis energiaforrásokból történik 

energiatermelés – a német dekarbonizációs célok eléréséhez azonban itt is szükség van ezek 

megújuló energiával történő kiváltására. Ehhez járulna hozzá a Sektorkopplung. 

Másfelől ily módon lehetőség nyílik a felesleges megújuló alapú villamos energia 

felhasználására vagy tárolására is, ami csökkenti a kiegyenlítési költségeket. Lehetséges 

hátrányként említhető, hogy a villamosenergia-fogyasztás növekedésével kell számolni, ám 

ezt ellensúlyozhatja az energiahatékonyság növelése (ún. efficiency first elv).  

                                                           
42https://www.windenergie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilungen/2016/folien_zur_pressekonferenz_halbjahr

eszahlen_windenergie_an_land_1._hj_2016.pdf  

https://www.windenergie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilungen/2016/folien_zur_pressekonferenz_halbjahreszahlen_windenergie_an_land_1._hj_2016.pdf
https://www.windenergie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilungen/2016/folien_zur_pressekonferenz_halbjahreszahlen_windenergie_an_land_1._hj_2016.pdf
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A Sektorkopplung lehetséges formáit és a kapcsolódó technológiákat az alábbi 

összefoglaló táblázat szemlélteti (sötétzöld sorok: Sektorkopplung technológia és 

energiahordozó; világoszöld sorok: kiváltott technológia és energiahordozó): 

10. táblázat: A Sektorkopplung lehetséges formái és a kapcsolódó technológiák 
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Forrás: Sektorkopplung – von der Stromwende zur Energiewende, 2016
43

  

 

A fűtési (hűtési), illetve a közlekedési szektorok közvetlen elektrifikációja (Power-to-Heat, 

illetve E-Mobilitás) az energiahatékonyság szempontjából előnyösebb, mint a Power-to-Gas 

vagy Power-to-Liquid technológiák, mivel előbbiek esetében kisebb a hatásfok veszteség. 

Másfelől a Power-to-Gas és Power-to-Liquid technológia fejlettsége még nem annyira 

előrehaladott, így még drágább megvalósítani. 

  

                                                           
43 http://www.governance-platform.org/wp-content/uploads/2017/03/HVGP_Trialog-Bericht-Sektorkopplung.pdf, p. 23. 

http://www.governance-platform.org/wp-content/uploads/2017/03/HVGP_Trialog-Bericht-Sektorkopplung.pdf
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A villamosenergia-rendszer jövőbeli irányvonalaira vonatkozó főbb megállapítások: 

A villamosenergia-rendszer jövőbeli struktúrájára vonatkozó fenti elképzelések 

különböznek abból a szempontból, hogy miként alakulna az erőművek területi 

elhelyezkedése. Az „erősen centralizált” modellben egy-egy helyen koncentráltan jelennének 

meg a megújuló alapon termelő erőművek (ld. például a gigantikus termikus naperőművekre 

vonatkozó terveket a MENA-országokban), míg az „erősen decentralizált” modellnél 

szélsőségesen decentrális struktúrában sok kis megújuló berendezés termelne akár lakossági 

szinten is. 

 

13. ábra: A két modell sematikus ábrázolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Bauknecht – Funcke, 2013 

 

Úgy gondolom, hogy a centrális és decentrális modell közti „középutas” szcenárió 

lehet reális, ahol ugyan továbbra is nő a prosumerek és a kis megújuló erőművek száma, de 

ezek termelésének kiegyenlítését már részben centralizáltan kell megoldani (pl. a 

Sektorkopplung technológiák, keresletletoldali szabályozási mechanizmusok, okos hálózatok 

révén). A lakossági, közösségi megújuló energiatermelés azonban háttérbe szorul a 

kereskedelmi célú naegyőrművekkel szemben, amelyek az új kapacitások jelentős részét 

adják. E tendencia mögött alapvetően versenyképességi - méretgazdaságossági, kereskedelmi, 

műszaki okok állnak. Alacsonyabb versenyképességre ellenére és a nagyobb térhasználat 

következtében szükséges a társadalmi támogatás megtartása, ennek érdekében szabályozási 

oldalról továbbra is fontosnak tartom lakossági és közösségi energiatermelés lehetőségének 

megtartását, ésszerű ösztönzését. 
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A villamosenergia-rendszer azonban alapvetően centrális marad abból a szempontból is, 

hogy közép-, illetve hosszú távon még számolni kell a már meglévő fosszilis és nukleáris 

alapú villamosenergia-termelő létesítményekkel, illetve megfelelő természeti adottságok 

mellett akár centralizáltan is épülhetnek nagyobb méretű megújuló alapon termelő erőművek. 

Utóbbi esetben azonban figyelembe kell venni a hálózati szűk keresztmetszetek problémáját, 

valamint a kiszabályozási, tárolási költségeket is. Erre jó példa Ausztrália, ahol a szélenergia 

a csökkenő költségű tárolással együtt kiszorította a rendszerszintű szolgáltatások piacáról az 

olcsó helyi földgázt használó, gyorsan indítható gázturbinás erőműveket. 

 

4.3. Zöld erőművek telephelyválasztása, főbb telepítési tényezői a 

szakirodalom alapján 

A telephelyválasztás a gyakorlatban komplex döntési probléma, mindig különböző 

tényezők kombinációját veszi alapul. A figyelembe vett tényezők köre erősen függ az adott 

gazdasági tevékenységtől: más-más kritériumokat vesznek figyelembe, illetve ezeket eltérő 

mértékben is súlyozzák például egy vaskohászati üzem vagy egy számítástechnikai cég 

telephelyválasztása során. Általánosságban azonban elmondható, hogy mindig vannak 

mérhető (ún. hard) telepítési tényezők, melyek konkrétan számszerűsíthetőek (pl. munkaerő 

költsége, bérleti díj), illetve nehezen mérhető (ún. soft) tényezők (pl. az adott régió/város 

imázsa). A nem mérhető tényezők, illetve azok szerepe egy telephelyválasztás során erősen 

szubjektív, emiatt sok esetben nem lehet optimális a telephelyválasztás, csak „kielégítő” 

(rangsorok, súlyozások, becslések segítségével történik a döntés meghozatala). Fontos 

telepítési tényező lehet a vállalati stratégia is, ami azonban nem minden esetben publikus. 

Emellett szempont lehet a telepítési döntés időtávja (hány évre terveznek ott gazdasági 

tevékenységet folytatni), illetve a telephely-módosítási költségek is (Lengyel-Rechnitzer, 

2004). 

Lengyel-Rechnitzer (2004) a mérhető (anyagi, tárgyi) és nem mérhető (nem anyagi) 

telepítési tényezőket az alábbi 11. táblázat szerint kategorizálta: 
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11. táblázat: A mérhető és nem mérhető telepítési tényezők 

Telepítési feltételek Anyagi (tárgyi) tényezők Nem anyagi jellemzők 

Szállítási lehetőségek Fuvardíjak 
Megbízhatóság, gyakoriság, 

sérülések, elérhetőség 

Nyersanyagok 
Termelési költségek, szállítási 

költségek 
Biztonság, minőség 

Piacok 
Szállítási költségek, szolgáltatási 

költségek 

Személyes kapcsolatok, ízlések 

(minőségi igények), versenytársak 

Munkaerő 
Bérek, béren kívüli juttatások, 

alkalmazási költségek 

Munkavállalói attitűd, 

szakszervezetek, képzettség, típus, 

elérhetőség 

Extern hatások (urbanizációs, 

lokalizációs előnyök) 
- 

Externáliák (pozitív és negatív), 

munkaerő szaktudása, információk 

megosztása, közös szolgáltatások, 

hírnév 

Energia Költségek Megbízhatóság, változatosság 

Közösségi infrastruktúra 

(társadalmi tőke, fizikai tőke) 
Költségek, adók Minőség, változatosság 

Tőke (műszaki, pénzügyi) 
Építési költség, bérlet, hitelfelvétel 

költségei 
Elérhetőség, lejárat 

Föld/épületek Költségek 
Méret, megközelíthetőség, 

szolgáltatások, lejárat 

Kormányzati politika Támogatások, bírságok, adók Attitűd, stabilitás, üzleti klíma 

 

Káposzta (2007) a telephelyválasztások főbb tényezőiként említi az alábbiakat: 

 természeti környezet; 

 termelési tényezők: föld, munka, tőke; 

 kereslet, szállítás és térbeli kapcsolatok;  

 a technológia gazdasági összefüggései; 

 szervezeti, politikai és társadalmi tényezők főbb összefüggései. 

A természeti tényezők külső (környezeti) adottságok. Egyfelől az éghajlati és domborzati 

viszonyokról van szó, másrészről egyes tevékenységek végzéséhez bizonyos inputokra, 

nyersanyagokra van szükség, amelyek nem mindegy, hogy hol, milyen mennyiségben és 

minőségben állnak rendelkezésre. A mezőgazdasági tevékenységek esetében a természeti 

tényezők fontos, de mára már nem kizárólagos telepítési tényezők (ld. például öntözés, 

műtrágyázás, üvegházak elterjedése). 
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A termelési tényezők közé klasszikus értelemben a munkát, tőkét és a földet soroljuk, de 

napjainkra a munkától egyre inkább elkülönül a menedzsment, illetve a tőkétől a technológia 

fogalma. A föld esetében beszélhetünk termőföldről, illetve egyéb hasznosítású ingatlanokról 

(pl. telkek, ipari létesítmények területei). Mezőgazdasági földterületek esetében kritikus lehet 

a földterület földrajzi és fizikai jellemzője (pl. termőképessége), de korunkban inkább a föld, 

illetve ingatlan ára, valamint bérleti díja meghatározó.  

A termelési tényezők közül a munkaerő kevésbé cserélhető le, illetve számszerűsíthető, 

mint a tőke vagy a technológia. Három fontos jellemzőjét célszerű vizsgálni egy telepítési 

döntés esetén: a típusát, mobilitását, illetve költségét. A típus esetében a nemek és a 

képzettség szerinti térbeli eloszlásról beszélünk (a bányászatban például inkább férfiak 

dolgoznak, a számítástechnikában fontos a jól képzett munkaerő megléte, stb.). A munkaerő 

költsége a bérköltségek, egyéb juttatások, illetve indirekt módon a szakszervezeti mozgalom 

szervezettsége is. 

A tőke mint termelési tényező lehet fizikai, illetve pénztőke. A fizikai tőke (pl. gyárak, 

épületek, járművek, stb.) esetében fontos szempont, hogy saját tulajdonban vannak-e, avagy 

bérelni szükséges ezeket. A pénztőke esetében döntő tényező például a hitel költsége, 

elérhetősége.  

Egy telepítési döntésnél lényeges kérdés, hogy az adott földrajzi régióban mekkora a 

várható kereslet nagysága, amihez fontos megvizsgálni a lakosság területi eloszlását, 

demográfiai összetételét, illetve a fogyasztói attitűdöket is. A kereslet kielégítéséhez 

kapcsolódik a szállítás. A megfelelő szállítási infrastruktúra kiépülésével ugyan csökkent a 

szállítási távolság szerepe, azonban a szállítási költségek mértékét a különböző szállítási 

módok (közúti, vasúti, vízi, légi, csővezetékes) mellett részben ez is meghatározza (ld. 

üzemanyag költség).  

Fontos telepítési szempont lehet az üzleti partnerekkel, illetve a fogyasztókkal való 

személyes kapcsolat ápolása is (térbeli kapcsolattartás). Az agglomerálódó térségek egyik 

fontos előnye a piacközelség, méretgazdaságosság, az információszerzés alacsony költségei, 

illetve a relatíve nagy munkaerőpiac megléte. 

A technológiát mint telepítési tényezőt a know-how, illetve az információ megléte, 

elérhetősége jellemzi. Egyes csúcstechnológiai iparágak esetében a telepítési döntés fontos 

eleme például a magasan képzett munkaerő megléte, illetve egyetemek, kutatóintézetek 

közelsége is. 

Plaziak és Szymanska (2014) alapján a kemény (hard) tényezők olyan mérhető faktorok, 

amelyek részben a hagyományos telepítési tényezőknek feleltethetőek meg. Ezek közé 
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tartozik: a termeléshez szükséges terület, valamint az irodaépületek megléte; a felvevőpiacok 

közelsége a régióban; a beszállítók és üzleti partnerektől való távolság; megfelelő 

kommunikációs és infrastrukturális hálózat, illetve a szakképzett munkaerő jelenléte; az 

adóügyi környezet, helyi ösztönzők és támogatások; tudományos és kutatóintézetek 

közelsége; hatékony és rugalmas adminisztráció, stb. 

A puha (soft) tényezők közé sorolják azon nem mérhető faktorokat, melyek sokszor részei 

a szubjektív döntéshozatalnak: a helyi önkormányzat befektetőkhöz való viszonya, a telephely 

gazdasági imázsa, helyi mentalitás, helyi társadalmi viszonyok, szórakozási lehetőségek, 

lakhatási feltételek, helyi oktatási rendszer minősége – tágabb értelemben tehát az 

életszínvonal, illetve az életminőség adott településen. A tanulmány szerint a telephelyről 

való döntéshozatal első fázisában a szoft tényezők játszanak fontos szerepet, majd a második 

fázisban, mikor az eltérő termelési és szolgáltatási költségű telephelyek közül kell választani, 

inkább a mérhető, hard tényezők szerepe kerül túlsúlyba. Végül a döntés harmadik fázisában, 

amikor hasonló költségű telephelyek közül kell választani, újra a nem mérhető tényezők 

lesznek fontosabbak, például a barátságosabb társadalmi környezet, a jobb és hatékonyabb 

helyi közszolgáltatások, stb. 

Meyer-Stamer (1999) alapján a legfontosabb mérhető (kemény) telepítési tényezők: a 

szállítói és felvevő piacoktól való távolság; a közlekedési lehetőségek (úthálózat, 

vasúthálózat, folyami/tengeri közlekedés, légiközlekedés); munkaerő-piaci körülmények 

(bérköltségek, megfelelően képzett munkaerő elérhetősége); energia- és környezeti költségek; 

helyi adók, járulékok; helyi támogatási lehetőségek (adókedvezmények, beruházási 

támogatások, stb). A vállalathoz kapcsolható puha (soft) telepítési tényezők a tanulmány 

szerint: a város/régió gazdasági klímája; a város/régió imázsa; ágazaton belüli kapcsolatok; 

felsőoktatási intézmények, kutatás és technológiai innováció; a régió innovatív miliője; 

gazdasági egyesületek ereje. 

A vállalati vezetőkhöz/munkavállalókhoz kapcsolódó puha telepítési tényezők: lakhatás és 

lakókörnyezet minősége; természeti környezet minősége; oktatási intézmények és más 

képzési lehetőségek; a szociális infrastruktúra minősége; szabadidő-eltöltési lehetőségek. 

Sharma et al. (2015) az erőművek alábbi főbb általános telepítési tényezőit és altényezőit 

írja le: 
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12. táblázat: Az erőművek főbb általános telepítési tényezőit és altényezői 

Telepítési tényezők Altényezők 

Különböző típusú erőforrások elérhetősége 

Föld 

Víz 

Energiaforrások 

Képzett munkaerő 

Gazdasági tényezők 

Földvásárlás költségei 

Beruházási költségek 

Működési és karbantartási költségek 

Megtérülési idő 

Jövőbeni bővítési lehetőségek, illetve akadályok 

Környezeti tényezők 

Helyi levegőminőségre gyakorolt hatás 

Földhasználati hatások 

Porszennyezés 

Zajszennyezés 

Élővizekre gyakorolt hatás 

Társadalmi tényezők 

Munkahely-teremtés 

Társadalmi elfogadottság 

Lakosok/cégek áthelyezésének szükségessége 

Lakott területektől való távolság 

Infrastrukturális tényezők és megközelíthetőség 

Utak/vasutak/repterek közelsége 

Átviteli/elosztó hálózatok közelsége 

Fogyasztói központok közelsége 

Városi központok közelsége 

Forrás: Saját szerkesztés Sharma et al. (2015) alapján 

A megújuló alapon termelő erőművek telepítési tényezői 

Kyriakarakos et al. (2014) a megújuló erőművekbe való beruházást meghatározó tényezőket 

gyűjtötte össze és csoportosította öt kategóriába: jogi/szabályozási/adminisztratív, pénzügyi, 

technikai, társadalmi és környezeti tényezők. 

a) Jogi/szabályozási/adminisztratív tényezők: 

 Engedélyezéssel kapcsolatos körülmények (pl. engedélyezési idő hossza, 

bonyolultsága, stb.) 

 Nemzeti megújuló politikákkal és célokkal való összhang 

 Helyi megújuló politikákkal való összhang 

 Bürokrácia szintje az adott régióban 
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b) Pénzügyi tényezők: 

 Beruházás pénzügyi mutatói: pl. nettó jelenérték (NPV), megtérülési idő, belső 

megtérülési ráta (IRR), stb. – egy kW-ra vagy kWh-ra eső értékek az egyes 

beruházási lehetőségek jobb összehasonlíthatósága érdekében 

 Finanszírozási lehetőségek: pl. saját tőke, kedvezményes hitelek, beruházási vagy 

működési támogatások 

c) Technikai jellegű tényezők: 

 Az adott megújuló erőforrás potenciálja az adott régióban: pl. besugárzás, 

szélerősség, elérhető biomassza erőforrások, stb. 

 Adott megújuló technológia érettsége 

 Lokációs korlátok: úthálózatoktól, villamosenergia-hálózatoktól való távolság 

d) Társadalmi tényezők: 

 Megújuló erőmű társadalmi elfogadottsága az adott régióban 

 Új munkahelyek teremtése: pl. magas munkanélküliségi rátával rendelkező 

régióba való telepítés 

 Helyi lakosokra gyakorolt negatív hatások: pl. szélerőművek esetén árnyékolás, 

zajhatás; biogáz erőművek esetén kellemetlen szagok 

 Oktatásra gyakorolt hatások: pl. egyetemek közelsége 

e) Környezeti tényezők: 

 Földhasználat: pl. jó minőségű, művelhető földterületek, erdők megóvása 

 Élővilágra gyakorolt hatás: pl. természetvédelmi területektől való megfelelő 

távolság 

 Régészeti, illetve turisztikai látványosságoktól való megfelelő távolság 

 Vízigények: pl. vízbázis-védelem, öntözési igények figyelembe vétele 

 Díaz et al. (2013) háromféle típusú korlátot vagy tényezőt azonosított, melyeket a 

megújuló erőművi befektetések során figyelembe kell venni: természeti, infrastrukturális, 

illetve társadalmi-gazdaságossági tényezők. 

a) Természeti tényezők: 

 Topográfiai tényezők: pl. a beruházók eleve kizárják a felszín 20%-nál nagyobb 

emelkedését 

 Primer erőforrás megléte: pl. besugárzás, szélerősség 

 A primer erőforrás időbeli elérhetősége: napi és szezonális szinten 
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 Klimatikus viszonyok: pl. extrém időjárási helyzetek gyakorisága, por, 

páratartalom, hőmérséklet, stb. 

 A telepítés és működtetés környezeti hatása 

 Üvegházhatású gázkibocsátás mértéke 

b) Infrastrukturális tényezők: 

 Kezdeti beruházási és működtetési költségek 

 Energetikai összeköttetések megléte: erőmű és már meglévő hálózat között, illetve 

a már meglévő hálózat és a fogyasztók között 

 Úthálózat megléte, közelsége 

 Lakóépületek közelsége 

c) Társadalmi-gazdaságossági tényezők: 

 EROI: energy return on investment – az erőmű egész életciklusát tekintve a 

befektetett energia mennyiség egy egységére eső megtermelt nettó 

energiamennyiség 

 Politikai tényezők: támogatások, adók és bürokrácia 

 Más gazdasági tevékenységekkel való összeegyeztethetőség: pl. mezőgazdaság, 

védett területek 

 Az adott technológiához köthető tényezők: pl. hatékonyság, élettartam és 

költségek (kezdeti beruházási és működtetési költségek) 

 Népsűrűség és megtermelt energiára való kereslet 

Strantzali et al. (2016) a megújuló erőművi beruházási döntésekre vonatkozó irodalmat 

tekintette át: 
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13. táblázat: A megújuló energiaforrás alapú erőmű-befektetések főbb döntési szempontjai
44

 

Befektetési szempont csoportok Befektetési tényezők Előfordulási gyakoriság 

Technikai kritériumok 

Hatékonyság 31% 

Megbízhatóság 20% 

Erőforrás ellátottság 18% 

Nominális vagy beépített 

kapacitás (kW) 

17% 

Technológiai érettség 16% 

Biztonság 10% 

Energiatermelés 9% 

Energiakereslet 9% 

Primer energia részarány 

(PER) 

8% 

Élettartam 8% 

Folyamatosság 5% 

Stabilitás 3% 

Gazdasági kritériumok 

Beruházási költségek 52% 

Működési és karbantartási 

költségek 

34% 

Energiaköltség 23% 

Megtérülési idő 16% 

Belső megtérülési ráta 

(IRR) 

9% 

Életciklus költség (LCC) 6% 

Nettó jelenérték (NPV) 5% 

Élettartam 5% 

Ekvivalens általános éves 

költség (EAC) 

2% 

Környezeti kritériumok 

CO2-kibocsátás 52% 

Földhasználat 33% 

                                                           
44 A szempontok mellett szereplő százalékos értékek a vizsgált szakirodalomban való előfordulási gyakoriságot jelzik. 
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Ökológiai rendszerekre 

gyakorolt hatás 

31% 

NOx-kibocsátás 22% 

SO2-kibocsátás 17% 

Kibocsátás mértéke 

(általánosságban) 

17% 

Zaj 14% 

Részecske-kibocsátás 2% 

Társadalmi kritériumok 

Munkahely-teremtés 46% 

Társadalmi elfogadottság 28% 

Társadalmi hasznok 15% 

Vizuális hatás 14% 

Helyi gazdasági fejlődés 13% 

Egészségre gyakorolt 

hatások 

10% 

Forrás: Saját szerkesztés Strantzali et al. (2016) alapján 

A DiaCore projekt keretében (Noothout et al., 2016) megvizsgálták a megújuló alapon 

termelő erőművekbe való befektetéseket meghatározó kockázati tényezőket az Európai 

Unióban. Elmondható, hogy a hagyományos erőművi befektetésekkel szemben a megújulós 

erőművek esetében sokkal magasabbak a kezdeti beruházási költségek, viszont alacsonyak a 

működési költségek. A megújuló energiákba való befektetések tehát kockázatosabbak, amiért 

cserébe a befektetők magasabb hozamot várnak el, így nő a megújuló befektetések 

tőkeköltsége. A tőkeköltség tehát meghatározó telepítési tényező lehet. A szárazföldi 

szélerőművek esetében például jelentős az átlagos súlyozott tőkeköltség (WACC) eltérése az 

egyes tagországok között: Németországban például csak 3,5%, míg Görögországban 12% volt 

a vizsgált időszakban. Ez tehát azt jelenti, hogy az országok közötti tőkeköltség eltérések 

befolyásolhatják a megújuló befektetések területi eloszlását az Európai Unióban. 

A projekt keretében azonosították azokat kockázati tényezőket, melyek növelhetik a 

tőkeköltségeket. Ezek összefoglalva az alábbiak: 

 Országkockázat: politikai stabilitás, korrupció szintje, gazdasági fejlettség, 

jogszabályi környezet és árfolyamkockázat; ezeket a tényezőket az országkockázati-

felár számszerűsíti. 



82 
 

 Társadalmi elfogadottság kockázata: ld. NIMBY-hatás (Not in My Backyard), 

megújuló támogatások miatti magasabb fogyasztói villamosenergia-árak. 

 Adminisztratív kockázat: engedélyezési idő hossza, megszerzendő engedélyek 

száma, engedélyezési folyamat átláthatósága. 

 Pénzügyi kockázatok: pénzügyi források rendelkezésre állása, finanszírozási 

környezet (pl. beruházási támogatások, kedvezményes hitellehetőségek rendelkezésre 

állása). 

 Technikai kockázatok: pl. adott technológia érettsége, helyi szakképzett munkaerő, 

illetve ipari bázis rendelkezésre állása, infrastrukturális környezet. 

 Hálózati csatlakozás kockázata: pl. hálózatra való csatlakozás időtartama, költsége, 

hálózati csatlakozásra vonatkozó szabályok átláthatósága. 

 Piaci és szabályozási kockázatok: pl. a kormányzati energiastratégiával kapcsolatos 

kockázatok, a piac deregulációjának és liberalizációjának foka, elfogulatlan piaci 

szabályozás, független szabályozó hatóság megléte, stb. 

 Támogatási rendszerrel kapcsolatos kockázatok: pl. támogatási forma, 

támogatások kiszámíthatósága, támogatási rendszer átláthatósága. 

 A támogatási rendszer visszamenőleges vagy előre nem meghirdetett 

változásainak kockázata. 

 

A szárazföldi szélerőművek esetében például a tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a 

támogatási rendszerrel kapcsolatos kockázatokat értékelték a befektetők a leginkább 

relevánsnak. Ez után következtek az adminisztratív, illetve piaci és szabályozási kockázatok.  

A fentiekre példaként a következő ábra az Európai Unió 24 tagállamának átlagában 

mutatja az említett kockázati tényezők súlyát a szárazföldi szélerőmű befektetések esetén: 
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14. ábra: Szélerőmű-beruházások tőkeköltség növelő tényezői az EU 24 országának 

átlagában 

 

Forrás: Noothout et al. (2016), p. 29. 

4.3.1. Biomassza erőművek telepítési tényezői 

A biomassza alapanyagokat villamosenergia- és hőtermelésre hasznosító erőművek 

telepítési döntését nagyban befolyásolja egyrészt az energetikai célra alkalmas biomassza 

mennyisége – pl. tonna/ha/év –, illetve minősége – pl. fűtőérték: MJ/kg, nedvességtartalom: 

% – (Reche-López et al., 2009; Shi et al., 2008; Herrera-Seara et al., 2010). Másrészről 

nagyon fontos tényező a biomassza alapanyagok viszonylag közeli – az erőmű nagyjából 

maximum 100 km-es körzetében való – rendelkezésre állása, hiszen ez a szállítási költségek 

szempontjából egyáltalán nem mindegy (Shi et al., 2008). A biomassza szállítási költségek 

ugyanis a biomassza beszerzési költségek mintegy 33-50%-át teszik ki, így azok 

minimalizálása jelenti a biomassza erőművel kapcsolatos telephelyi döntés egyik fő 

tényezőjét (Sultana et al., 2012). Másfelől egyes országokban (pl. Kínában) szigorú 

környezetvédelmi követelményeket támasztanak a biomassza szállításához köthető 

károsanyag-kibocsátásra vonatkozóan, amely a beruházókat még inkább a biomassza 

erőforrásokhoz közeli telepítésre sarkallja (Zhao, X. et al., 2016). 

További, a biomassza szállításával kapcsolatos tényező a főbb, teherautó-forgalomra 

alkalmas utak, esetlegesen vasúti csomópontok közelsége. Emellett a megtermelt villamos 
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energia, illetve hőenergia legkisebb hálózati, valamint hővesztesége érdekében célszerű az 

erőművet a villamosenergia-hálózatokhoz, hálózati csatlakozási pontokhoz, valamint távhő-

hálózatokhoz (azok csatlakozási pontjaihoz) közel telepíteni. Fontos másfelől a hőfogyasztók 

közelsége, valamint a hőpiac megfelelő mérete is (Sultana et al., 2012; Volkova et al., 2010). 

A biomassza alapanyagok ára, illetve ennek az árnak a volatilitása (időbeni változása) is 

meghatározza a biomassza erőművel kapcsolatos telepítési döntést (Cebi et al., 2016). A 

biomassza árába beleértendő annak tárolási költsége is (Bojic et al., 2013). Megjegyzendő, 

hogy az árvolatilitás kivédésére jó megoldás a hosszú távú biomassza szállítási szerződések 

megkötése, amihez azonban elengedhetetlenek a jó beszállítói kapcsolatok. 

A biomassza alapanyagok rendelkezésre állásához köthető tényezők továbbá a potenciális 

telephely közelében már működő biomassza erőművek közelsége, valamint az egyéb célú 

biomassza felhasználás (pl. tűzifa égetés) mértéke az adott régióban. Ez ugyanis 

meghatározza, hogy a tervezett biomassza erőmű működéséhez lesz-e elegendő biomassza 

alapanyag (Volkova et al., 2010; Panichelli et al., 2008; Herrera-Seara et al., 2010). 

Mivel a biomassza alapú energiatermelés jelentős munkahelyteremtő hatással bír, fontos 

lehet a beruházási döntés során figyelembe venni az adott régió munkanélküliségi rátáját. Ez 

nemcsak az erőmű társadalmi elfogadottságát növelheti, hanem a szükséges munkaerő 

rendelkezésre állását is biztosíthatja (Volkova et al., 2010). 

Szén-biomassza vegyes tüzelés esetén telepítési tényezőként említhetjük a vegyes tüzelésre 

alkalmas széntüzelésű erőmű távolságát a biomassza erőforrásoktól, a biomassza vegyes 

tüzelésre való átállás költségét, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű szén 

rendelkezésre állását és árát is (Aguilar et al., 2012). 

A biomassza erőművek telepítési tényezőit vizsgáló szakirodalmat áttekintve összességében 

elmondható, hogy azok főként a biomassza alapanyagok rendelkezésre állását, valamint a 

szállítási útvonalak optimalizációját, ezzel összefüggésben pedig a szállítási költségek 

alakulását vizsgálták.  

14. táblázat: A biomassza erőművekre vonatkozó legfontosabb telepítési tényezők 

Szerző Telepítési tényező 

Panichelli et al., 

2008 

Rendelkezésre álló biomassza mennyisége 

Biomassza ára 

Biomassza szállítási költségek 

Biomassza erőművek versenye az erőforrásokért 

Shi et al., 2008 
Biomassza szállítási költségek 

Rendelkezésre álló biomassza erőforrások mennyisége 
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Erőmű biomassza erőforrásoktól való távolsága 

Úthálózatok távolsága 

Reche-López et al., 

2009 

Rendelkezésre álló biomassza mennyisége 

Rendelkezésre álló biomassza fűtőértéke 

Erőmű villamosenergia-hálózati csatlakozási ponthoz való távolsága 

Biomassza erőforrások erőműtől való távolsága 

Biomassza beszerzési költsége 

Herrera-Seara et al., 

2010 

Térség energetikai és biomassza potenciálja 

Biomassza erőforrások rendelkezésre állása 

Úthálózati csomópontok közelsége 

Természetvédelmi területek elhelyezkedése, közelsége 

Vízbázisoktól való távolság 

Villamosenergia-hálózatoktól való távolság 

Más biomassza erőművek a térségben 

Volkova et al., 

2010 

Megyékben elérhető fásszárú biomassza potenciál 

Megyei szintű fásszárú biomassza kereslet 

Az egyes megyék városaira vonatkozó hőfelhasználás mennyisége 

Más, már meglévő biomassza erőművek a megyében 

Úthálózati infrastruktúra megléte 

Munkanélküliségi ráta az adott megyében 

GDP/fő az adott megyében 

Aguilar et al., 2012  

(szén-biomassza 

vegyes tüzelés 

vizsgálata) 

Rendelkezésre álló szén és biomassza erőforrások, azok ára 

A vegyes tüzelésre alkalmas széntüzelésű erőmű távolsága a biomassza erőforrásoktól 

A biomassza vegyes tüzelésre való átállás költsége 

Szállítási infrastruktúra megléte 

Villamosenergia-keresleti tényezők: piaci villamosenergia-ár, lakott területek aránya 

Megújuló kvótarendszer (ún. Renewable Portfolio Standard) megléte az adott 

szövetségi államban 

Földárak, ingatlanárak 

Sultana et al., 2012 

Rendelkezésre álló biomassza erőforrások 

Biomassza szállítási költségek 

Átviteli hálózatok, villamos alállomások közelsége 

Földgáz hálózatok közelsége 

Vízbázisok közelsége 

Lakott területek közelsége 

Szállítási útvonalak közelsége 

Hőfogyasztók közelsége, a hőpiac megfelelő mérete 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.3.2. Biogáz erőművek telepítési tényezői 

A BiG<East projekt keretében megvizsgálták, hogy a biogáz erőművek telepítésekor mik 

a figyelembe veendő legfontosabb tényezők (Epp et al., 2008). Mindenekelőtt a biomassza 

erőművekhez hasonlóan fontos a biogáz alapanyagok (mezőgazdasági, ipari vagy kommunális 

hulladékok) megfelelő mennyiségben és minőségben való rendelkezésre állása (pl. 

energiatartalom, m
3
/t vagy metántartalom, %). Nagy általánosságban követelményként 

állítható fel, hogy az építendő biogáz erőmű kb. 15 km sugarú körzetében legyen elérhető 

biogáz alapanyag, a mezőgazdasági hígtrágya pedig legfeljebb 5 km-es távolságról legyen 

beszerezhető. 

A telepítési döntés során továbbá figyelembe kell venni a rendelkezésre álló biogáz 

alapanyag típusát, mert ezek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Például az 

energiatartalmat tekintve a kukoricasiló biogáz hozama 202 m
3
/t, míg a tehéntrágyáé csak 25 

m
3
/t. A tehéntrágyából nyert biogáz metántartalma viszont 8%-kal magasabb (60%-os), mint 

a kukoricasilóból nyert biogázé (52%). A mezőgazdasági melléktermékek esetében 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy ezek csak az aratási időszakban elérhetőek, így tárolásuk 

jelentős helyigénnyel és költséggel jár. Ezzel szemben viszont elmondható, hogy a 

mezőgazdasági termékek sokkal homogénebb összetételűek, mint például az ipari vagy 

kommunális hulladékok, mely utóbbiak a fermentáció előtt tisztítást igényelnek, valamint a 

mezőgazdasági termékek fermentációja során keletkező maradékanyag (fermentum) általában 

termőföldek trágyázására is alkalmas. A fermentum elhelyezési lehetősége tehát a biogáz 

erőmű telepítése szempontjából fontos kérdés. 

A rendelkezésre álló biogáz alapanyag típusa meghatározza annak árát is, ugyanis míg a 

mezőgazdasági termékek ára folyamatosan növekszik, addig a hulladékok kezeléséért a 

biogáz erőmű ún. hulladék ártalmatlanítási díjat kap (illetve bizonyos esetekben fizet is a 

hulladékért).  

A biomassza erőművekhez hasonlóan telepítési irányelvként említhető a hosszú távra 

kötött biogáz alapanyag szállítási szerződések megkötése, amiben előre pontosan definiálják a 

szállítandó alapanyag mennyiségét és minőségét, valamint árát.  

Amennyiben a biogáz alapanyag valamilyen típusú hulladék vagy energianövény, úgy 

fontos figyelembe veendő tényező a telepítés során, hogy a létesítendő biogáz erőmű milyen 

távol esik más, már működő vagy tervezett biogáz erőművektől. Érdemes más biogáz 

erőművektől legalább 30 km-es távolságot tartani annak érdekében, hogy elkerüljük a biogáz 

alapanyagokért folytatott versenyt. 
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Szintén a biomassza alapú energiatermelés analógiájára elmondható, hogy elengedhetetlen 

a hőfelvevő-piacok közelsége, a nagyobb mértékű hőveszteség elkerülése érdekében. A 

biogáz termelés szempontjából a legideálisabb hőfogyasztó az, akinek hőkereslete az egész év 

során állandó (pl. ipari létesítmények, mezőgazdasági termelőegységek esetében ez a helyzet). 

Magánfogyasztók hőellátása kevésbé kifizetődő, hiszen ők pont nyáron fogyasztanak 

kevesebbet, amikor a biogáz erőművek épp a legtöbb hőt termelik (télen a termelt hő kb. 

egyharmada a fermentorok fűtésére megy el). Habár megjegyzendő, hogy a nyári hőfelesleget 

ilyenkor saját célra is fel lehet használni, például mezőgazdasági termények vagy fatermékek 

szárítására. A biogáz erőmű gazdaságos működtetéséhez mindemellett természetesen 

figyelembe veendő a megtermelt és eladott hő ára is.  

A biogáz erőművek jelentős helyigénnyel rendelkeznek: egy 500 kWel kapacitású erőmű 

például 4000 m
2
-nyi területet igényel a fermentorok, biogáz tárolók, generátorok és egyéb 

kiegészítő berendezések számára. Emellett amennyiben mezőgazdasági termék a hasznosított 

biogáz alapanyag, úgy ezek szezonális jellege miatt kukoricasiló esetén például további 5400 

m
2
 terület szükséges a tároláshoz (kisebb energiatartalmú alapanyagok, például állati trágya 

esetén még ennél is nagyobb területre lehet szükség). A beruházási költségek csökkentése 

érdekében ezért megfontolandó, hogy a biogáz alapanyag előállító egységek már meglévő 

tárolói használhatóak-e erre a célra. Emellett a fermentum tárolásához (főként a téli időszakra 

vonatkozóan) is szükség van területre, ami egy 500 kWel kapacitási erőmű esetén további 

4000 m
2
-t jelent. A beruházás előtt tehát fontos megvizsgálni, hogy rendelkezésre áll-e a 

szükséges földterület. 

A jövőben a biogáz erőművek fontos telepítési tényezője lehet – a technológia fejlődésével 

párhuzamosan – a biogáz tisztításával nyert biometán eladási lehetősége, annak földgáz 

hálózatba való betáplálása révén. Ilyen esetben figyelembe kell venni a földgáz hálózati 

betáplálási pont közelségét is. 

Nem utolsó sorban figyelembe veendő tényező lehet a biogáz erőmű társadalmi 

elfogadottsága is, illetve annak vizsgálata, hogy mi az uralkodó szélirány – például 

előfordulhat-e, hogy épp a lakott övezetek felé viszi a fermentációból eredő kellemetlen 

szagokat. Megjegyzendő azonban, hogy a technológia fejlődésével e probléma 

kiküszöbölhető. 

Kifejezetten biogáz erőművek telepítési tényezőinek vizsgálatával csak kevés más 

tanulmány foglalkozik: 
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15. táblázat: A biogáz erőművekre vonatkozó legfontosabb telepítési tényezők 

Szerző Csoportosítási szempont Telepítési tényező 

Silva et al. (2014) 

Környezeti tényezők 

Természetvédelmi területektől való távolság 

Vízbázisok közelsége 

Földhasználat 

Mezőgazdasági terület minősége 

Gazdasági tényezők 

Felszín emelkedése 

Úthálózatok közelsége 

Villamosenergia-hálózatok közelsége 

Társadalmi tényezők Lakott területek közelsége 

Franco et al. (2015) - 

Biogáz alapanyag szállítási költségek 

Biogáz alapanyagok távolsága az erőműtől 

Elérhető biogáz alapanyagok mennyisége 

Népsűrűség a biogáz erőmű közelében 

Távhő-hálózatok közelsége 

 

4.3.3. Vízerőművek telepítési tényezői 

A vízerőművek telepítési tényezői között a szakirodalom (pl. Serpoush et al., 2017; 

Hydroelectric Power: A Guide for Developers and Investors, 2015; Goyal et al., 2015; Yi et 

al., 2010) főként a hidrológiai, topográfiai és meteorológiai tényezőket említi. A telephely 

hidrológiai adottságai közé tartozik például a folyó esése, az átlagos vízhozam (m
3
/s), a folyó 

vízszintjének ingadozása vagy a folyó által hordozott üledék mennyisége és fajtája. A 

topográfiai tényezők között említhető a felszín emelkedési szöge. Meteorológiai tényezők a 

csapadékmennyiség, annak év közbeni eloszlása, az átlaghőmérséklet, a szélsebesség, 

páratartalom, illetve besugárzási adatok. 

A vízerőművek telepítése során figyelemmel kell lenni arra is, hogy más vízerőművek, 

milyen távolságban helyezkednek el az adott folyón. Ha például a folyó alsóbb szakaszán már 

működik egy vízerőmű, előfordulhat, hogy a telepítendő vízerőmű negatív irányban 

befolyásolja annak működését. Hasonlóan, ha a folyó felsőbb szakaszán van a közelben 

vízerőmű, ennek hatását is figyelembe kell venni. 

A vízerőművek esetében is vannak infrastrukturális jellegű telepítési tényezők, mint 

például a főbb utak vagy a hálózati csatlakozási pont közelsége.  

Bizonyos környezetvédelmi és társadalmi szempontok is felmerülnek, mint például a 

vízbázis-védelem, a helyi biodiverzitás védelme, a gát-és árvíz-védelem, lakossági áttelepítési 

kérdések, stb.  



89 
 

A vízerőművek telepítési tényezőit vizsgáló szakirodalom áttekintése során kevés 

szakirodalom volt, mely összehasonlítható módon vizsgálja a telepítési tényezőket. A 

szakirodalmak nagy része inkább mérnöki, technikai jellegű vizsgálati eredmény volt 

egyedi telephelyek vonatkozásában.  

4.3.4. Naperőművek telepítési tényezői 

Merrouni et al. (2018) Marokkóban vizsgálta a naperőművi villamosenergia-termelésre 

alkalmas telephelyeket. Ehhez négy kritérium csoporton belül (klimatológiai, topográfiai, 

hidrológiai és lokációs) nyolc alkritériumot definiáltak. 

Fotovoltaikus naperőművek esetén a két fő vizsgálandó klimatikus tényező, ami 

befolyásolja a modulok teljesítményét, a besugárzási szint és a hőmérséklet. Minél nagyobb 

a besugárzás, globálsugárzás (kWh/m
2
/év) szintje, annál több villamos energiát termelnek a 

fotovoltaikus létesítmények. A modulok teljesítményét továbbá jelentősen befolyásolja a 

hőmérséklet is: magasabb, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet esetén ugyanis csökken a 

megtermelt villamos energia mennyisége, valamint hosszú távon csökken a modulok 

élettartama és tartóssága. 

Vizsgálandó az adott telephely topográfiája, ami naperőművek esetén a felszín 

emelkedését jelenti. Fotovoltaikus létesítményeknél általában a maximálisan 3-5%-os 

felszínemelkedés az elfogadott, tehát alapvetően a sík terepek preferáltak. Ennél magasabb 

felszínemelkedés ugyanis már veszélyezteti a megvalósíthatóságot és növeli a beruházási 

költségeket. 

Fontos kritérium csoport az ún. lokációs tényezők, melyen belül egyfelől a már meglévő 

úthálózatokhoz való közelség vizsgálandó, a modulok és kapcsolódó berendezések optimális 

szállítási feltételeinek, majd karbantartásának biztosításához. Másfelől a hálózati veszteségek 

csökkentése érdekében telepítési tényező a lakott területektől való távolság is, valamint a 

hálózatra csatlakozási költségek minimalizálása végett a villamosenergia-hálózatoktól való 

távolság is.  

A negyedik kritérium csoport a hidrológiai tényezők. Marokkóban a Szahara közelsége 

miatt jelentős a napelemek homoktól való megtisztításához szükséges vízigény, így a 

folyókhoz, gátakhoz, valamint a talajvíz bázisokhoz való közelség meghatározó telepítési 

tényező lehet. 

Az alábbiakban az egyes szerzők munkái alapján foglaltam össze a naperőművek telepítési 

tényezőit, illetve azok csoportosítási szempontjait: 
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16. táblázat: A naperőművekre vonatkozó legfontosabb telepítési tényezők 

 

Szerző Csoportosítási szempont Telepítési tényező 

Liu et al. (2017) 

Földrajzi adottságok 

Besugárzás 

Tengerszint feletti magasság 

Hőmérséklet 

Gazdasági tényezők 

Beruházási költségek 

Működési költségek 

Bevételek 

Kiesési költségek 

Környezeti tényező CO2-kibocsátás elkerülés mértéke 

Lee et al. (2017) 

Költségek 

Földvásárlási/bérleti költségek 

Modulköltségek 

Karbantartási és javítási költségek 

Biológiai környezet 
Földhasználat 

Népsűrűség 

Fizikai környezet 
Talajminőség 

Időjárás 

Gazdasági fejlődés 
Mezőgazdaságra gyakorolt hatás 

Jövőbeli kapacitásbővítési lehetőségek 

Azevedo et al. 

(2017) 

Klimatikus tényező Direkt normál besugárzás (kWh/m
2
/nap) 

Topográfiai tényező Felszín emelkedése (%) 

Környezeti tényező Földhasználat 

Lokációs tényezők 

Villamos energia hálózatoktól való távolság 

Vízbázisoktól való távolság 

Főbb útvonalaktól való távolság 

Lakott területektől való távolság 

Al Garni et al. 

(2017) 

Környezeti tényezők 
Földhasználat 

Agrológiai kapacitás 

Lokációs tényezők 

Lakott területektől való távolság 

Villamos alállomásoktól való távolság 

Népsűrűség 

Főbb úthálózatoktól való távolság 

Villamos energia hálózatoktól való távolság 

Történelmi jelentőségű területektől való távolság 

Természetvédelmi területektől való távolság 

Gazdasági tényezők 
Föld ára 

Építési költségek 

Klimatikus tényezők Besugárzás 
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Átlaghőmérséklet 

Topográfiai tényezők 
Felszín emelkedése 

Tájolhatóság 

Sánchez-Lozano 

et al. (2015) 

Környezeti tényező Agrológiai kapacitás 

Topográfiai tényezők 

Felszín emelkedése 

Tájolás 

Telephely felszíni sajátosságai 

Lokációs tényezők 

Főbb útvonalaktól való távolság 

Villamos energia hálózatoktól való távolság 

Városoktól való távolság 

Villamos alállomásoktól való távolság 

Ayag, Z. (2015) 

Földrajzi tényezők 

Földmunkák költsége 

Napsütéses órák száma 

Besugárzás 

Szélerősség 

Légszennyezés 

Csapadék mennyisége 

Gazdasági tényezők 

Energia költsége 

Kormányzati támogatás 

Föld költsége 

Társadalmi tényezők 

Munkaerő rendelkezésre állása 

Biztonság 

Társadalmi elfogadottság 

Régió gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás 

Uyan, M. (2013) 

Környezeti tényezők 
Lakott területektől való távolság 

Földhasználat 

Gazdasági tényezők 

Utaktól való távolság 

Felszín emelkedése 

Villamos energia átviteli hálózatoktól való távolság 

Carrión, J. A. 

(2008) 

Környezeti tényezők 
Földhasználat 

Vizuális hatás 

Topográfiai tényezők 
Felszín emelkedése 

Tájolás 

Lokációs tényezők 

Főbb útvonalaktól való távolság 

Villamos alállomásoktól való távolság 

Lakott területektől való távolság 

Klimatikus tényezők 

Globálsugárzás 

Diffúz sugárzás 

Napsütéses órák száma 
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Átlagos hőmérséklet 

Forrás: Saját szerkesztés 

4.3.5. Szélerőművek telepítési tényezői 

Kazak et al. (2017) Lengyelországra vonatkozóan vizsgálta meg a szélerőművek telepítési 

tényezőit, illetve azok súlyait a telepítési döntés során. Ezeket a telepítési tényezőket egy 

földrajzi információs rendszer (Geographic Information System – GIS) keretében elemezték 

az ArcGIS szoftver segítségével, ami alapján meghatározták a szélerőmű parkok telepítése 

szempontjából optimális telephelyeket. Összesen 13 telepítési tényező került azonosításra, 

három csoportra bontva: társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők: 

 A társadalmi tényezők alatt azokat a telepítési tényezőket értjük, melyek a 

szélturbinák emberi egészségre gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatásaihoz 

kapcsolódnak. Az egészségügyi hatásokkal kapcsolatos hatásokat jelenleg is kutatják, 

de a szélfarmok közelében élő lakosok gyakran panaszkodnak a következő 

jelenségekre: árnyék-vibrálás hatás, fényvisszaverődés, illetve zajhatás (beleértve az 

infrahangokat is). Minél közelebb helyezkedik el a szélturbina az adott háztartáshoz, 

annál jellemzőbbek ezek a hatások. A tanulmány ezért a lakott övezetekhez való 

közelséget, mint a beruházás szempontjából kedvezőtlen tényezőt értékelte. 

 A gazdasági tényezők közvetlen hatással vannak a beruházás jövedelmezőségére. Az 

egyik ilyen fontos gazdasági tényező a telephely természeti adottságai, a másik pedig 

a technikai infrastruktúra helyi jellemzői. 

 A természeti adottságok esetében topográfiai tényezőket (domborzati viszonyok), 

illetve az adott telephelyen uralkodó szélviszonyokat kell figyelembe venni. A 

tengerparti telephelyek kivételével elmondható, hogy a szélsebesség a felszín feletti 

magasság emelkedésével arányosan növekszik. Ennek alapján feltételezhető, hogy a 

magasabban fekvő telephelyek optimálisabbak a szélerőmű beruházás szempontjából. 

A telephely magasságának meghatározásához a kutatók egy digitális terepmodellt 

(digital terrain model, DTM) alkalmaztak. A másik fontos vizsgálandó elem a felszín 

ún. érdessége, ami fakadhat a domborzati és természeti adottságokból (pl. közeli 

dombok, erdők), illetve emberi építményekből (pl. ipari létesítmények). A 

szélerőművek telepítése szempontjából a sík terepek kedvezőek, ahol viszonylag 

alacsony a vertikális objektumok számossága, és amiből fakadóan a szél kevesebb 

akadályba ütközik, így növelve annak sebességét. A kutatók a potenciális szélerőmű 
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telephelyek körüli 5 km-es körzetben vizsgálták a felszín érdességét, aminek alapján öt 

ún. érdességi osztályt állítottak fel (0-5-ig tartó skálán).  

 A szélerőmű telepítése szempontjából vizsgálandó természeti tényező továbbá, hogy az 

adott területen mennyire gyakoriak az olyan természeti katasztrófák, mint az 

áradások vagy földcsuszamlások. Ezek bekövetkezte ugyanis jelentős addicionális 

költségeket okozhat (pl. javítási, esetleges újjáépítési költségek formájában). A 

telephelyek ilyen szempontból való rangsorolásához áradási és földcsuszamlási 

kockázatokat ábrázoló térképeket használtak fel a szerzők. Negatív értékelést azok a 

telephelyek kaptak, ahol magas volt e természeti jelenségek kockázata. 

 A beruházás jövedelmezősége szempontjából szintén kritikus tényező az adott 

telephelyen elérhető technikai infrastruktúra, mint például az átviteli/elosztó 

villamosenergia-hálózatok vagy a szállítási útvonalak közelsége. A már meglévő 

infrastruktúra mellé való telepítés ugyanis jelentősen csökkentheti a beruházási 

költségeket. E tényezőt úgy lehet számszerűsíteni, hogy a már meglévő átviteli 

hálózatoktól, illetve közutaktól való távolság függvényében pontozzák a telephelyeket 

(0 pontot kapnak pl. a legtávolabban fekvő telephelyek, a maximálisan adható 

pontszámot pedig az ezen infrastrukturális létesítményekhez legközelebb esők). Fontos 

tényező lehet a fogyasztókhoz való közelség is, mivel ez csökkenti a hálózati 

veszteségeket, azonban e tanulmány keretében e tényezőt figyelmen kívül hagyták. 

 A szélerőművek egészségügyi hatásaihoz hasonlóan a környezetre gyakorolt hatások is 

ellentmondásosak, és jelenleg is kutatás tárgyát képezik. A modellben figyelembe vett 

környezeti tényezők a madarak költési helyétől való távolság, a szélturbinák tájba 

illeszthetősége, valamint a legtermékenyebb termőföldek művelésből való 

kivonásának mértéke. A leginkább vitatott környezeti hatás a szélerőművek 

madárvilágra gyakorolt negatív hatása. A szélturbinák például befolyásolhatják a 

madarak vonulási útvonalát, valamint ilyen útvonalak közelébe való telepítés esetén 

fennáll a veszélye annak, hogy a vonuló madarak vagy esetleg denevérek ütköznek a 

szélturbina lapátokkal. A tanulmány szerzői a Natura 2000 hálózat térképeit 

felhasználva rangsorolták a potenciális telephelyeket. A madárvédelmi, illetve 

természetvédelmi területekhez, a madarak vonulási útvonalaihoz közel eső telephelyek 

az értékelés során negatív elbírálásban részesültek. 

 A szélerőművek tájba való illeszthetősége szubjektív szempont, hiszen olyan 

országokban, ahol történelmileg hagyománya van a szélmalmoknak (mint pl. 
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Spanyolország, Hollandia), a szélerőművek látványa társadalmi és kulturális 

szempontból jobban elfogadott. Ezzel szemben a szerzők szerint Lengyelországban a 

lakosok sokkal kevésbé tolerálják a szélturbinákat, különösen nem kulturális örökségi 

vagy turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű területeken, illetve azok közelében. 

Ily módon a kutatás során azok a telephelyek kapták e tényező alapján a legmagasabb 

pontszámot, ahol a szélerőművek kevésbé láthatóak, valamint jól beilleszthetőek az 

adott környezetbe. 

 A szélerőművek, valamint az ahhoz vezető utak földterületeket vonhatnak ki a művelés 

alól. Ezért a telepítési döntés során azt is figyelembe kell venni, hogy a művelés alól 

kivont termőföldek mennyire termékenyek. Ehhez a kutatók egy földminőségi térképet 

használtak – a kevésbé jó minőségű földterületek, mint potenciális telephelyek 

magasabb pontszámot kaptak. 

A kutatók az egyes telepítési tényezőkhöz az alábbi súlyokat rendelték: 

17. táblázat: A szélerőművekre vonatkozó legfontosabb telepítési tényezők I. 

Telepítési tényező fajtája Telepítési tényező Súly 

Társadalmi 

Árnyék-vibrálási hatás 10 

Fényvisszaverődés 10 

Zajhatás 9 

Gazdasági 

Felszín feletti magasság 3 

Felszín emelkedési szöge 8 

Felszín érdessége 8 

Árvíz kockázata 1 

Földcsuszamlás kockázata 1 

Átviteli hálózatokhoz való közelség 4 

Közúti hálózatokhoz való közelség 2 

Környezeti 

Madarak élőhelyétől való távolság 10 

Tájba illeszthetőség 4 

Termőföldek művelés alól való kivonása 9 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az alábbiakban más szerzők munkái alapján foglaltam össze a szélerőművek telepítési 

tényezőit, illetve azok csoportosítási szempontjait: 
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18. táblázat: A szélerőművekre vonatkozó legfontosabb telepítési tényezők II. 

Szerző Csoportosítási szempont Telepítési tényező 

Chamanehpour et 

al. (2017) 

Klimatikus viszonyok 
Szélsebesség 

Hőmérséklet 

Természeti kritériumok 
Tengerszint feletti magasság 

Felszín emelkedési szöge 

Társadalmi-gazdaságossági 

szempontok 

Várostól, településtől való távolság 

Fő-, illetve mellékútvonalaktól való távolság 

Repterektől való távolság 

Környezeti tényezők 

Védett területektől való távolság 

Földhasználat 

Folyóktól való távolság 

Vízbázis-védelem 

Geológiai kritériumok 
„Distance from fault” (?) 

Földrengési övezetektől való távolság 

Villacreces et al. 

(2017) 

Meteorológiai tényezők 
Szélerősség 

Légsűrűség 

Topográfiai tényező Felszín emelkedési szöge 

Lokációs tényezők 

Villamos alállomásoktól való távolság 

Úthálózatoktól való távolság 

Lakott területektől való távolság 

Átviteli hálózatoktól való távolság 

Környezeti tényezők Vegetációra gyakorolt hatások és földhasználat 

Yeh et al. (2014) 

Biztonsági tényezők 

Megfelelő védőtávolságok 

Klimatikus viszonyok 

Villámcsapástól való védelem 

Biztonságos villamos energia átvitel 

Gazdaságossági tényezők 

Földhasználati költségek 

Építési költségek 

Várható bevételek 

Társadalmi tényezők 
Helyi társadalmi elfogadottság 

Vizuális hatások 

Környezeti tényezők 
Zajhatások, árnyékolás 

Ökológiai hatások 

Szabályozási, politikai tényezők 
Helyi bürokrácia 

Elérhető támogatások (beruházási, működési, K+F, stb.) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.4. Főbb megállapítások 

Az elméleti szakirodalom összefoglalása tekintetében kiemelendőek az energiaföldrajzi 

kutatások, melyek tágabb kontextusban értelmezik a villamosenergia-rendszer térbeli és 

időbeli változását, benne az erőművek szerepét, térszerkezetét, lokációválasztását. Ezek közül 

is témámba illeszkedve megemlítendő a villamosenergia-ellátás jövője körül zajló vita, 

melynek főbb megállapításai: 

 A villamosenergia-rendszerünk (ezzel együtt az erőművek) térszerkezete átalakulóban 

van. 

 A jövő villamosenergai-ellátási modellje és annak térszerkezete egyelőre csak 

körvonalazódik. 

 A megújuló áramtermelés nemcsak decentralizált módon, hanem centralizált módon is 

megvalósulhat (ld. NUR projekt), a megújuló áramtermelés és az ellátási mód között 

nincs determinisztikus kapcsolat.  

 A jövő erőművi telephelyeinek kiválasztása sokkal összetettebb döntési folyamat lesz a 

telepítési tényezők komplexitása miatt (pl szektorösszekapcsolás, smart technológiák, 

fogyasztási görbék vizsgálata stb.). 

 Fel fog értékelődni a lokáció szerepe a megújuló energiatermelésben. 

A már működő erőművek tapasztalatait számba vevő „gyakorlatias” szakirodalom 

tekintetében elmondható, hogy azok főként a technológiai sajátosságokból eredő 

aspektusokat vizsgálták. 

Az olyan nem erőforrás igényes technológiák esetében, mint a szél-, nap- és vízerőművek, 

ezek a telepítési tényezők döntően meteorológiai, geológiai, topográfiai és hidrológiai 

tényezők (mint például a szélerősség, besugárzás, felszín emelkedése, érdessége, 

csapadékmennyiség, stb.). A biomassza és biogáz erőművek esetén pedig az erőforrások 

rendelkezésre állása, illetve a szállítási útvonalak optimalizációja révén a szállítási költségek 

minimalizálása a meghatározó telepítési tényező. 

Számos tanulmány esetében az volt a tapasztalat, hogy a természeti-földrajzi tényezőket 

gazdasági tényezőkként említik (pl. többek között az árvíz, földcsuszamlás kockázatát). 

Egyes tanulmányok bizonyos környezeti és társadalmi tényezőket is figyelembe vettek 

(pl. földhasználat, vízbázis-védelem, helyi társadalmi elfogadottság, egészségügyi hatások, 

stb.). 

A vizsgált szakirodalmat áttekintve összességében megállapítható, hogy azok többsége 

nem veszik figyelembe a regionális támogatási különbségeket, illetve a rendelkezésre álló 
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támogatások telepítési döntésre gyakorolt hatását. Ez egyrészt annak a feltételezésnek 

tudható be, hogy a nemzeti támogatási rendszer az ország minden egyes pontján azonos 

feltételekkel érhető el. Másfelől a vizsgált szakirodalom nem számol a nemzeti határokon 

átívelő telepítési döntésekkel, amikor is az egyes országok közötti döntést nagyban 

befolyásolhatja a megújuló támogatási rendszer formája, illetve feltételrendszere, valamint az 

engedélyezési rendszerekben fennálló különbségek. 
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5. A TÁMOGATÁSOK, EZEN BELÜL A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 

ZÖLDERŐMŰ LOKÁCIÓS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

E fejezet a megújuló támogatások, ezen belül pedig különösen a működési támogatások 

zölderőművek területi eloszlására gyakorolt hatásait tekinti át a vonatkozó nemzetközi 

szakirodalom, illetve gyakorlati példák alapján. A 4. fejezetben bemutatott szakirodalmak 

ugyanis nem veszik figyelembe a támogatások telepítési döntésre gyakorolt hatását, holott a 

lokációspecifikus működési támogatások megoldást jelenthetnek a növekvő zöldáram-

termelés okozta rendszerszintű problémákra (ld. szűk keresztmetszetek miatti 

hurokáramlások). Úgy gondolom, hogy ily módon a két fejezet kiegészíti egymást. 

5.1. A vonatkozó nemzetközi szakirodalom bemutatása 

a) Globális elemzés 

Polzin és szerzőtársai (2015) átfogó elemzésében az egyes megújuló politikák (pl. fiskális 

és pénzügyi ösztönzők, piaci ösztönzők, szabályozási és politikai környezet, stb.) hatását 

vizsgálta a megújuló alapú villamosenergia-termelő kapacitásokba való befektetésekre, 

intézményes befektetők (pl. beruházási és nyugdíjalapok, bankok és biztosító cégek) esetében. 

A vizsgálatba bevont adatokat az OECD országokra vonatkozóan, 12 éves periódust (2000-

2011) felölelve – a hatásokat szektorokra bontva: szélenergia, napenergia, biomassza, 

aggregált megújuló adatok – vizsgálták egy panel regressziós elemzés keretében. A 

modellben függő változó az aggregált, újonnan beépített megújuló kapacitás (MW) az adott 

országban, adott évben és adott szektor esetében. A független változók az egyes típusú 

megújuló politikák száma adott országban, adott évben.  

A modellbe bizonyos ellenőrző változókat is beépítettek, amelyek szintén hatással lehetnek 

a megújuló kapacitások alakulására. Ilyenek például a GDP, a gazdaság CO2-intenzitása, a 

villamosenergia-fogyasztás, a hosszú távú kamatlábak, illetve a részvényindexek alakulása. 

Mivel az egyes megújuló politikák hatása bizonyos esetekben csak később érvényesül, egy 

longitudinális elemzés keretében némi időeltolódással is vizsgálták a politikák megújuló 

kapacitások alakulására vonatkozó hatását. Tehát figyelembe vették, hogy akár egy három éve 

bevezetett intézkedés is eredményezhetett a t. évben megújuló kapacitástöbbletet. 

A regressziós elemzés eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a fiskális-pénzügyi 

ösztönzők közül egyértelműen a kötelező átvétel bír a legnagyobb pozitív hatással a 

megújuló befektetésekre vonatkozóan, mind az aggregált megújuló adatok, mind a szél-, 

illetve kiemelten a napenergia szektor esetében. A vizsgált országok közül ez a hatás 
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Németországban, illetve Olaszországban volt a legerősebb. Az erős pozitív korreláció 

elsősorban annak tudható be, hogy a kötelező átvételi rendszerek egy bizonyos ideig 

garantált megtérülést biztosítanak, így csökkentik a megújuló befektetések kockázatát. 

Az elemzés konklúziója az volt, hogy a technológia specifikus politikák kedvezőek a 

megújuló befektetések szempontjából, amennyiben figyelembe veszik a megújuló piac 

aktuális helyzetét, valamint az adott technológia érettségét
45

. A befektetők jobban szeretik 

a hosszú távon kiszámítható pénzügyi ösztönzőket (pl. kötelező átvétel), mint a politikai 

ciklusoktól és a költségvetéstől függő támogatási konstrukciókat (pl. adókedvezmények, 

kedvezményes hitelek). Emellett viszont ki kell jelenteni, hogy a technológia elterjedésének 

kezdeti fázisában igenis nagy szerepe van a beruházási támogatásoknak, kedvezményes 

hiteleknek. A piaci ösztönzők bevezetése csak az érettebb technológiák esetében lehet 

célravezető.  

 

b) Regionális elemzés 

Lüthi (2010) a fotovoltaikus naperőművekre vonatkozóan empirikus elemzéssel vizsgálta a 

német, spanyol és görög piacokat. Arra kereste a választ, hogy a jobb besugárzási 

viszonyokkal rendelkező mediterrán országokban miért nem épült ki több napelemes 

kapacitás, mint a rosszabb potenciállal bíró Németországban. Arra a következtetésre jutott, 

hogy egy bizonyos megtérülési szint felett már nem a jövedelem-orientált telepítési 

tényezők (mint például a kötelező átvételi tarifa nagysága) befolyásolják a beruházási 

döntést, hanem az olyan kockázati tényezők, mint a támogatási rendszer stabilitása vagy 

az adminisztratív akadályok. 

Az egyes országok napelempiacát jövedelem-orientált (pl. tarifa nagysága, támogatás 

időtartama, napenergia potenciál), illetve kockázati tényezők (pl. támogatási politika 

stabilitása, támogatási korlát, adminisztratív folyamatok) alapján vizsgálta, szakértőkkel 

folytatott interjúk alapján.   

Az empirikus elemzés során egyfelől arra az eredményre jutott, hogy a jövedelem-orientált 

tényezőket tekintve mindhárom ország jól áll, különösképpen a spanyolok és a görögök. Ha 

tehát csak ezeket a tényezőket vizsgálnánk, a spanyol és görög napelempiac legalább olyan 

fejlett kellene hogy legyen, mint a német. Kijelenthető azonban, hogy a politikai kockázatok 

megléte (pl. adminisztratív akadályok, hálózati csatlakozás nehézségei, a hirtelen politikai 

irányváltások kockázata) nagyban befolyásolta a napelemes piac fejlődését.  

                                                           
45 Jägemann disszertációja épp ellenkező eredményre jutott: szerinte egy információhiányos döntés szuboptimális 

eredményre vezet. 
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Németországban a megújuló energia törvénnyel (EEG) egy stabil befektetési környezetet 

teremtettek, az adminisztratív folyamatok viszonylag gyorsak és átláthatóak, valamint jól 

szabályozott a hálózathoz való csatlakozási folyamat is. Mindez azt eredményezte, hogy a 

kötelező átvételi rendszer bevezetése óta a többszörösére nőtt a beépített napelemes kapacitás 

Németországban annak ellenére, hogy a besugárzási viszonyok kedvezőtlenebbek a 

mediterrán országokhoz viszonyítva. 

 

c) Nemzeti szintű elemzések 

Jägemann (2014) doktori disszertációjában amellett érvel, hogy egy költséghatékony 

megújuló energia mix eléréséhez a megújuló támogatási rendszereknek két kritériumot kell 

teljesíteniük. Egyfelől szükség van arra, hogy a megújuló termelők érzékeljék a piaci 

árjelzéseket, tehát hogy a befektetők ne csak a határköltségeket (MC, marginal cost), hanem 

az egyes megújuló technológiák ún. határértékét (MV
el
, marginal value)

46
 is figyelembe 

vegyék. Másrészről a megújuló támogatási rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok 

technológia és régió semlegesek legyenek, tehát a támogatás mértéke ne függjön az adott 

technológiától vagy az erőmű területi elhelyezkedésétől. Utóbbi állítás azon a feltételezésen 

alapul, hogy a technológia és régió specifikus támogatásokra vonatkozó döntés az egyes 

erőművek határköltségének és határértékének ismerete tekintetében információhiányos, 

ezért nem lehet költséghatékony eredménye. Csak akkor lesz költséghatékony a megújuló 

energia mix, ha az egyes technológiákat az ún. nettó határköltségük (NMC, net marginal cost) 

alapján értékeljük, illetve ez a nettó határköltség minden technológia és régió között 

kiegyenlítődik. A nettó határköltség a határköltség és a határérték különbsége, tehát a 

határköltségnek az a része, melyet nem tud fedezni a piaci értékesítés bevétele, így tehát 

társadalmi költségként jelenik meg, mint támogatás. 

Ennek ellenére a német kormányzat elkötelezte magát a technológia, illetve területi 

elhelyezkedés alapján differenciált megújuló támogatások mellett, sőt a megújuló 

kapacitásokra vonatkozóan támogatási korlátokat is bevezetett (ld. naperőművek és 

szárazföldi szélerőművek). A szélerőművek esetében a területi elhelyezkedés, pontosabban a 

szélenergia potenciál határozza meg az ún. referencia hozam modell keretében a támogatás 

mértékét. Ily módon a támogatás mértéke az adott telephely határköltségétől, és nem 

határértékétől függ (minél alacsonyabb a határköltség, annál magasabb a támogatás). Ez a 

                                                           
46 A határérték (MVel) azt kívánja kifejezni, hogy egy megújuló erőmű élettartama alatt összesen mennyi jövedelemre tud 

szert tenni, ha az általa megtermelt villamos energiát a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon értékesíti. Ezzel szemben a 

határköltség az erőmű teljes élettartama alatti, egy évre vetített beruházási költsége. 
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fajta politika Jägemann szerint az erőművek területi elhelyezkedése szempontjából egy 

szuboptimális eredményre vezet, aminek addicionális költségeit a társadalom fizeti. 

A szerző egy villamosenergia-optimalizációs modell segítségével számszerűsíti a fenti 

addicionális költségeket 2020-ig egy ún. EEG szcenárióban (technológia és régió specifikus 

támogatás), valamint egy ún. Hatékony szcenárióban (technológia és régió semleges 

támogatás). Arra a következtetésre jut, hogy az EEG szcenárió 2010. évi árakon számolva 6,6 

milliárd euró addicionális költséget eredményez rendszerszinten a Hatékony szcenárióhoz 

viszonyítva. Mivel a modell nem számol az országon belüli hálózati szűk 

keresztmetszetekkel, ezért a szükséges hálózati beruházások további addicionális költségeket 

jelentenek. 

Schmidt és szerzőtársai (2013) a kötelező átvétel, illetve a piaci áron felül nyújtott 

prémium jellegű támogatás hatását vizsgálta a szélerőművek telephelyi döntésére 

Ausztriában. Arra az eredményre jutottak, hogy a prémium rendszerek ösztönzik a 

szélerőművek telephelyi diverzifikációját, hiszen minél több szélerőmű épül be egy adott 

régióban, annál alacsonyabb piaci ár érhető el, ami csökkenti a termelő bevételeit. Kötelező 

átvétel esetén ilyen hatás értelemszerűen nem jelentkezik, hiszen itt a piaci ár nincs 

hatással a termelő jövedelmére. Ez esetben koncentráltan oda települ a legtöbb szélerőmű, 

ahol a legjobbak a természeti adottságok.  

A szerzők egyfelől egy elméleti, nettó jelenérték (NPV) optimalizációs modellt állítottak 

fel a kötelező átvételi, illetve a prémium rendszerekre vonatkozóan. Kötelező átvétel esetében 

az NPV értéke egyedül az adott telephely szélenergia potenciáljától, illetve a beruházási és 

működési költségek mértékétől függ. A prémium rendszerek esetében azonban az NPV már 

függ a piaci ár alakulásától, ami viszont az ún. merit order hatás miatt függ az adott térségbe 

telepített más szélerőművek által termelt villamos energia nagyságától (kitolódik a kínálati 

görbe, ami csökkenti a piaci árat). 

A fenti analitikus modellt osztrák empirikus adatokkal töltötték fel (Ausztriában kötelező 

átvételi rendszer működik). Regressziós modell segítségével elemezték az egyes potenciális 

telephelyeken a szélenergia alapú villamosenergia-termelés hatását a spot piaci árakra. A 

potenciális telephelyeket GIS (Geographical Information System) modell segítségével 

határozták meg, az osztrák szélatlasz adatainak felhasználásával. Azon telephelyeket vették 

bele a vizsgálatba, ahol az LCOE (Levelised Cost of Electricity) alacsonyabb a mindenkori 

kötelező átvételi tarifánál. A felállított regressziós modell alapján beigazolódott a merit order 

hatás, a szélerőművi villamosenergia-termelés ugyanis 48%-ban magyarázta az órás piaci árak 
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változását. Azaz például egy MWh addicionális villamosenergia-termelési mennyiség 0,75 

eurocenttel csökkenti a piaci árat.  

Az optimalizációs modellbe a szerzők a fenti konstans értéket építették be. Feltételezték, 

hogy egy elméleti prémium rendszerben a beruházók a kötelező átvételi rendszerrel azonos 

NPV-t várnak el – ily módon az optimalizációs feladat lényegében a prémium 

minimalizálására redukálódik, a kötelező átvételi rendszerben elérhető NPV érték mellett. 

Az optimalizációs modell eredményeit röviden összefoglalva elmondható, hogy egy 

prémium rendszerben kb. a negyedével csökken a szélenergia-termelés varianciája. Másfelől 

prémium jellegű támogatás esetén a szélerőművi villamosenergia-termelés árakkal és 

kereslettel való korrelációja szignifikánsan növekszik. Prémium esetén 70%-kal növekszik a 

választott szélerőművi telephelyek száma, így tehát a szélerőművek területileg jobban 

differenciáltak.  

Az alábbi 15. ábra a szélerőművi telephelyválasztás különbségeit szemlélteti a két 

támogatási rendszer vonatkozásában. Jól látható, hogy míg kötelező átvétel esetén a 

szélerőművek Ausztria keleti részén koncentrálódnak, addig prémium jellegű támogatás 

mellett sokkal differenciáltabb a telephelyi struktúra. 

 

15. ábra: Szélerőművek területi megoszlása Ausztriában a kötelező átvételi (bal oldali ábra) 

és prémium (jobb oldali ábra) jellegű támogatási modell esetében 

 

Forrás: Schmidt et al. (2013), p. 274. 

Megjegyzendő, hogy a bemutatott modell csak rövidtávon alkalmazható, hosszú távon már 

változhatnak a fent nevezett hatások. Másfelől a merit order hatás is csak addig érvényesül, 

ameddig a tárolási technológiák, illetve keresletoldali válaszintézkedések ki nem simítják a 

kínálati görbét. A szerzők továbbá nem vizsgálták az eltérő hálózati csatlakozási költségek, 

valamint a hálózati csatlakozás feltételeinek telepítési döntésre gyakorolt hatását. Végül 

további korlátot jelenthet a modell alkalmazhatósága szempontjából, amennyiben a beruházók 

egymástól függetlenül, a másik beruházási döntés ismerete hiányában döntenek. A modell 
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megállapításai ugyanis csak akkor érvényesek, ha a befektetők ismerik társaik döntését (azaz 

tudomásuk van arról, hogy adott telephelyre mennyi szélerőmű projektet terveznek). 

A fenti modell a szerzők szerint nagyobb régiókra, de akár az egész Európai Unióra is 

kiterjeszthető lenne. Ha például feltételeznénk egy teljesen integrált európai villamosenergia-

piacot, harmonizált megújuló támogatási rendszerekkel, akkor meg lehetne vizsgálni a 

prémium jellegű támogatás hatását a különböző típusú megújuló erőművek telepítésére. Nagy 

valószínűséggel még erősebb lenne a prémium rendszer pozitív hatása a megújuló erőművek 

területi diverzifikációja szempontjából. 

A modell eredményei továbbá rámutattak arra, hogy a prémium jellegű támogatás pozitív 

hatásai magasabb szélerőművi penetráció mellett kezdenek érvényesülni. Ez tehát azt jelenti, 

hogy a kötelező átvétel jellegű támogatás alacsony penetráció mellett még indokolt lehet.  

 

A fenti Schmidt-féle elemzés eredményeit árnyalja Pechan (2017) vizsgálata. Az egyes 

megújuló támogatási formák (kötelező átvétel, prémium) mellett már a hálózati szűk 

keresztmetszetek hatását is bevonta az elemzésbe. A fő kérdés lényegében az, hogy hol 

érdemes megújuló (ezen belül szélenergia alapú) villamos energiát termelni: centralizáltan, a 

legmagasabb termelési potenciállal bíró telephelyeken, avagy decentralizáltan, a 

fogyasztási központokhoz közel? Ez a kérdés különösen akkor kerül előtérbe, ha az átviteli 

hálózati kapacitások korlátozottak, és azok bővítése akadályba ütközik.  

A kötelező átvétel, illetve prémium jellegű támogatás megújuló beruházások térbeli 

elhelyezkedésére gyakorolt hatását vizsgáló korábbi tanulmányok (vö. Hitaj et al., 2014; 

Schmidt et al., 2013) ezzel szemben nem vették figyelembe a hálózati kapacitások 

szűkösségét. Pechan ezt a modellbe úgy építette be, hogy egységes (uniform pricing, UP), 

illetve csomóponti árazás (nodal pricing, NP) mellett is megvizsgálta a prémium jellegű 

támogatás szélerőművek területi elhelyezkedésére gyakorolt hatását. Egységes árazás 

jellemző a legtöbb európai országban, ami azt jelenti, hogy a villamosenergia-kereskedelem 

során figyelmen kívül hagyják a fizikai hálózati korlátokat, azaz a hálózati költségek nem 

jelennek meg a piaci árakban. Ezzel szemben csomóponti árazásos modellben a termelési 

határköltségek mellett a hálózati költségek is megjelennek a csomóponti piaci árakban. Ilyen 

rendszert alkalmaznak például az Egyesült Államokban, illetve Új-Zélandon. 

A szerző háromféle támogatási konstrukció elméleti hatását vizsgálta meg a 

szélerőművi villamosenergia-termelés térbeli elhelyezkedésére vonatkozóan Németországban: 

1. Kötelező átvételi támogatás egységes árazás mellett (tariff with uniform pricing, T-UP) 
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2. Piaci prémium jellegű támogatás egységes árazás mellett (premium with uniform 

pricing, P-UP) 

3. Piaci prémium jellegű támogatás csomóponti árazás mellett (premium with nodal 

pricing, P-NP) 

A beruházói döntés a szélerőművi villamosenergia-termelés értékén alapul, tehát a 

beruházás nettó értékét (net value, NV) kell maximalizálni. Kötelező átvételi támogatás és 

egységes árazás mellett a más telephelyeken termelt szélerőművi villamosenergia-

termelés nem befolyásolja a termelő jövedelmét, hiszen garantált árat kap a termelésért, a 

piaci ár nincs rá hatással. Így a lehető legtöbb szélerőművi kapacitást fogja beépíteni adott 

telephelyen mindaddig, amíg a beruházás nettó értéke nagyobb, mint nulla. A nettó értéket 

növeli a kötelező átvételi tarifa, illetve a szélerőművi villamosenergia-termelés növekedése, 

viszont csökkenti az emelkedő beruházási költség (a működési költségeket zérónak 

feltételezve). 

Amennyiben fix piaci prémium a támogatás, illetve egységes árazást alkalmaznak 

(azaz a hálózati költségek nem épülnek be a piaci árakba – P-UP), a másik szélerőművek 

által termelt villamos energia mennyisége hatással lesz az adott beruházás nettó 

értékére, hiszen a korábban említett merit order hatás miatt a növekvő szélerőművi termelés 

csökkenti a piaci árakat. Ezen kívül elmondható, hogy a magas piaci árak melletti termelés 

nagyobb nettó értéket eredményez. Továbbá a fix prémium emelkedése, illetve a növekvő 

szélerőművi termelés és pozitív hatással van a beruházás nettó értékére. Hasonló 

optimalizációs feladattal szembesül a befektető akkor, ha a fix piaci prémiumot a 

csomóponti piaci áron felül nyújtják (P-NP), azonban itt már a hálózati költségek is 

befolyásolják a beruházás nettó értékét. Tehát nem mindegy, hogy a fogyasztói 

központoktól távol, avagy azokhoz közel telepíti az erőművét. Azon telephelyek, ahol 

magasabb az átlagos csomóponti ár, mint az egységes ár, kevésbé lesznek vonzóak az 

egységes árazásos modellhez képest. Emiatt elmondható, hogy az egységes, illetve a 

csomóponti áras, prémium jellegű támogatást nyújtó rendszerekben eltérő lesz a 

szélerőművek területi elhelyezkedése. 

A szerző a fenti feltételezést egy hatzónás modellben tesztelte. Az északi zónákban (N1, 

N2 és N3 csomópontok) villamosenergia-termelési túlkínálat van, míg a déli zónákban (N4, 

N5 és N6 zónák) túlkereslet uralkodik. Tehát északon a legjobbak a szélerőművi termelés 

számára az adottságok, de délen vannak a fogyasztói központok.  

A modellezés eredménye azt mutatja, hogy az egységes áras kötelező átvételi, illetve 

prémium rendszerben a szélerőművi kapacitás döntő hányadát a legjobb adottságú 
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telephelyekre (tehát az északi zónákba) telepítik. Csak a csomóponti árazásos prémium 

rendszer esetében igaz, hogy a kevésbé jó szélviszonyokkal jellemezhető, de a keresleti 

központokhoz közeli déli zónákba is települnek szélerőművek.  

Összefoglalva az eredményeket: egységes árazás mellett centralizáltabb a szélerőművek 

területi elhelyezkedése, míg csomóponti árazás esetén területileg differenciáltabb szélerőművi 

termelés valósul meg. Önmagában tehát nem a prémium rendszer differenciálja a 

telephelyeket, hanem a hálózati költségek megjelenése a piaci árakban. A csomóponti 

árazás mellett ezt a hatást például helyileg differenciált hálózati költségekkel vagy helyi 

kapacitáskorlátokkal is el lehet érni. 

 

Pechanhoz hasonló elemzést végzett Obermüller (2017) is. Arra kereste a választ, hogy 

miként lehet a támogatási rendszert úgy kialakítani, hogy rendszerszinten optimális legyen a 

szélerőművek térbeli elhelyezkedése Németországban. Ő is arra az eredményre jutott, hogy 

az egységes árazás északi centralizációt eredményez, míg a csomóponti árazás területileg 

differenciálja a szélerőművi telephelyeket: inkább a szeles, de kevésbé szűk hálózati 

kapacitásokkal rendelkező észak-nyugati tartományokba települnek.   

A hálózati szűk keresztmetszeteket figyelmen kívül hagyó fix kötelező átvételi tarifa (amit 

Németországban 2012-ig alkalmaztak) ily módon nem vezet rendszerszinten optimális 

eredményre, hiszen a szélerőművek inkább a fogyasztói központoktól távol, északra 

települtek. Ezzel szemben a regionálisan differenciált tarifák (a jelenlegi referencia hozam 

modell) már a helyes irányba terelhetik a szélerőművi befektetéseket. 

 

Hiroux és Saguan (2010) elemzése is figyelembe vette a hálózati szűk keresztmetszetek 

problémáját, ám nem arra keresték a választ, hogy az egyes támogatási formák milyen 

hatással vannak a megújuló erőművek területi elhelyezkedésére, hanem hogy milyen piaci 

ösztönzőkkel, illetve támogatási formákkal lehet elérni a szélerőművi villamosenergia-

termelés rendszerintegrációs költségeinek csökkenését. Amennyiben ugyanis a 

szélerőművek érzékelik a piaci jelzéseket, úgy a villamosenergia-rendszer működése 

szempontjából optimális telephelyekre fognak települni. 

A másnapi, illetve napon belüli villamosenergia-piacokon való kereskedés lehetővé 

tétele a termelés időbeliségére hat ugyan (csúcsidőben magasabb a piaci ár, ilyenkor jobban 

megéri termelni és eladni), de ez a területi elhelyezkedést is befolyásolhatja oly módon, hogy 

a beruházó azt a telephelyet választja, ahol inkább a csúcsidőszakban van nagyobb potenciál 

szélenergia alapú villamosenergia-termelésre. Emellett elmondható, hogy minél 
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centralizáltabb a villamosenergia-piaci kereskedés, illetve minél rövidebb idő telik el a 

tranzakció és a termelés időpontja között (közel valósidejű gate closure), annál alacsonyabbak 

a rendszerintegrációs költségek. 

További, a szélerőművek területi elhelyezkedésére is ható piaci jelzés a szűk 

keresztmetszetek (illetve hálózati veszteségek) árazása. Létezik a már említett csomóponti 

árazás, amikor a hálózati költségek megjelennek a csomóponti piaci árakban – ez 

kiterjeszthető előre meghatározott piaci zónákra is (zónás árazás). A csomóponti, és kisebb 

mértékben ugyan, de a zónás árazás is hat a szélerőművek térbeli elhelyezkedésére 

(amennyiben a piaci ár befolyásolja a termelő jövedelmét), hiszen jelzi, hogy mely 

telephelyeken van hálózati szűk keresztmetszet (ide vonatkozóan ld. a fenti Pechan, 2010 

elemzést). 

Végül a hálózati csatlakozási költségek is befolyásolhatják a telephely választást abban 

az esetben, ha a különböző telephelyeken más-más csatlakozási költségekkel szembesül a 

termelő (ez is egyfajta zónás árazás). 

A szerzők végül arra a következtetésre jutnak, hogy azon támogatási rendszerek 

kedvezőek a szélerőművek rendszerszinten optimális térbeli elhelyezkedése 

szempontjából, melyek a termelő számára lehetővé teszik a piaci jelzések érzékelését. Ez 

tehát a prémium jellegű támogatás, valamint a zöld bizonyítvány rendszer. A kötelező 

átvételi rendszer esetében a piac jelzéseit nem, vagy csak részben érzékeli a termelő. 

Elmondható viszont, hogy a termelői kockázatok szempontjából a prémium jellegű támogatás 

jobb befektetői környezetet teremt, mint a zöld bizonyítvány rendszer. 

 

d) Lokális elemzés 

Hitaj és szerzőtársai (2014) Németországban megyei szinten vizsgálták a kötelező átvételi 

támogatás szélerőművi befektetésekre gyakorolt hatását 1996 és 2010 között. A tanulmány 

egy ökonometriai modell segítségével összesen 402 német megyében azt vizsgálta meg, hogy 

az időben és térben eltérő kötelező átvételi tarifák más tényezőkkel összevetve mennyire 

hatottak a beépített szélerőművi kapacitások alakulására. A szerzők szerint az e témában 

készült korábbi tanulmányok nem vették figyelembe a támogatások addicionális 

hatásait, és a megújuló erőművek elterjedését egyedül a támogatások pozitív hatásának 

tudták be. 

Az egyéb, ún. kontroll tényezők a következőek voltak: szélerősség (kWh/m
2
), átviteli 

hálózat sűrűsége (km/km
2
), GDP (mrd euró), népsűrűség (fő/km

2
), földárak (euró/m

2
), Zöld 

Pártra leadott szavazatok aránya (%, országos, illetve szövetségi szinten). 
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A szerzők arra a következetésre jutottak, hogy egy 1 eurocent/kWh-val magasabb kötelező 

átvételi tarifa országos szinten 764 MW/év addicionális szélerőművi kapacitás beépülését 

eredményezte volna 1996 és 2010 között, illetve plusz 1528 MW-nyi kapacitást 2005 és 2010 

között. Ez tehát azt jelenti, hogy a kötelező átvételi támogatás szignifikánsan pozitív, 

illetve időben erősödő hatással volt a szélerőművi kapacitások alakulására a vizsgált 

időszakban.
47

 Ezzel szemben elmondható, hogy például időben csökkent a hálózatok 

közelségének szerepe (amit az átviteli hálózatok sűrűségével mértek adott megyében), hiszen 

a 2000-ben bevezetett EEG a hálózatüzemeltetőkre terheli a csatlakozással kapcsolatos 

hálózatfejlesztési költségeket. További, a szélerőművi kapacitások növekedésére gyakorolt 

pozitív tényező a szélerősség, az adott megye GDP-je, valamint a Zöld Pártra leadott 

szavazatok aránya. A szélerőművi kapacitások alakulása szempontjából negatív tényezők a 

népsűrűség és a földárak.  

A szélerősség, azaz a szélenergia potenciál a szélerőművek térbeli elhelyezkedésére oly 

módon is hatott, hogy az EEG-ben az átvételi tarifa magasabb a kevésbé szeles telephelyeken, 

mint a szélenergia szempontjából jobb adottságú területeken. Ez azt eredményezte, hogy a 

szélerőművek sokkal jobban oszlanak el az országban. A szerzők regressziós elemzés 

segítségével arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben egységes kötelező átvételi 

tarifát alkalmaztak volna a szélerőművekre vonatkozóan (a szélenergia potenciáltól függő 

tarifák helyett), úgy sokkal több szélerőmű épült volna be a nagyobb szélenergia potenciállal 

bíró északi tengerparti megyékben. Ez azonban kevésbé lett volna költséghatékony, mint az 

EEG szerinti területi elhelyezkedés, hiszen amennyiben a jobb potenciállal bíró területek 

ugyanakkora támogatást kapnak, mint a kevésbé szeles telephelyek, úgy előbbieket 

túltámogatjuk. Költséghatékonyság tekintetében tehát az EEG jobban teljesít, mint a 

szerzők által feltételezett egységes kötelező átvételi áras modell: 1 euró ráfordított 

támogatással 1%-kal több szélerőművi villamosenergia-termelést támogat.

                                                           
47 Az időben növekvő hatás a szerzők szerint azzal is magyarázható, hogy először a jobb adottságú telephelyekre települtek a 

szélerőművek, ahol a nagyobb szélenergia potenciál miatt a támogatás szerepe nem annyira fontos, mint a kevésbé jó 

adottságú telephelyek esetében. 



 
 

19. táblázat: Megújuló támogatások zölderőmű lokációs hatásait vizsgáló szakirodalom rövid összefoglalása 

Szerző Elemzés szintje Vizsgált lokációs tényezők Elemzés/modell típusa Főbb következtetés 

Polzin et al. (2015) globális  

(OECD országok) 

megújuló politikák  

(pénzügyi, piaci, szabályozási ösztönzők) 

panel regressziós elemzés A kötelező átvételi rendszerek bírnak a 

legnagyobb hatással a megújuló befektetésekre. 

Lüthi (2010) regionális  

(német, görög, spanyol) 

jövedelem-orientált tényezők 

kockázati tényezők 

historikus adatokra alapozott 

empirikus elemzés 

A kockázati tényezők fontosabbak, mint a 

jövedelem-orientált tényezők. 

Hitaj et al. (2014) lokális  

(Németország, megyei szint) 

kötelező átvételi támogatás 

 

ökonometriai modell A kötelező átvételi támogatásnak szignifikánsan 

pozitív, illetve időben erősödő hatása volt a 

szélerőművi kapacitások alakulására. 

Jägemann (2014) 

nemzeti szint 

(Németország, illetve Ausztria) 

egyes megújuló technológiák 

határköltsége, határértéke, nettó határköltsége 

(határköltség mínusz határérték) 

villamosenergia-optimalizációs 

modell 

A technológia és régió semleges megújuló 

támogatások társadalmi szempontból 

költséghatékony zölderőmű lokációhoz 

vezetnek. 

Schmidt et al. (2013) kötelező átvétel, illetve prémium jellegű 

támogatás 

NPV-optimalizációs modell, 

regressziós modell 

A prémium rendszerek ösztönzik a 

szélerőművek telephelyi diverzifikációját. 

Pechan 

(2017) 

kötelező átvétel, prémium, illetve hálózati 

szűk keresztmetszetek (egységes vs. 

csomóponti árazás) 

GAMS (General Algebraic 

Modeling System) 

Csak a csomóponti árazásos prémium 

rendszerek segítik elő a szélerőművek telephelyi 

diverzifikációját. 

Oberm

üller (2017) 

kötelező átvétel, prémium, illetve hálózati 

szűk keresztmetszetek (egységes vs. 

csomóponti árazás) 

villamosenergia-optimalizációs 

modell 

A csomóponti árazás, valamint a regionálisan 

differenciált kötelező átvételi tarifák elősegítik a 

szélerőművek telephelyi diverzifikációját.  

Hiroux 

és Saguan 

(2010) 

piaci jelzések 

(pl. csomóponti, zónás árazás, 

másnapi/napon belül piacokon való 

kereskedés) 

empirikus elemzés A másnapi/napon belüli piacokon való 

kereskedés lehetővé tétele, valamint a 

csomóponti és zónás árazás befolyásolja a 

szélerőművek területi elhelyezkedését. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5.2. Lokációspecifikus működési támogatások az EU-ban 

A lokációspecifikus működési támogatások alatt azt értem, amikor a szabályozó tudatosan 

(valamilyen célból) úgy alakítja a támogatási rendszert, hogy az a beruházások megtérülésén 

keresztül „irányítja” a beruházót a kívánt földrajzi lokáció felé, vagy „eltereli” a nem kívánt 

földrajzi lokációtól.  

A definíció szempontjából fontos, hogy egyrészről a támogatás kialakítása tudatos tervezés 

eredménye legyen, valamilyen cél elérése érdekében. Elsősorban a hálózati szűkületek 

problémájának kezelésére vezették be és alkalmazzák a nagy megújuló penetrációval 

rendelkező államokban, de alkalmazhatóak más energiapolitikai cél érdekében is. Másrészről 

legyen földrajzilag értelmezhető dimenzió, például a jó széladottságú lokáció számára kisebb 

támogatást biztosít, mint a kevésbé jó adottságúnak (a támogatás differenciálása kiegyenlíti a 

különböző szeles adottságú telephelyek megtérülését). 

A megújuló befektetések területi differenciálására léteznek közvetlen (direkt), illetve 

közvetett (indirekt) támogatáspolitikai eszközök, melyeket az alábbi 20. táblázat kíván 

összefoglalni: 

 

20. táblázat: A megújuló befektetések területi differenciálásának támogatáspolitikai eszközei 

Eszköz típusa 
Eszköz 

megnevezése 

Milyen módon hat a megújuló erőművek 

területi elhelyezkedésére? 

Hol 

alkalmazták/kívánták 

alkalmazni? 

Közvetlen 

(direkt) 

Területi 

kapacitáskorlát 

A hálózati szűk keresztmetszetekkel jellemezhető 

területeken közvetlenül korlátozza a beépíthető 

(szélerőművi) kapacitás nagyságát. 

Németország 

Közvetett 

(indirekt) 

Referenciahozam 

modell  

Az adott szélerőmű támogatásának mértéke attól 

függ, hogy az előre meghatározott ún. 

referenciahozamhoz képest ez a szélerőmű hogyan 

teljesít. Ily módon a referenciánál rosszabb 

szélviszonyokkal jellemezhető telephelyek 

magasabb támogatást kapnak. 

Németország 

Csúcskihasználási 

óraszámtól, 

adott telephelyre 

jellemző 

szélsebességtől 

függő támogatás  

A tender minden fordulójában csökken a maximált, 

támogatható éves csúcskihasználási óraszám, de nő 

a maximális támogatott ár.  VAGY 

Az adott telephelyre jellemző átlagos 

szélsebességtől függ a támogatás mértéke. 

 

Hollandia 

Bónuszok (pl. 

kapcsolt bónusz, 

hőbónusz) 

A kötelező átvételi tarifán felül nyújtott bónusz.  

Kapcsolt/hőbónusz pl. akkor jár, ha a megújuló (pl. 

biomassza) erőmű kapcsoltan termeli a hőt és 

villamos energiát, a termelt hőt pedig 

hasznosítja/értékesíti. Ily módon ösztönözve van a 

hőfelvevő-piachoz közeli telepítésre. 

Ausztria,  

Magyarország (korábbi 

tervezet),  

Németország 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Közvetlen (direkt) szabályozás a kapacitáskorlát bevezetése. Erre találunk példát 

Németországban, ahol a 2017-es EEG azon tartományokra vonatkozóan, ahol jellemzőek a 

hálózati szűk keresztmetszetek (az ún. hálózati fejlesztési területekre, Netzausbaugebiet), 

korlátozta az elkövetkezendő évekre a még támogatható, maximálisan beépíthető szárazföldi 

szélerőművi kapacitások mennyiségét. Ez a terület Alsó-Szászország északi részét, Brémát, 

Schleswig-Holsteint, Hamburgot, illetve Mecklenburg-Elő-Pomerániát foglalja magában. A 

korlátozást addig tartják fenn, amíg a szükséges átviteli hálózati fejlesztések be nem 

fejeződnek az érintett területeken. Az évente beépíthető, támogatott szélerőművi kapacitás 

nagysága nem haladhatja meg a 2013-2015-ös időszak átlagos kapacitásnövekményének 

58%-át, vagyis 902 MW-ot, ami az országosan kiírt kapacitásmennyiség harmada. A 

Bundesnetzagentur jogosult arra, hogy 2020-ban, illetve azt követően kétévente felülvizsgálja 

a hálózati fejlesztési területek nagyságát, valamint a maximálisan támogatható éves 

kapacitásnövekményt.
48

 

 

Közvetett (indirekt) eszközök lehetnek a csúcskihasználási óraszámtól, illetve az adott 

telephely átlagos szélsebességétől függő támogatások (ld. Hollandia) vagy a német ún. 

referenciahozam modell.  

A holland SDE+ program keretében 2013-tól telephelyi adottságokhoz kötötten 

differenciálták a szárazföldi szélerőművek tender rendszerét. A 6 MW-nál kisebb 

szélerőművek által megpályázható tender hatfordulós volt, és minden fordulóban egyre 

csökkent a maximált, támogatható éves csúcskihasználási óraszám, valamint nőtt a maximális 

támogatott ár. Ez tehát azt jelenti, hogy a jobb természeti adottságú telephelyeken 

alacsonyabb, míg a rosszabb telephelyeken magasabb támogatás volt elérhető. (ld. Held et al., 

2014) 

Minden holland községhez az alábbi szélsebesség kategóriák egyikét rendelték szárazföldi 

szélerőművek esetében 2019-ben: 

 ≥ 8,0 m/s; 

 ≥ 7,5 és < 8,0 m/s; 

 ≥ 7,0 és < 7,5 m/s; 

 ≥ 6,75 és < 7,0 m/s; 

 < 6,75 m/s. 

                                                           
48 Bundesnetzagentur 2017, 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_

Onshore/Netzausbaugebiete/NetzausbauGV_node.html 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Netzausbaugebiete/NetzausbauGV_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Netzausbaugebiete/NetzausbauGV_node.html
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Az egyes községek területére jellemző átlagos szélsebesség értékeket folyamatosan 

frissítik, a Holland Meteorológiai Intézet széltérképe alapján. Minden szélsebesség 

kategóriához külön maximált bázisár tartozik, tehát a maximálisan elérhető támogatás 

mértéke attól függ, hogy a befektető melyik községbe kívánja telepíteni a szélerőművet.
49

 

 

Németországban az ún. referenciahozam modell
50

 alapján 2000 óta az adott szélerőmű 

támogatásának mértéke attól függ, hogy az előre meghatározott ún. referenciahozamhoz 

képest ez a szélerőmű hogyan teljesít. Ezzel azt kívánták ösztönözni, hogy a szélerőművek ne 

csak a legjobb adottságú, hanem a kevésbé jó szélenergia potenciállal bíró, ám a 

fogyasztókhoz közelebb eső telephelyeken is beépüljenek. 

A referenciahozam modell 2017-ig (a tender rendszer bevezetéséig) kétlépcsős volt, hiszen 

a magasabb kötelező átvételi tarifát az első fázisban 5 évig minden szélerőmű megkapta, majd 

ennek az időszaknak a meghosszabbítása már az adott szélerőmű referenciahozamhoz 

viszonyított villamosenergia-termelésétől függött. 2014-ig ha a termelés elérte vagy 

meghaladta a referencia erőmű termelésének 150%-át, akkor a maradék 15 évre a termelő 

alacsonyabb támogatást kapott. Minden termelési mennyiség után, ami 0,75%-kal 

alacsonyabb a referenciahozam 150%-ánál, 2 hónappal hosszabbodott a magas tarifa 

időszaka. Ily módon egy 82,5%-os telephely esetében járt 20 évig a magas tarifa. A referencia 

hozam számításához egyébként 30 méter magasságban 5,5 m/s átlagos szélsebességet vettek 

alapul. 

A 2014-es EEG-módosítással ugyan megmaradt a kétlépcsős modell, azonban változott a 

magasabb tarifával honorált támogatási időszak hosszabbításának szabálya. Ha a termelés 

elérte vagy meghaladta a referencia erőmű termelésének 130%-át, akkor a maradék 15 évre a 

termelő alacsonyabb támogatást kapott. Minden termelési mennyiség után, ami 0,36%-kal 

alacsonyabb a referenciahozam 130%-ánál, 1 hónappal hosszabbodott a magas tarifa 

időszaka, továbbá szintén 1 hónappal minden termelési mennyiség után, ami 0,48%-kal 

alacsonyabb a referenciahozam 100%-ánál. 

Nézzünk egy konkrét számszerűsített példát 85%-os referenciahozam esetén, az EEG 2014 

szabályai alapján: (130-85)/0,36=125 hónap + (100-85)/0,48=31 hónap, tehát összesen 156 

hónappal, vagyis 13 évvel hosszabbodna meg a magas kötelező átvételi tarifás időszak, azaz a 

                                                           
49 Forrás: SDE+ Autumn 2019 tájékoztató anyag  

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/Brochure%20SDE%20plus%20ENG%20Autumn%202019.pdf 
50 Forrás: Held et al. (2014), Fürstenwerth (2013),  

BMWi Newsletter (https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2016/04/Meldung/direkt-

answers.html),  

EnergieDialog.NRW cikk (http://www.energiedialog.nrw.de/das-neue-eeg-2014-was-aendert-sich/) 

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/Brochure%20SDE%20plus%20ENG%20Autumn%202019.pdf
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2016/04/Meldung/direkt-answers.html
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2016/04/Meldung/direkt-answers.html
http://www.energiedialog.nrw.de/das-neue-eeg-2014-was-aendert-sich/
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85%-os referenciahozammal bíró szélerőmű 18 évig kapna magasabb támogatást, és csak 2 

évig alacsonyabbat.  

2017-től prémium jellegű támogatást lehet elnyerni tender rendszer keretében. A 2017-es 

EEG egylépcsős referenciamodellt vezetett be, melyben a termelők egy referencia (100%-os) 

telephely adottságai alapján tesznek a támogatott árra ajánlatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy bizonyos, törvényileg előre meghatározott korrekciós faktorok segítségével számítják át 

az adott erőmű tényleges támogatási igényét a referencia erőműére. A ténylegesen kifizetett 

támogatás tehát a korrekciós faktorral módosított ajánlati áron, illetve az erőmű ténylegesen 

várható hozamán alapul. Ily módon a referenciánál jobb adottságokkal bíró telephelyek 

kevesebb, a rosszabb szélviszonyokkal bírók pedig több támogatást kapnak – ezáltal kívánják 

ösztönözni a fogyasztói központokhoz közelebbi telepítést. 

A referencia erőmű fogalma is változott, hiszen most már 100 méter magasságban 

feltételeznek 6,45 m/s szélsebességet. Ennek oka, hogy egyfelől fejlődött a szélerőművi 

technológia (az átlagos szélerőmű magassága Németországban immáron 123 méter), másrészt 

a befektetőket ösztönözni is kívánják az innovatív, hatékonyabb turbinák beépítésére. 

Továbbra is 20 évre jár a támogatás, azonban 5, 10, illetve 15 évente felülvizsgálják az adott 

szélerőmű által ténylegesen elért hozamot (termelést), és ennek alapján korrigálják a 

támogatási összeget. 

A maximális induló ajánlati ár (támogatott ár) 7 cent/kWh a 100%-os referenciaerőműre 

vonatkozóan. Ez az érték minden évben automatikusan 1%-kal csökken. 

16. ábra: A különböző telephelyi referenciahozamok esetén alkalmazandó korrekciós faktorok 

az EEG 2017 alapján 

 

Forrás: BMWi 

A referenciahozam modell eredményeit tekintve elmondható, hogy az eddigi rendszer nem 

ösztönözte kellőképpen a fogyasztói központokhoz közeli telepítést, hiszen a szélerőmű 
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kapacitások döntő hányada továbbra is az északi tartományokban (főként Alsó-

Szászországban és Brandenburgban) található. (ld. a sötétkékkel jelölt területeket a 17. ábrán) 

17. ábra: Szárazföldi szélerőmű kapacitások területi eloszlása Németországban, 2019. 06. 30. 

 

Forrás: Deutsche Windguard (2019), p. 7. 

További, közvetett lokációspecifikus támogatási eszközök lehetnek az ún. bónuszok is. 

Ilyenekre találunk példát Ausztriában, illetve Németországban. 

Németországban 2004 és 2012 között a kötelező átvételi tarifán felül ún. kapcsolt bónusz 

(KWK-Bonus) járt a biomassza, illetve biogáz erőműveknek abban az esetben, amennyiben a 

megújuló hőt saját célra használták vagy betáplálták a közcélú távhő-hálózatba. Ez 

feltehetőleg oly módon hatott az erőművek területi elhelyezkedésére, hogy a telepítés során 

figyelembe vették a hőfelvevő-piac jelenlétét is. 2012-ben egyébként azért szüntették meg a 

kapcsolt bónuszt, mert kötelezővé tették a hőhasznosítást.
51

 

Szintén biogáz és biomassza alapú kapcsolt hő-és villamosenergia-termelésre vezettek be 

kapcsolt bónuszt (KWK-Bonus) Ausztriában a 2012-es zöldáram-törvénnyel 

(Ökostromgesetz)
52

, amit ugyancsak a kötelező átvételi tarifán felül nyújtanak. Ez a kapcsolt 

bónusz jelenleg is hatályban van, nem került kivezetésre. 

                                                           
51 ld. EEG 2004, EEG 2009 és EEG 2012 
52 Ökostromgesetz 2012: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007386 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007386


114 

 

Az osztrák és német példák mintájára a korábbi METÁR koncepcióban (2011. 

szeptember)
53

 hazánkban is szóba jött, hogy nemzetgazdasági szempontok alapján, a 

társadalmi hasznosság kifejezése érdekében kiegészítő bónuszfelárak legyenek 

alkalmazhatóak. Ezek a 2017-ben induló METÁR rendszer keretében végül nem kerültek 

bevezetésre, mivel az uniós elvárásoknak megfelelően nem kötelező átvételi, hanem a piaci 

áron felül nyújtott prémium típusú támogatás került bevezetésre.  

Kapcsolt hő-és villamosenergia-termelésre alkalmas technológiák (biomassza, geotermia) 

esetében például zöldhő bónuszként a villamos energia átvételi bázisár feletti felár nyújtását 

tervezték a hasznos hőtermelés ösztönzése érdekében. A villamos bázisár olyan mértékben 

került volna kialakításra, hogy kizárólag a hő- és hűtési bónusz együttes igénybevétele esetén 

lett volna biztosított a megtérülés. 

A támogatási rendszer ezen túlmenően további bónuszokat nyújtott volna egyes 

társadalmilag elismerhető többletköltségekre, úgymint: 

 területi, szociális és gazdasági szempontból elmaradt térségek fejlesztése; 

 kutatás-fejlesztés, innováció területén történő előrehaladás; 

 egyéb nemzetgazdasági-társadalmi célokhoz történő hozzájárulás. 

A leghátrányosabb térségekben történő megvalósításra bónusz (ún. LHH bónusz) járt 

volna szinte minden megújuló technológia (kivéve geotermia) esetén.  

Ún. kiegyenlítési bónusz bevezetését is tervezték, mellyel az időjárásfüggő szél- és 

naperőművek együttműködését ösztönözték volna a szabályozható biogázos és 

vízerőművekkel (virtuális erőmű). Az erőművek területi elhelyezkedése szempontjából ez 

olyan hatással járhatott volna, hogy a szél- és naperőművek a telephelyi döntés során 

esetlegesen figyelembe vették volna, hogy van-e a közelben szabályozható megújuló erőmű, 

akivel a termelés kiegyenlítése céljából kooperálni tudnak. 

 

5.3. Főbb megállapítások 

A kutatások alapján megállapítható, hogy a megújuló politikák, ezen belül a megújuló 

támogatási rendszerek (pl. kötelező átvétel, prémium) jelentős hatással vannak a 

megújuló befektetések területi elhelyezkedésére. Egyfelől oly módon, hogy közvetlenül 

befolyásolják a termelő jövedelmét, másrészt a támogatási rendszerek stabilitása, az 

adminisztratív folyamatok és egyéb politikai tényezők a befektetési környezetre hatnak, így 

                                                           
53 Szabályozási koncepció a megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi 

rendszerről, NFM, 2011. szeptember  
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közvetetten befolyásolják a telepítési döntést (ld. Polzin, Lüthi, Busch). Ezért fordulhat elő az, 

hogy a kevésbé jó természeti adottságokkal rendelkező, ám kedvezőbb megújuló politikákat 

alkalmazó országokban (pl. Németországban) nagyobb megújuló kapacitások tudtak kiépülni, 

mint a jobb potenciállal bíró térségekben (pl. például Lüthi elemzését a fotovoltaikus 

naperőművekre vonatkozóan). 

Empirikus vizsgálatok (pl. Hitaj) alapján a kötelező átvételi támogatás szignifikánsan 

pozitív hatással volt a szélerőművi kapacitások alakulására Németországban. Egyes 

vélekedések szerint (ld. szintén Hitaj) a szélerőművek térbeli elhelyezkedésére a 

lokációspecifikus kötelező átvételi támogatás oly módon volt hatással, hogy annak hiánya 

(tehát lokáció semleges tarifa) esetében sokkal több szélerőmű épült volna be az észak-német 

tartományokban. Ezzel szemben léteznek olyan modellek is (ld. Jägemann), melyek inkább a 

technológia és lokáció semleges támogatási formák mellett érvelnek.  

Egy prémium rendszer esetében a térbeli elhelyezkedés befolyásolja a szélerőművek 

bevételeit, hiszen számos vizsgálat (pl. Schmidt, Pechan) támasztotta alá az ún. merit order 

hatást, miszerint a növekvő szélerőművi villamosenergia-termelés csökkenti a piaci árakat. 

Schmidt szerint ez már önmagában azt eredményezi, hogy a szélerőművek területileg 

differenciáltabban fognak kiépülni, azonban elemzése során nem vette figyelembe a hálózati 

szűk keresztmetszetek hatását. Pechan, Obermüller, illetve Hiroux és Saguan a 

villamosenergia-rendszerbe való integrációs költségeket is beemelte a vizsgálatba. Arra az 

eredményre jutottak, hogy csak akkor vezet a prémium jellegű támogatás a megújuló, ezen 

belül a szélerőművek rendszerszinten optimális térbeli elhelyezkedésére, amennyiben 

csomóponti árazást (nodal pricing) alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a termelési 

határköltségek mellett a hálózati költségek is megjelennek a piaci árakban. Európában sajnos 

erre nem található gyakorlati példa, csak az USA-ban, illetve Új-Zélandon működik ilyen 

modell. 

Lokációspecifikus támogatások a gyakorlatban is léteznek, elsősorban azokban az 

országokban, ahol hálózati szűk keresztmetszetek lépnek fel a magasabb zöldáram penetráció 

miatt (Németország, Hollandia). 

 

  



116 

 

6. Az empirikus kutatás módszertana  

2018 márciusában kérdőíves felmérést végeztem a hazai zöldáram-termelők körében telepítési 

szempontrendszerük megismerése céljából. E fejezet a kérdőíves felmérés és annak 

kiértékelésének módszertani hátterét ismerteti.  

6.1. A kérdőív létrejötte, felépítése 

A kérdőív négy szakaszból áll, az első rész a kitöltő vállalatra vonatkozó általános rész. A 

második szakasz a telepítési tényezőket és a telepítési döntést vizsgálja több kérdéscsoporton 

keresztül, lehetőséget ad további tényezők megadására is. A harmadik szakasz a támogatások 

mértékére és szerepére kérdez rá a beruházási döntés során. Az utolsó a külföldi 

telephelyválasztás lehetőségeit vizsgálja egy elképzelt többszintű tagállami kooperáció esetén. 

A kérdőív kitöltése megközelítőleg 40 percet vett igénybe, a kérdőív felét 0-5 fokú fontossági 

skálán (ahol a 0 érték a figyelembe nem vett, 1 a legkevésbé fontos, az 5-ös érték a nagyon 

fontos telepítési tényezőt jelenti) értékelendő kérdések teszik ki, a többi rövid válaszos, illetve 

eldöntendő kérdés, indoklással. A kérdőíven a telepítési tényezők az alábbi szempontok 

szerint kerültek csoportosításra: 
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21. táblázat: A kérdőívnek a telepítés során figyelembe vett telepítési tényezőkre vonatkozó 

Likert-skálán értékelendő kérdései 

1. Természeti, 

lokációspecifikus 

tényezők 

1.1. Meteorológiai tényezők: pl. besugárzás, szélerősség, csapadékmennyiség, hidrológiai adottságok 

1.2. Topográfiai tényezők: pl. tengerszint feletti magasság, felszín emelkedése, felszín érdessége 

1.3. Elérhető energiaforrások (biomassza, biogáz, szél, nap, egyéb) 

1.4. Szállítási infrastruktúra: pl. úthálózat, vasúthálózat 

1.5. Energetikai infrastruktúra: pl. villamosenergia-hálózatra való csatlakozás lehetősége és hálózati 

csatlakozási pont távolsága, távhő-rendszerhez való csatlakozás lehetőségei 

1.6. Környezeti előírások: pl. természetvédelmi területektől való távolság, helyi építési szabályzatok 

1.7. Földterület elérhetősége: pl. tevékenységre alkalmas terület és mérete 

1.8. Fogyasztók közelsége, villamosenergia-/hőpiac nagysága 

1.9. Erőművek közelsége, ezen belül külön értékelendő: 

1.9.1. Azonos típusú erőművek közelsége 

1.9.2. Más típusú erőművek közelsége 

1.10. Szakképzett munkaerő elérhetősége 

2. Gazdaságossági 

tényezők 

2.1.1. Földvásárlás költsége 

2.1.2. Hálózati csatlakozás költsége 

2.1.    Működési költségek (ide értve alapvetően a munkaerő költségét, karbantartások költségét) – ezen belül 

külön értékelendő: 

2.2.1. Földbérlet költsége 

2.2.2. Helyi adók 

2.2.3. Biomassza, biogáz alapanyag költsége 

2.2.4. Vizhasználati díj 

2.3. Bevételek, ezen belül külön értékelendő: 

2.3.1. Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára 

2.3.2. Maradékanyagok értékesíthetősége 

2.4. Megtérülési idő 

2.5. Belső megtérülési ráta (IRR) 

2.6. Országspecifikus kockázatok: pl. országkockázati felár, árfolyamkockázatok 

2.7. Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke: pl. beruházási, működési 

2.8. Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága 

2.9. Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek, adókedvezmények 

2.9.1. Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek 

2.9.2. Elérhető adókedvezmények 

3. Környezeti, 

társadalmi tényezők 

3.1. Környezeti hatások: pl. egészségügyi hatások (zajhatás, stb.), helyi élővilágra/biodiverzitásra gyakorolt 
hatás 

3.2. Erőmű társadalmi elfogadottsága 

3.3. Társadalmi felelősségvállalás: pl. fenntarthatósági szempontok 

3.4. Beruházói környezet, ezen belül: 

3.4.1.Biomassza/biogáz esetén beszállítói kapcsolatok 

3.4.2. Elosztókkal való kapcsolat 

3.4.3. Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat 
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3.4.4. Egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolat 

3.4.5. K+F bázis 

3.4.6. Energetikai együttműködési klaszterek 

3.5. Adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartama, komplexitása 

 

A kérdőív egyedi felépítésű. A telepítési tényezők megválasztása és besorolása a korábbi 3. 

fejezetben ismertetett külföldi szakirodalom (Kyriakarakos et al. (2014); Díaz et al. (2013), 

DiaCore projekt stb.) alapján történt. A kérdőív összeállításában mintaként szolgált néhány, 

az energetikai szektorban készült német és angol nyelvű kérdőív (CA-RES és DiaCore 

projekt
54

), ezek azonban nem a telepítési tényezőket vizsgálták. A tagállamok közti 

kooperációra vonatkozó blokk egyéni tapasztalatok alapján készült. 

6.2. A kérdőíves kutatás megvalósítása 

6.2.1. A felmérésben résztvevő hazai erőművi állomány 

Eredeti tervem szerint az összes KÁT határozattal, illetve erőművi engedéllyel rendelkező 

szervezet számára terveztem kiküldeni a kérdőívet, ám ez több okból nem valósult meg. A 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott 

engedély nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beruházás meg is fog valósulni. Korábbi évek 

tapasztalatai alapján amennyiben a beruházás megvalósítása 2 évnél tovább húzódik, akkor 

alacsony a valószínűsége, hogy megvalósul. Felmerültek olyan esetek, hogy a kérelmet 

benyújtók fiktív helyre szerezték meg az engedélyt, majd az engedéllyel üzleteltek (2017. 

évben kiadott KÁT engedélyeket szerzők 2017. december 31-ig módosíthatták a 

telephelyüket). Ez esetben nem érzékelhető a beruházási szándék komolysága. A 

„komolytalan” beruházások torzító hatását kockázatosabbnak értékeltem, mint a nagyobb 

elemszámból esetlegesen nyerhető további információkat, így végül a kérdőívet csak azoknak 

a magyarországi zölderőműveknek küldtem ki, amelyek 2018. március 10-én már üzemben 

voltak. Ez 305 erőművi telephelyet jelent, összesen 861 MW beépített villamos 

teljesítőképességgel.
55

. A felmérésben résztvevő zölderőművek darabszámának és beépített 

teljesítményének megoszlását energiahordozó szerint az alábbi 22. táblázat mutatja. 

  

                                                           
54

 CA-RES: Concerted Action Renewable Energy Sources Directive: https://www.ca-res.eu/  

DiaCore projekt: Policy Dialogue on the assessment and convergence of RES policy in EU Member States: http://diacore.eu/ 
55 A Hamburger Hungária (41,7 MW) biomasszát és szennyvíziszapgázt is használ a fosszilis erőforrások mellett (elsődleges 

tüzelőanyag a feketeszén), ezért kizártam a biomasszás erőművek közül. A Mátrai Erőmű esetében 884 MW-ból tüzelőanyag 

arányosan a biomasszára jutó teljesítmény lett figyelembe véve (elsődleges tüzelőanyag a lignit; biomasszát és kommunális 

hulladékot is éget). A 16 MW-os mátrai napelemparkot külön erőmű(vi telephely)nek tekintettem. 
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22. táblázat: A kérdőíves kutatásban részt vevő megújuló erőművek darabszáma és beépített 

teljesítménye (MW) megújuló energiahordozónkénti bontásban 

Energiahordozó megnevezése Darabszám Beépített teljesítmény (MW) 

Depóniagáz 24 17 

Szennyvízgáz 11 15 

Egyéb biogáz 38 45 

Biomassza56 9 290 

Geotermia 1 3 

Nap 151 111 

Szél 44 323 

Víz 27 58 

Összesen 305 861 

Forrás: Saját szerkesztés 

Darabszám tekintetében a legnagyobb állományt (151 darabot) a naperőművek jelentik. A 

naperőművek hazánkban az utóbbi években indultak gyors fejlődésnek. Telepítési döntéseiket 

a 2010-es évek második felében hozták. A szélerőművek állnak a második helyen (44 darab). 

Ezek telepítési döntéseiket a 2000-es évek elején hozták, majd felfutásuk fő időszaka 2005-

2010 között volt. Azóta a szabályozás nem tette lehetővé újabb szélerőművek létesítését. A 

biogázos erőművek (38 darab) létesítése a 2000-2010 közötti időszakra esik. A szennyvízgáz 

(11 darab) és depóniagáz (24 darab) hasznosítás is a 2000-es években futott fel, de időközben 

több leállás és újraindulás volt tapasztalható az elmúlt évtizedben. A biomasszás erőművek (9 

darab) között vegyestüzelésű (szén, lignit) erőművek (pl. Mátra, Ajka), valamint tisztán 

biomasszás erőművek is vannak (pl. Pécs, Szakoly). A biomasszás erőművek közül az 

egyetlen zöld mezős beruházással megvalósuló erőmű a DBM szakolyi erőműve. 

Vízerőműveink (27 darab) között kettő nagyobb (Tiszalök, Kisköre), a többi kicsi vagy törpe 

(néhány 10 kW-os) méretű. Ezek zöme vagy több évtizede működik, vagy meglévő 

telephelyen felújítás/repowering keretében kezdett újból működni. A geotermikus (1 darab) 

áramtermelés viszonylag új jelenség hazánkban. 

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy az eltérő időpontban üzembe helyezett 

zölderőművek telepítési tényezői összehasonlíthatóak egymással? Ennek megválaszolásához 

mindenekelőtt érdemes megjegyezni, hogy a kérdőíves kutatás értelemszerűen csak egy 

                                                           
56 A biomasszához tartozó villamos teljesítmény valamennyi olyan erőművi blokk (kazán + gőzturbina + generátor), villamos 

teljesítményét jelenti, ahol a kazánokban biomasszát tüzelnek. Jelenleg a pécsi és a szakolyi (DBM) erőmű tekinthető tisztán 

biomasszás erőműnek.  

A vegyes tüzelésű erőművek (például Mátra, Tatabánya, Dorog) esetében csak a biomasszát égető blokk tüzelőanyag arányos 

villamos teljesítményével számoltam (virtuális blokk). Nincs jelenleg egységesen elfogadott módszertan arra, a teljes erőmű 

beépített teljesítményét, vagy az egész blokk villamos teljesítményét vagy abból is csak a tüzelőanyag arányosított 

teljesítményt tekintsük biomasszás teljesítménynek a vegyes tüzelésű erőművek esetében. 
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pillanatfelvételt tud közölni a 2018 márciusában már működő, megújuló energiaforrást 

hasznosító erőművek telepítési döntéséről. A szél- és vízerőművek esetében elmondható, 

hogy a 2010-es években nem épültek új erőművek, míg a naperőművek felfutása épp erre az 

évtizedre tehető. Érdemes volna tehát a kérdőíves felmérést két-három évente megismételni, 

hogy teljes képet lehessen kapni a naperőművek telepítési döntéseinek változásáról is. Jelen 

doktori disszertáció keretében azonban nincs lehetőségem e dinamika vizsgálatára, ezért a 

2018 márciusában már működő, bár eltérő időpontban létesített zölderőművek telepítési 

döntéseit, illetve tényezőit kívánom egymással összehasonlítani. 

Megjegyzendő, hogy véleményem szerint az egyes megújuló technológiák esetében 

kapott eredmények nem aggregálhatóak, mivel a technológiák közötti különbségekből 

adódóan eltérő fontossággal bírnak az egyes telepítési tényezők. Az eredményeket ezért 

megújuló technológiánkénti bontásban fogom értékelni. 

6.2.2. A kérdőíves kutatás reprezentativitása 

A kérdőíves kutatás megvalósítására 2018. március 10-étől 30-áig került sor. A kérdőív 

kitöltéséhez útmutatót mellékeltem. A lebonyolítás során a legnagyobb problémát az alacsony 

részvételi hajlandóság jelentette: a válaszadási arány a szervezetek száma alapján 38%, 

beépített teljesítmény szerint pedig 39%-os volt. Az értékelhető válaszolók száma 116 db volt, 

amely beépített villamos energia teljesítményben kifejezve 334 MW-ot jelent. 

A válaszadók darabszámát és beépített teljesítményét tekintve is a legnagyobb arányban 

naperőművek válaszoltak (több mint 50%), de a biomassza erőművek is nagyjából 50%-os 

arányban képviselték magukat. Relatíve a legkisebb arányban a szélerőművek adtak választ 

(kb. 15-20%-os arány). (ld. az alábbi Hiba! A hivatkozási forrás nem található.) 

18. ábra: A megkérdezett és az ebből választ adó megújuló erőművek darabszám és beépített 

villamos teljesítmény (MW) szerint 

  
 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az alacsony válaszadási arány miatt elengedhetetlen volt ellenőrizni, hogy a beérkezett 

válaszok megfelelően reprezentálják-e a teljes sokaságot. 

A reprezentativitás vizsgálatot kétféle módszer alapján végeztem el.  Egyfelől a 

megkérdezett erőművi telephelyek és a visszaérkezett kérdőíveken szereplő valamely 

információ között vizsgáltam a korrelációt: például megkérdezett és választ küldő telephelyek 

számának az eloszlása között kerestem hasonlóságot. Másfelől a beépített teljesítmény 

tekintetében az egyes energiahordozókra külön-külön lebontva vizsgáltam az eloszlások 

hasonlóságát. 

A két módszer közös jellemzője, hogy az erőművi telephelyeket a villamos teljesítményük 

szerint ún. rekeszekbe sorolja, azaz, hogy adott pl. 0,5-10 MW tartományban hány darab 

erőművi telephely található. A rekeszekbe történő besorolást külön elvégeztem a 

megkérdezettekre és a válaszadókra is. Végül kiszámítottam az ún. relatív gyakoriságot külön 

a megkérdezettekre és külön a válaszolókra, valamint ezek között kerestem a korrelációt. 

A két módszer csak abban különbözik, hogy az elsőnél szakmai megfontolások alapján 

vettem fel a rekeszeket (itt két alesetet is megkülönböztettem: 6- és 10-féle rekesz), a 

másodiknál a rekeszek megállapítását az Excel beépített hisztogram funkciójára bíztam.  

Az első módszer esetében megállapított rekeszeket az alábbi 23. táblázatHiba! A 

hivatkozási forrás nem található. szemlélteti: 

23. táblázat: Megújuló erőművek beépített villamos teljesítménye alapján történő 

besorolásakor alkalmazott rekeszek, 6-és 10-féle (MW-ban) 

6-féle 0 - 0,25 0,25 - 0,5 0,5 – 1 1 – 10 10-50 >=50 

10-féle 
<0,125 0,125-0,25 0,25- 0,5 0,5-0,75 0,75-1 1-2,5 2,5-5 5-10 10-50 >=50 

Forrás: Saját szerkesztés 

A határok felvétele ebben az esetben tehát szakmai szempontok szerint történt. 0,5 MW 

felett engedélyköteles erőműről van szó, valamint 50 MW-ig kiserőműnek számít, e felett már 

nagyerőműről beszélünk. Értelemszerűen a 0,5 MW alatti erőművek létesítése nem kötött 

(Hivatal által) kiadott engedélyhez. Az engedélyezési rendszerből kifolyólag a 0,5 MW határ 

közelében (pontosabban ez alatt) fordul elő az erőművek többsége. 

A korrelációs vizsgálat tehát az egyes rekeszekhez tartozó számított relatív gyakoriságok 

között történt meg. Lineáris korrelációt feltételeztem a megkérdezettek és a válaszoltak relatív 

gyakoriság értékei között. 

A második módszer esetében az előzőhöz teljesen hasonlóan történt korreláció vizsgálat, 

amelynek során az Excel beépített hisztogram funkcióját használtam. Ekkor az Excel 
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programra bíztam a rekeszek megállapítását, továbbá minden egyes energiahordozóra külön-

külön képeztem a hisztogramokat, így a rekeszek sem voltak feltétlenül azonosak az egyes 

energiahordozóknál. Ezzel az eljárással a rekeszek megállapítása előbb a megkérdezett 

telephelyekre történt, és az így képzett rekeszeket használtam a választ adó telephelyek 

eloszlásának a meghatározására. A két eloszlás hasonlóságát a köztük lévő kapcsolat 

erősségének a vizsgálatával elemeztem: az Excel beépített korrelációvizsgálat funkciójával 

határoztam meg a korrelációs együtthatókat, amelyekből kiszámítottam a determinációs 

együtthatókat.  
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A két módszerrel kapott eredményeket az alábbiak szerint foglaltam össze: 

24. táblázat: Determinációs együtthatók a különböző megújuló energiahordozók és rekeszek 

esetében 

  Determinációs együttható (R2) 

Energiahordozó 

megnevezése 

Saját 

rekeszekkel  

(6-féle rekesz) 

Saját 

rekeszekkel  

(10-féle 

rekesz) 

Excel rekeszekkel 

Biomassza 0,7538 0,8156 0,7273 

Depóniagáz 0,7204 0,7879 0,8658 

Egyéb 

biogáz 
0,3449 0,4453 0,9591 

Nap 0,9988 0,9982 0,9994 

Szél 0,2309 0,308 0,581 

Szennyvízgá

z 
0,9363 0,2283 0,9153 

Víz 0,4192 0,4777 0,8111 

Összesen 0,8911 0,9336 0,9991 

Biogázok 

összevonva 
0,8886 0,8851 0,9731 

Forrás: Saját szerkesztés 

Összességében elmondható, hogy a saját rekeszekkel vizsgálva a válaszadók eloszlása 

89,11% (6-féle rekesz), illetve 93,36%-ban (10-féle rekesz) magyarázható a megkérdezettek 

eloszlásával. Az Excel programmal képzett rekeszek esetében ez az érték 99,91%-os. Tehát 

összességében reprezentatív a vizsgálat. 

Energiahordozóra lebontva a naperőművek esetében mutatható ki a legjobb korreláció 

(99,88% a 6-féle rekesz esetén) a megkérdezettek és a válaszolók eloszlása között. 

Legkevésbé a szélerőművek esetében tekinthetőek reprezentatívnek az adatok (23,09% a 6-

féle rekeszes módszerrel). A biogázok összevonásával egyébként jobb reprezentativitást értem 

el ahhoz képest, mintha külön-külön vizsgáltam volna az egyes biogáz típusokat. 
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Az alábbi 25. táblázatHiba! A hivatkozási forrás nem található. a válaszadók eloszlását 

azon releváns kategóriák szerint szemlélteti, amelyekkel részletesen is foglalkozom az 

elemzés további fejezeteiben: 

25. táblázat: A válaszadók eloszlása különböző szempontok szerint (adott energiahordozó 

=100 %) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A biomasszás erőművek között egyforma súllyal szerepel mikro és nagyvállalat (250 fő 

feletti). A vízerőművek és biogázüzemek döntő többsége mikro vállalkozás, tehát a 

foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 10 főt. A naperőművek és szélerőművek között a 

legmagasabb a mikrovállalatok aránya. Összességében is a mikrovállalatok dominálnak a 

válaszadók között. 

A biogázüzemek több mint 90%-a, a biomasszás erőművek és naperőművek ¾ -ed része 

nem rendelkezik tapasztalattal az energetikai szektorban. A vízerőműveknél is többségben 

vannak a tapasztalattal nem rendelkezők. A szélerőműveknél 50-50% a tapasztalattal 

rendelkező és nem rendelkezők aránya.  

A vízerőművek és naperőművek esetében egyáltalán nem jellemző, hogy konszern része 

lenne. A biogázosok 29%-a, a szelesek 50%-a valamilyen konszern tagja, míg a biomasszás 

erőművek mind konszern részei.  

A biomassza és szélerőművek mindegyike kivétel nélkül engedélyköteles. A biogáz és 

vízerőművek között közelítőleg egyformán fordul elő engedélyköteles és nem 

engedélyköteles kiserőmű. A naperőművek alig 8 %-a engedélyköteles. 

 

%

Biogázok Biomassza Nap Szél Víz Végösszeg

kisvállalkozás 0 0 9 17 0 8

közép 13 0 10 0 40 11

mikro 67 50 79 83 60 76

nagyvállalat 20 50 1 0 0 5

létszám <250 fő 80 50 99 100 100 95

létszám >250 fő 20 50 1 0 0 5

Rendelkezik tapszatalattal  az energetikában - igen 7 25 28 50 40 27

Rendelkezik tapszatalattal  az energetikában - nem 93 75 72 50 60 73

Konszern rész-e - Igen 29 100 1 50 0 10

Konszern rész-e - Nem 71 0 99 50 100 90

Teljesítmény < 0,5 MW 47 0 92 0 60 77

Teljesítmény > 0,5 MW 53 100 8 100 40 23
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6.3. A kérdőív kiértékelése során használt módszerek 

A kérdésekre adott válaszok kiértékelését alapvetően Excel, R és SPSS statisztikai 

programok használatával végeztem el – támaszkodva a beépített statisztikai funkciókra 

(gyakoriság, átlag és várható érték kiszámítása).  

A telepítési tényezők klaszterezése során az SPSS ide vonatkozó beépített funkcióját 

vettem igénybe. Annak az eldöntésére, hogy a két válaszadó csoport (igen/nem, illetve 250 fő 

alatt vagy felett) által adott értékelések közti különbség szignifikáns-e, Mann-Whitney 

próbát alkalmaztam, mivel a vizsgálandó értékek nem normális eloszlásúak voltak. Azokban 

az esetekben, ahol az előfordulási gyakoriság is hangsúlyos volt, továbbá ha a normalitás és a 

szórás egyezőség nem teljesültek, a Z-próba vizsgálathoz folyamodtam. 

 

6.3.1. A telepítési tényezők klaszterezése 

A kérdőíven több mint 40 darab telepítési tényező került megkülönböztetésre, ezért  

klaszterek képzése volt indokolt, illetve a dimenziószám csökkentése az elemzés 

megkönnyítése, valamint az átláthatóság érdekében.  

Tekintettel arra, hogy csak a naperőművek esetében áll rendelkezésre kellő számosságú 

válasz, ezért statisztikai számítással alátámasztható klaszterek kialakítása is itt történt meg. Az 

így kialakított csoportosításokat alkalmaztam a többi energiahordozóra is.  

Többféle csoportosítási szempont esetén is megvizsgáltam a klaszterközpontok egymáshoz 

viszonyított távolságát. A legkedvezőbb szempontok között a kérdőíven is alkalmazott 

csoportosítás is megtalálható volt. Mivel a kérdőíven a támogatásokra külön kérdés 

vonatkozik, ezért a legkedvezőbbek közül azt a csoportosítási szempontot választottam ki, 

ahol a támogatások külön csoportba kerültek.  

A telepítési tényezőket az alábbi csoportokba soroltam (a részletes táblázatot a 2. melléklet 

tartalmazza): 

 Természeti tényezők (pl. meteorológia, topográfiai tényezők) 

 Lokációspecifikus tényezők (pl. szállítási, energetikai infrastruktúra, fogyasztók, 

erőművek közelsége) 

 Gazdasági tényezők (pl. kiadások és bevételek, megtérülési idő, IRR) 

 Támogatások (pl. mérték, kiszámíthatóság) 

 Környezeti, társadalmi tényezők (pl. adminisztratív eljárások, kapcsolatok, 

környezeti hatások, társadalmi elfogadottság) 
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6.3.2. A telepítési tényezők abszolút és relatív sorrendjének felállítása 

A válaszok értékelésének egyik lehetséges módja a válaszadók által adott értékelések 

átlagának kiszámítása kérdésenként, majd az így meghatározott átlagok alapján a szempontok 

között sorrend felállítása. Ezt nevezzük abszolút sorrendnek. 

Az ún. relatív sorrend felállítása az alábbiak szerint történt: 

A megkérdezett erőművek telepítési tényezői közül kiválasztottam az öt legfontosabbat, és 

ezeket sorrendbe állítottam. Ebben az esetben nemcsak az számít, hogy az első öt közé melyik 

szempont került be, hanem az is, hogy az hányadik helyen szerepel. Ezért ennek a 

feldolgozása úgy történt, hogy az egyes helyeken megjelölt szemponthoz súlyt rendeltem: az 

első helyen öt, a második helyen négy súly lett hozzárendelve válaszadónként a kiválasztott 

szemponthoz, és így tovább. A végén kérdésenként összegeztem a súlyokat, amely után 

sorrendbe rendeztem a kérdéseket. 

 

6.3.3. A válaszadói hibák kiszűrése 

Megjegyzendő, hogy válaszadói hiba miatt, illetve a kérdőív struktúrájából fakadóan több 

megújuló technológia esetében is előfordult, hogy főkategóriát választottak ki telepítési 

tényező helyett, illetve a pénzügyi támogatás nélküli esetben is a támogatások főkategóriába 

tartozó telepítési tényezőt említettek meg. Ezen válaszadói hibákat oly módon szűrtem ki, 

hogy a helytelen válaszokat kihagytam az elemzésből. Ezt a módszert alkalmaztam minden 

megújuló technológia esetében. 
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7. A KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREMÉNYEI 

A telepítési tényezőket megújuló energia technológiánként külön-külön elemeztem, 

egymástól lényegesen eltérő jellegük miatt. Amint korábban említettem, az eredmények 

aggregálására ez esetben nincs lehetőség. A telephelyi szempontok közül a pénzügyi 

ösztönzők állnak a fő fókuszban, ezért e tényezőt külön alfejezetben is tárgyaltam. 

A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. az egyes csoportokba sorolt telepítési 

tényezőkhöz rendelt átlagpontszámokat mutatja be, megújuló technológiánkénti bontásban. 0-

5-ig terjedő skálán lehetett választ adni, ahol 0 a legkevésbé fontos érték, 5 pedig a 

legfontosabb. A biogázokat (depóniagáz, szennyvízgáz, egyéb biogázok) a reprezentativitás 

érdekében egységesen kezeltem. 
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26. táblázat: A kérdőívre válaszoló megújuló erőművek által adott átlagpontszámok telepítési tényezőnként és megújuló technológiánként, 

csoportokba rendezve 

Telepítési tényezők csoportja Telepítési tényező Biomassza Biogázok Napenergia Szélenergia Vízenergia 

Természeti tényezők 

Meteorológiai tényezők 0 0,5 3 4,7 3,4 

Topográfiai tényezők 0 0,7 1,8 4,3 3 

Elérhető energiaforrások 5 4,7 2,6 4,7 4,4 

Lokációspecifikus tényezők 

Szállítási infrastruktúra 4,5 1,4 2,2 2,7 3 

Energetikai infrastruktúra 5 4,7 4,7 3,3 5 

Környezeti előírások 5 2,4 3,6 3,3 3,4 

Földterület elérhetősége 4,8 2,7 4,1 3,7 4,4 

Fogyasztók közelsége,                           

villamosenergia-/hőpiac nagysága 
4,8 1,6 1,3 0,5 1,8 

Azonos típusú erőművek közelsége 1 0,5 0,9 0,7 0 

Más típusú erőművek közelsége 4,5 0,5 0,8 0,2 0 

Gazdaságossági tényezők 

Földvásárlás költsége 1 0,1 3,1 2,5 3 

Hálózati csatlakozás költsége 1,5 4,4 3,6 3,7 3,4 

Földbérlet költsége 1 1,9 2 2,8 1,8 

Helyi adók 2 2,3 1,8 1 1,8 

Biomassza, biogáz alapanyag költsége 5 4,3 0,4 0 0 

Vízhasználati díj 3 0,4 0,3 0 3 

Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára 5 4,4 4,8 5 3 

Maradékanyagok értékesíthetősége 3 1,2 0,8 0,2 2 

Megtérülési idő 5 4,9 4,6 4,8 4 

Belső megtérülési ráta (IRR) 5 4,8 4,4 5 2,4 
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Telepítési tényezők csoportja Telepítési tényező Biomassza Biogázok Napenergia Szélenergia Vízenergia 

Környezeti, társadalmi tényezők 

Környezeti hatások 5 3,1 3,5 2,8 2,2 

Erőmű társadalmi elfogadottsága 5 2,7 3,3 2,7 3,8 

Társadalmi felelősségvállalás 5 3,6 4,3 4 5 

Biomassza/biogáz esetén beszállítói kapcsolatok 5 3 1 0 0 

Elosztókkal való kapcsolat 1 2,7 2,8 2,3 3,4 

Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat 5 2,7 3,7 4,2 3 

Egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolat 1 1,8 2 2 1,8 

K+F bázis 0,8 1,1 2 1,3 0 

Energetikai együttműködési klaszterek 0,5 0,9 2 1,5 0 

Adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartama, 

komplexitása 
5 3,3 3,7 3,2 3,4 

Szakképzett munkaerő elérhetősége 4,8 1,5 1,3 0 3,8 

Országspecifikus kockázatok 3 0,9 3 2,5 3,8 

Támogatások 

Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke 5 3,8 3,7 3,2 3,8 

Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, 

hosszú távú fenntarthatósága 
4,3 4,6 4,2 5 3 

Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek 3,3 3,6 3,7 3 1,8 

Elérhető adókedvezmények 3,3 3,8 3,2 2,7 1,8 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7.1. Biomassza erőművek 

A kérdőívre kilenc megkérdezett biomassza erőmű közül négy válaszolt (44%-os kitöltési 

arány). A válaszoló biomassza erőművek fele nagyvállalat, fele pedig mikrovállalat, 

mindegyik konszern része, és többségük rendelkezik energetikai tapasztalattal. Mind a négy 

válaszoló biomassza erőmű engedélyköteles, azaz 0,5 MW feletti beépített teljesítménnyel 

rendelkezik. 

 

7.1.1. Abszolút sorrend 

A négy válaszadó biomassza erőmű esetében a legfontosabb szempontok között 

környezeti, társadalmi tényezők éppúgy megtalálhatóak, mint gazdasági tényezők, illetőleg 

lokációspecifikus tényezők (ld. 3. melléklet).  

A természeti tényezők közül csak egy fontos, az alapanyag elérhetősége, továbbá 

hangsúlyosak még a támogatások. Mivel az abszolút sorrend első tizennégy helyén 

„holtversenyben” 5-ös átlagpontszámmal szerepelnek a telepítési tényezők, az abszolút 

sorrend tekintetében nem tudjuk kiemelni az első öt legfontosabb telepítési tényezőt. 

A biomassza erőművek a természeti tényezőket átlagosan 1,7-re értékelték. Ezen belül az 

elérhető energiaforrásokat egységesen 5-re, a másik 2 tényezőt (meteorológiai tényezők, 

topográfiai tényezők) egyöntetűen 0-val értékelték az üzemeltetők. Ezek a tényezők ugyanis 

inkább az időjárásfüggő erőművek, tehát a nap- és a szélerőművek szempontjából 

meghatározó tényezők. 

A lokációspecifikus tényezőket átlagosan 4,2-re értékelték. Ezek közül 5-ös 

átlagpontszámot ért el az energetikai infrastruktúra és a környezeti előírások. Megjegyzendő, 

hogy a biomassza erőművek esetében a villamos energia értékesítésén kívül még a hő 

értékesíthetősége jelentheti a fő bevételforrást. Magas pontszámot kapott a szállítási 

infrastruktúra, illetőleg a más típusú erőmű közelsége is. Az egyéb erőművek jelenléte 

feltételezhetően azt jelenti, hogy már létezik kiépült szállítási, illetve villamos hálózat, 

úgyhogy nem az új beruházónak kell az infrastruktúra kiépítésének költségeit és 

adminisztratív terheit állni. Az azonos típusú erőművek közelsége Magyarországon 

valószínűleg még nem kizáró tényező, tehát nem olyan erős az alapanyagért folytatott 

versengés. A környezeti előírások ennél a technológiánál szintén döntő fontosságú tényezők, 

mivel az égetésből származó emisszióra, a szállópor koncentrációra szigorú szabályozás 

vonatkozik. 
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A gazdasági tényezőket átlagosan 3,2-re értékelték a válaszadók. A legfontosabbnak a 

biomassza alapanyag költségét, a termelt villamos energia/hő értékesíthetőségét, a 

megtérülési időt, és a belső megtérülési rátát jelölték meg, amelyeknek a válaszadók külön-

külön a lehető legmagasabb (5) pontszámot adták. Biomassza tüzelésű erőmű esetében az 

egyik kulcskérdés az alapanyag rendelkezésre állása, az milyen távolságról szállítható be. A 

legkevésbé fontos a földvásárlás költsége, a hálózati csatlakozás költsége, a földbérlet 

költsége - mivel ezek a tényezők általában adottak a régebbi erőmű átalakításával - és a helyi 

adók. E tényezőket két részre osztva díjakra/költségekre és nyereségekre elmondható, hogy az 

utóbbiak (4,2) fontossága átlagosan 1,26-tal nagyobb a költségekhez (2,94) képest. A 

költségek közül kiemelkedő fontosságú az alapanyag és a beruházás költsége, ami alatt az 

üzem létesítésének költségét értik. A bevételek közül a legfontosabb a termelt villamos 

energia/hő értékesíthetősége, ára, ami a megtérülési időt és a belső megtérülési rátát döntően 

befolyásolja.  

A környezeti, társadalmi tényezők átlagosan 3,4-es értékelést kaptak. A környezeti, 

társadalmi tényezők között a legfontosabbnak a környezeti hatások (az erőmű 

technológiájából fakadóan, hiszen a biomassza égetés jelentősen befolyásolja a környezetében 

a szálló por koncentrációját), az erőmű társadalmi elfogadottsága, a társadalmi 

felelősségvállalás, beszállítói kapcsolatok, helyi önkormányzatokkal való kapcsolat, és az 

adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartama, valamint a szakképzett munkaerő 

elérhetősége bizonyult.  

A támogatások átlagosan a második legmagasabb, 3,9-es átlagpontszámot értek el a 

válaszoló biomassza erőművek körében. A legfontosabb tényező e csoportban a pénzügyi 

támogatások elérhetősége, mértéke (5-ös átlagpontszám), illetve a pénzügyi támogatási 

rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága (4,3). 

 

 

 

  



132 

 

7.1.2. Relatív sorrend 

A biomassza erőművek telepítésíti tényezőinek relatív sorrendjét felállítva az öt 

legfontosabb szempontot az alábbi Hiba! A hivatkozási forrás nem található. szemlélteti: 

19. ábra: A biomassza erőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb 

tényező (relatív sorrend)
57

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Míg az abszolút sorrendben a termelt villamos energia/hő értékesíthetősége és ára 

megelőzi a fogyasztók közelségét, illetve a villamosenergia- / hőpiac nagyságát, a relatív 

sorrendben fordított a helyzet (igaz, hogy ez esetben sem nagy a különbség az 

átlagpontszámok között). A pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke és a szállítási 

infrastruktúra esetében is ugyanez mondható el, de itt a relatív sorrendben nagyobb különbség 

adódott, mint az abszolút sorrendnél. Az abszolút sorrendben a pénzügyi támogatás magasabb 

értékelést kapott, mint a szállítási infrastruktúra, valamint a fogyasztók közelsége.  

A relatív sorrendben egyetlenegy elem sem került ki a környezeti, társadalmi tényezők 

közül, míg a lokációspecifikus tényezők közül kettő is megtalálható. Ezzel szemben az 

abszolút sorrendben a legmagasabb értékelést kapott szempontok közel fele a környezeti, 

társadalmi csoportba tartozik.  

A relatív sorrendben fontosabbnak bizonyult a fogyasztók közelsége a termelt villamos 

energia értékesíthetőségénél. Az abszolút sorrendben a pénzügyi támogatások még a szállítási 

infrastruktúránál és a fogyasztók közelségénél is lényegesebb tényezők.  

 

 

                                                           
57 Színmagyarázat: zöld – természeti tényezők, sárga – lokációspecifikus tényezők, kék - gazdaságossági tényezők, piros - 

támogatások, lila – környezeti, társadalmi tényezők, szürke – egyéb, a válaszadók által megadott tényezők. A disszertációban 

található összes ilyen jellegű ábrára ugyanez a színmagyarázat vonatkozik, ezért több helyütt nem kerül megismétlésre. 
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A négy válaszadó biomassza erőmű közül egy zöldmezős és három barnamezős beruházást 

találunk, így e szempont alapján csoportosítva is elemzem a vállalatok telepítést befolyásoló 

tényezőit (ld. alábbi Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

27. táblázat: A zöld- és barnamezős biomassza erőművek telepítését meghatározó 5 

legfontosabb tényező - válaszadók által megjelölt szempontok relatív sorrendje 

  Barnamezős beruházás Zöldmezős beruházás 

1. 
1.3. Elérhető energiaforrások (biomassza, biogáz, szél, nap, 

egyéb) 
2.3.1. Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára 

2. 
1.8. Fogyasztók közelsége, villamosenergia-/hőpiac 

nagysága 

2.7. Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke: pl. 

beruházási, működési 

3. 1.4. Szállítási infrastruktúra: pl. úthálózat, vasúthálózat 
1.3. Elérhető energiaforrások (biomassza, biogáz, szél, nap, 

egyéb) 

4. 2.3.1. Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára 
II/4 (1). Egyéb telepítési tényezők: (A távhőfogyasztók 

megítélése, hosszútávú biztonsága (lakossági, ipari)) 

5. 2.2.3. Biomassza, biogáz alapanyag költsége 2.5. Belső megtérülési ráta (IRR) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti legfontosabb telepítési szempontok között (relatív sorrend) nem szerepelnek a 

környezeti, társadalmi tényezők, így megállapíthatom, hogy ennél a technológiánál főként a 

biomassza anyag rendelkezésre állása, minősége, a termelt energia mennyisége, valamint 

a szállítási és értékesítési folyamatokhoz kapcsolódó műveletek a legmeghatározóbbak. 

Megjegyzendő, hogy a relatív sorrendben egyetlenegy társadalmi/környezeti tényező sem 

található, míg az abszolút sorrend elején, a lehető legmagasabb (5) átlagértékkel bíró 

szempontok között 4 darab ebbe a csoportba tartozó szempont van.  

A zöld- és barnamezős beruházások közötti legnagyobb eltérés az elosztókkal való 

kapcsolat, illetve az egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolat fontosságában 

érzékelhető: a régi, átalakított erőműveknek ezek a fajta kapcsolatok egyáltalán nem fontosak 

(0), míg az újonnan megvalósult biomasszás erőmű 4-es fontosságúnak tartja. A biomassza 

technológiára átalakított erőművek nem találták fontosnak az azonos típusú erőművek 

közelségét, míg a zöldmezős vállalat 4-es fontosságúnak értékelte. A hálózati csatlakozás 

költségét az új erőmű szintén jóval fontosabbnak értékelte, mint az átalakított erőművek (3 vs. 

1). 

Ezek az eltérések abból adódnak, hogy az újonnan épült erőműhöz ki kell építeni az 

infrastruktúrát, a hálózati csatlakozási pontot, amelyek költséges és időigényes folyamatok. 

Az új üzem létesítéséhez szükséges nagyobb tőkeigény látszik a megnevezett 5 legfontosabb 
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telepítési tényezőn is. A nagyobb költségek miatt a zöldmezős beruházásnál a megtérülési 

lehetőségek voltak a fontosabbak, míg a többi erőműnél az a tény, hogy a meglévő erőmű 

alkalmas-e a biomassza alapanyagra való áttérésre, tehát megvannak-e azok a tényezők, amik 

a gazdaságos alapanyag beszerzést biztosítják. A barnamezős beruházásoknál az első 

három helyen bizonyos természeti, lokációspecifikus tényezőket tartanak lényegesnek, 

míg a zöldmezős beruházás ötből négy helyen gazdasági, illetve támogatási tényezőket 

tart a legfontosabb, telepítést meghatározó tényezőnek. 

 

7.1.3. Csoportosító változók hatása a telepítési tényezők értékelésére 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

A kérdőíven – többek között – választ kellett adni olyan kérdésre, hogy „Az Ön cége jelen 

beruházást megelőzően folytatott-e tevékenységet az energetikai szektorban?”. Az erre adott 

válasz szerint két csoportra bontottam az erőműveket: tapasztalattal rendelkezőkre és nem 

rendelkezőkre.  

Első lépésben meghatároztam a 36 darab telepítési tényezőre adott értékelések átlagát az 

energetikai tapasztalattal rendelkezők és tapasztalattal nem rendelkező erőművek körében. 

Ebből az látszik, hogy összességében a tapasztalattal rendelkezők átlagosan fontosabbra 

értékelték a telepítési szempontokat, mint a tapasztalattal nem rendelkezők. Ezt 

követően célszerűnek láttam a korábban kialakított kérdéscsoportonként kiszámított átlagokra 

elvégezni az összehasonlítást.  

A tapasztalattal rendelkező biomassza erőművek fontosabbnak ítélték a 

támogatásokat, a környezeti, társadalmi tényezőket, illetve a gazdaságossági tényezőket 

is. A lokációspecifikus tényezőknél fordított a reláció. Annak bizonyítására, hogy az eltérés 

szignifikáns és statisztikailag igazolható-e, SPSS programmal statisztikai próbát végeztem. 

Mivel jelen esetben a vizsgálandó értékek nem normális eloszlásúak, így a t illetve az f próba 

nem alkalmazható, ezért a Mann-Whitney próba mellett döntöttem.  

A nullhipotézis az, hogy nincs különbség a tapasztalattal rendelkezők és nem rendelkezők 

között. A vizsgálat eredményeképpen a SIG értéke 0,802 lett, amely azt jelenti, hogy a 

nullhipotézis igaz, tehát megtarthatjuk azt, azaz nincs szignifikáns, statisztikailag 

igazolható különbség a tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező biomasszás 

erőművek között a telepítési tényezők értékelését tekintve.  
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A válaszadó biomassza erőművek közül egyedül a zöldmezős beruházással megvalósult 

erőmű üzemeltetőjének volt tapasztalata az energetikai szektorban, a többi barnamezős 

beruházással létesült erőmű nem rendelkezett tapasztalattal. Ebből következően külön nem 

térek ki a tapasztalat meglétének az elemzésére, mert a zöldmezős beruházás a tapasztalattal 

rendelkezővel egyenértékű, a barnamezős pedig a tapasztalat nélküli csoportot jelenti.  

Az elemzés során megállapítást nyert, hogy a létszám alapján történő megbontás elegendő 

250 fő feletti és ez alatti kategóriákra, nincs értelme 250 fő alatt megkülönböztetni további 

kategóriákat.  

A választ adó biomassza erőművek mindegyike konszern része, illetve 0,5 MW feletti 

teljesítményű erőmű, így az említett változók mentén történő elemzéstől eltekintettem. 

 

7.1.4. A pénzügyi támogatások hatása a telepítési tényezők fontosságára 

Említések gyakorisága 

A kérdőívben olyan kérdés is szerepelt, hogy ha pénzügyi támogatás nélkül valósította 

volna meg a beruházást a befektető, úgy hogyan változna az öt legfontosabb telepítési tényező 

sorrendje. A felmérésbe bevont biomassza erőművek mindegyike megválaszolta az ide 

vonatkozó kérdést, azonban az elemszám (4) nem teszi lehetővé az esetleges különbség 

statisztikai módszerrel történő alátámasztását. A válaszok kiértékelésének egyik lehetséges 

módszere, ha az említések gyakorisága szerint állítjuk sorrendbe a telepítési tényezőket, 

eltekintve attól, hogy hányadik helyen említették meg a válaszadók. Az így kapott, pénzügyi 

támogatással és anélkül kialakult relatív sorrendeket az alábbi Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található. hasonlítja össze. 

20. ábra: A biomassza erőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendje az említés gyakorisága szerint, pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül 

(jobb oldali ábra)
 

  
Forrás: Saját szerkesztés 
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Ezek alapján megállapítható, hogy ha nem lenne pénzügyi támogatás, akkor ugyan az 

elérhető energiaforrások lennének a legfontosabbak, de a termelt villamos energia/hő 

értékesíthetőségénél fontosabb lenne a biomassza alapanyag költsége. Gyakorlatilag 

egyéb eltérés a két eset között nem figyelhető meg a telepítési tényezők sorrendjében.  

Súlyozott rangsor 

Ha a válaszadók által kiválasztott öt legfontosabb telepítési tényezőt súlyozottan veszem 

figyelembe (az adott kérdőíven nemcsak előfordul-e, hanem számít az is, hogy hányadik 

helyen említik meg), akkor az így kialakult relatív sorrendek a pénzügyi támogatással és a 

nélkül történő megvalósulás esetekre külön-külön bemutatva a következő ábrákon láthatóak: 

21. ábra: A biomassza erőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendje (súlyozott rangsor) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb oldali 

ábra) 

  
Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti ábrákat összehasonlítva megállapítható, hogy egyedül az 5. helyen van különbség: a 

pénzügyi támogatás helyét a biomassza alapanyag költsége vette át.  

7.2. Biogáz erőművek 

A biogáz energiahordozót hasznosító erőművek közül 15 üzem válaszolt a kérdőívben 

feltett kérdésekre. Ez 3 egyéb biogázt, 8 depóniagázt és 4 szennyvízgázt hasznosító erőművet 

jelent. A válaszolási arány ily módon alacsony, összességében csupán 21%-os, a legmagasabb 

válaszolási hajlandóság a szennyvízgáz üzemek körében volt tapasztalható (36%). 

A biogáz erőművek külön történő vizsgálata a kis elemszám miatt nem hozott volna 

reprezentatív eredményt, így összevontam őket és a továbbiakban a „biogáz” összefoglaló 

név használata a háromféle biogáz típust együtt jelenti. Az erőművek összevonása azon 

alapul, hogy mindhárom típus biogáz (biometán) energiahordozót állít elő és hasznosít 

gázmotorban, csak a biogáz erőművek általában állattartó üzemekből, a depóniagázosok 

hulladéklerakókból és a szennyvízgázosok szennyvíztisztítókból nyerik az alapanyagukat. 
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Ezek az üzemek általában nem fő tevékenységként végzik az energia előállítást (egyes biogáz 

üzemek kivételével), hanem kiegészítő tevékenységként a hulladékanyaguk kezelése céljából. 

A válaszoló biogáz erőműveket üzemeltető cégek túlnyomó többsége mikrovállalat, 250 fő 

alatti létszámmal. Több mint 90%-uk nem rendelkezik korábbi energetikai tapasztalattal. A 

válaszoló biogáz erőművek nagyjából fele-fele arányban (53, illetve 47%) engedély-, illetve 

nem engedélykötelesek (0,5 MW beépített teljesítmény felett, valamint alatt). 

A biogáz erőművek közül csak három, a depóniagáz hasznosító vállalat vizsgált 

település/kistérségnél nagyobb szintet a telepítési lehetőségek tárgyalásánál, ami azért 

fordulhatott elő, mert a depóniagáz energetikai hasznosítására általában külső üzemeltetők 

ruháznak be, ellenben a többi termelő a saját telephelyén létesíti az energiatermelő 

berendezését. Utóbbi oka az, hogy a biogáz üzemeknél az alapanyag saját forrásból származik 

(mezőgazdasági, állattartási tevékenységből) lévén, hogy ezek az üzemek meglévő, említett 

tevékenységet folytató telepeken létesültek. 

7.2.1. Abszolút sorrend 

A telepítés helyét meghatározó öt legfontosabb tényező között – a többi megújuló 

technológiával ellentétben – kiegyenlített arányban szerepelnek természeti, lokációspecifikus 

tényezők és gazdasági tényezők, illetve környezeti, társadalmi tényezők is előfordulnak.  

Ennél a technológiánál is megfigyelhető, hogy a korábbi tapasztalattal rendelkező erőmű 

az öt legfontosabb helyből négyre gazdasági tényezőket sorolt. A többi biogáz üzem számára 

a legfontosabb telepítési tényező az elérhető erőforrások és az energetikai infrastruktúra, 

továbbá a termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára és a hálózatra csatlakozás 

költsége. (ld. alábbi ábra) A tapasztalatlan beruházóknál a hulladékanyaguk 

felhasználhatóságán volt a hangsúly, míg a tapasztalt beruházóknál a megtérülés és a 

gazdaságos üzemeltethetőség volt a fontos szempont. 
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22. ábra: A biogáz erőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb tényező 

(abszolút sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A biogáz erőművek a természeti tényezőket, illetve a lokációspecifikus tényezőket 

átlagosan egyaránt 1,7-1,7-es fontosságúra értékelték. A biomassza erőművekhez 

hasonlóan a természeti tényezők közül egyedül az elérhető energiaforrásokra adták a 

lehető legmagasabb értékelést, míg a legkevésbé fontosnak a meteorológiai tényezőket, a 

topográfiai tényezőket (amelyek az időjárásfüggő erőművek számára meghatározó tényezők) 

értékelték.  

A lokációspecifikus tényezőket vizsgálva elmondható, hogy a biogáz üzemeknél ebben a 

kérdéskörben a legfontosabb szempont az energetikai infrastruktúra, a villamosenergia-

hálózathoz való csatlakozás lehetősége, illetve a hálózati csatlakozási pont távolsága volt. 

A fogyasztók közelségét, a villamosenergia-/hőpiac nagyságát és az azonos/más típusú 

erőművek közelségét értékelték a legkevésbé fontosnak. 

Az azonos típusú erőművek közelsége a konkurencia szempontjából fontos lehet, ha 

beszállítókkal dolgoznak az erőművek, de ez a legkevésbé jellemző. Egyaránt fontosnak 

találták viszont az elérhető energiaforrásokat és az energetikai infrastruktúrát, hiszen ha 

messze található a csatlakozási pont az erőmű tervezett helyétől, akkor a hálózathoz 

csatlakoztatás adminisztrációs problémákkal és nagy beruházási költségekkel jár. 

Egy depóniagáz létesítményüzemeltető kiemelte az egyéb telepítési tényezők között, 

hogy fontosnak tartja a hulladéktelepre beérkező hulladék minőségét is.  

 Az energetikai szektorban korábbi tapasztalatot szerzett egyik üzemeltető jóval 

fontosabbnak ítélte meg a szállítási infrastruktúrát – amely a zavartalan alapanyag ellátás 

miatt fontos – és a szakképzett munkaerő elérhetőségét, mint a többi üzemeltető. A 

szakképzett munkaerő a fermentor jó állapotának megőrzése miatt fontos, hiszen ha nem 
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megfelelő az alapanyag adagolása vagy hirtelen új típusú érkezik, akkor a bakterioflóra 

kihalhat, így az új törzs elszaporodásáig az üzem nem termel, veszteségessé válik. 

A gazdasági tényezőket a biogáz erőművek a támogatások (3,4) után a második 

legmagasabb átlagos pontszámmal értékelték (2,4). A biomassza erőművekhez hasonlóan e 

kategóriában a legmagasabb értékelést a megtérülési idő, belső megtérülési ráta, termelt 

villamos energia/hő értékesíthetősége valamint a biomassza, biogáz alapanyag költsége kapta. 

Azonban a biomassza erőművekkel ellentétben egy másik szempontot, a hálózati csatlakozás 

költségét is fontosnak ítélték. Egyáltalán nem találták lényegesnek a földvásárlás költségét, 

hiszen általában saját területre, meglévő egyéb üzem mellé települnek. Megjegyzendő 

azonban, hogy a bevételekkel kapcsolatos tényezők döntő fontosságúak.  

Amennyiben az egyéb (tenyésztelepi) biogáz erőművek – ellenben a szennyvíz- illetve 

depóniagáz erőművekkel, amelyeknél ez nem probléma – nem találnak ingyenes beszállítót, 

akkor veszteséges a fenntartásuk. Ennek okán az egyéb biogáz üzemek nagyobb 

fontosságúnak ítélték meg a támogatási rendszert és egyéb támogatási formákat. 

Feltehetően ez abból is fakad, hogy kevésbé gazdaságosan üzemelnek.  

Technológiánként a leglátványosabb különbség az egyes üzemek között a 

maradékanyagok értékesíthetőségének fontosságában nyilvánul meg, amely tényező csak 

az egyéb biogáz erőműveknél lényeges fontosságú. A szennyvízgáz- és hulladéklerakó 

telepek ugyanis energetikai felhasználással épphogy csökkentik a maradékanyag mennyiségét, 

viszont a biogáz üzemek számára nehézséget okoz a környezeti előírások és a lakosság 

tájékozatlansága miatt a ki nem erjedt komposzt elhelyezése.  

A megtérülési idő rendkívül fontos (az abszolút sorrendben az első helyen végzett) a 

biogáz üzemek szempontjából, amellyel összefüggésbe hozható a támogatási rendszer és a 

kedvezményes hitelek döntő szerepe. 

A környezeti, társadalmi tényezőket átlagosan 2-es pontszámmal értékelték a biogáz 

üzemek. Ezen belül az átlagosnál csupán alig magasabbra értékelték a társadalmi 

felelősségvállalást, adminisztratív eljárásokat, környezeti hatásokat és a beszállítói 

kapcsolatokat – ellenben a biomasszás erőművekkel, ahol ezek a tényezők a legfontosabbak 

közé tartoztak. 

Az egyéb (tenyésztelepi) biogáz üzemek számára jóval fontosabbak a fejlesztési 

lehetőségek, mint például a K+F bázis és az egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való 

kapcsolattartás, illetve a beszállítókkal való kapcsolat, mint a szennyvízgáz és depóniagáz 

erőműveknek, amelyet a metán és biogáz kinyerés optimalizálásának kutatása és a tisztítási 
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technológiák fejlesztése iránti igény magyarázhat. A beszállítókkal való kapcsolattartás eltérő 

fontossága elsősorban annak tudható be, hogy az egyéb (tenyésztelepi) biogáz üzemek 

gyakran veszik a szerves hulladékot, így fontos számukra az olyan beszállító, akitől legalább 

ingyen nyerhetnek alapanyagot.  

A biogáz üzemek a támogatások az átlagosnál fontosabbra értékelték (átlagosan 3,4 

pont). A támogatásokon belül a pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú 

fenntarthatósága a legfontosabb, és csak utána következik – átlagosnak értékelve – a pénzügyi 

támogatások elérhetősége, mértéke (a biomassza erőműveknél fordított volt a sorrend). 

 

7.2.2. Relatív sorrend 

A relatív sorrend tekintetében már a természeti tényező (elérhető energiaforrás) 

bizonyul a legfontosabbnak – szemben az abszolút sorrenddel, ahol gazdasági tényező állt a 

fontossági sor elején. Ettől szinte alig marad el egy lokáció-specifikus tényező (energetikai 

infrastruktúra), illetve gazdasági tényező (termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára). 

Fontos megjegyezni, hogy a relatív sorrendben az öt legfontosabb közé nem került be az 

abszolút sorrendben elöl álló megtérülési idő, illetve belső megtérülési ráta. (ld. Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.) 

23. ábra: A biogáz erőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb tényező 

(relatív sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

7.2.3. Csoportosító változók hatása a telepítési tényezők értékelésére 

A biogáz erőműveket jellemzően két csoportra bontottam a csoportosító változókra adott 

válasz alapján. Mindkét csoport esetében a telepítési tényezők csoportosítása segítségével az 

azonos csoportba tartozó tényezőkre adott értékeléseknek kiszámítható az átlaga. 
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Tapasztalat az energetikai szektorban 

A biomassza erőművekhez hasonlóan a biogáz erőműveket is „Az Ön cége jelen 

beruházást megelőzően folytatott-e tevékenységet az energetikai szektorban?” kérdésre adott 

válaszok alapján két csoportra választottam szét, és azokon belül meghatároztam a korábban 

bemutatott kérdéscsoportonként a telepítési tényezőkre adott értékelések átlagát.  

A telepítési tényezők átlaga a két vizsgált csoportban közel egyforma lett (2,6-2,5). A 

tapasztalattal nem rendelkezők sokkal fontosabbnak ítélték meg a támogatások körébe 

tartozó szempontokat, mint a tapasztalattal rendelkezők. A nullhipotézis most is az, hogy 

nincs különbség az igen és a nem választ adók értékelése között. A Mann-Whitney próbát 

lefuttatva a SIG értékére 0,932 kaptam, amelyből az következik, hogy a nullhipotézis igaz: 

nincs szignifikáns, statisztikailag igazolható különbség a tapasztalattal rendelkező és 

nem rendelkező biogáz erőművek között.  

 

Konszern része-e 

Összességében azok a cégek, amelyek nem részei valamilyen konszernnek, átlagosan 

valamivel magasabb értékelést adtak (2,7), mint azok, amelyek részei konszernnek (2,2). A 

környezeti, társadalmi tényezőknél figyelhető meg a legnagyobb különbség. Azt, hogy az 

eltérés szignifikáns, azaz statisztikailag igazolható-e, ismét Mann-Whitney próbával 

ellenőriztem. A nullhipotézis szerint nincs különbség az igen és a nem választ adók között. A 

SIG értéke 0,242 lett, tehát a nullhipotézis igaz, azaz nincs statisztikailag igazolható 

különbség a konszernhez tartozó és nem tartozó biogáz erőművek között.  

 

Erőmű mérete (villamos teljesítmény) 

 A 0,5 MW feletti és az alatti beépített villamos teljesítményű erőművek által külön-külön 

adott értékeléseknek meghatároztam az átlagát. A teljesítmény határ megválasztása a 

szabályozói környezethez igazodik: 0,5 MW alatti erőmű létesítése nem kötött engedélyhez, 

az e felettiek létesítéséhez (de 50 MW alatt) kiserőművi összevont létesítési és működési 

engedélyt kell kérni. 

A környezeti és a lokációspecifikus tényezők valamivel fontosabbak a 0,5 MW feletti 

biogáz erőművek esetében, mint az ennél kisebb erőműveknél. A másik 3 kérdéscsoportba 

tartozó telepítési tényezők a 0,5 MW alattiaknak fontosabbak, mint az e felettieknek. A 

nullhipotézis az, hogy nincs különbség a 0,5 MW felettiek és az ez alatti erőművek között. A 
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SIG értéke 0,542 lett, vagyis nincs statisztikailag igazolható különbség az engedélyköteles 

és a nem engedélykötelesek erőművek értékelései között. 

 

 Foglalkoztatottak létszáma 

A biogáz erőművet üzemeltető cég által foglalkoztatottak száma alapján 250 fő alattiakra 

és e felettiekre bontottam a biogázos erőműveket, és ezek körében számoltam ki az 

értékelések átlagpontszámait. Ennek alapján a biogáz erőművet üzemeltető kisebb cégek 

átlagosan sokkal fontosabbnak találták a támogatások szerepét. A többi csoportban nincs 

lényeges különbség a cégméret alapján. A SIG értéke 0,509 lett, tehát nincs statisztikailag 

igazolható különbség a foglalkoztatottak létszáma alapján az értékelések átlagpontszámai 

alapján. 

 

7.2.4. A csoportosító változóknak a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendjére gyakorolt hatásának vizsgálata 

A kérdőívre válaszoló biogáz erőművek fenti szempontok szerinti csoportosítása alapján 

külön-külön felállítható a telepítési tényezők relatív (súlyozott) sorrendje. Az alábbiakban 

ezen eredményeket kívánom szempontrendszerenként bemutatni. 

 

Foglalkoztatottak létszáma 

A hálózati csatlakozás költsége a nagyvállalatoknál (<250 fő foglalkoztatott) a 

legfontosabb, a kisvállalatok esetében azonban ez a telepítési tényező nem szerepel az első öt 

legfontosabb között. A kis szervezeteknél az elérhető energiaforrások fontosabbak az 

energetikai infrastruktúránál, a nagy szervezeteknél egyformán fontosak. Mindkét 

csoportnál az előbb említett két szempontot követi a termelt villamos energia/hő 

értékesíthetősége.  

 

Konszern része-e? 

A konszern részét képező, biogáz erőművet üzemeltető szervezeteknek az elérhető 

energiaforrások a legfontosabbak, ezzel szemben ez a tényező csupán az 5. helyen szerepel 

a nem konszern szervezeteknél. A termelt villamos energia / hő értékesíthetősége 

fontosabb az energetikai infrastruktúránál a konszernek körében, mint a nem 

konszerneknél. A nem konszernek között a legfontosabb tényező az energetikai infrastruktúra 

volt. A konszernek esetében az öt legfontosabb telepítési tényező között szerepel még a 
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biomassza, biogáz alapanyag költsége, a nem konszerneknél nem került be az első öt közé. 

A hálózati csatlakozás költsége fontos a nem konszernek körében, de a konszerneknél már 

egyáltalán nem fontos.  

 

Erőmű mérete (villamos teljesítmény) 

A 0,5 MW alatti beépített villamos teljesítményű biogáz erőművek esetében a termelt 

villamos energia értékesíthetősége/ára az elsődleges telepítési tényező, és csak a harmadik 

az elérhető energiaforrások, a 0,5 MW felettieknél azonban épp fordított a sorrend. A második 

helyen mindkét csoportnál egyaránt az energetikai infrastruktúra áll. A 0,5 MW alattiaknál 

fontos még az alapanyag költsége, a 0,5 MW felettieknél azonban egyáltalán nem, nem is 

említették meg. A hálózati csatlakozás költsége mindkét csoportnál bekerült az első öt, illetve 

a kisebb erőművek esetében az első hat legfontosabb tényező közé. A 0,5 MW alattiaknál 

meg kell említeni még az egyéb telepítési tényezőket, mint az öt legfontosabbak egyikét, 

amely a válaszadók szerint a hulladéklerakóra behordott hulladék mennyisége, összetétele, 

gázprognózisa volt. A megtérülési idő a 0,5 MW felettieknél az öt legfontosabbak egyike (5. 

helyen), a 0,5 MW alattiaknál a 6. helyre került.  

 

7.2.5. A pénzügyi támogatások hatása a telepítési tényezők fontosságára  

Említések gyakorisága 

A választ adó 16 biogáz üzem közül csupán 4 töltötte ki a pénzügyi támogatás nélküli 

esetre vonatkozó kérdést. A relatív sorrend felállítása a biomassza erőművekhez hasonlóan 

történt: az említések gyakorisága szerint állítottam sorrendbe a telepítési tényezőket, 

eltekintve attól, hogy hányadik helyen említették meg a válaszadók. 
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24. ábra: A biogáz erőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(említések gyakorisága szerint) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb 

oldali ábra) 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti Hiba! A hivatkozási forrás nem található. kitűnik, hogy ha nem részesültek 

volna pénzügyi támogatásban a biogáz üzemek, akkor inkább a gazdaságossági tényezők 

fontosak. A hálózati csatlakozás költsége, ami pénzügyi támogatással az első helyen 

szerepelt, csupán a 3. legfontosabbnak bizonyult – megelőzte a termelt villamos energia 

értékesíthetősége, illetve a belső megtérülési ráta.  

Ha megvizsgáljuk, hogy melyik telepítési tényezőnél van a legnagyobb eltérés, akkor az 

energetikai infrastruktúrát kell kiemelnünk: a pénzügyi támogatás nélküli esetben ugyanis 

nem említik, míg pénzügyi támogatással még a harmadik helyen szerepelt. kjkjjSzignifikáns, 

statisztikailag igazolható lett a különbség az alábbi esetekben: 

 Az energetikai infrastruktúra és a hálózati csatlakozási költségek sokkal jobban 

számítanak, ha van pénzügyi támogatás. 

 A belső megtérülési ráta (IRR) a támogatás nélküli esetben sokkal fontosabb, mint 

támogatással. 

 

Súlyozott rangsor 

A biomassza erőművekhez hasonlóan a válaszadók által kiválasztott öt legfontosabb 

telepítési tényezőt súlyozottan is figyelembe lehet venni, tehát az említések gyakoriságán túl 

számolunk azzal is, hogy hányadik helyen választották ki az adott telepítési tényezőt (ún. 

súlyozott rangsor). Az alábbi 25. ábrán láthatóak az eredmények, szintén csak azokra a 

válaszadókra vonatkozólag, akik a pénzügyi támogatás nélküli esetre is kitöltötték a kérdőív 

ide vonatkozó részét.  
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25. ábra: A biogáz erőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(súlyozott rangsor) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb oldali ábra)  

  

Forrás: Saját szerkesztés 

Jól látható, hogy pénzügyi támogatás nélkül a korábban legfontosabb tényezőként szereplő 

energetikai infrastruktúra csak a negyedik helyre szorul vissza, a hálózati csatlakozás költsége 

pedig egyáltalán nem szerepelne az első öt tényező között. Ehelyett a termelt villamos 

energia értékesíthetősége bizonyulna a legfontosabbnak. Olyan gazdaságossági 

szempontok válnának még fontossá, mint például a belső megtérülési ráta és a megtérülési 

idő. 

7.3. Naperőművek 

A naperőművek esetében volt tapasztalható a legmagasabb válaszadási arány: több mint a 

felük (57%) töltötte ki a kérdőívet. 

A 86 válaszadó naperőmű közül mindössze hét darab rendelkezik 0,5 MW-nál nagyobb 

beépített teljesítőképességel, a többség 0,5 MW alatti nem engedélyköteles kiserőmű. 

A válaszadó naperőművek többsége (79%) mikrovállalat, így zömével 250 fő alatti a 

foglalkoztatottak száma. Túlnyomó többségük (99%) nem konszern része. Korábbi 

energetikai tapasztalattal általában ezek a naperőművek nem rendelkeznek (72%-os 

arányban). 

7.3.1. Abszolút sorrend 

Az alábbi 26. ábra alapján kijelenthető, hogy az abszolút sorrend tekintetében a 

gazdaságossági tényezők vannak túlsúlyban az öt legfontosabb telepítési tényező között. 

Azonban egy lokáció-specifikus tényező (energetikai infrastruktúra) is bekerült a 

legfontosabb szempontok közé (második helyen). A legfontosabb tényező a válaszadó 

naperőművek szerint a termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára. Mérvadó 

továbbá a megtérülési idő és a belső megtérülési ráta. Érdekes módon az ötödik helyen egy 

környezeti/társadalmi tényező szerepel (társadalmi felelősségvállalás). A naperőművek 
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esetében is megfigyelhető, hogy a korábbi tapasztalattal rendelkező üzemeltetők inkább 

gazdaságossági szempontokat tartanak szem előtt. 

26. ábra: A naperőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb tényező 

(abszolút sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A naperőmű üzemeltetők a természeti, illetőleg a lokációspecifikus tényezőket a 

vártnál kevésbé fontosnak ítélték meg (átlagosan 2,5 pont mindkét tényezőcsoport 

esetében). A lokációspecifikus tényezőkön belül egészen különös, hogy csak az energetikai 

infrastruktúrát és a földterület elérhetőségét tartják kiemelt fontosságúnak. A földbérlet 

költsége az átlagos összesítésben csak 1,99-es fontosságot kapott, ám ha ezt kettébontjuk a 0,5 

MW felettiekre és ez alattiakra, akkor látható, hogy előbbiekre ez a tényező 4,29-es, míg 

utóbbiaknál csupán 1-es fontosságú. Ez a különbség a naperőművek viszonylag nagy 

helyigényéből adódik.  

A természeti tényezőkön belül a meteorológiai tényezőket és az elérhető 

energiaforrásokat alig tartják fontosnak. Ebből arra lehet következtetni, hogy 

Magyarország területi kiterjedéséből adódóan az egyes régiók meteorológiai jellemzői (pl. 

napsütéses órák száma) hasonlóak.  

A gazdasági tényezők átlagosan 2,6-os értékelést kaptak. A legfontosabb gazdasági 

tényezők a termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára, a megtérülési idő és belső 

megtérülési ráta. Meg kell említeni, hogy az átlagosnál valamivel magasabb értékelést adtak 

a hálózati csatlakozás költségére.  

A technológia kezdőtőke igényéből fakadóan fontosnak tekintették a beruházással 

kapcsolatos költségeket és a megtérülési lehetőségeket, amelynél rendkívül fontos a termelt 

villamos energia/hő értékesíthetősége, ára. 
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A támogatásokon belül a pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatóságát, hosszú 

távú fenntarthatóságát emelték ki (átlagosan 4,2-re értékelték). Átlagnál magasabb (3,7-

3,7) értékelést kapott az elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek, és a pénzügyi 

támogatások elérhetősége, mértéke. A pénzügyi támogatásoknál fontosabbnak értékelték a 

rendszer kiszámíthatóságát, a biztos megtérülés reményében. 

A környezeti, társadalmi tényezőket átlagosan 2,7-es fontosságúnak értékelték. A 

legfontosabb környezeti, társadalmi tényező a társadalmi felelősségvállalás. Az átlagosnál 

fontosabbnak értékelték a helyi önkormányzatokkal való kapcsolatot, valamint az 

adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartamát, komplexitását.  

Az egyéb telepítési tényezők között felmerült az árnyékoló hatások elkerülése, a telepítésre 

szánt terület különleges jellege (régészeti, nagy aranykorona értékű, különösen alkalmas pl. 

rekultivált zagytározó), illetve egy válaszadó megemlítette, hogy születési helye határozta 

meg döntését, így a személyes motiváció is megjelent, mint telepítés helyét befolyásoló 

tényező (ld. Dusek 2013).
 58

 

A naperőművek telephelyválasztása során egy üzemeltető vizsgált Magyarországon 

kívüli országot, mégpedig Romániát. Mivel Romániában teljesen más a támogatási rendszer 

működése, így valószínűsíthető, hogy egyéb személyes kötődés miatt fontolta meg azt az 

országot is.  

A 86 naperőmű üzemeltető közül 14 vizsgált országos szintet a telepítésnél. Köztük jóval 

nagyobb arányban vannak, akik már folytattak e vállalkozást megelőzően is energetikai 

tevékenységet (50%). A válaszadók többsége egyébként középtérségi szintet vizsgált a 

beruházás megvalósítására. 

7.3.2. Relatív sorrend 

A naperőművek vonatkozásában is elkészítettem a telepítési tényezők relatív (súlyozott) 

sorrendjét, amelynek alapján az első öt legfontosabb telepítési tényezőt az alábbi 27. ábra 

szemlélteti. 

  

                                                           
58 Dusek 2013, 133. p. 
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27. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje a naperőműveknél 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az abszolút sorrenddel összehasonlítva megállapítható, hogy az első két helyen nincs 

különbség a szempontok sorrendje között: nemcsak a kérdéscsoport egyezik, hanem a konkrét 

telepítési tényező is ugyanaz. A harmadik helyen maradt egy gazdaságossági tényező, amely 

azonban a megtérülési idő helyett a hálózati csatlakozás költsége. A negyedik helyre a belső 

megtérülési ráta mint gazdaságossági tényező helyett egy lokációspecifikus szempont, a 

földterület elérhetősége került (hiszen mint korábban említettük, a naperőművek telepítése 

helyigényes). Az ötödik helyen egy természeti tényezőt, a meteorológiai szempontokat (pl. 

besugárzás) találunk. 

7.3.3. Csoportosító változók hatása a telepítési tényezők értékelésére 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

A tapasztalattal rendelkező szervezetek által adott értékelésből számított átlag majdnem 

1,5-szer nagyobb, mint a tapasztalattal nem rendelkezőek átlaga, valamint minden telepítési 

tényező csoport esetében nagyobb a tapasztalattal rendelkezők átlagpontszáma. A természeti 

tényezők esetében volt látható a legnagyobb eltérés: a tapasztalattal rendelkező 

naperőműves cégek ezeket ugyanis sokkal magasabb átlagpontszámmal értékelték. 

A „tapasztalt” üzemek számára szintén fontosabbak voltak az üzemidőt befolyásoló 

tényezők, illetve az értékesítés szempontjából a fogyasztók közelsége, villamosenergia-

/hőpiac nagysága és a más típusú erőművek közelsége. Ennek a tényezőnek a fontossága a 

biomassza erőművekhez hasonlóan abból adódhat, hogy a már működő erőműhöz kiépített 

infrastruktúra társul, tehát nem az új beruházónak kell állnia a kiépítés költségeit. A 

szakképzett munkaerőt szintén nagyobbra értékelték a tapasztalt üzemeltetők. 
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A nullhipotézis az, hogy nincs különbség a tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező 

naperőmű üzemeltetők között. A Mann-Whitney próbával végzett vizsgálat alapján az 

empirikus szignifikancia értéke 0,01, azaz a nullhipotézis nem igaz, elvetjük azt, és az 

alternatív hipotézis az érvényes: van különbség, és ennek a valószínűsége 99 %. 

 

A konszern részét képező cégek értékeléseinek az átlaga hasonló azok átlagához, amelyek 

nem részei konszernnek. A naperőművek közül csak egy része valamilyen konszernnek, ezért 

ennek a változónak a hatását nem vizsgáltam.  

 

Erőmű mérete (villamos teljesítmény) 

A 0,5 MW beépített teljesítmény feletti és alatti naperőművek által adott átlagpontszámok 

között csak nagyon kis eltérés mutatkozott összességében, illetve minden csoportosító 

kategória esetében. 

A nullhipotézis jelen esetben az, hogy nincs különbség a 0,5 MW feletti és ez alatti 

erőművek telepítési tényezőkre adott értékeléseinek az átlaga között. A Mann-Whitney 

próbával az empirikus szignifikancia szint 0,866 lett, azaz a nullhipotézis igaz: nincs 

szignifikáns különbség a kétféle méretkategória között. 

 

A cégek által foglalkoztatottak létszáma szerinti vizsgálattól eltekintettem, mert a választ 

adó naperőműves társaságok egy kivételével 250 fő alattiak.  

7.3.4. A csoportosító változóknak a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendjére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

A tapasztalattal rendelkező szervezeteknek a hálózati csatlakozási költsége a 

legfontosabb telepítési tényező, míg a tapasztalatlanok számára a termelt villamos energia 

értékesíthetősége és ára. A tapasztalt cégek esetében második helyre kerültek a 

meteorológiai tényezők, míg a tapasztalatlanok körében e tényező be se került az első öt hely 

közé. Kiemelendő még az energetikai infrastruktúra, mely a tapasztalt cégek esetében csak 

az ötödik helyen szerepel, míg a korábbi energetikai tapasztalattal nem rendelkező cégek 

esetében a második helyre került. 
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Beépített villamos teljesítmény 

Míg az 0,5 MW alatti beépített teljesítményű naperőművek számára az öt legfontosabb 

telepítési tényező egyike a hálózati csatlakozás költsége, addig a 0,5 MW feletti erőműveknél 

ez a tényező nem került be az első öt legfontosabb tényező közé. Az energetikai 

infrastruktúra, földterület elérhetősége, meteorológiai tényezők egymáshoz viszonyított 

sorrendje azonos a két csoporton belül. A 0,5 MW felettieknél a második legfontosabb 

tényezőnek bizonyult a belső megtérülési ráta, a 0,5 MW alattiaknál azonban csak átlagos 

súllyal bír. A nagyobb naperőművek számára a termelt villamos energia értékesíthetősége és 

ára került az első helyre, míg a kisebb naperőművek esetében az energetikai infrastruktúra 

megléte az elsődleges telepítési tényező. 

7.3.5. Pénzügyi támogatások hatása a telepítési tényezők fontosságára 

Említések gyakorisága 

47 darab naperőmű adta meg a pénzügyi támogatás nélküli esetre vonatkozólag a tényezők 

relatív sorrendjét. Az alábbi 28. ábra szemlélteti a pénzügyi támogatás melletti relatív 

sorrendtől való eltéréseket. 

28. ábra: A naperőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(említések gyakorisága szerint) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb 

oldali ábra) 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

Pénzügyi támogatás nélkül a társadalmi felelősségvállalás visszaszorult volna, nem 

került volna be az öt legfontosabb szempont közé. Az energetikai infrastruktúra, valamint a 

termelt villamos energia értékesíthetősége és ára a két legfontosabb tényező mindkét esetben, 

de a rangsorban felcserélődtek volna, ha a válaszoló naperőművek nem kaptak volna pénzügyi 

támogatást. Továbbá pénzügyi támogatás nélkül a meteorológiai tényezők hangsúlyosabb 

szerepet kaptak volna. 
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Azon szempontok esetében, ahol az előfordulás számában a legnagyobb eltérések voltak 

tapasztalhatóak a pénzügyi támogatás és anélküli esetben, Z-próba vizsgálatot végeztem, 

hogy igazoljam az eltérés szignifikáns voltát. Szignifikánsnak tekintettem azokat az eseteket, 

ahol a szignifikancia szint nem érte el az 5%-ot. A meteorológiai tényezőket például ötször 

említik a pénzügyi támogatás melleti esetben, de a pénzügyi támogatás nélküli esetben 16-

szor. A különbség 11, amely a naperőművek között a legnagyobb. 

A Z-próba vizsgálatot az https://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx oldalon 

elérhető programmal végeztem el. A SIG értéke 0,652% lett, amelyből az következik, hogy 

szignifikáns és statisztikailag igazolható a különbség.  

Nem végeztem el a Z-próbavizsgálatot az összes szempontra, hanem jellemzően 4, illetve 

annál nagyobb különbségekre. De próbaképpen elvégeztem 1 és 2 különbségekre is, és az 

eredmény a várakozásnak megfelelően nem igazolta a szignifikáns különbséget.  

Statisztikailag igazolható különbségek: 

 Pénzügyi támogatás nélküli megvalósuláskor a meteorológiai tényezők sokkal 

fontosabbak, mint támogatással.  

 Pénzügyi támogatás nélküli esetben kevésbé fontosak az energetikai infrastruktúrák 

és a környezeti előírások, mint támogatással.  

Statisztikailag nem igazolható különbség: 

 A földterület elérhetőségének fontossága tekintetében a pénzügyi támogatással és a 

nélkül történő megvalósulás esete között nincs statisztikailag kimutatható eltérés.  

 

Súlyozott rangsor 

A pénzügyi támogatás nélküli esetben a termelt villamos energia értékesíthetősége és ára 

fontosabb az energetikai infrastruktúránál. A hálózati csatlakozás költsége pénzügyi 

támogatás nélkül kikerülne az első öt telepítési tényező közül, helyét a megtérülési idő venné 

át. (ld. alábbi 29. ábra) 

  

https://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx
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29. ábra: A naperőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(súlyozott rangsor) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb oldali ábra)  

  

Forrás: Saját szerkesztés 

7.4. Szélerőművek 

A szélerőművek esetében volt tapasztalható a legalacsonyabb válaszadási arány: 44 

megkérdezett szélerőműből csupán 6 válaszolt, ami 14%-os arány. (Amennyiben a biogázokat 

nem összesítve vizsgáljuk, akkor csak a tenyésztelepi biogáz erőművek esetében volt még 

ennél is alacsonyabb a válaszolási hajlandóság, 8%). 

A kérdőívet kitöltő szélerőművek mindegyike 0,5 MW feletti beépített névleges villamos 

teljesítményű, közülük három erőmű konszern része, és három üzemeltető már rendelkezik 

korábbi energetikai tapasztalattal. 

7.4.1. Abszolút sorrend 

A szélerőművek által adott átlagos értékelések abszolút sorrendjét (ld. 6. melléklet) 

felállítva elmondható, hogy számukra a gazdaságossági, illetve a támogatásokhoz kapcsolódó 

tényezők a legfontosabbak. Ezek után következnek a természeti tényezők (meteorológiai, 

topográfiai, elérhető energiaforrások), illetve a holtversenyeket is figyelembe véve az ötödik 

helyen egy társadalmi tényezőt is találunk (helyi önkormányzatokkal való kapcsolat). (ld. 

alábbi 30. ábra) 
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30. ábra: A szélerőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb tényező 

(abszolút sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A természeti tényezőket a szélerőművek üzemeltetői 3,9-es fontosságúra értékelték. 

Ezen belül kiemelkedő fontosságúak a szélerőművek időjárásfüggő jellegéből adódóan a 

meteorológiai tényezők, a topográfiai tényezők (tengerszint feletti magasság, érdesség 

erőteljes befolyásoló tényező), illetve természetesen az elérhető energiaforrások.  

A lokációspecifikus tényezőket átlagosan csak 1,8-re értékelték. Közepes 

fontosságúnak találták a földterület elérhetőségét, illetve egyéb célú hasznosítás lehetőségét, 

és a környezeti előírásokat. Megjegyzendő, hogy ezek a tényezők a 277/2016. (IX. 15.) Korm. 

rendelet hatályba lépése után ma már döntő tényezők, hiszen jelenleg nincs olyan terület 

Magyarországon, ahol szabályos lenne a háztartási méret felett szélerőművek létesítése. 

A gazdaságossági tényezőket 2,1-es fontosságúra ítélték a szélerőmű üzemeltetők. 

Ezen belül kiemelkedő fontosságú volt a belső megtérülési ráta és a megtérülési idő. 

A támogatások kategárióban 3-as átlagpontszámot adtak a válaszoló szélerőművek. A 

pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatóságát, hosszú távú fenntarthatóságát a lehető 

legfontosabbnak ítélték meg.  

A környezeti, társadalmi tényezők átlagosan 1,8-as fontosságúak. Ezek közül is a 

legfontosabb a helyi önkormányzatokkal való kapcsolat, melyet átlagosan 4,2-re minősítették 

a skálán, mivel az önkormányzati engedélyezés elengedhetetlen az erőmű létesítéséhez. Az 

adminisztratív eljárásokat, engedélyezés időtartamát, komplexitását közepesnél magasabbra 

értékelték. A szélerőműveknél elhanyagolhatók a karbantartási költségek, amit jelez a 

szakképzett munkaerő iránti 0-s igény.  

A szélerőmű üzemeltetők mindegyike országos szinten vizsgálta az erőmű-létesítés 

lehetőségét. Ez a tény az időjárásfüggéssel lehet összefüggésben, hiszen a legfontosabb 

4,2 

4,3 

4,7 

4,7 

4,8 

5 

5 

5 

3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2

Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat

Topográfiai tényezők

Elérhető energiaforrások

Meteorológiai tényezők

Megtérülési idő

Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága

Belső megtérülési ráta (IRR)

Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára



154 

 

telepítési tényezőket ennél a technológiánál a legnagyobb arányban a természeti, lokáció-

specifikus tényezők adják.  

7.4.2. Relatív sorrend 

A szélerőművek vonatkozásában is elkészítettem a telepítési tényezők relatív (súlyozott) 

sorrendjét, mely alapján az első öt legfontosabb telepítési tényezőt az alábbi 31. ábra 

szemlélteti. 

31. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje a szélerőműveknél 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha összehasonlítjuk az abszolút sorrendet a fenti relatív sorrenddel, akkor meglepő 

különbség tapasztalható. Az abszolút sorrend első öt helyén nem találunk lokációspecifikus 

tényezőket, míg a relatív sorrendben a meteorológiai tényezőkkel azonos fontosságú az 

energetikai infrastruktúra (holott 3,3-as átlagértékkel távol van a legfontosabb 

tényezőktől), és a harmadik helyen szerepel a földterület elérhetősége. További fontos 

különbség, hogy támogatási tényező nem szerepel a relatív sorrend első öt helyezettje 

között, holott az abszolút sorrendben a pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága a 

lehető legmagasabb átlagos értékelést érte el. 
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7.4.3. Csoportosító változók hatása a telepítési tényezők értékelésére 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

Az összes telepítési tényezőre kiszámított átlagérték jóval magasabb a tapasztalattal 

rendelkezők körében, ezen belül a támogatások esetében figyelhető meg a legnagyobb eltérés. 

A nullhipotézis most is az, hogy nincs különbség az igen és a nem választ adók között. A SIG 

értéke 0,157 lett, következésképpen igaz a nullhipotézis és összességében nincs eltérés a 

tapasztalattal rendelkezők és nem rendelkezők között.  

 

Konszern része-e 

Azon szélerőművek esetében, melyek nem konszern részei, átlagosan magasabb 

értékelések születtek, és szintén a támogatásoknál látható a legnagyobb eltérés.  

A Mann-Whitney próba nullhipotézise, hogy nincs különbség az igen és a nem válaszolók 

értékelései között. A SIG értéke 0,164 lett, vagyis a nullhipotézis megint megtartható: az a 

tény, hogy konszern része-e egy szélerőmű, nincs statisztikailag szignifáns hatással az 

átlagos pontszámra. 

 

Mivel az összes válaszoló szélerőmű 0,5 MW feletti beépített teljesítményű, és egyik 

esetében sem éri el a 250 főt a foglalkoztatottak létszáma, ezért ezeknek a csoportosító 

változóknak a hatását már nem vizsgáltam. 

 

7.4.4. A csoportosító változóknak a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendjére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

A földterület elérhetősége és a beruházással kapcsolatos költségek egyedül a tapasztalattal 

rendelkező szélerőművek számára fontos tényezők, a többi esetében nem szerepel a relatív 

sorrend első öt helyén. A tapasztalattal nem rendelkező szélerőművek számára a 

topográfiai tényezők az öt legfontosabb szempont között találhatóak, a tapasztalattal 

rendelkezők azonban meg sem említik. A tapasztalattal rendelkezők számára a 

legfontosabb tényező az energetikai infrastruktúra, ez a tapasztalattal nem rendelkező 

szélerőművek körében „csak” a második legfontosabb tényező. Míg a tapasztalattal nem 

rendelkező szélerőműveknél a meteorológiai tényező bizonyult a leglényegesebb 

szempontnak, addig a tapasztaltak körében csak a 3. helyen van ez a szempont.  
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A termelt villamos energia értékesíthetősége a „tapasztalatlanok” között a 3. helyen 

található, a tapasztaltak esetében „csupán” az 5.  

Konszern része-e? 

Az első helyen nincs különbség a relatív sorrend tekintetében: mind a konszern részét 

képező, mind a nem konszern részeként működő szélerőművek esetében az energetikai 

infrastruktúra, illetve a meteorológiai tényezők a legfontosabbak. A nem konszern részét 

képező vállalatoknál fontosabb a termelt villamos energia értékesíthetősége és ára (a 2. helyen 

szerepel a relatív sorrendben). A konszern részeként működő vállalatok esetében a topográfiai 

tényezők, valamint a beruházással kapcsolatos költségek az 5 legfontosabb közé kerültek, 

ellentétben azokkal, amelyek nem részei valamilyen konszernnek: számukra inkább a 

földterület elérhetősége és a belső megtérülési ráta, valamint a pénzügyi támogatási rendszer 

kiszámíthatósága fontos.  

7.4.5. Pénzügyi támogatás hatása a telepítési tényezőkre 

Említések gyakorisága 

A 6 választ adó szélerőmű közül 4 töltötte ki a pénzügyi támogatás nélküli esettel 

kapcsolatos kérdéseket, amely elemszám statisztikai eszközökkel (valamilyen próbával) 

történő vizsgálatot nem tesz lehetővé. A relatív sorrend felállítása a biomassza és biogáz 

erőművekhez hasonlóan történt: az említések gyakorisága szerint állítjuk sorrendbe a 

telepítési tényezőket, eltekintve attól, hogy hányadik helyen említették meg a válaszadók.  

Az alábbi Hiba! A hivatkozási forrás nem található. alapján elmondható, hogy a 

pénzügyi támogatás nélküli esetben a termelt villamos energia értékesíthetőségét érdekes 

módon kevesebbszer említik meg, mint a támogatással történt megvalósulásnál. Továbbá 

fontosabb szerephez jut a belső megtérülési ráta és az elérhető energiaforrások. 

32. ábra: A szélerőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(említések gyakorisága szerint) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb 

oldali ábra) 

  
Forrás: Saját szerkesztés 
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Súlyozott rangsor 

Ha nem kaptak volna pénzügyi támogatást a szélerőművek, akkor a legfontosabb telepítési 

tényezők egyike a belső megtérülési ráta lett volna, továbbá az elérhető energiaforrások 

szerepe is felértékelődött volna. Érdekes módon a meteorológiai tényezők szerepe pénzügyi 

támogatások nélkül kevésbé lett volna fontos. 

33. ábra: A szélerőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(súlyozott rangsor) pénzügyi támogatással (bal oldali ábra) és anélkül (jobb oldali ábra)  

  
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

7.5. Vízerőművek 

7.5.1. Abszolút sorrend 

A lokációspecifikus tényezők mellett (pl. energetikai infrastruktúra, földterület 

elérhetősége) az eddigiektől eltérően társadalmi tényezőket is találunk a legfontosabb 

telepítési tényezők között (pl. társadalmi felelősségvállalás, erőmű társadalmi 

elfogadottsága). Érdekes módon a megtermelt villamos energia értékesíthetősége és ára nem 

szerepel az abszolút sorrend élén. 
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34. ábra: A vízerőművek által a telepítés során figyelembe vett öt legfontosabb tényező 

(abszolút sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A természeti tényezőkre a vízerőművek átlagosan 3,6 pontot adtak, melyek közül 

mindegyik átlag feletti értékelést ért el. A legfontosabb ezek közül az elérhető energiaforrások 

(4,4).  

A gazdaságossági tényezőket átlagosan 2,4-re értékelték, melyek közül a legfontosabbat, a 

megtérülési időt átlagosan 4-es pontszámmal vették figyelembe.  

A környezeti, társadalmi tényezők (átlagpontszám: 2,5) között kiemelkedően fontosnak 

értékelték a társadalmi felelősségvállalást: a fenntarthatósági szempontokat a lehető 

legmagasabbra értékelték. 

A lokációspecifikus tényezők között (átlagpontszám: 2,5) az energetikai infrastruktúra a 

legfontosabb, egyben ez a tényező áll az abszolút sorrend élén. 

A támogatásokon belül (átlagpontszám: 2,6) a legfontosabbnak minősített pénzügyi 

támogatások elérhetősége, mértéke csupán 3,8 értékelést ért el.  

 

7.5.2. Relatív sorrend 

Az abszolút sorrenddel összehasonlítva látható, hogy egyetlenegy társadalmi tényező 

sem került be az első öt legfontosabb közé. Az energetikai infrastruktúra mindkét sorrend 

tekintetében az első helyen áll.  

A relatív sorrendben a termelt villamos energia értékesíthetősége a negyedik helyet 

foglalja el, míg az abszolút sorrendben csak közepes fontosságúnak (3) volt értékelve.  
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35. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje a vízerőműveknél 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

7.5.3. Csoportosító változók hatása a telepítési tényezők értékelésére 

A válaszadó öt vízerőmű közül három 0,5 MW alatti névleges villamos 

teljesítőképességgel rendelkezik, üzemeltetőjük nem folytatott a jelenlegi beruházást 

megelőzően tevékenységet az energetikai szektorban, illetve mikrovállalatokról van szó. A 

másik két vízerőmű nagyméretű (10-50 MW közötti villamos teljesítmény), és ezek 

üzemeltetői folytattak beruházás előtt tevékenységet az energetikai szektorban. E két 

szempont alapján csoportosított vízerőművek kérdésekre adott értékelései eltérőek voltak 

csoportonként, amelyet a Mann-Whitney próbával elvégzett vizsgálat SIG értéke is igazolt. 

Mindkét csoportosításnál szignifikancia szintje (p-value) 0,05 alatti volt. Így a továbbiakban e 

két csoportosító változó mentén végzem el az elemzést.  

 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

Összességében is, illetve valamennyi kérdéscsoportra vonatkozólag meghatározott 

értékelések átlaga magasabb a tapasztalattal nem rendelkezők körében, mint a tapasztalattal 

rendelkezők körében. A legnagyobb különbség a természeti tényezők esetében figyelhető 

meg. A támogatások, és a gazdasági tényezők tekintetében is jelentősek a különbségek 

tapasztalattal rendelkezők és nem rendelkezők között.  

 

Erőmű mérete (villamos teljesítmény) 

A nem engedélyköteles (0,5 MW alatti) vízerőművek számára fontosabbak a telepítést 

meghatározó tényezők, tehát érzékenyebben reagálnak a kérdőívben felsorolt változók 

hatásaira. A 0,5 MW alattiak a természeti tényezőkre átlagosan 3,6-os értékelést adtak, ami 
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majdnem 1,7-tel magasabb érték, mint a 0,5 feletti vízerőművek 1,6-es értéke, ami a 

legmagasabb átlagos csoportértéknek számít a 0,5 MW feletti vízerőművekre. 

A kisméretű vízerőművek telepítését meghatározó öt legfontosabb tényező 

mindegyikét természeti, illetve lokációspecifikus csoportból választották az üzemeltetők. 

A 0,5 MW alatti és e feletti vízerőművet üzemeltető cégek egyaránt fontosnak tartják az 

elérhető energiaforrásokat, az energetikai infrastruktúrát és a földterület elérhetőségét (pl. 

tevékenységre alkalmas terület és mérete). Az egyéb erőművek közelségét mindkét csoport 

semleges tényezőnek tekinti a telepítést befolyásoló tényezők közül. Érdekes viszont, hogy 

míg a kisméretű vízerőműveknél 5-ös fontosságúak a meteorológiai és topográfiai tényezők 

és a környezetvédelmi előírások, a nagyméretűek ezeket a legkevésbé fontosra értékelték. A 

vízhozammal összefüggő tényezők fontosságát véleményem szerint az adott vízerőmű 

földrajzi helye befolyásolja. Magyarország nagyobb vízerőművei második legnagyobb 

folyónkon találhatók. Bár a Tisza vízhozama erősen ingadozó, átlagosan eléri a 800 m
3
/s-ot, 

vízgyűjtő területe 157 000 km², így talán kevésbé érzékenyek a rajta található erőművek a 

meteorológiai tényezőkre, mint a kisebb vízgyűjtőjű folyókon, illetve csatornákon lévők.  

A gazdasági tényezők átlagos fontossági értéke a 0,5 MW alattiaknál 3,4, az 

engedélyköteleseknél csak 1. Azonban úgy vélem ezeknél az értékeléseknél válaszadói hiba 

történhetett, mivel a 0,5 MW feletti erőművek számára a termelt villamos energia/hő 

értékesíthetőségét, árát, illetve a pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatóságát, hosszú távú 

fenntarthatóságát 0-val értékelték, viszont a telephelyválasztást befolyásoló öt legfontosabb 

tényező között felsorolták e tényezőket.  

A 0,5 MW alatti vízerőművet üzemeltetők az egyéb telepítési tényezők között még két 

fontosnak tartott tényezőt is felsoroltak, amelyek gazdaságossági tényezőknek tekinthetők: a 

beruházás jogbiztonságát, fenntarthatóságát és a jogszabályok hosszú távú kiszámíthatóságát. 

A környezeti, társadalmi tényezőket egyaránt kevésbé fontosnak találták az 

engedélyköteles és nem engedélyköteles vízerőművek üzemeltetői. A környezeti hatásokat, 

illetve a egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolatot igen kis fontosságúnak tartják, 

holott az erőmű társadalmi elfogadottságát e tényezők feljebb értékelésével, alulról 

szerveződő közösségépítő megnyilvánulásokkal úgy vélem növelni lehetne akár olyan 

mértékben, hogy felső szinteken is megváltoztatható legyen a vízerőmű létesítéshez való 

hozzáállás. Ehhez említeném példaként a freudenaui vízerőművet, amely vízerőmű 

megtervezése és létrejötte közösségformáló erőként hatott a bécsi polgárokra.  
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A fentebbiekben tárgyalt vízerőművek összehasonlításánál a méret szerinti összehasonlítást 

emeltem ki, mivel úgy gondolom, hogy a lényegesebb különbségek ebből a tényezőből 

adódnak. A kiserőműveknek nagyobb lehet a megtérülési ideje, ezért érzékenyebben 

reagálnak akár a természeti, akár a jogi, gazdasági környezet változására.  

A vízerőművi beruházók országos szintet vettek figyelembe a megvalósításnál. Ez a 

szélerőművekhez hasonlóan szintén a lokációs tényezők fontosságához köthető, hiszen 

korlátozott számban érhetők el az országban vízerőmű telepítésre alkalmas területek. 

7.5.4. A csoportosító változóknak a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív 

sorrendjére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Súlyozott rangsor 

Tapasztalat az energetikai szektorban 

A tapasztalattal rendelkező vízerőművek között kialakult relatív sorrendben nem fordul elő 

a meteorológiai tényező, amely a tapasztalattal nem rendelkezők között a legfontosabb 

szempont. A tapasztalatlanok között környezeti előírások, fogyasztók közelsége és az elérhető 

energiaforrások a leglényegesebbek, melyek a tapasztaltak körében nem is fordulnak elő. 

 

Beépített villamos teljesítmény 

Az alábbi 36. ábra mutatja be a 0,5 MW feletti és az alatti erőművek által adott értékelések 

súlyozott átlaga alapján az 5 legfontosabb telepítési tényezőt. 

36. ábra: A 0,5 MW alatti (bal oldali ábra) és feletti (jobb oldali ábra) vízerőművek által 

adott értékelések az öt legfontosabb telepítési tényezőre vonatkozólag (súlyozott rangsor) 

  
Forrás: Saját szerkesztés 

A 0,5 MW alatti és feletti vízerőművek között csak az energetikai infrastruktúra 

előfordulásának a vonatkozásában van átfedés. A 0,5 MW alattiaknak a meteorológiai 

tényezők, környezeti előírások, fogyasztók közelsége, és az elérhető energiaforrások a 

legfontosabbak. A 0,5 MW felettieknél a termelt villamos energia értékesíthetősége, pénzügyi 

támogatások elérhetősége, pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága és a megtérülési 
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idő bizonyult a legfontosabbnak. Tehát míg a kisebb vízerőművek számára inkább a 

természeti és lokációspecifikus tényezők voltak fontosabbak, addig a nagyobb vízerőművek a 

gazdaságossági és támogatási tényezőket értékelték magasabb pontszámmal. 

7.5.5. Pénzügyi támogatás hatása a telepítési tényezőkre  

Említések gyakorisága  

Ennél a vizsgálatnál kizárólag azokat a válaszadókat vettem figyelembe, amelyek mindkét 

kérdésre válaszoltak, tehát amelyek pénzügyi támogatással és anélküli esetre is kiválasztották 

az öt legfontosabb telepítési tényezőt. 

Az említések gyakorisága alapján képzett relatív sorrend egyezett a támogatással és e 

nélküli esetben (ld. alábbi 37. ábra), tehát a pénzügyi támogatás meglétének nincs hatása a 

telepítési tényezők fontosságára.  

 

37. ábra: A vízerőművek által a telepítés során figyelembe vett tényezők relatív sorrendje 

(pénzügyi támogatással és anélkül) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Súlyozott rangsor 

Ez esetben is jól látszik, hogy a pénzügyi támogatások megléte nem befolyásolja a 

telepítési tényezők súlyozott rangsorát. Ennek alapján tehát kijelenthető, hogy a vízerőművek 

telepítési tényezőinek fontosságára nincs hatással a pénzügyi támogatás megléte vagy hiánya. 

A súlyozott rangsor élén meteorológiai tényezők állnak (csapadékmennyiség), de jelentős a 

szerepük a lokációspecifikus tényezőknek is. 
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38. ábra: A vízerőművek esetében a telepítés során, pénzügyi támogatás igénybevétele esetén 

figyelembe vett tényezők relatív sorrendje (súlyozott rangsor) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

7.6. A kérdőív összefoglaló eredményei 

A fenti, egyes megújuló technológiákra vonatkozó eredményeket (pl. abszolút és relatív 

sorrend, súlyozott rangsor) nem lehet aggregálni, torz eredményeket kapnánk, két okból 

kifolyólag: 

 Az egyes megújuló technológiáknak eltérőek a telepítési tényezőkre vonatkozó 

preferenciái, a technológiákból fakadó különbözőségek, illetve az eltérő fejlettségi 

szintek miatt.  

 A válaszadók száma, illetve a válaszolási arány az egyes megújuló technológiák 

esetében különböző. A naperőművek például felülreprezentáltak a válaszadók körében 

(az összes válaszadó 74%-a naperőmű volt), ezért az összesítés a naperőművek javára 

torzítaná el az eredményeket. 

A telepítési tényezők klaszterezése révén felállított csoportok szerint az alábbi 28. táblázat 

mutatja be megújuló technológiánként a kérdőívre adott válaszok átlagpontszámait:  

28. táblázat: A telepítési tényezők klaszterezése révén nyert csoportok átlagos pontszámai, 

megújuló technológiánkénti bontásban 

Csoport/megújuló 

technológia 
Biomassza Biogázok Napenergia Szélenergia Vízenergia 

Természeti tényezők 1,7 1,7 2,5 3,9 3,6 

Lokációspecifikus tényezők 4,2 1,7 2,5 1,8 2,5 

Gazdaságossági tényezők 3,2 2,4 2,6 2,1 2,4 

Környezeti/társadalmi 

tényezők 
3,4 2 2,7 1,9 2,5 

Támogatások 3,9 3,4 3,7 3 2,6 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Jól látható, hogy a támogatások kategória az összes megújuló technológia átlagában a 

legmagasabb átlagpontszámot érte el, illetve a megkérdezett biogáz és naperőművek 

esetében ez volt a legfontosabb telepítési tényező csoport. Ezzel szemben a biomassza 

erőműveknek inkább a lokációspecifikus tényezők, míg a szél- és vízerőművek esetében a 

természeti tényezők kapták átlagosan a legmagasabb pontszámot. 

A támogatások fontos szerepe miatt, illetve a disszertáció fő céljának megfelelően az 

alábbiakban a pénzügyi támogatások, ezen belül pedig a főbb támogatás típusok szerepét 

kívánom részletesebben is megvizsgálni. 

 

7.6.1. Pénzügyi támogatások – támogatás típusai 

A válaszadó 116 megújuló erőmű létesítésére majdnem minden beruházó kapott 

valamilyen jellegű pénzügyi támogatást, mindössze 4 depóniagáz üzem és két naperőmű nem. 

A depóniagáz üzemek üzemeltetője úgy vélte, hogy a beruházás kezdetén a villamos energia 

piaci ára alapból kedvező megtérülési rátát mutatott, így támogatás nélkül is megvalósíthatták 

a beruházást. Akkor az öt legfontosabb telepítési tényezőként a telephelyre érkező hulladék 

minőségét, az energetikai infrastruktúrát, a hálózathoz csatlakozás költségét, a villamos 

energia árát és az adminisztratív eljárásokat tartotta. Mára, tizenéves tapasztalattal rendelkező 

cégként, és a jelen vállalkozói környezet hatására átértékelődtek a prioritásaik. Első helyen a 

villamos energia értékesíthetősége, ára szerepel, amelyet a megtérülés szempontjából a 

legfontosabb tényezőnek tekintenek. A második helyre a működési költségeket helyezték, 

amely a bevételek csökkentése szempontjából fontos tényező, és így a harmadik 

legfontosabbat, a belső megtérülési rátát negatívan befolyásolja, végül ezek után a támogatási 

rendszer és ennek megbízhatósága következik. Tehát feltehetően a megváltozott piaci 

környezetnek és a szerzett tapasztalatnak köszönhetően a támogatás nélkül létrejött 

depóniagáz vállalkozások a kezdeti természeti, lokációspecifikus tényezők helyett kizárólag 

költség-haszon szempontokat vennének figyelembe jelenleg. A naperőmű üzemeltető 

egyszerű választ adott a pénzügyi támogatás nélkül létrejött erőműveire. Szerinte alapból 

mindig meg kell állniuk a saját lábukon, és így nem tartotta szükségesnek az önerőn túli 

segítséget.  

Az előbbiekben tárgyalt beruházókon kívül, tehát a támogatást kapott 109 erőmű közül egy 

beruházó nyilatkozta azt, hogy támogatás nélkül is megvalósította volna a beruházást. Ez 

meglehetősen elrettentő tény, hiszen ez esetben 365,85 MW kapacitás helyett csak 13,44 MW 

épült volna meg. Az az egy beruházó, aki támogatás nélkül is megvalósította volna 
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naperőművét, támogatás nélkül kezdte beruházását, majd később kedvezményes kamatozású 

hiteleket kapott.  

39. ábra: A pénzügyi támogatást kapott erőművek támogatási típusainak megoszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az erőművek legnagyobb hányada működési támogatás formájában kapott pénzügyi 

támogatást, ez összesen 105 üzemet jelent. Összesen 91 erőmű kapott egynél több 

támogatást, ezek egy része nem válaszolt arra a kérdésre, hogy „3. Ha többféle pénzügyi 

támogatásban is részesült/részesül, melyik a meghatározó, ami nélkül semmiképpen sem 

valósította volna meg a beruházást?” Tehát 91 többféle támogatást is igénybe vevő közül 48 

nem valósította volna meg beruházását működési támogatás nélkül, ez 52,7%. A 

kedvezményes kamatozású hiteleket 20 üzemeltető tartotta elengedhetetlennek 

beruházásához, ez 22%. A 20 erőmű mindegyike naperőmű, amiből megállapítható, hogy a 

napelemes rendszerek nagy kezdőtőke igénye igen kis karbantartási költségekkel társul, ezért 

a beruházás elősegítése elegendő forrásnak bizonyult a létesítéshez. Továbbá szintén a kezdő 

tőkeigény csökkentésére a vissza nem térítendő támogatást 6-an tartották elengedhetetlennek, 

ez 6,6%. 

Ha a támogatások eredményességét nézzük, akkor módosulnak az arányok: a 91 darab 

egyenként többféle típusú támogatást kapó válaszadó közül 48, azaz 52,7% találta a 

legfontosabbnak a működési támogatást. Azon 66 szervezet közül, amelyek kaptak 

kedvezményes kamatozású hitelt is, 30,3% (20 db) egyben ezt is jelölte meg a 

legmeghatározóbbnak. Továbbá volt 13 olyan szervezet, melyek kaptak vissza nem térítendő 

beruházási támogatást is, és közülük 46,15% (6 db) azt is jelölte meg legfontosabb 



166 

 

támogatásnak, amely nélkül egyáltalán nem valósította volna meg a beruházást. Ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy a működési támogatásokat tartották összmegújuló szinten a 

legfontosabbnak a válaszadók.  

A 115 válaszadó közül pénzügyi támogatás nélküli esetre vonatkozólag a telepítési 

tényezők sorrendjét mindössze 65 adta meg, és ebből is 37 állított fel eltérő sorrendet. Az 

egyes erőműtípusok tárgyalásánál már kifejtettem, hogy miben nyilvánulnak meg ezek az 

eltérések. Megállapítható, hogy a támogatási típusok fontossága között az alapján, hogy az 

erőmű konszern része-e, méret szerint, illetve, hogy folytatott-e már a jelen vállalkozást 

megelőzően az energetikai szektorban tevékenységet, nem lehet különbséget tenni: minden 

esetben a működési támogatás bizonyult a legfontosabb pénzügyi támogatásnak.  

A működési támogatást a beruházásukhoz nélkülözhetetlennek tartó erőművek a várttal 

ellentétben nem tartották az átlagnál fontosabbnak a pénzügyi támogatási rendszer 

elérhetőségét és mértékét, illetve a biztonságát. Ellenben a villamos energia 

értékesíthetőségét és árát nagyobb fontosságúnak értékelték, mint az átlagos érték. Ez azt 

jelentheti, hogy ezek az erőművek nem a villamos energia piaci árát, hanem a 

támogatással meghatározott átvételi árát ítélhették 4,95-ös fontosságúnak ebben a 

kérdésben. Az országspecifikus kockázatok kizárólag azoknak a beruházóknak voltak 

fontosak, akik a működési támogatást ítélték meg a beruházásohoz elengedhetetlen 

támogatási formának.  

A biomassza erőművek egyike sem valósította volna meg beruházását működési 

támogatás nélkül, amelyet azzal indokoltak, hogy az előállított villamos energia nem lenne 

versenyképes. Működési támogatást kaptak, amelyet egyöntetűen a legfontosabb 

támogatási formának ítéltek meg. E támogatási formán kívül két üzem kedvezményes 

kamatozású hiteleket, egy pedig az összes támogatási formát igénybe vehette. Támogatási 

rendszer nélkül a biomassza erőművek közül egy erőmű változtatta meg az öt 

legfontosabbnak ítélt telepítést meghatározó tényezőket. Ez az erőmű a kiadások és 

veszteségek minimalizálásával igyekezne támogatás nélkül boldogulni, fontosabbá válnának 

neki az alapanyag költségek, illetve a villamos energián kívül termelt hőenergia 

értékesíthetősége. 

A biogáz erőművek vissza nem térítendő és/vagy működési támogatásokat kaptak. 

Ezeknél az erőműveknél a kétféle támogatás fontossága egyenlő (50-50%), és elmondható, 

hogy a vissza nem térítendő támogatást a 0,5 MW-nál nagyobb erőművek tartották a 

beruházásukhoz elengedhetetlen támogatási formának, amiknél a beruházási tőkeigény 
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magasabb volt, viszont utána valószínűleg a méretükből kifolyólag gazdaságosabban tudnak 

üzemelni, a működési támogatást pedig a 0,5MW-nál kisebbek, akik folyamatos támogatást 

igényelnek a kisebb méret miatt.  

A vízerőművek mindegyike kap működési támogatást, ellenben más típusú 

támogatást nem kaptak/kapnak. A nagyméretű (>10MW) vízerőművek üzemeltetője 

kiemelte, hogy e nélkül a támogatás nélkül elmaradt volna a 20 éven belüli megtérülés.  

A szélerőművek a vízerőművekhez hasonlóan kizárólag működési támogatást 

kapnak, és egyikük sem valósította volna meg beruházását támogatás nélkül, a 

megtérülés elmaradása okán. Ezek az üzemeltetők támogatás hiányában a legnagyobb 

arányban (50%) változtatták volna meg az öt legfontosabb telepítési tényező sorrendjét. Az 

első helyre gazdaságossági szempontok (megtérülési lehetőségek) kerültek volna. 

A 86 naperőmű üzemeltető közül csak hárman nem kaptak egynél több támogatást. A 

legtöbben működési támogatást kaptak (82 eset), ezután nem sokkal lemaradva 

kedvezményes kamatozású hiteleket (63), 62 esetben pedig mindkét fajta támogatásban 

részesültek. Egy biomassza erőművön kívül csak a naperőművek kaptak hálózati csatlakozási 

kedvezményeket. Ez valószínűleg lokációs tényezőkből adódhat. A legfontosabb 5 tényező 

változásaiban megfigyelhető, hogy a meteorológiai és egyes gazdasági tényezők jutottak 

volna fontosabb szerephez.  

7.6.2. A támogatások hatása a telepítés helyét befolyásoló tényezőkre 

A kérdőívre adott válaszokból kiderült, hogy a válaszadók 93,6%-a nem valósította 

volna meg beruházását pénzügyi támogatások nélkül. Megjegyzendő azonban, hogy a 

támogatások Magyarországon nem regionálisak, hanem általánosan elérhetőek és több 

tényezőre is hatással vannak, ezért fordulhatott elő, hogy nem a támogatás általános meglétét, 

hanem az ebből következő előnyöket értékelték fontosabbnak a beruházók.  

A működési támogatások (KÁT, METÁR) növelik a bevételeket, mivel növelik a 

villamos energia árát, és így csökkentik a megtérülési időt, illetve a belső megtérülési 

rátát. Ezt a hatást akkor figyeltem meg, amikor csoportosítottam azokat az erőműveket, 

amelyek a működési támogatásokat találták feltétlenül szükségesnek a beruházásuk 

megvalósításához.  

Az alábbi ábrán a telepítési tényezők relatív sorrendjét hasonlítottam össze azon beruházók 

körében, amelyek nem a működési támogatást jelölték meg a legfontosabb pénzügyi 

támogatásnak, illetve amelyek ezt a támogatási formát tartották a legfontosabbnak. 
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40. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje (súlyozott) azon megújuló erőművek körében, 

amelyek nem a működési támogatást jelölték meg a legfontosabb pénzügyi támogatásnak (bal 

oldali ábtra), illetve amelyek a működési támogatást tartották a legfontosabb támogatási 

formának (jobb oldali ábra), mely nélkül nem valósították volna meg a beruházást 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti összehasonlító ábrán jól látszik, hogy azok a beruházók, amelyek működési 

támogatás nélkül nem valósították volna meg beruházásukat, a várttal ellentétben nem a 

pénzügyi támogatások elérhetőségét, mértékét tartották a legfontosabbnak, hanem a 

villamos energia árát. Mivel ezek az üzemek jellemzően nem a villamos energia piacon, 

hanem kötelező átvétel keretében adták el a termelt energiájukat, így ebben a pontban nem 

értékelhették a villamos energia piaci árát és értékesíthetőségét, hanem csak a meghatározott 

átvételi árat.  

 A működési támogatást elengedhetetlennek ítélő válaszadók a harmadik és negyedik 

helyen a belső megtérülési rátát és a földterület elérhetőségét adták meg, ellentétben azokkal, 

akik nem a működési támogatást tartották a legfontosabb támogatási formának. Az 5. helyre a 

hálózati csatlakozás költsége került, amely nem fordul elő az első öt között azon válaszadók 

esetében, akik nem a működési támogatást tartották a legfontosabbnak. Bár a pénzügyi 

támogatások elérhetőségét csak a 17. helyre sorolták, ebből a sorrendből mégis az következik, 

hogy a támogatás a legfontosabb tényező, hiszen ez adja a villamos energia átvételi árát. 

A vissza nem térítendő beruházási támogatást elengedhetetlennek értékelők körében – a 

működési támogatástól eltérően – az elvárthoz hasonló eredmény született. Ezeknél az 

üzemeknél az a feltételezhető alaphelyzet, hogy nagyon nagy a kezdőtőke igényük, viszont 

utána már gazdaságosan tudnak üzemelni. Ennek megfelelően a legmeghatározóbb tényezők a 

megtérülési idő, a későbbi gazdaságos működés szempontjából a termelt energia értékesítése, 

ára, valamint a belső megtérülési ráta.  
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41. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje (súlyozott) azon megújuló erőművek körében, 

amelyek a vissza nem térítendő beruházási támogatást jelölték meg legfontosabb pénzügyi 

támogatásnak, mely nélkül nem valósították volna meg a beruházást 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kedvezményes hiteleket igénybevevők sorrendbe állított értékelésében az elérhető 

adókedvezmények az ötödik helyen állnak. Az alapján, hogy az utóbbi két támogatási 

formánál az adott formájú támogatások elérhetősége ilyen nagy fontosságú, még jobban 

alátámasztja azt a feltételezést, hogy a működési támogatásnál sem lehetett szinte közömbös a 

pénzügyi támogatás, így a villamos energia értékesíthetősége, ára pontot a támogatott árnak 

érthették a válaszadók.  

42. ábra: A telepítési tényezők relatív sorrendje (súlyozott) azon megújuló erőművek körében, 

amelyek kedvezményes kamatozású hitelt jelölték meg legfontosabb pénzügyi támogatásnak, 

mely nélkül nem valósították volna meg a beruházást 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

8.1. Eredmények értékelése 

8.1.1. Hipozézis-1.  

A hazai megújuló beruházások esetében a támogatások és a hálózatra való 

csatlakozás volt a legfontosabb telepítési tényező. 

A megújuló erőművek telepítési tényezőit vizsgáló 2018 márciusában lefolytatott 

kutatásom eredményei alapján kívánom az 1. hipotézist értékelni.  

A kérdőívben „támogatások” alatt az alábbi telepítési tényezőket értettem: 

 Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke: pl. beruházási, működési 

 Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága 

 Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek 

 Elérhető adókedvezmények 

Emellett ha figyelembe vesszük, hogy a kérdőívre válaszadók a termelt villamos energia 

döntő hányadát nem a szabadpiacon, hanem a kötelező átvételi rendszerben értékesítik, 

kiderül, hogy valójában a „termelt villamos energia/hő értékesíthetősége és ára” mint 

telepítési tényező is a „támogatások” kategóriába sorolható. 

„Hálózatra való csatlakozás” alatt a villamosenergia-hálózatra való csatlakozás 

lehetőségét és a hálózati csatlakozási pont távolságát értem. Ez a telepítési tényező 

„energetikai infrastruktúra” néven szerepelt a kérdőívben, és a lokációspecifikus tényezők 

közé soroltam. A támogatások külön csoportot alkottak a kérdőívben. 

A továbbiakban megvizsgálom, hogy a fenti két tényezőnek/tényező csoportnak mekkora 

szerepe volt a telepítési döntés meghozatalakor az egyes megújuló technológiák tekintetében. 

Ennek során a korábban már részletesen bemutatott abszolút és relatív sorrendet is 

figyelembe veszem. Amennyiben a két sorrend egymásnak ellentmondó eredményre vezetne, 

a relatív sorrendet tekintem mérvadónak. 

A biomassza erőműveket érdemes kettéválasztanunk zöld-, illetve barnamezős 

beruházásokra. A barnamezős beruházások esetében fontos kiemelni, hogy esetükben nem 

beszélhetünk kimondottan telephelyválasztásról, hiszen a régi széntüzelésű blokkokat 

alakították át biomassza tüzelésűre. Tehát tulajdonképpen magát a tevékenységet, hogy 
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megéri-e biomassza tüzelésre átállni, és nem a telephelyet kellett megválasztani. Ez nagyban 

befolyásolja azt, hogy milyen telepítési tényezőket tekintenek fontosnak a barna-, illetve 

zöldmezős projektek. Míg a barnamezős beruházások esetében a természeti és lokációs 

tényezők (elérhető biomassza, fogyasztók közelsége, szállítási infrastruktúra) voltak 

fontosak, a zöldmezős projekt
59

 esetében inkább a támogatások (termelt villamos 

energia/hő értékesíthetősége, ára, valamint a pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke) 

számítottak a beruházási döntés meghozatalakor. Ez érthető, hiszen egy zöldmezős 

beruházáshoz sokkal nagyobb kezdeti tőkebefektetésre van szükség, ezért a projekt 

megtérüléséhez egyértelműen szükség van támogatásokra, valamint a termelt villany 

támogatott áron való értékesítésére.  

A telepítési tényezők abszolút és relatív sorrendjét vizsgálva a biomassza erőművek 

esetében inkább ez utóbbi célszerű, mert az abszolút sorrendben nagyon sok telepítési tényező 

azonos átlagpontszámot kapott. A relatív sorrend tekintetében elmondható, hogy az elérhető 

energiaforrások (biomassza) mint telepítési tényező volt a legmeghatározóbb, de 

harmadik és ötödik helyen támogatáshoz kapcsolódó szempontok is megjelentek (termelt 

villamos energia/hő értékesíthetősége, ára, valamint a pénzügyi támogatások elérhetősége, 

mértéke). A hálózatra való csatlakozást egyébként a válaszadó biomassza erőművek átlagosan 

nagyon fontosnak értékelték. 

A H1 hipotézis tehát a támogatásokra vonatkozóan zöldmezős biomassza 

beruházásra részben elfogadható, a barnamezős beruházásokra azonban részben 

elvetendő. A kérdőívre válaszoló biomassza erőművek átlagában a H1 hipotézist 

elvetem: az elérhető biomassza energiaforrások fontosabb telepítési tényezőnek 

bizonyulnak, mint a támogatások vagy a hálózati csatlakozás. 

A biogáz erőművek esetében az alacsony válaszolási arány miatt egyben vizsgáltam a 

depóniagázt, szennyvízgázt, illetve egyéb biogázokat hasznosító erőműveket. Mindenekelőtt 

el kell mondani, hogy ezen megújuló erőművek telepítési döntését részben köti az a tény, 

hogy hol és milyen minőségben érhetőek el energetikai célú hasznosításra maradékanyagok 

(pl. szennyvízkezelő telepről, hulladéklerakóból, sertéstelepről, mezőgazdaságból). A 

depóniagázt, szennyvízgázt hasznosító erőművek elsődleges célja emellett a maradékanyagok 

ártalmatlanítása. 

                                                           
59 Megjegyzendő, hogy a kérdőívet kitöltő négy biomassza erőmű közül három barnamezős projekt volt, és csak egy volt 

zöldmezős beruházás. 
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A biogáz erőművek telepítési tényezőinek abszolút sorrendjét tekintve elsősorban 

gazdaságossági tényezők a meghatározóak (pl. megtérülési idő, IRR), de a támogatásokat 

az átlagosnál fontosabbnak ítélték meg (főként a pénzügyi támogatási rendszer 

kiszámíthatóságát, illetve a termelt villamos energia/hő értékesíthetőségét, árát ítélték 

lényeges tényezőnek). Ezen felül a hálózati csatlakozás lehetősége náluk is meghatározó 

telepítési tényező. Amennyiben azonban a telepítési tényezők relatív sorrendjét tekintjük, 

már egy természeti tényező (az elérhető energiaforrások) kerül a fontossági sorrend 

élére. A hálózati csatlakozás, illetve a termelt villany/hő értékesíthetősége, ára, azonban ez 

esetben is fontos, beruházási döntést meghatározó tényező marad (2. és 3. hely a relatív 

sorrendben). 

A fentiek alapján a H1 hipotézist a biogáz erőművekre vonatkozóan elvetem, hiszen 

sem az abszolút, sem a relatív sorrend nem igazolta a hipotézist, azaz hogy a támogatás és a 

hálózatra való csatlakozás lennének a legfontosabb telepítési szempontok.  

A naperőművek telepítését befolyásoló tényezők közül érdekes módon nem a természeti 

tényezők (pl. besugárzás) a legfontosabbak, hanem mind az abszolút, mind a relatív 

sorrendet tekintve is a termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára, valamint a 

hálózati csatlakozás (energetikai infrastruktúra) a leginkább meghatározó telepítési 

tényező. Emellett a támogatási rendszer kiszámíthatósága, illetve a támogatás mértéke is 

meghatározó a beruházási döntés szempontjából. Ennek alapján tehát a H1 hipotézis a 

naperőművekre vonatkozóan teljes mértékben elfogadható, hiszen a támogatások és a 

hálózatra való csatlakozás lehetősége a két legfontosabb telepítési tényező. 

A szélerőművek esetében a telepítési tényezők abszolút sorrendje – a biomassza 

erőművekhez hasonlóan – nem ad pontos képet arról, hogy melyek a legfontosabbak. 

Megjegyzendő azoban, hogy az abszolút sorrend élén a termelt villamos energia/hő 

értékesíthetősége, a belső megtérülési ráta, illetve a pénzügyi támogatási rendszer hosszú távú 

kiszámíthatósága állnak. A relatív sorrend alapján a hálózatra való csatlakozás bizonyult 

a legfontosabb szempontnak, ezt követték a meteorológiai tényezők, valamint a termelt 

villamos energia értékesíthetősége és ára. Fontos szempont volt még a szélerőművek 

telepítése kapcsán a földterület elérhetősége és a topográfiai tényezők is. Amennyiben tehát 

azt állítjuk, hogy a termelt villamos energia értékesíthetősége és ára a működési támogatási 

rendszerhez kapcsolódik (a szélerőművek nagy többsége a KÁT rendszerbe értékesít), akkor 

teljes egészében elfogadható a H1 hipotézis a szélerőművekre vonatkozóan. 
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A vízerőművek telepítési tényezőit vizsgálva megállapítható, hogy a hálózati csatlakozás 

mind az abszolút, mind a relatív sorrendben első helyet foglal el. Az abszolút sorrendet 

tekintve a társadalmi felelősségvállalás (pl. a fenntarthatósági szempontok) érdekes módon 

ugyanolyan fontos, mint a hálózati csatlakozás kérdése, azonban a relatív sorrendben ezen 

szempont még az első öt hely között sem szerepel. Helyette a meteorológiai tényezők, 

valamint a környezeti előírások kerülnek a 2. és 3. helyre. A 4. és 5., relatíve legfontosabb 

telepítési tényező azonban már a támogatásokhoz kapcsolódik (termelt villamos energia 

értékesíthetősége, ára, illetve a pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke). Az abszolút 

sorrendet tekintve azonban a támogatáshoz kapcsolódó tényezők nem tekinthetőek fontosnak. 

A H1 hipotézist tehát a vízerőművekre vonatkozóan csak részben tudom elfogadni: a 

hálózati csatlakozás kérdését tekintve elfogadom, a támogatásokra vonatkozóan 

azonban elvetem.  

Összefoglalva az elmondottakat: 

A különböző típusú megújuló erőművek kérdőívre adott válaszait kielemezve elmondható, 

hogy a H1 hipotézis csak a nap- és szélerőművek esetében fogadható el teljes egészében, 

tehát hogy a támogatás ÉS a hálózati csatlakozás a legfontosabb telepítési tényező. A többi 

megújuló technológia (biomassza, biogáz, vízerőművek) esetében azonban részben vagy 

teljes egészében elvetem a H1 hipotézist, mivel esetükben a támogatásból származó előnyöket 

felülírják a természeti, illetve környezeti/társadalmi telepítési tényezők (pl. elérhető 

energiaforrások barnamezős biomassza, illetve általában a biogáz erőművek esetén, 

környezeti előírások és társadalmi felelősségvállalás a vízerőműveket tekintve). 

A H1 hipotézist részben elfogadom (ld. nap- és szélerőművek), részben viszont 

elvetem (ld. biomassza, biogáz és vízerőművek). 

8.1.2. Hipotézis-2. 

A természeti, valamint a környezeti és társadalmi tényezőknek nincs érdemi 

jelentőségük a hazai megújuló erőművek telepítési döntésében. 

A megújuló erőművek telepítési tényezőit vizsgáló, 2018 márciusában lefolytatott kutatásom 

eredményei alapján kívánom a 2. hipotézist is értékelni. 

A vizsgált természeti, környezeti és társadalmi tényezők az alábbiak voltak (a vonatkozó 

nemzetközi szakirodalmat, illetve a telephely-elméletek csoportosítását figyelembe véve): 
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29. táblázat: Vizsgált tényezők 

Természeti tényezők Környezeti, társadalmi  tényezők 

Meteorológiai tényezők (pl. besugárzás, 

szélerősség, csapadékmennyiség) 

Környezeti hatások (pl. egészségügyi) 

Topográfiai tényezők (pl. felszín emelkedése, 

tengerszint feletti magasság) 

Erőmű társadalmi elfogadottsága 

Elérhető energiaforrások (pl. biomassza, 

biogáz) 

Társadalmi felelősségvállalás (pl. 

fenntarthatósági szempontok) 

 Beruházói környezet (pl. elosztókkal, 

beszállítókkal, önkormányzatokkal való 

kapcsolat) 

 Adminisztratív eljárások (pl. engedélyezés 

időtartama) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ez esetben is az egyes megújuló technológiákat külön-külön érdemes elemezni. 

A biomassza erőművek esetében a H1 hipotézis kifejtésénél elmondottak itt is érvényesek: a 

barnamezős beruházásoknál a természeti és lokációspecifikus tényezők fontosak, 

esetükben az elérhető biomassza erőforrások emelhetőek ki mint meghatározó telepítési 

tényező. Ezzel szemben a vizsgált zöldmezős beruházásnál a támogatások megléte volt 

mérvadó a beruházási döntés szempontjából.  

Az egyes telepítési tényezőkre adott értékelések átlagának abszolút sorrendjét, illetve a 

relatív sorrendet tekintve is elmondható, hogy a biomassza erőművek számára az 

energiaforrások megléte a legfontosabb a telepítési döntés szempontjából. Az abszolút 

sorrendben a középmezőnyben szerepelnek csak a környezeti és társadalmi szempontok, 

fontosabbak a gazdaságossági tényezők és támogatási lehetőségek. A relatív sorrend első öt 

helyezettje között – az elérhető energiaforrások mögött – is lokációs és támogatási 

megfontolásokat találunk, a környezeti és társadalmi szempontok nem meghatározóak. 

A H2 hipotézist tehát a biomassza erőművekre vonatkozóan részben el lehet fogadni, 

hiszen a környezeti és társadalmi tényezők a telepítési döntés során nem relevánsak, részben 

viszont el kell vetni a hipotézist, mert a természeti tényezők közül a biomassza elérhetősége 

fontos telepítési tényező. 



175 

 

A biogázt hasznosító erőművek számára elsősorban a gazdaságossági szempontok 

mérvadóak, de a telepítési tényezők abszolút sorrendjében harmadik, relatív sorrendjében 

pedig első helyre került (a biomassza erőművekhez hasonlóan) az elérhető energiaforrások 

mint természeti tényező. A környezeti, társadalmi tényezők az abszolút sorrend 

középmezőnyében szerepelnek, a relatív sorrend első öt helyezettje között pedig nem találunk 

ilyen jellegű tényezőt. Ennek alapján tehát a biogáz erőművekre vonatkozóan a H2 

hipotézist részben elfogadom, hiszen a környezeti és társadalmi tényezők a beruházási 

döntés során nem meghatározóak, részben pedig elvetem, mert a természeti tényezők fontosak 

a biogáz erőművi beruházások szempontjából. 

A naperőművek esetében az abszolút sorrendet tekintve pont fordított a helyzet: itt a 

természeti (meteorológiai) tényezők azok, amelyek kevésbé fontosak, és a környezeti, 

társadalmi tényezők magasabb átlagos értékkel szerepelnek (a H1 hipotézis elemzése során 

már említettem, hogy a hazai naperőművek leginkább a támogatási és hálózatra csatlakozási 

szempontokat tekintik elsődlegesnek). Ennek az lehet az oka, hogy Magyarország kis területi 

kiterjedéséből adódóan az egyes régiók meteorológiai jellemzői (pl. napsütéses órák száma) 

hasonlóak. Ha azonban a relatív sorrendet tekintjük, a meteorológiai tényezők az ötödik 

helyen szerepelnek, tehát nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a telepítési döntés 

szempontjából elhanyagolható a jelentőségük.  

A H2 hipotézist ezért a naperőművekre vonatkozóan elvetem, mivel a kérdőív eredményei 

alapján sem a természeti tényezők, sem a környezeti, társadalmi tényezők tekintetében nem 

mondható ki egyértelműen, hogy a telepítési döntésben nincs jelentőségük. 

A szélerőművek esetében a támogatási és gazdaságossági szempontok az elsődlegesek, de ezt 

követően magas átlagpontszámot értek el a természeti (meteorológiai, topográfiai) tényezők 

is. Utóbbiak a relatív sorrendben is előkelő (2. és 5.) helyen szerepelnek. A környezeti és 

társadalmi tényezők átlagosan alacsony pontszámot kaptak, illetve a relatív sorrendet tekintve 

sincsenek az első öt helyezett között. Ily módon a H2 hipotézist a szélerőművekre 

vonatkozóan részben elfogadom, mivel a környezeti és társadalmi tényezők nem relevánsok, 

részben azonban elvetem, mert fontosak a természeti tényezők. 

A vízerőművek esetében egyértelműen elvetendő a H2 hipotézis, hiszen már a H1 

hipotézis elemzésekor is kiderült, hogy mind a természeti tényezők (pl. vízhozam, 

csapadékmennyiség), mind a környezeti és társadalmi tényezők (elsődlegesen a környezeti 
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előírások és a társadalmi felelősségvállalás) nagy jelentőséggel bírnak a beruházási döntés 

során. 

A H2 hipotézist részben elfogadom (ld. biomassza, biogáz és szélerőművek), a 

naperőművekre és vízerőművekre vonatkozóan viszont teljes egészében elvetem. 

8.1.3. Hipotézis-3  

Megújuló technológia és energetikai tapasztalat alapján a cégek telephely-választási 

szempontjai eltérőek. 

A nemzetközi szakirodalmakat (Noothout et al., (2016); Strantzali et al. (2016); Kyriakarakos 

et al. (2014); Volkova et al., 2010; Panichelli et al., (2008); Herrera-Seara et al., (2010)), 

illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalban szerzett tapasztalataimat 

alapul véve kiválasztottam néhány olyan, cégeket jellemző ismérvet, melyek véleményem 

szerint befolyásolják a hazai megújuló erőművek telephely-választási döntéseit.  

Az egyes megújuló technológiák tekintetében a H1 és H2 hipotézis elemzése során már 

részletesen bemutattam a telepítési tényezők, illetve tényező-csoportok fontossága közötti 

különbségeket. Az ott leírtakat a H3 hipotézisre vonatkozóan is elfogadom, azokat e helyütt 

még egyszer nem ismételném meg. Ily módon kijelenthető, hogy a telephely-választási 

szempontok fontossága tekintetében eltérés mutatkozik az egyes megújuló technológiák 

között. További csoportosítási szempont volt a „beruházást megelőző energetikai tapasztalat 

megléte”; „a cég konszern része-e vagy sem”; „a cégnél foglalkoztatottak száma (250 fő alatt, 

illetve felett)”; valamint az adott „megújuló erőmű mérete (0,5 MW kapacitás alatt, illetve 

felett)”. 

Az alábbi 30. táblázat az előző bekezdésben felsorolt csoportosító változók telepítési 

tényezőkre gyakorolt hatását mutatja be, az egyes megújuló energiahordozókra lebontva: 
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30. táblázat: Csoportosító tényezők telepítési tényezőkre gyakorolt hatása 

Csoportosító változó Energiahordozó SIG értéke Eredmény/ 

következtetés 

Az Ön cége jelen 

beruházást megelőzően 

folytatott-e tevékenységet 

az energetikai szektorban? 

igen/nem mind 0,01 van különbség 

biogázok 0,932 nincs különbség 

biomassza 0,802 nincs különbség 

nap 0,01 van különbség 

szél 0,157 nincs különbség 

víz 0,004 van különbség 

 A cég konszern része-e? igen/nem mind 0,689 nincs különbség 

biogázok 0,242 nincs különbség 

biomassza nem releváns a 

vizsgálat 

 

nap 0,865 nincs különbség 

szél 0,164 nincs különbség 

víz nem releváns a 

vizsgálat 

 

Beépített névleges villamos 

teljesítőképesség? 

> 0,5 

MW/ 

 < 0,5 

MW 

mind 1 nincs különbség 

biogázok 0,542 nincs különbség 

biomassza nem releváns a 

vizsgálat 

 

nap 0,866 nincs különbség 

szél nem releváns a 

vizsgálat 

 

víz 0,002 van különbség 

 Hány foglalkoztatottja 

van a cégnek? 

<250  fő/ 

> 250 fő 

mind 0,485 nincs különbség 

biogázok 0,509 nincs különbség 

biomassza 0,957 nincs különbség 

nap 0,914 nincs különbség 

szél nem releváns a 

vizsgálat 

 

víz nem releváns a 

vizsgálat 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A fenti táblázatból kiderül, hogy önmagában az a tény, hogy a cég konszern része-e vagy sem, 

illetve a cég mérete (foglalkoztatottak száma alapján) szignifikánsan nem befolyásolja a 

telepítési tényezők sorrendjét. Az energetikai tapasztalat megléte, mint befolyásoló 

tényező az összes megújuló technológia átlagában, illetve a nap- és vízerőművek esetén 

mondható számottevőnek. Az erőmű mérete (0,5 MW kapacitás alatt, illetve felett) csak a 

vízerőművek esetében volt szignifikáns, a telepítési tényezők rangsorát befolyásoló 

csoportosító változó. 

Ennek alapján a H3 hipotézist teljes egészében elfogadom: az a tény, hogy melyik megújuló 

technológiáról van szó, illetve hogy az adott cég már rendelkezett-e a beruházást megelőzően 

energetikai tapasztalattal, szignifikánsan befolyásolja a telepítési tényezők fontosságát.  

8.1.4. Hipotézis-4. 

Támogatás nélkül nem valósultak volna meg megújuló beruházások Magyarországon, a 

telepítési tényezők közül elsődleges szempont volt a kötelező átvételi rendszer által 

biztosított ár és folyamatos áramátvétel. 

A H4 hipotézis elemzéséhez érdemes először megvizsgálni, hogy az egyes megújuló 

technológiák esetében hogyan alakult az ún. LCOE mutató (Levelised Cost of Electricity) a 

kötelező átvételi átlagárakhoz képest, és ez miként hatott az erőművi kapacitások kiépülésére 

(ld. alábbi 43. és 44. ábra).  
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43. ábra: Naperőművi kapacitások alakulása Magyarországon a KÁT-támogatás és LCOE 

alakulásának függvényében 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

44. ábra: Szélerőművi kapacitások alakulása Magyarországon a KÁT-támogatás és LCOE 

alakulásának függvényében 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Naperőművi kapacitások a magas LCOE költségek
60

 miatt csak akkor kezdtek el kiépülni 

Magyarországon, amikor az LCOE a KÁT szintjére csökkent.  

A szélerőművek esetében szintén megfigyelhető, hogy csak akkor indultak meg a 

beruházások, amikor az LCOE a kötelező átvételi ár alá csökkent (megjegyzendő, hogy a 330 

MW-os kapacitáskorlát miatt nem létesült az utóbbi években szélerőmű). 

Biomassza, biogáz és vízerőművek esetében nem végeztem ilyen jellegű összehasonlítást, 

ugyanis esetükben az LCOE költségek rendkívül lokációspecifikusak. A vízerőművek LCOE 

költsége vélhetően a fosszilis erőművek LCOE szintjén mozog. 

Az adatok azt mutatják, hogy mindkét vizsgált technológia esetében kötelező átvételi 

támogatás nélkül az utóbbi évek kapacitásnövekménye minden bizonnyal nem valósult 

volna meg. 

Érdemes a H4 hipotézis elemzése kapcsán a kutatási eredményeimet is áttekinteni arra 

vonatkozóan, hogy a működési támogatást (azaz a kötelező átvételi támogatást) a válaszadó 

megújuló erőművek mennyire értékelték fontosnak. Elmondható, hogy az összes pénzügyi 

támogatás (beruházási, működési, kedvezményes kamatozású hitel, adókedvezmény, hálózati 

csatlakozási díjkedvezmény) közül minden esetben a működési támogatás volt a 

legfontosabb. A biomassza erőművek egyike sem valósította volna meg beruházását 

működési támogatás nélkül, amit azzal indokoltak, hogy az előállított villamos energia nem 

lett volna versenyképesen értékesíthető. A biogáz erőművek esetében a beruházási és 

működési támogatások fontossága azonosnak bizonyult, azonban a 0,5 MW-nál kisebb 

erőművek működésükhöz elengedhetetlennek ítélték meg a KÁT támogatást. A 

vízerőműveket tekintve elmondható, hogy a válaszadók mindegyike kap működési 

támogatást, ráadásul a nagyméretű vízerőművek üzemeltetője úgy nyilatkozott, hogy 

támogatás nélkül elmaradt volna a 20 éven belüli megtérülés. A szélerőművek a 

vízerőművekhez hasonlóan kizárólag működési támogatást kaptak, és egyikük sem valósította 

volna meg beruházását támogatás nélkül, a megtérülés elmaradása miatt. A naperőművek 

főként működési támogatást és kedvezményes kamatozású hiteleket kaptak.  

Ahogy azt már a H1 hipotézis elemzésekor is kifejtettem, a „termelt villamos energia 

értékesíthetősége és ára” mint telepítési tényező szorosan kapcsolódik a támogatások 

fogalmához, hiszen a kérdőívre választ adó megújuló erőművek által termelt villamos energia 

                                                           
60 Mivel magyar LCOE adatok nem álltak rendelkezésre, németországi adatokat vettem alapul (forrás: IRENA, Enerdata). 

Feltételeztem, hogy a magyar és német LCOE adatok között nincs számottevő különbség. 
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nagy része a KÁT rendszerbe kerül értékesítésre, így annak ára a támogatott KÁT ár. Ha e 

telepítési tényező szerepét is figyelembe vesszük, elmondható, hogy a nap- és szélerőművek 

számára egyértelműen az egyik legfontosabb telepítési tényező volt a működési 

támogatás, azaz a kötelező átvétel, míg a vízerőművek esetén egyértelműen kijelenthető, 

hogy a telepítési döntés során nem ez volt a meghatározó tényező. 

Az általam vizsgált, a H4 hipotézishez kapcsolódó nemzetközi szakirodalom (Polzin et al. 

(2015), Hitaj et al. (2014); Polzin et al. (2015)) átfogó elemzésben, az egyes megújuló 

politikák hatását vizsgálta a megújuló alapú villamosenergia-termelő kapacitásokba való 

befektetésekre, intézményes befektetők esetében. Regressziós elemzésének eredménye az 

volt, hogy a fiskális-pénzügyi ösztönzők közül egyértelműen a kötelező átvétel bír a 

legnagyobb pozitív hatással a megújuló befektetésre vonatkozóan, mind az aggregált 

megújuló adatok, mind a szél-, illetve kiemelten a napenergia szektor esetében. A vizsgált 

országok közül ez a hatás Németországban, illetve Olaszországban volt a legerősebb. Az erős 

pozitív korreláció elsősorban annak tudható be, hogy a kötelező átvételi rendszerek egy 

bizonyos ideig garantált megtérülést biztosítanak, így csökkentik a megújuló 

befektetések kockázatát. 

Hitaj és szerzőtársai (2014) német tartományok szintjén vizsgálták a kötelező átvételi 

támogatás szélerőművi befektetésekre gyakorolt hatását. A szerzők arra a következtetésre 

jutottak, hogy a kötelező átvételi támogatás szignifikánsan pozitív, illetve időben erősödő 

hatással volt a szélerőművi kapacitások alakulására a vizsgált időszakban Németországban.  

A H4 hipotézist a fentiek alapján csak részben, egyes megújuló technológiákra (nap- és 

szélerőművek) tudom elfogadni, a többi technológia esetében nem jelenthető ki 

egyértelműen, hogy egyáltalán nem valósultak volna meg beruházások kötelező átvételi 

támogatás nélkül.  

8.1.5. Hipotézis-5. 

A kötelező átvételi rendszer mint működési támogatás megléte befolyásolta a megújuló 

erőművek telephely-választási tényezőinek sorrendjét Magyarországon. Kötelező 

átvételi támogatás nélkül változna a telepítési tényezők sorrendje, a befektetők más 

szempontokat tartanának fontosabbnak. 

A pénzügyi támogatások hiányának hatásait vizsgáltam arra vonatkozóan, hogy ez az egyes 

megújuló technológiák esetében hogyan változtatja meg az első öt legfontosabb telepítési 
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tényező relatív sorrendjét. Mivel a pénzügyi támogatások közül a működési támogatások 

bizonyultak a legfontosabbnak, a kutatás eredményeit csak ez utóbbira vetítem ki. 

A biomassza erőműveket tekintve elmondható, hogy támogatással és anélkül is az elérhető 

biomassza erőforrások a legfontosabb telepítési tényezők, de ha nem lenne támogatás, a 

biomassza alapanyag költsége fontosabb lenne a termelt villamos energia/hő 

értékesíthetőségénél. A biogáz erőművek esetén támogatás nélkül már nem a hálózatra való 

csatlakozás lenne a meghatározó telepítési tényező, hanem olyan gazdasági jellegű 

paraméterek, mint a termelt villany/hő értékesíthetősége és ára, a működési költségek vagy a 

belső megtérülési ráta. A naperőműveket tekintve működési támogatás hiányában szintén 

fontosabb lenne a termelt villany értékesíthetősége és ára, mint a hálózatra való csatlakozás 

lehetősége. A szélerőművek ezzel szemben támogatással és anélkül is a hálózatra való 

csatlakozást tekintették a legfontosabb telepítési tényezőnek, ám támogatás nélkül a belső 

megtérülési ráta szerepe felértékelődik. 

A fentiek alapján tehát összességében elmondható, hogy pénzügyi támogatások nélkül a 

vállalkozók a bevételek maximalizálására (ld. villany/hő minél magasabb áron történő 

értékesítése, környezeti tényezők jobb kihasználása), valamint a veszteségek 

minimalizálására (ld. minél közelebbi hálózati csatlakozási pont, olcsó földterület, stb.) 

törekednének. 

A fenti állítás egybecseng a modern telephely-elméletek, illetve a vizsgált nemzetközi 

szakirodalom következtetéseivel is. A modern, „neoklasszikus” telephely-elméletek a 

racionális „gazdasági ember” fogalmából indulnak ki, aki tisztában van a telepítés összes 

tényezőjével és képes a költséget minimalizáló vagy a profitot maximalizáló döntést hozni
61

. 

Ezt a racionálisnak feltételezett döntést azonban torzítja a kötelező átvételi támogatás (ld. a 

H6 hipotézist), így a megújuló befektetések nem az optimális telephelyeken valósulnak meg, 

más szempontok kerülnek előtérbe. 

Az általam vizsgált ide vonatkozó nemzetközi szakirodalom: (Schmidt et al. (2013); Pechan 

(2017); Obermüller (2017); Hiroux és Saguan (2010)). Mindegyik szerző végső soron azt 

mondja ki, hogy a működési támogatás és annak fajtája (kötelező átvétel vagy prémium) 

hatással van a megújuló beruházók telepítési döntésére.  

                                                           
61 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110029_de_regionalis_es_videkfejlesztesi_ism_elmelet/ch02s04.htm

l 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110029_de_regionalis_es_videkfejlesztesi_ism_elmelet/ch02s04.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110029_de_regionalis_es_videkfejlesztesi_ism_elmelet/ch02s04.html
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Schmidt és szerzőtársai (2013) nettó jelenérték (NPV) optimalizációs modellt állítottak fel a 

kötelező átvételi, illetve a prémium rendszerekre vonatkozóan, osztrák szélerőművek 

telephelyi döntésének elemzése céljából. Arra a következtetésre jutottak, hogy a prémium 

rendszerek jobban ösztönzik a szélerőművek telephelyi diverzifikációját, mivel ez esetben hat 

a termelők döntésére a villamos energia piaci ára. Minél több szélerőmű épül be az adott 

régióban, annál alacsonyabb az elérhető piaci ár (a merit order hatás miatt), ezért a prémium 

rendszerben a rosszabb természeti adottságokkal rendelkező telephelyeken is épülnek 

szélerőművek. Ezzel szemben kötelező átvételi rendszer esetén nincs hatással a termelőre a 

piaci ár, illetve vice-versa: a termelő sincs hatással a piaci árra, lényegében el van szigetelve a 

piactól. Ennek folytán koncentráltan oda települ a legtöbb szélerőmű, ahol a legjobbak a 

természeti adottságok. A működési támogatás, illetve annak formája tehát megváltoztatta 

a befektető telepítési tényezőkre vonatkozó preferencia sorrendjét.  

A kutatási kérdésem helyes irányba mutatott, miszerint a működési támogatások 

befolyásolják a telephelyválasztás további szempontjait, azok fontossági sorrendjét, ezen 

keresztül pedig magát a telephelyválasztást.  

Az ehhez kapcsolódó H5 hipotézisemet, miszerint a kötelező átvételi rendszer mint működési 

támogatás megléte befolyásolta a megújuló erőművek telephely-választási tényezőinek 

sorrendjét Magyarországon, a kérdőíves felmérés alapján végzett kutatásom, illetve a 

vonatkozó nemzetközi szakirodalom teljes mértékben alátámasztja, tehát elfogadom. 

8.1.6. Hipotézis-6.  

A kötelező átvételi rendszer mint működési támogatás torzította a befektetők optimális 

telephelyválasztását hazánkban. 

A H6 hipotézis értékeléséhez először is érdemes definiálni az optimális telephelyválasztás 

fogalmát. Először is az a kérdés, hogy kinek a szempontjából tekinthető optimálisnak: a 

befektető, a villamosenergia-rendszer avagy a társadalom szempontjából optimális? 

Amennyiben a befektető szempontjából optimális telephelyválasztást veszem alapul, úgy 

megint csak visszautalok a modern telephelyelméletekre. A neoklasszikus megközelítés 

racionális döntést feltételez: az az optimális telephely-választási döntés, amely maximalizálja 

a befektető bevételeit és minimalizálja a költségeit. 

A villamosenergia-rendszer szempontjából optimális döntés már egyéb telepítési 

tényezőket is figyelembe vesz. Ilyen például a hálózati szűk keresztmetszetek problémája 
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pl. a szélerőművek telepítése során: ilyenkor az az optimális telephelyválasztás, amely 

csökkenti a szélerőművek rendszerintegrációs költségeit, azaz figyelembe veszik a hálózati 

költségeket a telepítési döntés során. Ezt vizsgálta Pechan (2017), Obermüller (2017), illetve 

Hiroux és Saguan (2010). A fő kérdés lényegében az, hogy hol érdemes szélerőművekkel 

villamos energiát termelni: centralizáltan, a legmagasabb termelési potenciállal bíró 

telephelyeken, avagy decentralizáltan, a fogyasztási központokhoz közel. Ez a kérdés 

különösen akkor fontos, ha az átviteli hálózati kapacitások korlátozottak, és azok bővítése 

akadályba ütközik. A keresleti központok közelsége akkor kerül előtérbe (illetve a természeti 

adottságok kérdésköre akkor szorul háttérbe), ha ún. csomóponti árazást alkalmazunk: a 

termelési határköltségek mellett a hálózati költségek is megjelennek a csomóponti piaci 

árakban. A korábban említett Schmidt-féle, prémium rendszerekre vonatkozó elemzést így 

kibővítve azt tapasztalták, hogy önmagában nem a prémium rendszer differenciálja a 

telephelyeket, hanem a hálózati költségek megjelenése a piaci árakban.  

A hálózati szűk keresztmetszeteket figyelmen kívül hagyó fix kötelező átvételi tarifa 

azonban nem vezet rendszerszinten optimális eredményre, hiszen a szélerőművek inkább 

a fogyasztói központoktól távol, északra települtek (német példa). Ha a szélerőművek 

érzékelik a piaci jelzéseket (pl. másnapi és napon belüli villamosenergia-kereskedés 

lehetővé tétele, csomóponti árazás vagy zónás árazású csatlakozási költségek révén), akkor a 

villamosenergia-rendszer szempontjából optimális telephelyekre fognak települni. 

Végül a társadalom szempontjából optimális telephelyválasztás fogalma saját véleményem 

szerint pont a környezeti-társadalmi tényezők (pl. környezeti előírások, fenntarthatósági 

szempontok) fokozott figyelembevételét is jelenti. Ezt a kérdéskört részletekbe menően nem 

vizsgálom. 

A H6 hipotézis befektetői szempontból közelít: torzította-e az optimális befektetői döntést a 

kötelező átvételi rendszer? 

A H5 hipotézis elemzése során már megvizsgáltam, hogy ha a megújuló erőművek nem 

kapnának működési támogatást, milyen szempontokat vennének inkább figyelembe a 

telepítési döntés során. A vizsgált nemzetközi szakirodalom (Merrouni et al. (2018); Liu et al. 

(2017); Lee et al. (2017); Sánchez-Lozano et al. (2015)) szerint a tüzelőanyag nélkül működő 

technológiák esetében – mint a szél-, nap- és vízerőművek – ezek a telepítési tényezők 

döntően meteorológiai, geológiai, topográfiai és hidrológiai tényezők (mint például a 

szélerősség, besugárzás, felszín emelkedése, érdessége, csapadékmennyiség, stb.). A 
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biomassza és biogáz erőművek esetén pedig az energiaforrások rendelkezésre állása, illetve a 

szállítási útvonalak optimalizációja révén a szállítási költségek minimalizálása a meghatározó 

telepítési tényező. Hangsúlyozom, hogy ezen szakirodalmak nem vizsgálták a támogatások 

hatását. Amennyiben azonban figyelembe veszem a kötelező átvételi támogatás hatását is, úgy 

a kérdőíves felmérés alapján kijelenthető, hogy nem a fenti lokációs tényezők voltak 

elsődlegesek a beruházói döntés meghozatala során. Tehát torzult az eredeti, 

optimálisnak tekinthető befektetői döntés. 

Lados–Tóth (2019)
62

 korrelációs elemzése a hazai megújuló kapacitások és telepítési 

tényezők közötti kapcsolatot vizsgálta. Felhasználva a kutatási kérdőívem eredményeit, 

megnézték, hogy a válaszadók által minősített telepítési tényezők közül melyek azok, 

amelyek terület-specifikusnak tekinthetők, illetve ezek közül melyeket lehet valamilyen 

rendelkezésre álló indikátornak megfeleltetni (ld. alábbi 31. táblázat). Ezen indikátorok 

megújuló, illetve napelemes beépített kapacitásokkal való korrelációját vizsgálták.  

31. táblázat: Terület-specifikus telepítési tényezők és az azokhoz rendelt indikátorok – 

„fontossági” sorrendben 

Telepítési tényező Megfeleltetett indikátor Pontszám 

Energetikai infrastruktúra: hálózati 

csatlakozás lehetősége 

A villamosenergia-elosztóhálózat 

nyomvonalhossza 
4,7 

Földterület elérhetősége: tevékenységre 

alkalmas terület 
Művelés alól kivett terület 3,9 

Erőmű társadalmi elfogadottsága Egy főre jutó GDP 3,3 

Meteorológiai tényezők: besugárzás, 

szélerősség, stb. 
Besugárzás, szélerősség 2,7 

Földvásárlás költsége Termőföld ár 2,6 

Forrás: Lados–Tóth (2019) 

A korrelációelemzés eredménye azt mutatta, hogy a vizsgált indikátorok egyike sem szolgál 

igazán magyarázó erővel arra vonatkozóan, hogy hol települnek megújuló alapú 

villamosenergia-termelő kapacitások Magyarországon. Ennek oka tulajdonképpen a 

kérdőív kiértékeléséből is kiolvasható: maguk a válaszadók is a villamos energia értékesítési 

árát jelölték meg a legfontosabb telepítési tényezőnek, amely a vizsgált erőművek döntő 

többségénél a mindenkori KÁT átvételi árat jelenti. A kötelező átvételi támogatás mértéke 

                                                           
62 Lados, M.-Tóth, T. (2019): Correlation Analysis Between Built-in Renewable Capacity & Installation Factors (7th Central 

European Conference in Regional Science, 2019.10.9-11.) 
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olyan magas, hogy elenyészőnek bizonyulnak mellette az egyéb tényezők 

jövedelmezőségre vonatkozó vélt vagy valós hatásai. 

Mivel már korábban feltételeztem, hogy „a termelt villamos energia értékesíthetősége és ára” 

mint telepítési tényező lényegében a kötelező átvételi árnak feleltethető meg, és tekintve, 

hogy a kérdőívet kitöltő megújuló erőművek összességében ezt tekintették a legfontosabb 

tényezőnek, kijelenthető, hogy a működési támogatás, és nem a nemzetközi szakirodalom 

által említett természeti-lokációs tényező a legfontosabb szempont a telepítési döntés 

meghozatala során.  

A vizsgált nemzetközi szakirodalmak, a kérdőíves felmérés, illetve az elvégzett 

korrelációelemzés alapján a H6 hipotézist elfogadom. 
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8.2. Hipotézisek értékelése 

A hipotézisek értékelését az alábbi 32. táblázat tartalmazza: 

32. táblázat: Hipotézisek értékelése 

Hipotézis Hipotézis értékelése 

H1. A hazai megújuló beruházások esetében a támogatások és a 

hálózatra való csatlakozás volt a legfontosabb telepítési tényező. 

Részben elfogadva 

H2. A természeti, valamint a környezeti és társadalmi 

tényezőknek nincs érdemi jelentőségük a hazai megújuló 

erőművek telepítési döntésében. 

Részben elfogadva 

H3. Megújuló technológia és energetikai tapasztalat 

alapján a cégek telephely-választási szempontjai eltérőek 

Elfogadva 

H4. Támogatás nélkül nem valósultak volna meg 

megújuló beruházások Magyarországon, a telepítési 

tényezők közül elsődleges szempont volt a kötelező 

átvételi rendszer által biztosított ár és folyamatos 

áramátvétel. 

Részben elfogadva 

H5. A kötelező átvételi rendszer mint működési 

támogatás megléte befolyásolta a megújuló erőművek 

telephely-választási tényezőinek sorrendjét 

Magyarországon. Kötelező átvételi támogatás nélkül 

változna a telepítési tényezők sorrendje, a befektetők más 

szempontokat tartanának fontosabbnak. 

Elfogadva 

H6. A kötelező átvételi rendszer, mint működési 

támogatás torzította a befektetők optimális 

telephelyválasztását hazánkban. 

Elfogadva 

Forrás: Saját szerkesztés 

A hipotézisek kiértékelésének eredményeként az alábbi 33. táblázatban látható, az egyes 

hipotézisek mellé rendelt téziseket fogalmaztam meg: 
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33. táblázat: Hipotézisek és tézisek 

Hipotézis Tézis 

H1. A hazai megújuló beruházások 

esetében a támogatások és a hálózatra 

való csatlakozás volt a legfontosabb 

telepítési tényező. 

T1. A hazai nap- és szélerőművi 

beruházások esetében a támogatások és 

a hálózatra való csatlakozás volt a 

legfontosabb telepítési tényező. 

H2. A természeti, valamint a környezeti 

és társadalmi tényezőknek nincs érdemi 

jelentőségük a hazai megújuló 

erőművek telepítési döntésében. 

T2. Hazánkban a természeti 

tényezőknek csak a naperőművi 

beruházások esetében nincs érdemi 

jelentőségük, a környezeti és társadalmi 

tényezők esetében azonban a 

vízerőművek kivételével mindegyik 

megújuló technológiára vonatkozóan 

elmondható, hogy általában nem 

játszanak fontos szerepet a telepítési 

döntés során. 

H3. Megújuló technológia és 

energetikai tapasztalat alapján a cégek 

telephely-választási szempontjai 

eltérőek. 

T3. A telephely-választási szempontok 

fontossága tekintetében eltérés 

mutatkozik a megújuló technológia, 

illetve a már energetikai tapasztalattal 

rendelkező cégek között. 

H4. Támogatás nélkül nem valósultak 

volna meg megújuló beruházások 

Magyarországon, a telepítési tényezők 

közül elsődleges szempont volt a 

kötelező átvételi rendszer által 

biztosított ár és folyamatos áramátvétel. 

T4. Támogatás nélkül nem valósultak 

volna meg nap-, illetve szélerőművi 

beruházások Magyarországon, a 

telepítési tényezők közül elsődleges 

szempont volt e két megújuló 

technológia tekintetében a kötelező 

átvételi rendszer által biztosított ár és 

folyamatos áramátvétel. 

H5. A kötelező átvételi rendszer, mint 

működési támogatás megléte 

befolyásolta a megújuló erőművek 

telephely-választási tényezőinek 

sorrendjét Magyarországon. Kötelező 

átvételi támogatás nélkül változna a 

telepítési tényezők sorrendje, a 

befektetők más szempontokat 

T5. A kötelező átvételi rendszer, mint 

működési támogatás megléte 

befolyásolta a megújuló erőművek 

telephely-választási tényezőinek 

sorrendjét Magyarországon. Kötelező 

átvételi támogatás nélkül változna a 

telepítési tényezők sorrendje, a 

befektetők más szempontokat 
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tartanának fontosabbnak. tartanának fontosabbnak. 

H6. A kötelező átvételi rendszer, mint 

működési támogatás torzította a 

befektetők optimális 

telephelyválasztását hazánkban. 

T6. A kötelező átvételi rendszer, mint 

működési támogatás torzította a 

befektetők optimális 

telephelyválasztását hazánkban. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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8.3. Záró gondolatok, a kutatás jövőbeni irányai 

 Zárásként összefoglalom a dolgozat új és újszerű eredményeit, valamint említést teszek a 

kutatási téma folytatásáról, további lehetőségeiről is.  

Hazai viszonylatban mindenképpen újszerűnek tekinthető a vizsgálat témája a zöldáram 

támogatások területi vetületeinek vonatkozásában. Ezidáig Magyarországon nem készült 

hasonló jellegű vizsgálat, feltételezhetően azért, mert a megújuló áramtermeléssel 

összefüggésben nálunk a villamos energia rendszerben jelentősebb zavarok még nem 

jelentkeztek.  

A hazai zölderőmű beruházókkal készített kérdőíves felmérést mindenképp 

hiánypótlónak és aktuálisnak gondolom, mivel ismereteim szerint a telephelyválasztás 

témájában ilyen részletezettségű reprezentatívnak tekinthető felmérés az utóbbi évekből nem 

áll rendelkezésre.  

A hazai eredmények azt mutatják, hogy a mintegy 42 szempont közül a válaszadók 

általánosságban a megtermelt villamos energia (vagy hő) értékesíthetőségét és árát 

tartották a legfontosabbnak. Magyarországon alighanem a fix kötelező átvételi tarifa, 

illetve a kötelező áramátvétel volt a legfontosabb szempont egy zölderőmű beruházó 

számára.  

Szintén fontos megállapítás, hogy a működési támogatás által befolyásolható a 

zölderőmű telepítés lokációja, amely a hazai zöldáram-termelés további bővülése során, 

magas megújuló penetráció mellett a szabályozás számára értékes információként 

hasznosulhat. 

Kutatásomat a későbbiekben két irányban szeretném tovább folytatni. Az egyik irány 

már a közeljövőben teljesülhet. Szeretném megismételni a kérdőíves felmérést a jelenlegi 

KÁT-os és METÁR-os zölderőművek körében. Egyrészről a nagyobb sokaságból (2019-ben 

már több mint 1150 naperőművi engedélyes van) pontosabb információkat remélek a 

telephelyválasztás szempontrendszere tekintetében, másrészről összehasonlítható lenne a 

KÁT és a METÁR rendszer telephelyválasztást befolyásoló hatása. A másik irányt a 

lokációspecifikus támogatások hazai bevezethetőségének vizsgálata jelentené.  
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10. Mellékletek 

 

1. melléklet: Önkéntes kérdőív 

 

Telepítési döntések felmérése 

A kérdőív kitöltése önkéntes. Kérjük, hogy a kérdőívben megjelölt helyeken indokolja 

válaszát.  

A válaszokat egy kutatás céljára használjuk fel, összesített formában. Egyedi válaszok 

semmilyen formában nem kerülnek publikálásra. 

I. Általános rész 

 

1. A kérdőívet kitöltő adatai: 

Név: ………………… 

Telefon: ………………. 

E-mail: ………………………………. 

 

2. Cég neve: ……………. 

Kérem adja meg a cégjegyzék szerinti elnevezést. 

 

3. Cég törzsszáma:……………. 

 

4. Székhelye: ………………………. 

Kérem, az alábbi formában adja meg: 

irányítószám, település, közterület, házszám (vagy helyrajzi szám) 

 

5. Telephely: ……………………………….. 

Kérem adja meg azon beruházás telephelyét, melyre vonatkozóan a kérdőívet kitölti, az 

alábbi formában: irányítószám, település, közterület, házszám (vagy helyrajzi szám) 

 

6. Beépített névleges villamos teljesítőképesség (kW): ……………………………….. 
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A MAVIR Üzemi Szabályzat 2.6.3 pontja szerinti BT a 2017. decemberi adatszolgáltatási 

időszakra vonatkozóan. 

 

7. Hány foglalkoztatottja van a cégnek? 

a. 0 fő 

b. 1 fő 

c. 2 fő 

d. 3 – 4 fő 

e. 5 – 9 fő 

f. 10 – 19 fő 

g. 20 – 49 fő 

h. 50 – 99 fő 

i. 100 – 149 fő 

j. 150 – 199 fő 

k. 200 – 249 fő 

l. 250 – 299 fő 

m. 300 – 499 fő 

n. 500 – 999 fő 

o. 1000 – 1999 fő 

p. 2000 – 4999 fő 

 

8. A cég konszern része? 

a. igen 

b. nem 

Ha a 8. kérdésre igen a válasz, akkor legyen szíves megválaszolni az alábbi kérdéseket: 

8.1.Az Ön cége 

a. anyavállalat 

b. leányvállalat 

8.2.Az anyavállalat székhelye hol található? 

a. belföldön 

b. külföldön 

8.3.Az anyavállalat, illetve annak stratégiája befolyásolja-e a telepítési döntést? 
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a. igen 

b. nem 

 

9. Az Ön cége jelen beruházást megelőzően folytatott-e tevékenységet az energetikai 

szektorban? 

a. igen 

b. nem 

 

 

 

II. Telepítési tényezők és a telepítési döntés 

Kérjük adja meg, hogy a beruházási döntés során az alábbi telepítési tényezők milyen 

súllyal szerepeltek 0-tól 5-ig tartó skálán, ahol a 0 jelöli a figyelembe nem vett, az 1 a 

legkevésbé fontos, az 5 pedig a nagyon fontos telepítési tényezőt. 

1. Természeti, lokáció-specifikus tényezők 

 Meteorológiai tényezők: pl. besugárzás, szélerősség, csapadékmennyiség, hidrológiai 

adottságok 

 Topográfiai tényezők: pl. tengerszint feletti magasság, felszín emelkedése, felszín 

érdessége 

 Elérhető energiaforrások (biomassza, biogáz, szél, nap stb) 

 Szállítási infrastruktúra: pl. úthálózat, vasúthálózat 

 Energetikai infrastruktúra: pl. villamosenergia-hálózatra való csatlakozás lehetősége 

és hálózati csatlakozási pont távolsága, távhő-rendszerhez való csatlakozás lehetőségei 

 Környezeti előírások: pl. természetvédelmi területektől való távolság, helyi építési 

szabályzatok 

 Földterület elérhetősége: pl. tevékenységre alkalmas terület, mérete 

 Fogyasztók közelsége, villamosenergia-/hőpiac nagysága 

 Erőművek közelsége, ezen belül külön értékelendő:  

o Azonos típusú erőművek közelsége 

o Más típusú erőművek közelsége 
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 Szakképzett munkaerő elérhetősége 

 

2. Gazdaságossági tényezők 

 Beruházással kapcsolatos költségek, ezen belül külön értékelendő: 

o Földvásárlás költsége 

o Hálózati csatlakozás költsége 

 Működési költségek (ide értve alapvetően a munkaerő költségét, karbantartások 

költségét) – ezen belül külön értékelendő: 

o Földbérlet költsége 

o Helyi adók 

o Biomassza, biogáz alapanyag költsége 

o Vízhasználati díj 

 Bevételek, ezen belül külön értékelendő:  

o Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára 

o Maradékanyagok értékesíthetősége 

 Megtérülési idő 

 Belső megtérülési ráta (IRR) 

 Országspecifikus kockázatok: pl. országkockázati felár, árfolyamkockázatok 

 Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke: pl. beruházási, működési 

 Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága 

 Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek 

 Elérhető adókedvezmények 

 

3. Környezeti-társadalmi tényezők 

 Környezeti hatások: pl. egészségügyi hatások (zajhatás, stb.), helyi 

élővilágra/biodiverzitásra gyakorolt hatás 

 Erőmű társadalmi elfogadottsága 

 Társadalmi felelősségvállalás: pl. fenntarthatósági szempontok 

 Beruházói környezet, ezen belül: 

o Biomassza/biogáz esetén beszállítói kapcsolatok 

o Elosztókkal való kapcsolat 

o Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat 

o Egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolat 
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o K+F bázis 

o Energetikai együttműködési klaszterek 

 Adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartama, komplexitása 

Kérem, hogy a fentebb felsorolt telepítési tényezők közül válassza ki az Ön beruházása 

szempontjából 5 legfontosabb telepítési tényezőt, majd ezeket rangsorolja fontossági sorrend 

szerint. 

1. ….. 

2. …… 

3. ……. 

4. …… 

5. ….. 

Egyéb telepítési tényezők 

Kérem fejtse ki, hogy a fentieken kívül voltak-e telepítési tényező, melyet beruházása során 

figyelembe vett. Kérem, hogy ezeket is súlyozza 0-tól 5-ig tartó skálán, ahol a 0 jelöli a 

figyelembe nem vett, az 1 a legkevésbé fontos, az 5 pedig a nagyon fontos tényezőt. 

………………………………………………………. 

 

Milyen területi szinten vizsgálták az erőmű telephelyének kiválasztását? 

a. település, kistérség  

b. középtérség (pl. megye, régió) 

c. országos  

d. Magyarország és Magyarországgal határos, térségbeli államok 

e. Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország (Visegrádi Négyek ország 

csoport) 

f. egyéb országok, éspedig …………..  

A telephely választás során alkalmaztak-e a beruházási döntést támogató 

szoftvert/modellt? 

a. igen 

b. nem 
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Ha alkalmaztak döntéstámogató szoftvert/modellt, melyiket? (Több lehetőség is 

megjelölhető.) 

a. ArcGIS szoftver 

b. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

c. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

d. Fuzzy modell 

e. Poisson modell 

f. Egyéb szoftver/modell, kérem nevezze meg: 

…………………………………………… 

 

III. Pénzügyi támogatások szerepe a telepítési döntésben 

 

1. Kapott-e/kap-e a bármilyen jellegű pénzügyi támogatást a projekthez kapcsolódóan? 

a. igen 

b. nem 

 

2. Ha igen, milyen formában? 

a. vissza nem térítendő beruházási támogatás 

b. kedvezményes kamatozású hitel 

c. működési támogatás (ld. KÁT, METÁR) 

d. adókedvezmény 

e. hálózati csatlakozási díjkedvezmény 

f. egyéb, kérem fejtse ki: …………. 

 

3. Pénzügyi támogatás nélkül is megvalósította volna a beruházást? 

a. igen 

b. nem 

Kérem, indokolja válaszát! 

……………………………………………………….. 

4. Ha többféle pénzügyi támogatásban is részesült/részesül, melyik a meghatározó, ami 

nélkül semmiképpen sem valósította volna meg a beruházást? 

………………………………………………………………………. 
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5. Tételezzük fel, hogy pénzügyi támogatás nélkül is megvalósította volna a beruházást. 

Ez esetben változna-e a korábban, a II. részben Ön által felsorolt 5 legfontosabb 

telepítési tényező rangsora? 

a. ….. 

b. …… 

c. ……. 

d. …… 

e. ….. 

IV. Külföldi telephely-választás lehetőségei 

 

1. A beruházási lehetőségek vizsgálatakor külföldi telephelyekben is gondolkodtak-e? 

a. csak magyar telephelyeket vettünk figyelembe 

b. külföldi telephelyi lehetőségeket is vizsgáltunk 

Kérem, indokolja válaszát! 

………………………………………………………………….. 

2. Amennyiben hasonló beruházási lehetősége adódna külföldön, és annak minden 

részlete ismert lenne Önök előtt (így többek között a pénzügyi támogatások, 

engedélyezési rendszer is), akkor vizsgálná-e a külföldi telephely-választás 

lehetőségét is?? 

a. igen 

b. nem 

Kérem, indokolja válaszát! 

…………………………………………………………………………. 

3. Ha hasonló lenne az engedélyezési szabályrendszer (pl. engedélyezési idő hossza, 

megkeresendő hatóságok száma, elérhető információk, stb.) külföldi országokban is, a 

pénzügyi támogatási rendszer ugyanakkor eltérő lenne, akkor vizsgálná-e a külföldi 

telephely-választás lehetőségét is? 

a. igen 

b. nem 
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Kérem, indokolja válaszát! 

…………………………………………………………………………. 

4. Ha eltérő lenne az engedélyezési szabályrendszer a külföldi országokban, de a 

pénzügyi támogatási rendszer főbb elemei (pl. támogatás típusa, támogatási idő hossza) 

hasonlóak lennének, akkor vizsgálná-e a külföldi telephely-választás lehetőségét is? 

a. igen 

b. nem 

Kérem, indokolja válaszát! 

…………………………………………………………………………. 

5.  Ha eltérő lenne az engedélyezési szabályrendszer a külföldi országokban, de a 

pénzügyi támogatási rendszer minden eleme megegyezne, akkor vizsgálná-e a külföldi 

telephely-választás lehetőségét is? 

a. igen 

b. nem 

Kérem, indokolja válaszát! 

…………………………………………………………………………. 

6. Ha ugyanaz az engedélyezési és pénzügyi támogatási rendszer működne a külföldi 

országokban, akkor vizsgálná-e a külföldi telephely-választás lehetőségét is? 

a. igen 

b. nem 

Kérem, indokolja válaszát! 

……………………………………………………………………………. 
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2. melléklet: A telepítési tényezők csoportosítása 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.1. Meteorológiai tényezők: pl. besugárzás, szélerősség, 

csapadékmennyiség, hidrológiai adottságok

1.2. Topográfiai tényezők: pl. tengerszint feletti magasság, felszín 

emelkedése, felszín érdessége

1.3. Elérhető energiaforrások (biomassza, biogáz, szél, nap, egyéb)

1.5. Energetikai infrastruktúra: pl. villamosenergia-hálózatra való 

csatlakozás lehetősége és hálózati csatlakozási pont távolsága, távhő-

rendszerhez való csatlakozás lehetőségei

1.6. Környezeti előírások: pl. természetvédelmi területektől való 

távolság, helyi építési szabályzatok

1.8. Fogyasztók közelsége, villamosenergia-/hőpiac nagysága

1.9.1. Azonos típusú erőművek közelsége

1.7. Földterület elérhetősége: pl. tevékenységre alkalmas terület és 

mérete

1.4. Szállítási infrastruktúra: pl. úthálózat, vasúthálózat

1.9.2. Más típusú erőművek közelsége

2.1. Beruházással kapcsolatos költségek, ezen belül külön 

értékelendő:

2.1.1. Földvásárlás költsége

2.1.2. Hálózati csatlakozás költsége

2.2. Működési költségek (ide értve alapvetően a munkaerő 

költségét, karbantartások költségét) – ezen belül külön értékelendő:

2.2.1. Földbérlet költsége

2.2.2. Helyi adók

2.3. Bevételek, ezen belül külön értékelendő: 

2.3.1. Termelt villamos energia/hő értékesíthetősége, ára

2.3.2. Maradékanyagok értékesíthetősége

2.2.3. Biomassza, biogáz alapanyag költsége

2.4. Megtérülési idő

2.5. Belső megtérülési ráta (IRR)

2.2.4. Vizhasználati díj

2.7. Pénzügyi támogatások elérhetősége, mértéke: pl. beruházási, 

működési

2.8. Pénzügyi támogatási rendszer kiszámíthatósága, hosszú távú 

fenntarthatósága

2.9.1. Elérhető (kedvezményes) hitelek, hitelköltségek

2.9.2. Elérhető adókedvezmények

3.4. Beruházói környezet, ezen belül:

3.4.2. Elosztókkal való kapcsolat

3.4.3. Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat

3.4.4. Egyetemekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolat

3.4.5. K+F bázis

3.4.6. Energetikai együttműködési klaszterek

3.5. Adminisztratív eljárások, engedélyezés időtartama, 

komplexitása

3.1. Környezeti hatások: pl. egészségügyi hatások (zajhatás, stb.), 

helyi élővilágra/biodiverzitásra gyakorolt hatás

3.2. Erőmű társadalmi elfogadottsága

3.3. Társadalmi felelősségvállalás: pl. fenntarthatósági szempontok

3.4.1.Biomassza/biogáz esetén beszállítói kapcsolatok

1.10. Szakképzett munkaerő elérhetősége

2.6. Országspecifikus kockázatok: pl. országkockázati felár, 

árfolyamkockázatok

Természeti tényezők

Lokáció specifikus tényezők: szállítási, energetikai 

infrastruktúra, fogyasztók, erőművek közelsége

Gazdasági tényezők: kiadások és bevételek

Támogatások

Környezeti, társadalmi tényezők:: kapcsolatok, adminisztratív 

eljárások, engedélyezés, környezeti előírások



210 

 

3. melléklet: A telepítési tényezők fontossága a biomassza erőműveknél (abszolút 

sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. melléklet: A telepítési tényezők fontossága a biogáz erőműveknél (abszolút 

sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. melléklet: A telepítési tényezők fontossága a naperőműveknél (abszolút sorrend) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. melléklet: A telepítési tényezők fontossága a szélerőműveknél (abszolút sorrend) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. melléklet: A telepítési tényezők fontossága a vízerőműveknél (abszolút sorrend) 

 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

 


