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Megújuló üzemanyagok



Megújuló üzemanyagok
• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram
• Biohidrogén
• Biogáz



Bioetanol

Bekeverés: 5%
E85 jövedéki adó = benzin

+ Pannon Ethanol (Dunaföldvár)



Biodízel

• Öko-Line (Bábolna) 25 kt/év
• Rossi (Komárom) 150 kt/év
• Középtiszai MGRT (Kunhegyes) 1,5 kt/év
• Inter-Tram (Mátészalka) 12 kt/év

• MOL igény >200 kt/év

• Bekeverés: 4,9%



Megújuló áram
• Szél – max. 300 MW - fluktuál
• Napenergia közvetlen - fluktuál

• Fotovoltaikus – olcsó elemek
• Biomassza égetés – hatékonyság?
• Paks-2 ??

• Rendszer instabilitás
• Veszteségek



Biohidrogén
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Biogáz

Anaerob 
fermentáció

Szerves 
anyag,

“hulladék”

BIOGÁZ

TÁPANYAG

≈ 40 mezőgazdasági
≈ 20 szennyvíz
≈ 15 depónia

Összes kapacitás: 40-45 MWel



Piac teremtés kreatívan



Megújuló energia termelés és piac: REVÍZIÓ



Újraszámoljuk…



Megújuló fogyasztás



Megújuló áram termelés



Hol a hő?



Az EU szabályozás



Megújuló áram támogatási rendszerek az EU-ban



Támogatási típusok
• Kötelező átvétel (feed-in tariff)

• Túltámogatáshoz vezethet (Csehország)
• A Bizottság már nem ajánlja

• Kvóta rendszerek
• Kötelező kvóta
• Zöldbizonyítványok kereskedelme

• Prémium rendszerek (feed-in premium)
• Piac + prémium 
• Lebegő vagy fix prémium

• Versenyeztetés
• Legolcsóbb ajánlat nyer
• Technológiák közötti verseny
• Fejlődő technológiák hátrányban

• Beruházási támogatás
• Adókedvezmény



2014/C 200/01 EC Irányelv

• Új zöldáram támogatási elvek
• Energia növény: agrár támogatás

• Irány a piac
• De piaci áron felül is támogathatók a megújulók
• Kiegyenlített termelés biztosítása
• Áram túltermelés van? Akkor ne termelj többet!

?



Power-to-Gas



Téli csomag (2016): RED-II és EED-II

Célok:

• Energia hatékonyság növelés
• Megújuló növelés
• Tiszta energia gazdaság

Célszámok 2030-ra:

• 40% ÜHG csökkentés 1990-hez 
képest

• 27% megújuló részarány
• 30% hatékonyság növelés



RED-II és EED-II: problémák

• Jelenlegi ütem szerint 2030-ra csak 24,3% érhető el 27% helyett
• Megújuló beruházások csökkennek
• Megújuló termelés villamos energia központú, hővel keveset törődnek
• Hőpiac szétaprózódott, infrastruktúra elavult
• Megélnek a megújulók csak piacról?

• Új, innovatív technológiák: NEM
• Érett technológiák : TALÁN

• Eltérő regionális adottságok és potenciálok
• Eltérő regionális lakossági elfogadottság



RED-II és EED-II: kapcsolódó intézkedések

• Energiaunió Rendelet
• Azonnal hatályos

• Integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek készülnek
• 2023-ban értékelés, ha nem jól halad a teljesítés:

• Növelni kell az energiaszolgáltatók megújuló (főleg hő) kötelezettségét
• Növelni kell a megújuló üzemanyag bekeverés kötelező mértékét
• Büntetést kell fizetni a megújuló projekteket finanszírozó alapba



Magyarország: METÁR



METÁR történet
• KÁT – 2010-ben felfüggesztve
• 2014/C 200/01 EU Iránymutatás miatt lépni kellett
• Cél: a 2020-as célkitűzések teljesítése

• De a számítási revízió egyszerűbb megoldás
• METÁR csak az új belépőkre vonatkozik
• „Kis” METÁR: 2017 január 1
• „Nagy” METÁR: 2017 október-november: 62/2016. (XII.28.) NFM 

rendelet a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia 
termelési támogatás korlátairól és prémium típusú támogatásra 
irányuló pályázati eljárásról.

• A terheket az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók viselik 
(nem a lakosság!)



METÁR jogszabály csomag
• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (VET) 

módosítása
• Kormányrendeletek

• METÁR: 165/2016. Korm. Rendelet
• KÁT lezárása: 166/2016. Korm. Rendelet

• NFM rendelet
• 62/2016 (XII. 28), 63/2016 (XII. 28.): szabályok, támogatási jogosultság 

korlátok, finanszírozás
• 55/2016 (XII. 21.): megújulót termelő berendezések támogatása

• MEKH
• 17/2016 (XII. 21.): pályázati rendszer alá nem tartozó támogatások
• 7/2016 (X. 13.), 10/2016 (XI. 14.), 15/2016 (XII. 20.): rendszerhasználati 

díjakról



METÁR jellemzői
• A termelő a piacon értékesít, viseli a kiegyenlítés költségeit 0,5 MW 

felett
• A támogatás a piaci áron felül fizetett felár

Tehát: TÁMOGATOTT ÁR = PIACI REFERENCIA ÁR + PRÉMIUM
• Prémiumok:

• <50 kW alatti háztartási kiserőmű: marad a szaldó elszámolás
• Kötelező: <0,5 MW erőművek – kivéve a demonstrációs projektek (≈KÁT)
• Zöld: pályázat nélkül (0,5-1 MW) = piaci + adminisztratív prémium; 

pályázattal (1 MW felett)     = piaci + licit
• Barna: biomassza/biogáz további működtetésre, évente megállapított 

támogatás
• Demonstrációs projektek: új, innovatív technológiák, egyedi elbírálás 

alapján



METÁR feltételei

• Vegyes tüzelés, hulladékégetés: csak a megújuló arányában kap 
támogatást

• Új beruházás = kivitelezés még nem kezdődött meg
• Már meglévő: jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén, a beruházási 

költség >50 %
• Szélerőmű: csak tenderrel, de Kormány Rendelet tiltja
• Támogatási időtartam megnőtt:

• 1 MW alatt – 25 év
• Tender – max. 20 év

• Menetrendtől eltérő termelést pótdíjazzák továbbra is





METÁR nehézségek

• Elavult technológiák lecserélését nem támogatja eléggé
• Etanol, Biodízel: első generációs alapanyagok
• Biogáz: silokukorica alapon drága, biometán nincs a METÁR-ban

• Biogáz: alacsony támogatási szintek nem serkentik az új 
beruházásokat.   (NCsT 100 MW 2020-ra)

• Járulékos környezeti előnyöket nem veszi figyelembe
• Szélenergia ellen erősen diszkriminál (NCsT 750 MW 2020-ra)
• Engedélyezés továbbra is bonyolult
• Technológia semleges a 0,5 feletti „zöld prémium” elosztás
• Nem tervezhetők a bevételek (piaci ár + kiegyenlítés költségei)



Magyarország: Jövőkép?



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Első generációs korszerűtlen technológia, nagy környezeti lábnyom



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet módosítása 



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent
Korszerűtlen technológia, de lobbi megtartja



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent
Korszerűtlen technológia, de lobbi megtartja
Politikai kérdéssé degradálódott



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent
Korszerűtlen technológia, de lobbi megtartja

Technológiai fejlesztésre szorulna



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek
• PAKS-2

• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent
Korszerűtlen technológia, de lobbi megtartja

Technológia semleges METÁR 1 MW feletti új üzemekre



Megújuló üzemanyagok jövője

• Bioetanol
• Biodízel
• „Zöld” áram

• Szélerőművek
• Fotovoltaikus erőművek
• Biomassza égető erőművek
• Vizi erőművek

•PAKS-2
• Biohidrogén
• Biogáz

Termékadó, de PV cellák ára lecsökkent
Korszerűtlen technológia, de lobbi megtartja

Nem megújuló, nem olcsó, de kell a piac a rengeteg felesleges áramnak



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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