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1 Bevezetés  

Jelen értekezés két nagy tudományterület; az energiagazdálkodás és a pénzügyi 

közgazdaságtan metszetében felmerülő problémákkal foglalkozik. A kutatást a két terület 

kiemelkedően aktuális kérdéseinek kapcsolata motiválta: egyfelől a villamosenergia-

szabályozást napjainkban elsődlegesen alakító dekarbonizációs és liberalizációs tendenciák, 

másfelől a piaci tökéletlenségeknek és vállalti viselkedésnek hatásai a hagyományos 

pénzügyi gondolkodásra és modellezésre. Az értekezés látásmódját pedig három – a szerző 

szakmai hátteréből fakadó – irány határozza meg: egyrészt a doktori cselekményt támogató 

Környezetgazdaságtan Tanszéktől kapott környezeti szemlélet, másrészt a Pallas Athéné 

Domus Educationis PhD programjától kapott módszertani érdeklődés, harmadrészt a 

tanácsadói tevékenységből származó szakpolitikai fókusz. A kutatási eredmények 

elsősorban jövőbeli tudományos kutatások indítását segíthetik, de – különösen a 

következőkben ismertetett második és harmadik hipotézisnek – szakpolitikai alkalmazásai 

is vannak. Az értekezés bevezető fejezete két részből áll: egyrészt ismerteti a dokumentum 

tág értelemben vett tudományos és gazdaságpolitikai jelentőségét, másrészt bemutatja a 

dokumentum kutatási kérdéseit és hipotéziseit.  

1.1  Tudományos és gazdaságpolitikai háttér 

Az elmúlt háromszáz évben az emberiség fejlődését meghatározó számos nagy 

technológiai újítás az energiafelhasználás változásához kapcsolható. Az első ipari 

forradalmat a biomasszánál hatékonyabban hasznosítható szénfelhasználás tette lehetővé, 

amely utat nyitott a termelési folyamatok gépesítése és a nagy távolságú mobilitási igények 

kielégítése előtt. A szén földrajzilag koncentrált rendelkezésre állása és a szállítás magas 

költségei az ipari termelést és így az azt kiszolgáló embereket a készletek közelébe vonzotta, 

ami elindította a városiasodás folyamatát. A második ipari forradalom során az olajipar 

fejlődése megágyazott új szállítási technológiák kialakulásának, emellett új – a 

tömegtermelést lehetővé tévő – vegyipari folyamatokat eredményezett. Az elektrotechnika 

terjedése előrevetítette a villamos energia térhódítását és az első nukleáris reakcióra épülő 

elméleti modellek megkérdőjelezték azt a vélekedést, hogy a hatékony energiaellátás csak 

égetés útján valósítható meg. A két világháborút követően a növekvő energiaigényeket már 

nagy részben új technológiák fedezték. A széntüzelés során keletkező szállópor 

egészségügyi kockázataira válaszul egyre nagyobb teret kezdett nyerni a földgáz, ami a 

lakosság fűtési igényei mellett a fokozatosan kiépülő villamosenergia-ellátáshoz szükséges 

erőműveknek is tüzelőanyagául szolgálhatott. Az áramigények növekedésével – az 

előbbiekben említett nukleáris reakcióval kapcsolatos eredményeknek köszönhetően – 
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megjelentek a nukleáris erőművek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy egy-egy blokkban 

óriási mennyiségű energiát állítsanak elő (Smil, 1994). Összességében, az elmúlt évszázadok 

energetikai innovációi fontos feltételei voltak a gazdasági prosperitásnak, a jóléti 

társadalmak létrejöttének és annak, hogy napjainkban egy átlagpolgár számára a száz évvel 

ezelőtti állapothoz képest, jóval magasabb életkörülmények biztosítottak (Pinker, 2018).  

Az 1970-es évek rendkívüli változásokat indítottak el mind a közgazdasági 

gondolkodásban, mind az energetikában. Az 1973-as olajválság kézzelfoghatóan mutatott 

rá arra, hogy a természeti erőforráshiány jelentős társadalmi és gazdasági károkat okozhat. 

Mivel a válság közvetlenül Hubbert (1956) híres olajhozamcsúcs jóslatának  tetőzési 

időpontja után két évvel és a természeti erőforrások kimerülésével kapcsolatos kihívásokat 

prognosztizáló Római Klub jelentését (Meadows et al., 1972) követően egy évvel robbant 

ki, a kor főáramú gondolkodói nagy erőkkel kezdtek el dolgozni a véges természeti 

erőforráskészletek vizsgálatán. A közgazdászok gondolkodásában zajló változást a 2018-

ban közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett kutató, William D. Nordhaus (1974) úgy 

fogalmazza meg, hogy az addig végtelen természeti erőforrásokat feltételező „cowboy” 

szemléletet a gazdasági tevékenység kiterjedése miatt „űrhajó” szemlélettel kell felváltani, 

ahol az erőforrások kemény korlátot jelentenek. Az akkori növekedéselmélet 

legmeghatározóbb alakja, – az 1987-ben szintén közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett – 

Robert M. Solow széles körben alkalmazott makrogazdasági modelljét (1956) a válságot 

követő évre kiegészítette a kimerülő erőforrásokkal és annak kitermelési időzítésre 

vonatkozó optimalizálásával (1974), a Hotelling szabály (1931) alapján. A természeti 

erőforrások szűkösségén kívül az olajválság két másik fontos szempontra is felhívta a 

figyelmet: az energiaellátás megszakadásával járó óriási potenciális társadalmi és gazdasági 

károkra1, valamint a fosszilis tüzelőanyagok egyenlőtlen földrajzi eloszlásából fakadó 

geopolitikai kockázatokra. Az energetikával kapcsolatban megjelent új szempontok 

vizsgálata a korábbi műszaki fókuszú megközelítés mellett jelentős társadalomtudományi 

szemléletet is igényelt, amelyre válaszul a 70-es évek végére önálló diszciplínává nőtték ki 

magukat az energiagazdálkodás és az energiapolitika területek (Edwards, 2003; 

Bhattacharyya, 2011)2. 

                                                 
1 Az ellátásbiztonság kiemelt társadalmi jelentőségét a 70-es években, az olajválságokon kívül egyéb 
események is megerősítették. Ezek közül talán a leghíresebb az 1977-es áramszünet New Yorkban, ahol a 
mindössze egyetlen éjszakán át tartó sötétség káoszba taszította a várost. Az eset becsült költsége több mint 
300 millió amerikai dollár volt (ez a mai árakon meghaladja az 1 milliárd dollárt) (Corwin & Miles, 1978).  
2 A 70-es évek eseményei valójában több, jelentős átfedéseket mutató tudományterület (erőforrás 
gazdaságtan, ökológiai közgazdaságtan, környezetgazdaságtan) születését motiválták (Bartus, 2008). Azt, 
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A 90-es évekre a természet és gazdaság közötti interakciókról való gondolkodás 

kiszélesedett és a tudományos főáram fókusza a korlátos erőforrásokról részben átkerült 

más problémákra; a csökkenő biológiai sokféleségre (Pimm et al., 1995; Naeem & Li, 1997) 

és a – jelen tanulmány szempontjából hangsúlyosabb – éghajlatváltozásra (Hansen et al., 

1981). Utóbbi vizsgálatára az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi 

Programjának támogatásával 1988-ban megalakult az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change), amely első beszámolójában (1990) 

az emberi tevékenység következményeként kibocsátott üvegházhatású gázokat, különösen 

a szén-dioxidot tette felelőssé a klímaváltozásért. Tekintettel arra, hogy a szén-dioxid-

kibocsátás jelentős része a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származik (Nordhaus, 1991), 

az első modellek a globális felmelegedés mérséklését is erősen az energiaszektorhoz 

kötötték (Nordhaus, 1994, Nordhaus & Yang, 1996). A kutatási eredmények nyomán – a 

versenyképességi és ellátásbiztonsági követelményeken túl – megjelent egy harmadik fő 

követelmény is az energetikai célrendszerben: az ellátás lehető legalacsonyabb 

környezetterhelése. Ezt a hármas célrendszert az energiapolitika trilemmájának nevezik (1. 

ábra) utalva arra, hogy a három cél között gyakran konfliktusok merülnek föl (Zweifel et 

al., 2017). Az energiagazdálkodás tudományterület fókusza így kiegészült a komplex 

célrendszer egymásra hatásának vizsgálatával és a konfliktusok potenciális csökkentési 

lehetőségeinek elemzésével. 

  

                                                 
hogy az ezek közötti különbségek mennyiben indokolják a szeparált diszciplínaként történő kezelést, jelen 
disszertáció nem tárgyalja. 
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1. ábra. Energiapolitikai trilemma 

 

Forrás: Zweifel et al., 2017 

Az elmúlt harminc évben a világ nagy régióinak energiapolitikájában a trilemma 

három fő célja eltérő súllyal játszott szerepet. A környezetvédelmi erőfeszítések a 

legélesebben az Európai Unióban jelentek meg, amelyek a közösség valamennyi – a 

következőkben részletesen tárgyalt – nagy energiaszabályozási csomagjában jelentős 

hangsúlyt kaptak. A gazdasági növekedés és a környezetszennyezés szétválasztásában 

(decoupling) a legnagyobb hatása a termelési struktúra átalakulásának, az 

energiahatékonyság növekedésének és az energiatermelési technológiák változásának volt 

(Giljum, et al. 2005, Moreau, et al. 2019). Utóbbi tekintetében – mind e disszertáció, mind 

a valóságban lezajlott folyamatok szempontjából – megkülönböztetett jelentőségű a 

villamosenergia-piac átalakulása, ahol az időszakban megjelentek, majd robbanásszerűen 

terjedni kezdtek a megújuló erőforrásokat hasznosító technológiák. Ez nagy részben annak 

köszönhető, hogy az Európai Unió és tagállamai több, különböző típusú piaci ösztönzővel 

támogatták ezeket: a korai szakaszban lévő technológiákat jellemzően beruházási jellegű 

kutatási és fejlesztési forrásokkal (Johansson & Turkenburg, 2004., Gan et al., 2007.), az 

érettebbeket pedig tarifatámogatásokkal (Menanteau et al., 2003)3. A tarifatámogatások 

olyan speciális működési támogatások, amelyek a megújuló energiaforrásokból megtermelt 

                                                 
3 Az európai energiapolitika dekarbonizációs törekvése mellett, az unió erősen motiválta tagjait, hogy a 
tárgyalt időszakban liberalizálják villamosenergia-piacaikat. A továbbiakban részletesebben is tárgyalt 
liberalizáció feltétele volt a piaci ösztönzők bevezetésének.      
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villamos energia értékesítési árát növelik és/vagy az időjárásfüggés miatti 

hozambizonytalansághoz kapcsolódó értékesítési kockázatokat csökkentik (Mendonça, 

2007). A tarifatámogatások igen népszerűvé váltak az Európai Unióban és a tagországok 

az elmúlt húsz évben jelentős transzferekhez juttatták ezeken a csatornákon keresztül a 

vállalatokat.  

A 2000-es években a legtöbb ország úgynevezett garantált áras kötelező átvételi 

tarifatámogatási rendszert működtetett, amelynek lényege, hogy az államok a piaci áraktól 

függetlenül, egy előre rögzített áron vették át a megújuló termelőktől a villamos energiát, 

megszüntetve ezzel minden értékesítési kockázatot. A megújuló alapú technológiák óriási 

költségcsökkenése azonban indokolttá tette, hogy a támogatási rendszereket közelítsék a 

piaci mechanizmusokhoz, megkezdve ezzel a megújuló termelők piaci integrációját, ezért 

2014-ben az Európai Bizottság kiadott egy iránymutatást, amelyben a garantált áras 

rendszerek leváltását kezdeményezi prémiumáras támogatásra. Ebben a termelőnek a 

piacon kell értékesítenie villamos energiáját és az ár fölött – előre definiált prémiumképzési 

logika alapján számított – támogatást kap. A prémium mértékére vonatkozóan – adott 

beépített kapacitásméret fölött – a szabályozónak tendert kell kiírnia, amelyen azok a 

termelők juthatnak támogatáshoz, akik a legalacsonyabb támogatásintenzitás mellett 

hajlandóak megvalósítani beruházásukat. Az új rendszereket – egy átmeneti időszakot 

követően – 2017-től kellett bevezetni (Európai Bizottság, 2014). Bár a garantált áras és 

prémium támogatási logika elsőre viszonylag nagy átfedést mutathat, a szakirodalom (és a 

korábban működtetett rendszerek tanulságai) alapján, jelentős különbségeket okozhat a 

szereplők motivációiban és együttműködésében. Mivel az állami beavatkozások okozta 

jóléti veszteség mértékét erősen befolyásolják a rendszer működésében felmerülő 

súrlódások, illetve tranzakciós költségek, ezek vizsgálata kiemelt jelentőségű (Gillman, 

1999). A támogatási rendszerek legfontosabb szereplői az állam és a vállalatok, ezért ezek 

viselkedésének megértése és a köztük zajló interakciók elemzése nagy segítséget jelenthet 

a folyamatok megértésében és a tarifatámogatások fejlesztésében. Tekintettel arra, hogy a 

hatékony támogatási rendszerek elengedhetetlen eszközök az Európai Unió klímavédelmi 

céljainak eléréséhez, az elmúlt tíz évben nagyszámú kutatás irányult ennek a bonyolult 

viszonyrendszernek a feltárására. 

A szakirodalomban viszonylag korán megjelent, hogy a villamosenergia-ellátás 

értékláncának – korábban integrált – vertikumában történő szétválasztás hatására, a 

szereplők között kialakult információhiány komoly súrlódásokat okozhat (Christensen & 
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Greene, 1976). A jelenség nem csak a szintek között, hanem a szinteken belül is 

befolyásolhatja az ágensek viselkedését, ami jelentős piaci torzításokat okozhat. Az állami 

támogatások – így a tarifatámogatás is – módosíthatják a komplex és gyakran 

aszimmetrikus információs kapcsolatokat, azonban ezek teljes körű feltárása túlmutat 

egyetlen tanulmány keretein.   

1.2 Kutatási célkitűzések és hipotézisek 

A disszertáció alapjául szolgáló kutatásnak három egymásra épülő komponense 

van: a kutatási célkitűzések, az azok alapján megfogalmazott hipotézisek és a hipotézisek 

vizsgálata alapján előálló tézisek. A kutatási kérdések olyan, a szakirodalmi áttekintés és 

szakmai tapasztalatok alapján előálló fókuszpontok, amelyek egy-egy ismereti résre 

vonatkoznak, azonban túlságosan tágak és aluldefiniáltak ahhoz, hogy tudományos 

eszközökkel vizsgálhatók legyenek. A kutatási kérdések alapján kerültek megfogalmazásra 

a hipotézisek, amelyek szűkebben értelmezhetők, jól definiáltak és egyértelműen 

eldönthetők, így tudományos értelemben vizsgálhatók. A dolgozatban bemutatott 

modellek ezeknek a hipotéziseknek az eldöntését célozzák, és eredményeik alapján 

kerülnek megfogalmazásra a tézisek, amelyek célja új, tudományosan alátámasztott állítások 

létrehozása. 

Jelen disszertáció a termelő vállalatokkal, valamint az állammal foglalkozik és 

három információhiányból fakadó problémát vizsgál. A három kutatási kérdés az 

információhiánynak két aspektusára fókuszál: egyrészt arra, hogy a szereplőknek nincs 

elegendő tudásuk a piac jövőbeli alakulásáról, másrészt, hogy eltérő ismeretekkel és 

motivációkkal rendelkeznek, így döntéseikben megjelenik a bizonytalanság. A hipotézisek 

vizsgálatára épített modellek ezeknek a bizonytalanságoknak a hatásait kívánják szimulálni. 

Azért, hogy a jelenségek önmagukban vizsgálhatók legyenek, a modellek számos 

egyszerűsítéssel és feltételezéssel élnek (ezek a modellek leírása során részletesen 

ismertetésre kerülnek). A dolgozat három kutatási kérdés alapján, három felállított 

hipotézist vizsgál, amelyekhez két modellt specifikál (egyet az első hipotézishez, egyet a 

második és harmadik hipotézishez). 

Az első kutatási kérdés a tarifatámogatásban részesülő megújuló alapú 

villamosenergia-termelő vállalatokra fókuszál. Az energetikai (és különösen az 

időjárásfüggő megújuló technológiát alkalmazó) beruházások, rendkívül tőke intenzívek. A 

projekt élettartama alatt felmerülő költségek jelentős része beruházási költség, ezért – 

különösen a nagyobb projektek esetén – a finanszírozói és vállalkozói (irányítói, 
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menedzsment) szerepkörök jellemzően elválnak egymástól4. A két szerepkör motivációi és 

a rendelkezésükre álló információhalmaz különbözhet, ami beárazható többletkockázatot 

(úgynevezett erkölcsi kockázatot) jelenthet a finanszírozónak. A kockázat okozta 

finanszírozó által fizetendő többletköltséget ügynökköltségnek nevezzük. Az első kutatási 

kérdés, hogy a különböző típusú tarifatámogatások befolyása a beruházás jövőbeli 

pénzáramaira hogyan módosítják a megújuló alapú beruházások kapcsán felmerülő 

ösztönzőket. A kérdés vizsgálata mögötti intuíció, hogy bár az értékesítési kockázatok 

hiánya miatt, – befektetői szempontból – a garantált áras átvételi tarifák kedvezőbbek, a 

prémium támogatásokban erősebben érvényesülnek a piaci jelzések, így azok átláthatóbb 

finanszírozási helyzetet és hatékonyabb tőkeallokációt eredményezhetnek. Az apriori 

feltételezés alapján, a 3. fejezetben ismertetett alkalmazott játékelméleti modell keretében, 

jelen disszertáció az alábbi hipotézis igazolhatóságát vizsgálja. 

Hipotézis 1. A megújuló alapú villamosenergia-termelő beruházásokban a finanszírozó és vállalkozó 

közötti viszonyrendszerben a prémium típusú tarifatámogatások magasabb társadalmi hasznot 

eredményeznek, mint a garantált áras kötelező átvételi támogatás. 

A második kutatási kérdés mögötti motiváció, hogy az új támogatási rendszerben 

az állam két új típusú bizonytalansággal is szembesül. Egyrészt, míg korábban az átvételi 

szint meghatározása állami feladat volt, az új rendszerben a prémiumszintek aukción 

dőlnek el, amelyeket a kiszámíthatatlan technológiai költségek és az aukció körülményei 

befolyásolnak. Másrészt, a különböző prémiumképzési logikák közül több esetében, a 

kifizetendő prémium mennyisége függ a piacon kialakuló áraktól, amelyeket az állam előre 

nem ismer. A második kutatási kérdés tehát, hogy a technológiai költségek és a piaci árak 

alakulása hogyan befolyásolja az államot terhelő támogatási rendszer költségeinek mértékét 

és kiszámíthatóságát5. Az elvégzett kutatás keretében kidolgozott modell a kérdést a 

legtöbb országban bevezetett (vagy bevezetés alatt álló) – következőkben részletesen 

tárgyalt – ún. „lebegő prémiumképzési beavatkozási logika” alapján elemzi. Az előzetes 

várakozás, hogy a technológia költségeinek csökkenése okozta alacsonyabb 

prémiumszintek kisebb állami terhet jelentenek és, mivel a magas volatilitású piaci árak 

ritkábban tartózkodnak a prémiumszint alatt, a támogatási rendszer költségei 

                                                 
4 A disszertáció nem tesz különbséget a tőkeági és hitelági finanszírozás között, így a finanszírozó szerepköre 
egyaránt értelmezhető a cég mindennapi működésére rá nem látó tulajdonosokra, illetve hitelezőkre.  
5 Jelen disszertációnak nem célja az aukció körülményeinek hatásait vizsgálni, ezért a későbbiekben 
bemutatott modellben az aukción kialakuló prémiumszintek tökéletesen reprezentálják az aktuális 
technológiai költségeket.  
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kiszámíthatóbbá válnak. A kutatási kérdés alapján megfogalmazott és a következőkben 

vizsgált hipotézis az alábbi. 

Hipotézis 2. A lebegő prémium rendszerben a kedvezményezett egy előre definiált támogatási szint és 

a piaci árak különbségét kapja meg támogatásként. Ebben a rendszerben a támogatás szintjének 

csökkenése kiszámíthatóbb állami kifizetéseket okoz.  

A harmadik kutatási kérdést az a korábbiakban megfigyelhető jelenség motiválta, 

hogy a kiosztott támogatási jogra az azt megszerző vállalatok gyakran opcióként tekintettek 

és elhalasztották a támogatott beruházás megvalósítást, illetve tovább értékesítették 

jogosultságukat. Ez – a nehezebb hálózatfejlesztési tervezésen túl – azért jelenthet 

problémát az államnak, mert veszélyeztetheti az energiamixén belüli megújuló arányra tett 

vállalásait. Ráadásul a tendereztetési eljárás és a prémium mértékének piaci áraktól való 

függése növelheti a vállalatok opciós viselkedését. Az új rendszer részletszabályaival 

elérhető módosításokon felül6, az állam legfőbb befolyása az egyes időszakokban 

kiosztandó támogatott kapacitásmennyiségek (vagy aktuális értéken számított 

támogatástömeg) meghatározására van. A harmadik kutatási kérdés, hogy ha az államnak 

van egy jól definiált, több évre előre szóló kapacitáscélja, hogyan allokálja a támogatási 

tenderre kiírt kapacitásmennyiségeket a periódusok között annak érdekében, hogy a céljait 

nagy eséllyel és alacsony költségen elérje. Korábban több országban előfordult, hogy az 

állami szabályozó a célokhoz szükséges támogatások nagy részét az időszak elejére, vagy 

végére allokálta, ami többletköltséget okozott, vagy a cél elérését veszélyeztette. Az intuíció 

tehát, hogy a támogatott kapacitásmennyiségeket érdemes az időszakok között elosztani, 

kiküszöbölve ezzel a piaci változások és a vállalatok opciós viselkedéséből fakadó esetleges 

problémákat. A vizsgálandó hipotézis, amely a kutatási kérdés és az intuíció alapján került 

megfogalmazásra, az alábbi.  

Hipotézis 3. A lebegő prémium rendszerben a kiosztandó támogatott kapacitások mennyiségének 

tenderek közötti diverzifikációja javítja a közpénz-felhasználási hatékonyságot, növeli az állam 

kapacitáscéljainak megvalósulási esélyét és csökkenti a célok eléréséhez szükséges állami költségeket. 

A disszertáció felépítése a következő. A kutatás és annak eredményei 

interpretálásához szükséges szakirodalmi és szabályozási háttér két jól elkülöníthető részre 

osztható: egyrészt a tarifatámogatások bemutatásához és szakpolitikai alkalmazásához 

                                                 
6 Az opciós viselkedés – a későbbiekben részletesen bemutatott szabályozási eszközökkel – elméletileg 
visszafogható, azonban a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy ezek gyakorlati érvényesíthetősége 
korlátozott. 
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kapcsolódó dokumentumokra, másrészt a három hipotézis vizsgálatához épített modellek 

előzményeire, ezért a két terület külön fejezetekben kerül tárgyalásra. A bevezetőt követő 

második fejezet részletesen ismerteti a megújuló alapú villamosenergia-termelést ösztönző 

tarifatámogatások szabályozási evolúcióját az Európai Unióban és Magyarországon, 

valamint az ezek felépítését, tulajdonságait, teljesítményét és nem tervezett hatásait vizsgáló 

tudományos szakirodalmi eredményeket és következtetéseket. A fejezet egyes részeinek két 

korábban – a szerző7 által – publikált előzménye van. Az egyik a növekvő versenyt vizsgálja 

a magyar villamosenergia-piac liberalizációjának különböző fázisaiban (Szőke et al. 2019). 

A másik a magyar támogatási rendszer átalakításával kapcsolatos főbb feladatok feltárását 

célozza (Hortay, 2016). A fejezet a két előzményre korlátozottan épít, mind tartalmában 

mind felépítésében jelentősen módosítja és – a disszertáció témájának megfelelően – 

kiegészíti azokat. 

A 3. fejezet a különböző típusú tarifatámogatások hatásait elemzi a termelő 

vállalatok finanszírozói és menedzsmentje közötti információs aszimmetriára. A fejezet 

célja az első hipotézis vizsgálata. Mivel ehhez egy különálló alkalmazott játékelméleti 

modell került kialakításra, a fejezet a keretrendszer szakirodalmi hátterének ismertetésével 

kezdődik. Ezt követi az épített modell bemutatása: annak feltételezései, paraméterei, 

levezetése, valamint eredményei. Tekintettel arra, hogy az új támogatási rendszernek még 

nincsenek megfelelő előzményei (hazánkban 2019-ben indult az első pilot tender), a 

hipotézis vizsgálatára épített modell empirikus tesztelésére a disszertáció elkészültéig nem 

volt lehetőség. A fejezetnek két publikált előzménye van. Az első a korábban működő 

garantált áras támogatást hasonlítja össze a bevezetésre kerülő lebegő 

prémiumtámogatással egy fix beruházásos modellben (Hortay, 2018). A második a lebegő 

áras támogatást kiegészíti a többi ismert prémiumképzési logikával, és azokat fix helyett 

általánosabb, skálázható beruházásos keretrendszerben veti össze a garantált áras 

tarifatámogatással (Hortay, 2019). A fejezet az utóbbi cikk néhol módosított 

keretrendszerében vizsgálja az első Hipotézist. 

A 4. fejezet a második és harmadik Hipotézis vizsgálatához épített modell 

szakirodalmi hátterének ismertetésével kezdődik. Mivel a változó technológiai költségek, a 

vállalatok opciós viselkedésének és az állam allokációs döntéseinek hatásai egyetlen 

modellben elemezhetők, a két hipotézishez azonos elmélet keretrendszer került 

kialakításra, amely feltételezéseinek és paramétereinek ismertetése a szakirodalmi 

                                                 
7 És az első hivatkozott cikk esetében társszerzői 



16 
 

áttekintést követi. Ezután a modellben alkalmazott Monte Carlo szimuláció 

paramétereinek becsléseire vonatkozó információk olvashatók, végül pedig az eredmények, 

amelyek alapján 2. és 3. Hipotézis vizsgálható. A fejezet nagymértékben támaszkodik egy 

korábban megjelent publikációra (Hortay & Rozner, 2019). 

A disszertáció befejező, 5. fejezete az eredményekből levonható következtetéseket, 

azok korlátait, valamint a további lehetséges kutatási irányokat tárgyalja. 
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2 Tudományos és szakpolitikai áttekintés  

A disszertáció mögötti elsődleges szakpolitikai motiváció az Európai Unió 

megváltozott hozzáállása a megújuló alapú tarifatámogatásokhoz. Jelen fejezet célja 

bemutatni a tarifatámogatások mögötti logikát és azok típusait, valamint általános 

áttekintést nyújtani arról a szakpolitikai és piaci folyamatról, ami arra késztette az Európai 

Bizottságot, hogy a tagországokat 2014-ben a korábban legelterjedtebb garantált áras 

rendszereikről a prémium támogatási rendszerek felé orientálják. Az átalakulás valójában 

két nagy tendencia – a piaci liberalizáció és a dekarbonizáció – közötti interakciónak 

köszönhető, amely leképezhető a tarifatámogatások szintjén. 

A fejezet három részből áll. Az első rész ismerteti, hogy hogyan csoportosíthatók 

a megújuló alapú villamosenergia-termelést ösztönző rendszerek. A második rész célja 

bemutatni az energiapiaci liberalizáció és dekarbonizáció8 szakpolitikai fejlődését az 

Európai Unióban és Magyarországon. A harmadik alfejezet pedig áttekintést kínál a 2014 

előtti támogatási rendszerek teljesítményét értékelő tudományos eredményekről, valamint 

a 2014 óta zajló átalakulásról. A fejezet számos helyen két korábban megjelent (Hortay, 

2017.; Szőke et al. 2019) munkára támaszkodik. 

2.1 A megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatásának típusai 

A kezdeti megújuló támogatási rendszerek létrehozásakor a szakpolitikusok és 

kutatók két típusú piaci kudarccal érveltek az ösztönzők bevezetése mellett. Az első, 

hangsúlyosabban megjelenő érv erősen épít a környezetgazdasági logikára: a hagyományos 

energiatermelő technológiák magas károsanyag-kibocsátással járnak, ami csökkenti a 

jólétet. A villamosenergia-piacaikat korán liberalizáló országokban (például Angliában) azt 

tapasztalták, hogy ezek a negatív externáliák nem oldódnak fel a versenyben, mert a 

fogyasztók nem hajlandók többet fizetni a kisebb környezetszennyezéssel járó 

technológiákkal előállított villamos energiáért (Batley et al. 2001). Mivel a hagyományos 

erőművek kibocsátása okozta externália leginkább közjószágokat (például jó minőségű 

levegő) érint, a helyzetet a kutatók a korábban publikált „közlegelők tragédiájával” (Hardin, 

1968) azonosították. Részben ebből fakadóan a javasolt (és később kialakuló) ösztönzők 

nagyobb arányban a pigou-i hagyományokra (Pigou, 1920) építenek. Az ösztönzők 

bevezetése mellett felhozott másik – talán kevésbé hangsúlyos – érv a megújuló 

                                                 
8 Az Unió energiapiaci dekarbonizációs törekvéseiben a megújuló energiaforrások ösztönzésén kívül az 
igények csökkentése (energiahatékonyság növelése) is markánsan megjelenik: A disszertáció témája miatt 
jelen fejezet az elsőre koncentrál. 
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technológiák korai érettségét állította szembe a hagyományos energiatermelő technológiák 

érett státuszával. Az analógia mentén a megújuló támogatások kutatás fejlesztési 

transzfereknek is tekinthetők, amelyek megadják a kezdeti lökést ahhoz, hogy a magas 

költségű korai megoldások is versenybe szállhassanak a már bevált, olcsó módszerekkel 

(Arthur, 1989). 

2.1.1 A támogatások csoportosítása 

A megújuló alapú villamosenergia-termelés ösztönzésére számos – gyakran 

egymással kombinálható – támogatástípus alakult ki, amelyeket az elmúlt évtizedekben 

megjelent tudományos publikációkban és szakpolitikai dokumentumokban különböző 

módon csoportosítottak. A korai cikkek közül a legidézettebb Ackermann és 

szerzőtársainak dolgozata (2001), amely hét elméleti programtípust különböztet meg: a 

zöld energiatőzsdéket, az úgynevezett zöld árazást, a tendereztetési eljárásokat, a rögzített 

kvótákat, a kereskedhető zöldbizonyítványokat, a szaldó elszámolást, és az átvételi 

tarifatámogatásokat. A zöld energiatőzsdék lényege, hogy a szabályozó külön szervezett 

piacot hoz létre, amelyen kizárólag megújuló technológiát alkalmazó termelők 

értékesíthetnek. A zöld árazás egy termékdifferenciálási lehetőség, amelyben a piaci 

szereplők külön definiálhatnak megújuló alapú terméket, amelynek árát és leszállítási 

feltételeit így elválaszthatják hagyományos termékeiktől. Tekintettel arra, hogy a zöld 

tőzsdék és árazás olyan technikai megoldások, amelyek pusztán külön kereskedési 

platformot biztosítanak a piaci szereplőknek, változatlan piaci ösztönzők mellett, nem 

tekinthetők támogatásnak. A tendereztetési eljárások lényege, hogyha az állam bármilyen 

struktúrában transzfert kíván nyújtani a termelőknek, annak mértékére aukciót ír ki, 

amelyen – előre meghatározott feltételek szerint – a legkisebb támogatási igényű, 

leghatékonyabb (vagy egyéb tulajdonság szerint legkiemelkedőbb) piaci szereplő juthat 

támogatáshoz. A tendereztetési eljárások tehát inkább hatékonyságnövelő, kiegészítő 

technológiai megoldásnak tekinthetők ár alapú ösztönzőkhöz, mintsem önálló 

támogatástípusnak.  

A rögzített megújuló kvótákat9 és a zöldbizonyítványokat érdemes összevontan 

kezelni, mert utóbbi az előbbi valóságba ültetését szolgálja. A rögzített kvóták esetén a 

szabályozó bizonyos szereplőkre (fogyasztókra, kereskedőkre, szolgáltatókra stb.) 

minimális energiamennyiségeket határoz meg, amelyeket a szereplőnek kötelezően 

                                                 
9 Ezeket a korai szakirodalomban gyakran megújuló portfólió sztenderdeknek nevezik, ami arra utal, hogy a 
szabályozó rögzített megújuló arányt ír elő egyes szereplők fogyasztási portfóliójában. 
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megújuló energiából kell fedeznie. Mivel azonban a tranzakciók – különösen a liberalizált 

piacokon – virtuálisak10 a rögzített kvóták csak valamilyen virtuális köztes termékkel 

valósíthatók meg, amelyeket zöldbizonyítványnak nevezünk. Itt arról van szó, hogy a 

termelők elismervényt kapnak arról, hogy villamos energiájukat megújuló technológiával 

állították elő, ezeket az elismervényeket értékesíthetik azoknak a szereplőknek, akiknek 

teljesíteniük szükséges a meghatározott kvótákat. A teljesítés az elismervények 

bemutatásával történik11.  

A szaldó elszámolás programok olyan esetekben alkalmazhatók, amelyekben a 

megújuló alapú termelő egyben fogyasztó is. Ilyenkor az úgynevezett prosumernek 

(termelő – producer és fogyasztó – consumer egyben) bizonyos időközönként (például 

havonta) a megtermelt és az elfogyasztott energiamennyiség különbözete alapján képződik 

bevétele vagy költsége attól függetlenül, hogy a fogyasztási és termelési időpontokban 

mekkora volt a piaci ár. A program két okból tekinthető támogatásnak: egyrészt, mert így 

a prosumer rendszerkiegyenlítési költségeit a szolgáltató viseli másrészt, mert a legtöbb 

időjárásfüggő technológia nem (csak) akkor termel, amikor az árak magasak és a fogyasztás 

nagy és ezért pénzügyi transzfert is jelenthet. A szaldó elszámolás leggyakoribb alkalmazási 

területét a lakossági szereplők jelentik12. Végül, a hetedik csoportot az átvételi tarifák 

jelentik, amelyek lényege, hogy az állam valamilyen – a későbbiekben részletesen tárgyalt – 

logika alapján a megújuló termelő értékesítési árait növeli és/vagy értékesítési kockázatait 

csökkenti. 

A valóság rámutatott, hogy az Ackermanm és szerzőtársai (2001) által javasolt korai 

csoportosítás két pontban is fejlesztésre szorul: egyrészt nem tartalmaz olyan ösztönzőket, 

amelyek nagyon jellemzőek a megújuló alapú beruházásokra, másrészt redundáns. Az 

Európai Bizottság által 2005-ben kiadott COM(2005) 627. számú iránymutatás a 

forgalmazható zöld bizonyítványok és átvételi támogatások mellett megjelenő 

tendereztetési eljárásokban kitér az európai fejlesztéspolitikában igen népszerű 

visszatérítendő és vissza nem térítendő beruházási támogatásokra, valamint különálló 

eszközként az adótámogatásokra is. Utóbbi kettő Európa szerte nagymértékben 

hozzájárult a megújuló energia terjedéséhez ezért azokat nem lehet kikerülni. Viszont 

                                                 
10 Azaz a fogyasztó nem feltétlenül annak a termelőnek az energiáját kapja meg, akitől azt megvásárolta. 
11 Valójában a forgalmazható zöldbizonyítványok rendszerének bevezetésével teljesülnek a zöld 
energiatőzsdék és zöld árazás programok is. 
12 Tekintettel arra, hogy jelen disszertáció a termelési támogatásokra fókuszál és nem egyértelmű, hogy a 
szaldó elszámolás termelési, vagy hatékonysági támogatásnak tekinthető valamint, hogy jellemzően a 
lakosságot érinti, a következőkben ez az ösztönző nem kerül részletesebben elemzésre. 
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tekintettel arra, hogy mind az adótámogatások, mind a beruházási támogatások széles 

körben alkalmazott (nem energiaszektor specifikus) módszerek, lehetőséget nyújtanak a 

támogatások – jelen disszertáció által javasolt első szintű kategorizálására: nem szektor 

specifikus és szektor specifikus támogatások szerint.  

A szektor specifikus támogatások második szintjét a zöldbizonyítványok és az 

átvételi tarifák ketté bontása jelenti. Menanteau és szerzőtársainak (2003) megállapítása 

alapján az eszközök lényegüket tekintve a környezetszabályozás hagyományos mennyiségi 

és ár alapú beavatkozási típusainak feleltethetők meg, ezért a második szintű kategorizálás 

ilyen csoportokra osztható fel. A mennyiségi szabályozók tovább bonthatók aszerint, hogy 

a hatóságok megengedik-e azok forgalmazását vagy sem. A disszertáció fókuszában 

szereplő átvételi támogatások pedig harmadik szinten garantált áras és prémium támogatási 

szintekre oszthatók (2. ábra). 

2. ábra. A megújuló alapú villamosenergia-termelési támogatások kategorizálása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az ár alapú ösztönzők (átvételi tarifák) csoportosítási lehetőségeiről Couture és 

Gagnon (2010) ad áttekintést. A szerzők két fő kategóriába sorolják a támogatási formákat 

aszerint, hogy a termelőnek történő kifizetést befolyásolják-e a piaci árak. A következőkben 

ismertetésre kerülő csoportosítási logika a garantált áras átvételi és prémiumképzési logikák 

bemutatásán keresztül történik és így néhol eltér a szerzők által alkalmazottól. Az egyik 

eltérés, hogy bár a szerzők a tarifák hosszú távú (infláció, technológiai fejlődés) változása 

alapján külön kategóriákat definiálnak, jelen disszertáció ezeket a tarifaképzés 

részletszabályai között ismerteti13. A másik eltérés, hogy míg Couture és Gagnon a lebegő 

prémium támogatást a garantált áras rendszerrel együtt a piac független kategóriában 

tárgyalja, előbbit jelen értekezés – a referenciaár alapú prémiumképzés miatt – a prémium 

támogatások közé sorolja.  

2.1.2 Garantált áras kötelező átvételi támogatás 

Az átvételi ártámogatások közül a 2000-es években a legtöbb európai országban a 

garantált áras kötelező átvételi támogatások terjedtek el, amelyek lényege, hogy a piacon 

kialakuló áraktól függetlenül a termelőtől az előállított villamos energiát egy előre rögzített 

– a piacinál jellemzően magasabb – áron veszi át egy arra kijelölt entitás. A 3. ábrán egy 

tetszőleges periódus látható, amelyen a fekete szaggatott vonal jelöli a piaci árakat, a sárga 

terület pedig – az ezektől független – termelői kifizetést.  

  

                                                 
13 Ennek alapvető oka, hogy a tarifák bizonyos hosszú távú változókhoz való kötése bármelyik támogatási 
logikánál elképzelhető.  
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3. ábra. Garantált áras kötelező átvételi támogatás 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A garantált áras kötelező átvételi rendszernek köszönhetően tehát a termelők a 

beruházás pillanatában pontosan előre látják, hogy a megtermelt energiát milyen áron 

lesznek képesek eladni, azaz az értékesítési kockázatuk lényegében eltűnik. A rendszerek 

népszerűsége leginkább annak köszönhető, hogy az átvételi tarifa szintjének 

meghatározásával az állam hatékonyan képes befolyásolni a penetrációt. A támogatás 

hátránya, hogy az értékesítési kockázatok teljes egészében áthárulnak az átvevőre, így a 

termelők korlátozottan lesznek motiváltak abban, hogy a – különösen időjárásfüggő 

technológiák esetében kritikus – értékesítési bizonytalanságokat kezeljék. 

2.1.3 Prémium támogatások 

A garantált áras kötelező átvételi támogatás és a prémiumtámogatások közötti 

legfontosabb különbség, hogy míg előbbiben egy arra kijelölt szereplőnek kötelező jelleggel 

át kell vennie a termelő által megtermelt energiát, a prémium rendszerekben a termelőnek 

a piacon kell értékesítenie és az értékesítése alapján meghatározott kifizetésén felül – 

különböző prémiumképzési logikák alapján predesztinált – támogatást kap. A prémium 

támogatási rendszereket a prémiumképzési logika alapján jelen értekezés fix, multiplikatív 

és lebegő prémiumképzési csoportokba sorolja. 
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A fix prémiumképzési logika alapján kialakított támogatási rendszerekben a termelő 

a piacon értékesíti az előállított villamos energiát és ezen a bevételén felül az egységnyi 

energiánként rögzített, időben változatlan mennyiségű prémiumot kap (4. ábra). A fix 

prémiumtámogatásokban a termelő – a garantált árasnál – jóval nagyobb értékesítési 

kockázatot vállal, hiszen bevételei jelentős része azon múlik, hogy milyen ügyesen képes 

értékesíteni a piacon, ezért érdekelt lesz abban, hogy ilyen irányú tevékenységét fejlessze. 

Állami szempontból a rendszer fő előnye – az összes többivel szemben – hogy az államnak 

itt lesznek a leginkább kiszámíthatók a költségei, hiszen azok függetlenek bármilyen piaci 

mozgástól, hiszen azokat teljes egészében a termelő viseli. 

4. ábra. Fix prémium támogatás 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha az állam hajlandó lemondani kifizetései kiszámíthatóságáról megteheti, hogy a 

termelőt még nagyobb arányban ösztönzi a piaci értékesítéseinek javítására és így a 

technológia integrációjára. A multiplikatív prémiumképzési logikában az állam nem egy 

adott összegben, hanem az értékesítési ár százalékában határozza meg az egységnyi 

prémium mértékét. Így, ha a termelő magas értékesítési árakat képes elérni nagyobb 

támogatásokban is részesülhet (5. ábra). A multiplikatív prémiumképzési logika kevéssé 

elterjedt, aminek egyik oka, hogy nagyon kiszámíthatatlanná teszi az állam kifizetéseit, a 

másik oka, hogy – mivel a támogatott, decentralizált kistermelők gyakran árelfogadók – 
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akkor is jutalmazza a kedvezményezetteket, ha nem saját ügyességük, hanem egyéb piaci 

tendenciák miatt növekednek az értékesítési árak. 

5. ábra. Multiplikatív prémium támogatás 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Végül, a napjainkban leginkább elterjedt prémiumképzési logika a lebegő prémium, 

aminek a lényege, hogy a termelő egy előre definiált támogatási szint és az értékesítési ár 

közötti különbséget kapja meg támogatásként14. A módszer népszerűségének az oka, hogy 

az értékesítési kockázatok szempontjából ez van a legközelebb a garantált áras rendszerhez, 

azonban – mivel a termelőnek helyt kell állnia a piacon – elősegíti az integrációt is (6. ábra). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ha az ár meghaladja a támogatási szintet, a termelő többnyire nem jogosult prémiumra. 
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6. ábra. Lebegő prémium támogatás 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az állami kifizetések a lebegő prémium esetén is kiszámíthatatlanok, azonban nem 

olyan mértékben, mint a multiplikatív esetben. A termelők kockázatai viszont nem nőnek 

olyan mértékben, mint a fix prémiumnál, ezért ez a logika mind az állam, mind a termelők 

szempontjából egyfajta átmeneti megoldásnak tekinthető. 

2.1.4 Az átvételi támogatások részletes szabályozási gyakorlata 

Az alfejezet címében szereplő részlet szónak nem célja prioritásban a következő 

kérdéseket a támogatásképzési logika alá sorolni. A részletszabályok olyan döntési pontokat 

jelölnek, amelyeket a rendszer kialakításánál meg kell határozni minden tarifaképzési logika 

esetén és, amelyek hosszú távon befolyásolják a rendszer kifizetéseit. Ilyen részletszabályok 

a tarifa hosszú távú indikátorhoz kötése, a differenciálás, a felső és alsó korlátok, a 

referenciaár, valamint az elszámolási időszak hossza. 

Couture és Gagnon a garantált áras rendszereket külön bontja aszerint, hogy az 

előre meghatározott tarifák a teljes támogatási időszakban állandóak (fixed price model), 

valamilyen indikátor (például infláció, energiahordozó árak, technológiai költségek stb.) 
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alakulását követik (például full or partial inflation adjustment model), vagy esetleg 

lépcsőzetesen több szakaszra oszthatók (front-end loaded model). Jelen disszertációban az 

indikátorhoz kötés eszköze azért részletszabályként jelenik meg, mert nem tekinthető 

önálló tarifaképzési logikának és, mert Couture és Gagnon munkájának tanulságain túl a 

prémiumrendszerekbe is beépíthető (sőt, a szabályozónak a rendszer kialakításakor döntést 

kell hoznia róla). Az állandó tarifák értéke az árszínvonal változásával folyamatosan 

csökken, ennek mértékének kockázatát a termelő viseli, aki így azt beárazza a projekt 

értékelésekor. Azzal, hogy a szabályozó a tarifákat valamilyen indikátorhoz köti, az adott 

indikátor változásának kockázata átkerül az államra, ezzel a projekt még vonzóbbá válik a 

termelő számára, azonban így a piaci mechanizmusok még kevésbé érvényesülnek. A 

szakaszokra bontott tarifák közül a leggyakrabban a kezdeti szakaszra egy alacsonyabb, a 

későbbiekre egy magasabb tarifa kerül meghatározásra, aminek a célja, hogy az állam 

csökkentse a technológiai fejlődésből fakadó esetleges túltámogatás esélyét. 

Összefoglalóan az indikátorhoz kötés eszköze a hosszú távú kockázatok allokációját 

befolyásolja a szabályozó és a termelők között. 

Valamennyi tarifaképzési logikában felmerül a kérdés, hogy a támogatásokat 

érdemes-e technológia, üzemidő, területi elhelyezés, beépített kapacitásméret, támogatási 

periódushossz, vagy egyéb tulajdonság szerint differenciálni. Tekintettel arra, hogy az egyes 

technológiák költségstruktúrája, termelési profiljai és externáliái eltérők, a szabályozók 

gyakran különböző feltételeket szabnak azok támogatására. Ez különösen akkor kritikus, 

ha a rendszerbe valamilyen tendereztetési eljárást építenek be, mert így a differenciálás a 

költségek érvényesülésének kizárólagosságát enyhítheti és drágább, de egyéb szabályozói 

célok szempontjából (például aggregált termelés kiszámíthatósága, más technológiák adta 

lehetőségek kiaknázása15) optimálisabb rendszert eredményezhet. Az időszaki 

differenciálást motiválhatják technológiai különbségek (például a napelemek éjszaka nem 

termelnek), vagy a piaci árak erősen szezonális jellege (éjszaka alacsonyabb a kereslet, 

kisebbek az árak, így a megtermelt energia kevésbé „hasznos”, mint csúcsidőszakban). A 

támogatási rendszer terület alapú szétválasztása lehetőséget teremt a termelőegységek 

nagyobb területi diverzifikációjára és így a hálózati stabilitás megőrzésére, valamint 

jövedelmi szempontból hátrányos helyzetű régiók felzárkózására. A területi mellett a 

tulajdonosi diverzifikációt segítheti a kapacitásméret szerinti differenciálás: azokban az 

                                                 
15 Ezekre jó példa a biogáz és a biomassza technológiák, amelyekből gyakran drágábban állítható elő villamos 
energia, de csökkenthetik az energiafüggést, munkahelyeket teremthetnek, valamint lehetőséget kínálhatnak 
ipari és mezőgazdasági melléktermékek hasznosítására. 
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országokban, ahol ilyen eszközt alkalmaznak többnyire a kisebb beépített kapacitású 

egységek kedvezőbben juthatnak támogatáshoz. Végül, mivel a technológiák élettartama és 

a feléjük támasztott igény eltérő, előfordul, hogy a szabályozó különböző támogatási időket 

határoz meg különböző típusú projektekhez. Általánosságban a fenti szempontok szerinti 

differenciálás csökkenti a versenyt a támogatási jogokért, aminek negatív következményei 

lehetnek a hatékonyságra vonatkozóan, azonban lehetőséget teremthet arra, hogy a 

szabályozó egyéb szempontokat is érvényesíthessen a támogatási rendszerben. 

A prémium támogatási rendszerekben felmerül az alsó és felső limitek, valamint a 

referenciaár meghatározásának kérdése. A valóságban igen gyakori, hogy a szabályozó csak 

akkor fizet támogatást, ha a piaci árak egy adott intervallumon belül maradnak. A 

minimumszintet a legtöbb rendszerben a szabályozó a nulla eurós szinthez jelöli ki, 

amellyel csökkenteni kívánja az árak magas volatilitása miatt kialakuló negatív árak 

gyakoriságát. A maximumszint pedig a villamosenergia-piacon igen gyakori rendkívül 

magas ártüskék mérséklésére szolgál. A referenciaár azt az árat jelöli, amely alapján a 

szabályozó a prémium mértékét meghatározza és megválasztása csak a multiplikatív és a 

lebegő támogatási formákban releváns. A szabályozó nem képes megfigyelni valamennyi 

termelő valamennyi értékesítését16 ezért célszerű egy egységes referenciaárat 

meghatároznia17. Ez – különösen a lebegő prémium esetében – azért izgalmas, mert ha a 

termelők a piaci áraknál drágábban képesek értékesíteni villamos energiájukat, azzal 

többletnyereséget érhetnek el.  

Végül megjelenik kérdésként, hogy milyen elszámolási időszakot választ a 

szabályozó (azaz például órás, napi, heti, vagy havi teljesítmények alapján összesíti a 

kifizetendő támogatást). Ez a multiplikatív és a lebegő prémiumtámogatásnál lehet hatással 

az ösztönzőkre, mert az órák aggregálása csökkentheti a referenciaár volatilitását és így 

módosíthatja a kifizetett támogatási összeget. A lebegő prémium esetében ráadásul 

lehetőséget kínál arra, hogy azokat az időszakok, amelyekben a piaci árak meghaladták a 

támogatási szintet, levonásra kerüljenek a kifizetendő támogatásból. 

                                                 
16 Ennek több oka van: a termelők több különböző értékesítési platformot használhatnak, amelyek egy része 
nem publikus, ráadásul a megújuló kapacitásokat gyakran portfólióban üzemeltetik, ahol különböző 
egységekre különböző szabályok vonatkoznak, a megtermelt energiát azonban aggregáltan viszik piacra. 
17 Ez lehet egyszerűen a más területeken is referenciának tekintett spot ár, vagy annak valamilyen módosított, 
úgynevezett virtuális formája. 
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2.2 Szakpolitikai áttekintés 

A fejlett világban, szabályozói szempontból az elmúlt évtizedek talán két 

legfontosabb – napjainkban is tartó – villamosenergia-piaci tendenciája a liberalizáció és a 

dekarbonizáció volt. A folyamatok mindkét esetben magasabb szintű gazdaság- és 

társadalompolitikai átalakulások eredményei, azonban tekintettel a villamosenergia-piacok 

jellemzőire, a szabályozók több ízben speciális kihívásokkal szembesültek, amelyek 

különleges eszközöket igényeltek. A következőkben a két tendencia európai és hazai 

vonatkozásai, valamint az azok között azonosítható interakciók kerülnek ismertetésre. 

Tekintettel arra, hogy a két témakör külön-külön is meghaladja egy disszertáció kereteit, az 

alfejezet áttekintő jelleggel mutatja be a tarifatámogatások szempontjából releváns 

szakpolitikai hátteret. 

2.2.1 Az európai és a magyar villamosenergia-piac liberalizációja 

A fejlett országok villamosenergia-ellátásának kezdeti kialakításában jellemzőek 

voltak a vertikálisan és horizontálisan integrált, gyakran állami monopólium részvételével 

megvalósuló, erősen centralizált piaci struktúrák. A hálózatos iparágak természetes 

monopol jellege mögötti tulajdonságokon (költséges infrastrukturális beruházások, magas 

belépési korlátok) túl, a villamosenergia-piac központi irányítását a magas ellátásbiztonsági 

követelmények és az ellátási tevékenység nehéz szétválaszthatósága is motiválták. A piacok 

liberalizációjára vonatkozó első javaslatok a 70-es években, az USA-ban jelentek meg 

(Kahn, 1970) és a 90-es évekre szivárogtak át Európába. A piaci szerkezet átalakítása 

mögötti elsődleges motiváció – a többi iparághoz hasonlóan – a verseny megteremtésével 

elérhető kisebb holtteher-veszteség volt.  

Az Európai Unió speciálisnak tekinthető abból a szempontból, hogy a 

villamosenergia-piacainak liberalizációja a vállalatok közötti szinten túl – a közösség 

integrációs törekvésein keresztül – a tagállamok szintjén is értelmezhető. A disszertáció 

lezárásáig az Unióban négy nagy energiapiaci szabályozási csomagot fogadtak el, amelyek 

mindkét szinten egyre növekvő elvárásokat fogalmaztak meg a piacok liberalizációjával 

kapcsolatban. A legélesebb váltást az első csomag hozta, ami a tagállamok (és a 

csatlakozásra készülő országok) tulajdonosi struktúráinak és szabályozási rendszerének 

átalakítását célozta azért, hogy azok a továbbiakban képesek legyenek egymással 

kereskedni. A csomag iránymutatása (Európai Parlament és Tanács, 1996) tekinthető az 

európai villamosenergia-piaci liberalizációs törekvések kiinduló pontjának, ami szakítva a 

korábbi állami kontrollt előtérbe helyező elvekkel a „piaci verseny ahol lehetséges, 
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szabályozás ahol nem” szellemiséget implementálja (Littlechild, 2006). A legtöbb tagállam 

villamosenergia-piacára jellemző integrált vertikális és horizontális struktúrák tényleges 

liberalizálása a második csomag iránymutatásával vette kezdetét (Európai Parlament és 

Tanács, 2003), ami lehetőséget hagyott a fogyasztók differenciálására (például védendő 

fogyasztók elválasztása) és teret engedett annak, hogy az egyes fogyasztók önkéntesen 

válasszanak az állami és a szabad piaci ellátás között. A második csomag hatására tehát 

számos tagországban – köztük Magyarországon is – kevert rendszerek alakultak ki, 

amelyben bár a vertikum egyes szintjei szétválasztásra kerültek, előfordultak monopol 

helyzetek bizonyos szinteken és a fogyasztók egy része szabad piaci, mások állami 

ellátásban részesültek. Az Európai Parlament tehát azzal szembesült, hogy az önkéntes 

alapú „puha átmenet” csak nagyon lassú liberalizációt tesz lehetővé, ezért harmadik 

csomagjának iránymutatásában (Európai Parlament, 2009) a teljes vertikumra és a védendő 

fogyasztók kivételével valamennyi szegmensre előírta a szabadpiacra történő kilépést. Az 

iránymutatás tehát a lakossági (és kisfogyasztói) szegmensen kívül megteremtette a 

nagyobb verseny és így a magasabb fokú integráció feltételeit. Az iránymutatás mindkét 

területen jelentős előrehaladást eredményezett. Az integrációs törekvések erősítése 

érdekében a Bizottság új koncepcióval, az Energiaunióval állt elő, amelyre stratégiát is 

alkotott (2015) és amelynek célja, hogy 2020-ra egy egységes villamosenergia-piacot hozzon 

létre Európában. Az integráció tehát előlépett önálló stratégiai céllá. A disszertáció 

készítésekor a tagállamok szabályozóinak a legnagyobb kihívást az Európai Unió negyedik 

energiapiaci szabályozási csomagjának implementációja jelenti, ami iránymutatásain 

keresztül tovább növeli mind a liberalizációs mind az integrációs elvárásokat a tagállamok 

felé. Előbbi szempontjából egyik fontos előírás, hogy a következő években a lakosság nem 

szociálisan rászoruló részét is ki kell majd vezetni a szabad piacra (Európai Parlament és 

Tanács, 2019). 

A magyar villamosenergia-piac liberalizációja – az európai szabályozás alakulását 

néhány éves csúszással követve – három18 szakaszra osztható: a liberalizáció feltételeit 

megteremtő privatizációs időszakra, a duális időszakra és a liberalizált időszakra. A 

villamosenergia-piac privatizációjának kereteit az első iparági törvény (1994) tette lehetővé. 

A törvény elfogadását követően magánkézbe kerülő vállalatok szabályozott keretek között 

állami megtérülési garanciákkal működtek tovább. Az időszakról részletes áttekintést 

                                                 
18 Tekintettel arra, hogy az első, privatizációs időszakban még nem indult el a verseny a vállalatok között 
kérdéses, hogy az mennyiben tekinthető liberalizációs időszaknak. Mivel azonban a privatizáció szükséges 
előfeltétele volt a verseny létrejöttének, jelen disszertáció a folyamat részének tekinti. 
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nyújtó Bakos (2001) a privatizációval kapcsolatos kritikák egyik gyökerének azt tartja, hogy 

a nagy értékű állami tulajdon sietve, a verseny feltételeinek megteremtését megelőzően 

került magán kézbe, ami nem tette lehetővé az eszközök tényleges értékének és 

jövedelemtermelő képességének meghatározását. A privatizációs időszakban a magán 

kézbe került erőművek hosszú távú szerződések keretében értékesítették a villamos 

energiát a piacon egyedüliként jelenlévő állami tulajdonú nagykereskedőnek, majd a termék 

a szolgáltatókhoz került, akik államilag rögzített áron látták el a fogyasztókat. Az árak tehát 

az értéklánc valamennyi szintjén be voltak fagyasztva.  

Magyarországon a piaci liberalizáció a 97-es európai direktíva nyomán alkotott 

második villamosenergia-törvénnyel (2001) indult el, ami a piac egyes részeinek 

megnyitását írta elő 2003. január 1-től, így duális rendszert hozott létre, amelyben a 

közüzemi és szabad piac keveredett egymással. Előbbi továbbra is hatóságilag erősen 

szabályozott keretek között zajlott: a hazai termelés 80 százaléka hosszú távú 

szerződéseken, a megnyitott határkeresztező kapacitások fele előzetes lekötésen keresztül 

az egyedüli állami tulajdonú nagykereskedőhöz került, aki azt értékesítette a hat területi 

monopóliumként működő szolgáltatónak, akik pedig hatóságilag szabályozott áron látták 

el a fogyasztókat. Emellett azonban létrejött egy szabad piaci szegmens, ahol az állam által 

feljogosított fogyasztók saját magukat is elláthatták energiával. Ezekre az újonnan 

megjelenő igényekre jöttek létre a kiskereskedők. Bár a feljogosított fogyasztók körét az 

állam egyre bővítette, azok szabad visszalépési lehetősége a közüzemi szektorba, valamint 

a közüzemi szektor nagyobb hozzáférése a megtermelt energiához nem tette lehetővé a 

szabad piaci szegmens arányának jelentős növekedését (Vince, 2008).  

A liberalizált piac létrejöttét a harmadik villamosenergia-törvény (2007) tette 

lehetővé, ami a közüzemi és szabad piac közötti átjárásra fordított logikával tekintett: az 

állam többé nem a szabadpiacra történő kilépésre, hanem a közüzemi szektorban 

(egyetemes szolgáltatásban) való részvételre nyújthatott jogot bizonyos kiemelt fogyasztói 

csoportoknak, így a vállalati szegmensben a szabad piaci részvétel vált az alapértelmezetté. 

Az ellátási lánc magasabb szintjein jelen lévő erőhatást pedig a hosszú távú szerződéseket 

megszüntető, egy évvel későbbi függetlenedési törvény (2008) oldotta fel. Ezt követően a 

kereskedők pozíciója a növekvő piacméret és annak alacsony szabályozottsága miatt, 

egészen egy 2011-es törvénymódosításig jelentősen javult. A magyar áramtőzsde (HUPX) 

2010-es nyitását a korábbi elszámolási logikát felváltó mérlegkör-elv alapú működés tette 

lehetővé. A duális és liberalizált rendszer között tehát egy több éves átmeneti időszak 
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azonosítható, amelyről Vince (2011) nyújt áttekintést. Az azóta tartó időszak hazai 

versenyjogi szabályozásait – egészen napjainkig – a 2009-es uniós iránymutatás, 

energiapolitikáját pedig a 2011-es Nemzeti Energiastratégia (Szlávik & Csete, 2012) 

határozta meg. A jövőben várhatóan a legnagyobb kihívást az integráció nyomán megnyíló 

piacok (például tartalékpiacok) és a lakossági ellátás átalakítása fogja jelenteni. A 

villamosenergia-piaci verseny mérésének igen gazdag szakirodalma van, amelyről a – a 

szerző által ismert – legfrissebb áttekintést Halkos (2019) kínálja. 

2.2.2 Megújuló alapú villamosenergia-támogatás az Európai Unióban és 

Magyarországon 

A korábbi fejezetekben ismertetett 70-es évekbeli eseményeket és 

környezetgazdasági elképzeléseket követően az Európai Unióban viszonylag hamar 

elindult a gondolkodás arról, hogyan lehetne a tagországok energiarendszereit javítani 

(Böhringer, 2014). Az első dokumentum, amely közös irányt kívánt kijelölni a közösség 

energiapolitikájában a nyolcvanas években jelent meg (Council of the European Union, 

1986). A közlemény a jövőbeli kihívásokra olyan megoldásokat kínált, amelyek a tagállami 

harmonizáció irányába hatottak (például egységes statisztikák vezetése). A 

dokumentumban megjelent az a két legfontosabb kihívás is, amire a megújuló 

energiahasznosítás növelése közös megoldást jelenthet: egyrészt az energiaellátás nagy 

környezetterhelésének problémája, másrészt az európai piac jelentős energiafüggése. És bár 

a közleményben a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák részarányának 

növelése ajánlásként szerepel, a következő tíz évben a tagországok kevés erőfeszítést tettek 

annak érdekében, hogy ezt növeljék, így 1995-ben azok az országok domináltak megújuló 

energiatermelési szempontból (Portugália, Finnország, Ausztria, Svédország), amelyek 

adottságai lehetővé tették a nagy mennyiségű biomassza és vízhasznosítást (Giacomarra & 

Bono, 2015).  

Az első dokumentum, ami kifejezetten a megújulók promócióját célozta az Európai 

Bizottság úgynevezett Fehér Könyve volt (1997). A dokumentum 2010-re 12 százalékos 

indikatív megújuló aránycélt tűzött ki a közösség bruttó energiafelhasználásában, ami az 

elfogadás idején azonosított érték kétszerese volt. A Fehér Könyvben az energiapolitikai 

trilemma mindhárom prioritása (ellátásbiztonság, versenyképesség, környezetvédelem) 

megjelenik: a szerzők alapvetően azzal indokolják a megújulók terjedésével szemben 

támasztott igényt, hogy a hármas célrendszerben a hagyományos technológiáknál jobban 

teljesítenek. A Fehér Könyv indikatív célkitűzését erősíti meg a három évvel később 
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megjelent Zöld Könyv (2000), aminek középpontjában az energiafüggés csökkentése 

került. A dekarbonizációs folyamat szempontjából kiemelendő, hogy a dokumentumban – 

bár elsősorban a függés csökkentése érdekében, de – elsőként jelenik meg a belső kereslet 

csökkentésének célja, azaz a növekvő energiahatékonyságra való törekvés. A Zöld Könyv 

azért is számít fontos dokumentumnak, mert felismeri, hogy a Fehér Könyvben kitűzött 

indikatív megújuló energia célok kizárólag azok pénzügyi támogatásával valósíthatók meg, 

ezért javaslatot tesz új ösztönzők bevezetésére.  

A tagállamok megújuló ösztönzési rendszereinek létrehozására a legnagyobb 

hatással az Európai Parlament és Tanács 2001/77/EC iránymutatása volt, ami a Fehér 

Könyv 12 százalékos indikatív célját megerősítette és 22 százalékra emelte a 

villamosenergia-termelésben. A direktívát követő időszak kritikus volt, mert a 

megjelenéskori tizenöt tagállamból álló Unió az azt követő négy évben tíz új taggal nőtt és 

a célok kialakításában figyelembe kellett venni az újonnan belépők adottságait is. Az 

iránymutatás legfontosabb előírása a tagállamokkal szemben, hogy saját indikatív célokat 

kell meghatározniuk országuk megújuló arányával kapcsolatban és kétévente jelentést 

készíteniük az abban történő előrehaladásról19. A dokumentum két konkrét ponton is 

előrevetíti a megújuló energiaforrások előnyben részesítését a villamosenergia-piacon: 

egyrészt előírja a tagállamoknak, hogy szabályozásukban olyan intézkedéseket tegyenek, 

amelyek garantálják, hogy a területükön működő átviteli rendszerirányítók és elosztói 

engedélyesek elsőbbségi hozzáférés formájában garantálják a megújuló technológiával 

megtermelt villamos energiát. Másrészt felkérte a Bizottságot, hogy a következő években 

készítsen egy összefoglaló dokumentumot a tagállamokban alkalmazott ösztönzőkről. Így 

az Európai Bizottság 2005-re összeállította 627-es számú dokumentumát, amely 

kifejezetten a tagállamok által korábban alkalmazott megújuló alapú villamosenergia-

termelési ösztönzőket ismerteti, és négy kategóriát különböztet meg: a zöld 

bizonyítványokat, a tendereztetési eljárásokat, az adókedvezményeket és a – disszertáció 

szempontjából legfontosabb – tarifatámogatásokat (Kanellakis et al, 2013).  

A 2001-et követő nemzeti előrehaladási jelentések fő tanulsága, hogy a tagállamok 

jellemzően nem kellő mértékű aktív beavatkozásokat vezettek be a megújulók arányának 

növelésére, így az Unió vezetése azzal szembesült, hogy a kitűzött célok veszélybe kerülnek. 

                                                 
19 Érdekesség, hogy bár a Kiotói Jegyzőkönyv (1997) vállalásainak teljesítésére kialakított kvótakereskedelmi 
rendszerre vonatkozó iránymutatás (2003) kifejezetten a tagállamok közötti rugalmassági mechanizmusok 
erősítését célozza, a megújuló energia penetráció növekedésében ezek a rugalmassági elképzelések később 
szivárogtak be. 
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A Bizottság ezért 2006-ban egy útiterv csomagot készített a tagállamok motiválására, amely 

akció terveket tartalmazott az energiahatékonyság előmozdítása (2006a), az épületek 

energetikai állapotának javítása (2006b) és megújuló energia felhasználásuk növelése 

(2006c), valamint a fejlesztési források hatékony elosztása (2006d) terén. A fontosabb 

mérföldkövet azonban a 2009-es új irányelv jelentette, amelynek legfontosabb újítása, hogy 

indikatív helyett kötelező célt tűz ki: a közösség egészére vonatkozó 20 százalékos 

megújuló arány elérését 2020-ig. Ezen felül az irányelv rugalmassági újításokat is bevezetett: 

a tagállamok statisztikai értelemben átadhatnak egymásnak vállalásokat és kapacitásokat, 

ezzel összefüggésben megoszthatják közös projektjeik elszámolását és indíthatnak közös 

támogatási programokat. Az irányelv rácsatlakozott az Európa 2020 fenntartható 

növekedési stratégiára (Európai Bizottság, 2010), ami a megújuló penetráció növelése 

mellett öt új célterületet azonosított: a foglalkoztatottság, a kutatás-fejlesztés és az oktatási 

színvonal növelését, valamint a klímaváltozás és szegénység csökkentését.  

A 2010-es évek elejére az Európai Unió villamosenergia-termelésének csaknem 

felét alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal látta el. Ez egyfelől annak 

köszönhető, hogy energiamixében hagyományosan is tekintélyes arányban szerepeltek 

nukleáris és vízerőművek. Másrészt az Unió a 2000-es évektől rendkívüli mennyiségű 

forrást áldozott szén-dioxid-kibocsátás csökkentést célzó pénzügyi eszközökre 

(Giacomarra & Bono, 2015). Tekintettel arra, hogy a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító technológiák költsége drasztikusan csökken20, adódik a kérdés, hogy meddig és 

milyen mértékben érdemes az államnak beavatkoznia az egyre erősebben liberalizált piaci 

folyamatokba. 

Magyarországon a megújuló alapú villamosenergia-termelési támogatások 

rendszere – a korábban ismertetett liberalizációs folyamat és európai szabályozás alapján – 

három részre osztható. Az első időszak szabályozási hátterét a korábban bemutatott 2001-

es Villamosenergia-törvény fektette le és részleteiben a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium 56/2002. számú rendelete szabályozta. Az első támogatási rendszert KÁP 

rendszernek (Kötelező Átvételi Pénzeszköz) nevezték. A rendszer lényege az volt, hogy a 

megújuló technológiát alkalmazó vállalatok által megtermelt villamos energiát a 

szolgáltatók kötelesek voltak rögzített – a piaci árakat jellemzően meghaladó – áron 

átvenni, majd a támogatott átvételi ár és a piaci ár közötti különbözetet a rendszerirányító 

                                                 
20 A Lazard (2018) vizsgálata szerint például a fotovoltaikus technológia diszkontált egységköltsége 2009-ben 
359 USD/MWh, 2018-ban 43 USD/MWh volt. A szélenergia ugyanebben az időszakban 135 USD-ről 42 
USD-re csökkent. 
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kifizette a szolgáltatóknak. A támogatási rendszer finanszírozására a fogyasztói díjak 

rendszerhasználati komponensébe épített KÁP díjelem szolgált.  

A KÁP rendszer módosítása mögötti elsődleges motivációt a magasabb szintű 

liberalizációra való törekvés jelentette, aminek szabályait a korábbiakban ismertetett 

harmadik, 2007-es villamosenergia-törvény fektette le. A 2008-tól hatályba lévő új 

támogatási rendszert KÁT (Kötelező Átvételi Támogatás) rendszernek keresztelték el és 

annak részletszabályait a 389/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium 109/2007. (XII. 23.) számú rendelete ismertette. A KÁT 

rendszer egyik legfontosabb technikai változtatása, hogy az új mérlegkör-elv alapján 

szerveződő piacon a megújuló alapú termelők számára egy új speciális mérlegkör került 

kialakításra, amelynek a felelőse a rendszerirányító lett. Az új logikában a megújuló alapú 

termelők villamos energiáját az új speciális KÁT mérlegkör vette át rögzített áron. A 

mérlegkörbe kerülő villamos energiát pedig a rendszerirányító által javasolt arányban és 

áron a KÁT átvevőknek (majd 2014-től az átvételre kötelezett mérlegkör felelősöknek) 

kellett átvenniük. A mennyiséget az átvevők által bonyolított tranzakciók volumene, az árat 

pedig a mérlegkör szaldójának kiegyenlítése alapján határozta meg a rendszerirányító. Az 

egyetemes szolgáltatást ellátó vállalatok – a lakossági árak hatósági szabályozásában történő 

változások miatt – 2013 után mentesültek az átvétel alól. Az új rendszerből 2010 után – a 

korábbi (2002) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendeletnek megfelelően – a 

kapcsolt termelők kiléptek, így a kötelező átvételi támogatásban részesülő vállalatok száma 

jelentősen lecsökkent. A rendszer végleges formáját – finanszírozási szempontból – 2016-

ra, a KÁT pénzeszköz bevezetésével érte el. A végső rendszerben a KÁT mérlegkör 

felelőse a termelőktől átvett megújuló energiát a villamosenergia-tőzsdén értékesíti és 

veszteségét a korábbi átvételre jogosult felelősök a KÁT pénzeszköz formájában fizetik 

meg.  

2.3 Támogatási rendszerek értékelése és átalakulása 

Az elmúlt húsz évben bevezetett európai támogatási rendszerek teljesítményét 

számos kutató vizsgálta. Az elemzések többnyire két fő kérdésre keresik a választ: egyrészt, 

hogy a támogatások mennyiben járultak hozzá a megújuló kapacitások növekedéséhez 

másrészt, hogy az ösztönzők hogyan teljesítettek a tágabb gazdasági kontextus figyelembe 

vételével, azaz mennyire voltak költséghatékonyak, mennyire torzították a piacot és milyen 

nem várt tendenciákat okoztak. A mennyiségi és ár alapú beavatkozások közötti 

hagyományos környezetszabályozási dilemmának megfelelően – és mert az európai 
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országok különböző rendszerei kellő tapasztalatot szolgáltattak ehhez – a kutatások 

jelentős része a mennyiségi szemléletű zöld bizonyítványok és ár szemléletű (jellemzően 

garantált áras) átvételi tarifák teljesítményét veti össze. 

2.3.1 A mennyiségi és ár alapú ösztönzők teljesítménye 

Az első fontosabb értékelés Palmer és Burtraw (2005) nevéhez kötődik, amelyben 

elméleti megközelítésben vetették össze a mennyiségi21 és az adókedvezmény jellegű 

ösztönzőket. Megállapításaik szerint az előbbi szükségképpen megemeli a piaci árakat és 

csökkenti a fosszilis kapacitások arányát, míg utóbbi az adófizetők (illetve a központi 

költségvetés) kárára csökkenti az árakat, de nem eredményez hatékonyabb károsanyag-

kibocsátás csökkenést. A szerzők véleménye szerint a leginkább költséghatékony 

beavatkozás a kereskedhető szén-dioxid kvóta, amely mind a nem kereskedhető 

mennyiségi előírásokat, mind az adótámogatásokat felülmúlja.  

A korai szakirodalmi munkák egy része esettanulmány szerűen vizsgálja azokat az 

országokat, amelyek régóta működtetnek támogatási rendszereket. Lipp (2007) Anglia, 

Dánia és Németország példája alapján hasonlítja össze az átvételi tarifa támogatást a zöld 

bizonyítvány rendszerekkel és előbbi mellett érvel. A szerző szerint a legfontosabb 

különbség a két megközelítés között, hogy a tarifatámogatások részletszabályai lehetőséget 

biztosítanak a kedvezményezettek különböző szempontú differenciálásra, amely segít 

elkerülni a magas tulajdonosi és technológiai koncentrációt. Annak érdekében, hogy ez 

hatékonyan megvalósítható legyen, elengedhetetlenül szükséges a támogatási rendszereket 

alaposan megtervezni. Szintén az átvételi tarifák mellett érvel Butler és Neuhoff (2008), 

akik angliai és német szélenergia projektfejlesztők körében készített felmérés alapján arra a 

következtetésre jutnak, hogy az átvételi tarifák kedvezőbb feltételeket biztosítanak a 

befektetőknek, ezzel javítják a technológia terjedését, ami csökkentik a nagykereskedelmi 

villamosenergia-árakat. Tanulságos, hogy a projektfejlesztők a legnagyobb kihívásnak a 

megfelelő helyszín megtalálását találták, amelyekért – elmondásuk alapján – kifejezetten 

nagy verseny van közöttük. Ugyanebben az évben jelent meg Fouquet és Johansson (2008) 

cikke is, amely új érvet hoz az átvételi tarifák mellett: a szerzők szerint az adminisztratív 

(tranzakciós költségek) ezekben a rendszerekben jóval alacsonyabbak, mint a 

(kereskedhető) zöld bizonyítványok esetén. 

                                                 
21 Megújuló portfólió sztenderdnek nevezett, de a nem kereskedhető zöld bizonyítványnak megfeleltethető 
rendszer. 
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A támogatási rendszerek tervezésében és különösen a technológiai differenciálásról 

való döntésben hasznos, ha az egyes technológiák tényleges költségei ismertek, amely 

meghatározása a megújuló energiaforrások esetében az ezredforduló után a számos 

támogatási és keresztfinanszírozási struktúra miatt igen nehéz feladattá vált. Badcock és 

Lenzen (2010) ezeknek a struktúráknak a kibontására tettek kísérletet azzal, hogy 

megvizsgálták, hogy az egyes energiahordozók által megtermelt egységnyi energiának a 

költségéből mennyi a támogatás. Az elemzésük alapján a legkisebb támogatást világszerte 

a vízenergia kapja, amelyet a nukleáris és geotermikus energia követ. A középmezőnyben 

helyezkednek el a szélenergia (a kutatók által vizsgált időszakban ennek csökkent a 

legnagyobb mértékben a támogatástartalma), valamint a nap és biomassza energia. A 

leginkább támogatott energiahordozó – a szerzők szerint – a szén. 

A disszertáció szempontjából kiemelkedően értékes Moreno és szerzőtársainak 

(2012) cikke, akik a 1998 és 2009 közötti időszakra22 panel ökonometriai eszközzel 

vizsgálták, hogy a 27 európai tagállam fogyasztói árait hogyan befolyásolták a megújuló 

támogatások és a piaci liberalizáció. A cikk valójában egy máig eldöntetlen vitába kívánt 

bekapcsolódni, amely arról szól, hogy a támogatási rendszerek vajon csökkentik-e a 

végfogyasztói árakat, vagy sem. A vita fő kérdése, hogy a támogatási rendszerek 

fogyasztókra hárított költségei meghaladják-e az alacsony határköltségű megújulók 

növekvő arányának árcsökkentő hatásait23. A szerzők eredményei szerint a megújuló 

energiaforrások – kis mértékben ugyan és az externális hatásokat figyelmen kívül hagyva – 

de csökkentik a fogyasztói árakat. A szerzők kiemelik, hogy hosszú távon a hatás több 

közvetett okból „átbillenhet” az árcsökkentés oldalára, leginkább azért, mert – ahogyan azt 

saját eredményeik is alátámasztják – a külső energiafüggés magasabb árakat eredményez. 

További eredmény, hogy a piaci liberalizáció a legtöbb európai országban nem 

csökkentette a piaci koncentrációt. Meglepő, hogy a piaci koncentráció együtthatója 

negatív, tehát a koncentráltabb tulajdonosi struktúrák alacsonyabb árakhoz vezettek. 

Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a piaci erővel rendelkező európai vállalatok 

jelentős része állami tulajdonú, amelyek célfüggvényében a profit maximalizálásán kívül a 

fogyasztói árak alacsonyan tartása is szerepet kaphat. A megújuló támogatási rendszerek 

hatékonyságának javítása szempontjából ezeknek a vállalatoknak a kivezetését javasolja 

Verbruggen és Lauber (2012). A két szerző szerint a forgalmazható zöldbizonyítványok 

                                                 
22 Lényegében abban az időszakban, amikor az európai országok többsége liberalizálta villamosenergia-piacát. 
23 A vitában az árcsökkenésre egyelőre inkább várakozásként tekinthetünk, mert egyelőre nem állnak 
rendelkezésre elég robosztus empirikus eredmények amelyek az elméletet alátámasztanák. 
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rendszerével az a legnagyobb probléma, hogy a nagy piaci erővel rendelkező vállalatokat 

átláthatatlanul tovább erősíti a kisebb gyenge vállalatok rovására, míg ezt a problémát az 

átvételi tarifák tervezhetősége csökkenti. 

A megújuló energia támogatási rendszereket értékelő friss elemzések hasonló 

következtetésekre jutottak, mint a korábbiak. Nicolini és Tavoni öt nagy európai ország 

(Franciaország, Németország, Olaszország, Egyesült Királyság, Spanyolország) 2000 és 

2010 között működtetett rendszereit elemezte ökonometriai módszerrel. Az eredményeik 

megerősítik a korábbi megállapítást, hogy az átvételi tarifák nagyobb kapacitásnövekedést 

okoznak, mint a forgalmazható zöldbizonyítványok. Az országok garantált áras támogatási 

rendszereiben meghatározott átvételi árszint 1 százalékos növelése pedig átlagosan 0,4-1 

százalékkal növeli a megújuló termelést. Az európai országok nap- és szélenergia 

támogatási rendszereit költséghatékonysági indikátor és adatfejlesztési elemzéssel (data 

envelopment analysis) hasonlítják össze Mezősi és szerzőtársai (2018), akik a napenergia 

gyors ütemű javulását, de még mindig a szélenergia elsőbbségét mutatják ki24. A szerzők 

megerősítik az országok erősen heterogén jellegét, amely a rendszerek hatékonyságában is 

megmutatkozik: az észak európai országok támogatási rendszerei mellett a román, máltai, 

ciprusi és olasz napelemes rendszereket emelik ki pozitív példaként. 

2.3.2 A megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatásának átalakítása 

Az előző alfejezet tanulsága, hogy bár a legtöbb kutató fogalmazott meg kritikákat 

és fejlesztési lehetőségeket mind a mennyiségi, mind az ár alapú támogatási rendszerekkel 

szemben, azok ösztönzési képességét pozitívan értékelte. A támogatási rendszerek tágabb 

értelembe vett teljesítményéről és azok szükségességéről megosztottabb véleményeket 

lehetett olvasni. Az Európai Unió harmadik energiapiaci szabályozási csomagját követő 

években erősödni kezdtek azok a hangok, amelyek amellett érveltek, hogy a támogatások 

– aktuális formájukban – elérték fő céljukat, azaz hozzásegítették a megújuló 

technológiákat, hogy költségeik tekintetében versenyképesekké váljanak a piacon. A 

tagállamok nagy részében működő garantált áras rendszerek azonban egyáltalán nem 

ösztönözték a technológiák liberalizált piacon történő integrációját, ami – a rendszerek 

hatékonysága miatti kapacitásboom miatt – egyre költségesebb piactorzításokat okozott 

(Huntington et al. 2017). Egyes országokban egyre gyakoribbá kezdtek válni a korábban 

ismeretlen negatív árak és az óriás pozitív ártüskék, amelyeket Dend és szerzőtársai (2014) 

kifejezetten a kötelező átvételi rendszerekben részt vevő, időjárásfüggő (jellemzően 

                                                 
24 Az eredmények összecsengenek Badcock és Lenzen (2010) következtetéseivel. 
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szélenergiát hasznosító) erőművekkel magyaráznak. A pozitív és negatív kilengések, 

valamint a volatilitás növekedése mellett a növekvő kiszámíthatatlanság rövidtávon a 

tartalékkapacitásokra való igény és így a rendszerkiegyenlítési költségek emelkedését 

okozza, hosszú távon pedig a magasabb költségek irányába torzítja a termelők által 

optimálisan tartott termelési portfóliókat (Denholm et al. 2015).  

Ahogyan Székffy (2014) rámutat, az európai támogatási rendszerek korlátozottan 

követték le a technológiák fejlődését, ami az időszak végére túl kedvező feltételeket 

biztosított a termelőknek és így jelentős társadalmi költségeket okozott és csökkentette az 

Európai Unió globális versenyképességét25. Ráadásul a túltámogatás olyan biztonsági és 

strukturális problémákat okoz, amire a tagállamok gyakran csak újabb ösztönzők 

bevezetésével képesek reagálni26, ami további piactorzuláshoz vezet. Az átalakítás előtti 

rendszer bemutatására vonatkozó legrészletesebb magyar nyelvű munka Fodor doktori 

disszertációja (2012), ami széleskörű áttekintést kínál a korábbi támogatási rendszerek 

előnyeiről és problémáiról. 

A túlzott torzítások csökkentését célozza az Európai Bizottság 2014-ben kiadott 

C200/01 számú új iránymutatása a „2014–2020 közötti időszakban nyújtott 

környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról”. A dokumentum egyfajta 

trendfordulónak tekinthető, mert míg korábban az európai szabályozás a megújulók 

támogatását és védelmét egyre erősítette, az új iránymutatás megtöri a tendenciát. A 

dokumentum három kulcsfontosságú előírása közül az első, hogy a garantált áras 

rendszereket minden országban prémium rendszerre kell lecserélni biztosítva ezzel a 

termelők piaci értékesítését. A második, hogy a kedvezményezetteket abba az irányba kell 

ösztönözni, hogy negatív piaci árak esetén függesszék fel termelésüket. Végül, a támogatás 

mértékére versenyeztetési eljárást kell bevezetniük a tagállamoknak. Az iránymutatás 

megengedi a tagállamoknak, hogy kivételként tekintsenek a kisméretű és kutatási célú 

(úgynevezett demonstrációs) erőművekre. A rendelkezések a 2015-ös és 2016-os évet 

átmeneti (kísérleti) időszakot követően 2017-től váltak kötelező érvényűvé és 2020 év 

végéig maradnak hatályban. 

Az európai előírásoknak megfelelően Magyarországon a korábbiakban bemutatott 

garantált áras támogatási rendszerben (KÁT) 2016 év végéig lehetett támogatási kérelmet 

                                                 
25 Ráadásul mivel a támogatási kötelezettségek többnyire hosszú távra szólnak, a versenyképességi hátránynak 
várhatóan elhúzódó hatásai lesznek. 
26 Például a növekvő tartalékkapacitási igények kielégítésére kapacitásmechanizmust vezetnek be. 
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benyújtani27 és 2017-től életbe lépett az új METÁR rendszer, amelyet 299/2016. 

Kormányrendelet és a 13/2017. MEKH rendelet szabályoznak. A METÁR-ban a 

tarifaképzési logika beépített kapacitásméret szerint differenciált: a 0,5 MW alatti termelők 

továbbra is garantált áras rendszerben értékesíthetnek, az azon felettiek pedig lebegő 

prémiumtámogatási rendszerben, ahol az 1 MW alattiakra nem vonatkozik a 

versenyeztetési eljárás (itt a támogatási szint megegyezik a kötelező átvételi tarifával). A 

magyar rendszerben a referenciaárat az adott órában kialakuló HUPX másnapi árai alapján 

számítják. A METÁR-ban külön megjelenik egy úgynevezett barna prémium, amire azok 

a biomassza és biogáz erőművek jelentkezhetnek, amelyek a korábbi támogatások 

megszűnésével működésképtelenné válnának. A hazai megújuló támogatási rendszer 

átalakításával kapcsolatos legfrissebb tudományos publikáció Bartek-Lesi és 

szerzőtársainak (2019) dolgozata.  

Mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban a közeli jövő nagy eséllyel izgalmas 

eseményeket tartogathat. Európai szinten a 2019-ben elfogadott negyedik 

energiaszabályozási csomag az energiaszektort a teljes liberalizáció irányba ösztönzi, így 

kérdéses, hogy a 2020 utáni támogatási rendszerfeltételek hogyan módosulnak majd. 

Magyarországon az első METÁR tender jelen disszertáció készítésével párhuzamosan 

zajlik, így annak eredményei még nem ismertek. Az azonban előrevetíthető, hogy míg az 

elmúlt tíz évben a hazai megújuló energia célok nagyobb részben nem a villamosenergia-

termelés átalakításával teljesültek, a következő évtizedben ennek szerepe – és így a 

támogatási rendszer jelentősége – növekedni fog. 

  

                                                 
27 A rendszer kivezetését megelőző hónapban több ezer napelemre vonatkozó támogatási kérelem érkezett 
be, amik egy jelentős része még nem épült meg. A kérelmek rendszerbe lépését „KÁT-felfutásnak” szokás 
hívni. 
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3 A megújuló támogatások hatása a projektfinanszírozásban 

megjelenő információs aszimmetriára 

A fejezet az első hipotézis vizsgálatára épített szerződéselméleti modellt ismerteti. 

Először bemutatásra kerülnek a modell hátterét jelentő korábban megjelent szakirodalmi 

eredmények, majd a modell feltételezései. Ezt követően külön-külön kerülnek ismertetésre 

az épített szerződéselméleti modell célfüggvényei és korlátai közül azok, amelyek 

tarifatípusoktól függetlenek valamint, amelyek tarifatípusonként változók. Az 

eredményként előálló egyensúlyi függvények azonos logika alapján vezethetők le, ezért az 

csak a garantált áras kötelező átvételi támogatásra olvasható, a prémiumtámogatásokra a 

következőkben csak az optimumok szerepelnek. A fejezet a következtetések levonásával, 

a hipotézis vizsgálatának eredményével, az abból előállított tézissel és a modell főbb 

korlátainak tárgyalásával zárul. A fejezet alapjául a szerző korábban megjelent, de a 

hipotézis szerint több ízben módosított cikkei (Hortay, 2018, 2019) szolgálnak. 

3.1 Az információs aszimmetria modellezésének szakirodalmi háttere 

A megújuló alapú villamosenergia-termelést támogató piaci ösztönzők 

összehasonlítására irányuló kutatásokban korábban erősen felülreprezentáltak voltak az 

állam szempontjából készült elemzések. Dinica (2006) szerint ez azért probléma, mert a 

bevezetett ösztönző teljesítményét (azaz, a hatására megépülő kapacitások mennyiségét) 

leginkább az határozza meg, hogy a támogatás hogyan befolyásolja a beruházások 

jövedelmezőségét és kockázatait. A problémát felismerve, a 2000-es évek végére egyre több 

kutatásban jelentek meg komplex, az állam mellett befektetői és társadalmi szempontokat 

is figyelembe vevő munkák (például: Patlitzianas & Karagounis, 2011)28, azonban ezek 

jellemzően a finanszírozókat és a projekt megvalósítóit egyetlen közös szereplőként 

azonosították. 

A finanszírozás kitűntetett szerepével a szakirodalom mindössze néhány évvel 

ezelőtt kezdett el behatóan foglalkozni. Campiglio (2016) rámutat, hogy a zöld beruházások 

állami támogatása és a szén-dioxid-kibocsátás árának emelkedése mellet számos beruházás 

még mindig nem éri el a hitelképességi korlátokat, ezért nem valósulhat meg. A megújuló 

beruházások gyakran több típusú (beruházási, tarifa) támogatásban részesülnek, amelyek 

egymásra hatása jelentősen befolyásolhatja a projektek finanszírozhatóságát és a kitűzött 

szakpolitikák teljesítményét, ezért Mir-Artigues és Rio (2014) az interakciók vizsgálatának 

                                                 
28 Kifejezetten szakpolitikai döntéshozóknak szánja vállalati portréját Lee és Zhong (2014), akik ismertetik 
az energetikai szegmensekre és technológiákra vonatkozó általános befektetői preferenciákat.  
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fontosságára hívja föl a figyelmet. A fejezet szempontjából lényeges motivációt jelent Nie 

és szerzőtársainak munkája (2016a), akik a megújuló támogatások hatásait vizsgálják a 

villamosenergia-termelő vállalatok hitelezőire és tulajdonosaira. Az eredményeik szerint a 

támogatások növelik a vállalatok teljesítményét és hitelképességét, azonban a tulajdonosok 

kisebb felelőssége csökkenti az egységnyi adósságra jutó nyereséget. A szerzők az utóbbi 

eredményt az információs aszimmetriával magyarázzák és szorgalmazzák annak további 

kutatását. Ennek ellenére a megújuló energia támogatásokkal kapcsolatban a korábbi 

kutatásokban az információs aszimmetria csak a termelő vállalatok állammal szembeni 

pozíciójában, továbbá a vállalatok egymás közötti versenyében jelent meg. Yang és 

szerzőtársai (2016) egy hagyományos és egy megújuló termelőből álló duopol modellt 

építenek, amelyben utóbbi képes elrejteni költségeit az állam elől, így magasabb támogatást 

harcolhat ki. Kwon (2015) két beavatkozás típus: a tarifatámogatás és az előírt megújuló 

arány közötti támogatáskülönbséget magyarázza a megújuló termelők államnál magasabb 

informáltságával. Nie és szerzőtársai (2016b) rámutatnak, hogy a támogatás hatására a 

kedvezményezett vállalatoknak kevesebb információt kell mérlegelniük, ami javítja saját és 

rontja a többiek teljesítményét és így kisebb versenyt eredményez. A kisebb verseny 

hatására pedig a támogatás kiosztása is koncentrálódik kevesebb vállalat kezébe, amelyek 

így még nagyobb piaci erővel fognak rendelkezni (Nie et al., 2017). A tarifatámogatások 

hatását a megújuló alapú termelő vállalat finanszírozója és menedzsmentje közötti 

információs aszimmetriára korábban nem vizsgálták.  

A finanszírozási döntések hatásainak szakirodalma a vállalati pénzügyekben igen 

messzire nyúlik vissza. A vállalati érték szempontjából az ideális külső és belső 

finanszírozói arányra, mérföldkőnek tekinthető Modigliani és Miller válasza (1958), akik 

levezették, hogyha a piacok tökéletesen működnek, az arány nincs hatással az értékre, azaz 

a finanszírozási döntések nem lehetnek értékteremtők vagy értékrombolók. A következő 

években sok kutatás eredménye igazolta, hogy a Modigliani-Miller-tételként elterjedt 

elméleti konstrukció gyakorlati alkalmazása igen korlátozott, mert a piacok működése nem 

tökéletes (Myers, 1984), ezért számos kutató kezdte el vizsgálni, hogy az egyes torzítások 

hogyan befolyásolják a finanszírozási döntéseket és azok hatására a vállalati értéket. Az 

egyik ilyen torzítás, hogy a szereplők számára különböző információs halmaz áll 

rendelkezésre döntéseik meghozásakor. A finanszírozás tekintetében ez különösen erősen 

megjelenik a tulajdonosi és irányítói szerepkörök szétválásakor (Myers & Majluf, 1984). 
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A finanszírozási döntéseket torzító információs aszimmetria két szinten is 

jelentkezhet.  

 Egyrészt, amikor a döntéshozóknak lehetőségük van több opció (vállalat, projekt, 

termék stb.) közül választani, de ezeknek az opcióknak nem ismerik teljes körűen a 

tulajdonságait, felmerülhet a kontraszelekció problémája.  

 Másrészt, ha az adott opció tényleges értékére egy másik – eltérő információval és 

motivációkkal rendelkező – szereplőnek is hatása van, azzal a döntéshozó 

többletkockázatot (erkölcsi kockázatot) vállal és így az érték maximalizálásához 

ösztönöznie kell a másik szereplőt, ami többletköltséget (ügynökköltséget) jelent neki.  

Mindkét probléma modellezésének gyökerei a 60-as évekre vezethetők vissza. A 

kontraszelekció következményeit először Akerlof (1970) szemléltette a használt autók 

piacán, ahol a vásárlók nem tudják pontosan összemérni az autók műszaki állapotát. A 

rejtett cselekvés gazdasági hatásaira Arrow (1963) hívta föl a figyelmet az egészségügyi 

ellátás példáján keresztül, ahol a betegek életvitele befolyásolja a későbbi ellátási 

költségeiket. A jelenséget később Pauly (1968) nevezi erkölcsi kockázatnak. A két torzítás 

okozta helyzet felveti a kérdést, hogy a döntéshozónak milyen elvi alapokra épülő 

szerződést érdemes kötnie az eladókkal, vagy ügynökökkel annak érdekében, hogy a 

kockázata minimális legyen. A problémával foglalkozó kutatások többnyire alkalmazott 

játékelméleti módszerekkel vizsgálják a megfelelő szerződés attribútumait, ezért a kialakult 

tudományterületet szerződéselméletnek nevezik (Bolton & Dewatripont, 2005). Noha a 

finanszírozási döntésekben mind a kontraszelekció, mind az erkölcsi kockázat megjelenhet, 

a fejezet az utóbbira fókuszál ezért a továbbiakban ennek szakirodalmát tárgyalja 

részletesebben.  

Az ügynökköltség problémájának megjelenését követő három évtizedben 

nagyszámú munka jelent meg, ami az erkölcsi kockázat elméleti modellezésével és 

gyakorlati megjelenésével foglalkozott. Elméleti oldalról fontos korai eredmény, hogy a 

szerződéselmélet egyik kiemelkedő – 2016-ban Nobel-díjjal jutalmazott29 és e fejezethez is 

alapot szolgáltató – alakja, Bengt Holmström megalkotta (1979) híres alapmodelljét, 

amelyet napjainkig több ízben diszkutáltak (például: Grossman & Hart, 1983), dinamizáltak 

(például: Laffont & Tirole, 1988) és számos módon továbbfejlesztettek. Az első 

eredmények megjelenését követően a kutatók egyre több valós helyzetet azonosítottak, 

                                                 
29 A 2016-os évben Bengt Holström és Oliver Hart kapták a közgazdasági Nobel-díjat. A munkásságukról 
magyar nyelvű összefoglaló is készült (Kóczy & Kiss, 2017). 
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ahol erkölcsi kockázat lép föl. A korai munkák egyike Harris és Raviv cikke (1978), akik a 

korábban említett egészségügyi példa mellett oktatási, foglalkoztatási és bűnüldözési 

területeken is felfedeznek olyan helyzeteket, amiket az elmélet jól magyaráz. A kilencvenes 

években az ügynökprobléma megjelent a környezetvédelmi elemzésekben is, például a 

szabályozás szerepének vizsgálatában a környezeti kockázatok csökkentésére (Laffont, 

1995), vagy a nemzetközi környezetvédelmi tárgyalások kudarcainak magyarázatában 

(Petrakis & Xepapadeas, 1996). 

A számos gyakorlati alkalmazás közül a morális kockázatot alkalmazó modellek 

legerősebben a vállalati pénzügyekben és azon belül a korábbiakban már említett 

vállalatirányításban és vállalatfinanszírozásban jelentek meg. A banki hitelezésben 

megfigyelhető egyik jellemző torzítás, a hitelszűkület megjelenésének egyik korai egyensúlyi 

magyarázata az információs aszimmetria és a morális kockázat (a magyarázatokat lásd 

például: Jaffe & Russel, 1976; Stiglitz & Weiss, 1981 munkáiban). A korai munkákat 

követően a 90-es években a banki finanszírozás és a vállalatok eladósodottságának 

modellezésében fontos eredményeket közölt Hart és Moore (1998), akik az adósság 

újratárgyalásával elérhető értéknövekedést vizsgálták, valamint Holmström és Tirole 

(1997), akik a pénzügyi közvetítők szerepét elemezték és eredményeik jól magyarázták a 

korábbi válság alatt kialakult kamatlábakat. Azt, hogy az erkölcsi kockázat mekkora 

mértékben hatott a modern vállalati pénzügyekre jól mutatja, hogy az alkalmazott 

mikroökonómia egyik legfontosabb élő alakja, Jean Tirole egy teljes vállalati pénzügyek 

tankönyvet írt (2006) amelyben bemutatta, hogy szinte minden, a hagyományos 

tankönyvekben érintett tématerület újratárgyalható szerződéselméleti megközelítésben.  

Viszonylag kisszámú szakirodalmi forrás foglalkozik azzal, hogy az állami 

beavatkozások hogyan torzítják a vállalati finanszírozásban megjelenő információs 

aszimmetriával terhelt helyzeteket. A kutatás, fejlesztéshez nyújtott állami támogatások 

jelzésként történő megjelenését Kleer (2010), a megfelelő állami- és magán finanszírozási 

arányt pedig Takalo és Tanayama (2010) értékelte a kontraszelektív viszonyokban. Azt, 

hogy a támogatás hogyan hat a kockázati tőkebefektetések egyes szereplőire Scherter 

(2002) és Hirsch (2006) vizsgálták és mindketten az ösztönzők csökkenését, de a jólét 

növekedését azonosították az új viszonyrendszerben. A kutatás szempontjából a 

legfontosabb szakirodalmi előzményt Berlinger és szerzőtársainak (2017) munkája jelenti, 

akik a Magyarországon jellemző gazdaságfejlesztésre fordított, különböző (ex-ante/ex-

post, feltételes/feltételnélküli,  visszatérítendő/vissza nem térítendő) állami 
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támogatástípusok közvetlen és externális hatásait építették be a korábban említett 

Holmström és Tirole (1997) modellbe és arra jutottak, hogy ezek egyrészt javíthatják a 

vállalat motivációját, másrészt – az externáliáknak köszönhetően – nagyobb társadalmi 

jólétet okoznak. A fejezet a szerzők által alkalmazott alapmodellbe építi be a 2. fejezetben 

ismertetett különböző típusú tarifatámogatásokat. 

3.2 A szerződéselméleti modell specifikációja 

A fejezetben épített modell célja, hogy a finanszírozó és a vállalkozó30 közötti 

információs aszimmetriából adódó problémát vizsgálja, ezért az a valóságban megjelenő 

bonyolult projekt- és kifizetés struktúrákat leegyszerűsíti, a kutatott kérdésre fókuszálja. A 

modell mindössze egy periódusból áll. A kiinduláskor (𝑡 = 0) a vizsgált beruházás 

megvalósul, amely költségét 𝐼 jelöli (ahol 𝐼 > 0 ∈ ℝ). A vállalkozó rendelkezésére álló, a 

beruházás megvalósítására igénybe vehető kiinduló tőke (vagy eszköz) értéke: 𝐴, ami nem 

elegendő a beruházás megvalósításához (𝐼 > 𝐴 > 0 é𝑠 𝐴 ∈ ℝ), ezért a vállalkozó 𝐹 

mértékű külső finanszírozás igénybevételére szorul, amely összege megegyezik a beruházás 

teljes költségének és a vállalkozó tőkéjének különbségével (𝐹 = 𝐼 − 𝐴). A periódus végén 

(𝑡 = 1) a projekt véget ér. Az egyszerűség kedvéért a projektnek két kimenetele lehetséges: 

𝑝 valószínűséggel sikerrel, 1 − 𝑝 valószínűséggel kudarccal zárul (ahol 0 ≤ 𝑝 ≤ 1). A siker 

bekövetkezési valószínűségét a vállalkozó erőfeszítései is befolyásolják. Az egyszerűség 

kedvéért a modell itt is két lehetőséget vizsgál: ha a vállalkozó magas erőfeszítéseket tesz, 

a siker valószínűsége 𝑝 = 𝑝𝐻, ha pedig a vállalkozó alacsony erőfeszítéseket tesz, akkor a 

siker valószínűsége 𝑝 = 𝑝𝐿, ahol 𝑝𝐻 > 𝑝𝐿, azaz a vállalkozó magasabb erőfeszítései 

nagyobb eséllyel eredményeznek sikeres projektzárást. 

A projekt megvalósulása három típusú hasznot generálhat: a beruházás 

megtérülését (profitot), magánhasznot a vállalkozónak és externális társadalmi hasznokat. 

A beruházás kizárólag siker esetén térül meg, a profit mértéke függ a beruházás méretétől. 

Az egységnyi befektetett tőkére jutó megtérülést 𝑅 jelöli (ahol 𝑅 > 0 ∈ ℝ), amelyet a teljes 

profit meghatározásához fel kell skálázni a beruházással, a kifizetés tehát: 𝑅𝐼. Kudarc 

esetén a kifizetés nulla. A profit a vállalkozó és a finanszírozó között kerül felosztásra, azaz: 

𝑅𝐼 = 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓, ahol a befektető kifizetését 𝑅𝑒, a finanszírozóét pedig 𝑅𝑓 jelöli. A második 

haszon típus a vállalkozó magánhaszna. Ahhoz, hogy az információhiány tényleges 

                                                 
30 A „finanszírozó” és „vállalkozó” elnevezések általánosan értetendők, előbbi a külső forrást nyújtó 
szerepkört (például bank, vagy tulajdonos), utóbbi a belső forrással rendelkező projektirányítói szerepkört 
reprezentálja. 
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kockázatot okozzon a finanszírozónak, a két szereptípus eltérő motivációja is szükséges 

azaz, hogy a projekt hozamának maximalizálása mellett egyéb célok is befolyásolják a 

vállalkozó – a finanszírozó által nem tökéletesen megfigyelhető – teljesítményét. Amikor a 

vállalkozó alacsony erőfeszítést tesz, ezeket a magáncélokat érvényesíti31, és ezzel 

magánhasznot realizál, amelynek hozamát 𝐵 jelöli (ahol 𝐵 > 0 ∈ ℝ). A magánhaszon 

szintén függ a beruházástól, tehát a magánkifizetés mértéke 𝐵𝐼 > 0, amit a vállalkozó 

akkor realizál, ha alacsony erőfeszítés tesz. A harmadik haszontípus a pozitív externália, 

amely a megújulók okozta károsanyag-kibocsátás csökkenése mellett egyéb társadalmi 

(például: környezetszennyezés csökkenése, szemléletformálás, innováció, stb.) hasznokat 

is jelenthet, és amelyek megvalósulását a támogatások célozzák. Az externália „hozamát” 

𝐸 jelöli, a teljes hatásának mértéke pedig függ a beruházás mértékétől, azaz: 𝐸𝐼. Az 

externáliákat nem befolyásolja a projekt sikere, vagy kudarca: a beruházás elindításával azok 

megvalósulnak. 

A szerződéselméleti modellben a vállalkozó és a finanszírozó mellett a harmadik 

szereplő az állam, aki tarifatámogatás formájában kompenzálja előbbi kettőt a beruházás 

megvalósításával létrehozott pozitív externáliákért. A támogatás tehát a projekt működése 

alatt kerül kifizetésre és mivel a modell egyetlen periódusból áll, annak végén növeli a két 

szereplő profitját. A tarifatámogatások közötti fő különbséget az jelenti majd, hogy 

mekkora részük függ a vállalkozó erőfeszítéseitől. Az állam a támogatási szerződést a 

beruházás előtt köti a vállalkozóval és mivel annak megléte befolyásolja a vállalkozó és 

finanszírozó közötti megállapodást, a modell feltételezi, hogy a vállalkozó a támogatási 

szerződés birtokában kínál szerződést a finanszírozónak. Ezek alapján a projekt ütemezése 

a 7. ábrán látható.   

 

 

 

                                                 
31 A szakirodalomban nagy mennyiségű „tipikus” magánhasznot azonosítanak (lásd pl. Tirole, 2006). Ezek 
mellett a probléma jól szemléltethető egy a megújuló termelésre jellemző jelenséggel, ami a biomassza erőmű 
tüzelőanyag beszerzésénél merül föl. Ezeknek az erőműveknek a versenyképességét erősen befolyásolja a 
tüzelőanyag minősége, amelyet jellemzően regionális szereplőktől szereznek be. Ennek folyamatos 
ellenőrzése jelentős erőfeszítéseket igényel a vállalkozótól, amelyet ha megspórol, mással tud foglalkozni, ami 
magánhaszonként azonosítható. A finanszírozó pedig – megfelelő benchmarkok hiányában – nem tudja 
ellenőrizni, hogy a jó/rossz teljesítmény mennyiben a megfelelő tüzelőanyag ellenőrzésnek és mennyiben 
más faktoroknak köszönhető. 
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7. ábra. A támogatott projekt ütemezése a szerződéselméleti modellben 

 

Forrás: Berlinger et al. 2017, Hortay, 2019 

3.3 A szerződéselméleti modell egyszerűsítő feltételezései 

A modell az alábbi egyszerűsítő feltételezésekkel él, amelyek közül az első négy a 

szakirodalom hasonló modelljeiben általánosan megjelennek, a maradék öt pedig 

specifikusan, a fejezetben tárgyalt tarifatámogatásokkal ösztönzött megújuló alapú 

termelésre vonatkozik. 

1. A modell valamennyi szereplője kockázat semleges, azaz döntéseiket a hasznok várható 

értéke alapján hozzák. 

2. A kifizetések időértéke zérus, azaz a perióduson belül nem szükséges diszkontálni. 

3. A finanszírozók piacán tökéletes verseny van, ami azt jelenti, hogy megtérüléshez 

kapcsolódó többlethozamot a vállalkozó realizálja. 

4. Mind a finanszírozó, mind a vállalkozó felelőssége korlátozott, így a projekt kudarca 

esetén maximum a befektetett tőkéjüket veszíthetik el. 

5. A vállalkozó erőfeszítései hatással vannak a működési költségekre és – a piaci 

értékesítést igénylő tarifatámogatásoknál – villamos energia értékesítési bevételekre, 

ezért a profitot több komponensre szükséges bontani. A következő alfejezetben 

tarifatípusonként külön-külön ismertetett relevancia feltétel azt jelenti, hogy a vállalkozó 

nem megfelelő erőfeszítése kárt okozhat valamely szereplőnek. Mivel az egyes 

tarifatámogatások esetén a vállalkozó hatása differenciáltan jelentkezik, bevezetésre 

kerül a beruházás méretével skálázott működési költség, amit 𝐶𝐼 jelöl és, amit magas 

erőfeszítés esetén 𝑑𝐻, alacsony erőfeszítés esetén 𝑑𝐿 tényező korrigál (ahol: 

0 < 𝑑𝐻 < 1 < 𝑑𝐿 é𝑠 𝑑𝐻 , 𝑑𝐿 ∈ ℝ ). Emellett bevezetésre kerül a – szintén beruházási 

mérettel skálázott – benchmark értékesítési bevétel, amit 𝑀𝐼 jelöl és, amit erőfeszítéstől 
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függetlenül el lehet érni a piacon32. Ezt a tételt, ahol a vállalkozó a piacon értékesít, 

kiegészíti egy másik bevételi komponens (𝜃𝐼, 𝜃 ∈ ℝ), ami a benchmark áron felül 

elérhető és, amit a vállalkozó erőfeszítései befolyásolnak. Az erőfeszítések bevételre 

gyakorolt hatásának reprezentációjához – a működési költségekhez hasonlóan – 

bevezetésre kerülnek 𝑔𝐻 és 𝑔𝐿 korrekciós tényezők (ahol 𝑔𝐿 < 𝑔𝐻, 𝑔𝐻 é𝑠 𝑔𝐿 ∈ ℝ ). 

6. Az állam képes előre jelezni az árakat és annak megfelelően meghatározni támogatásait. 

7. Az erőmű kudarc esetén is megépül és működik, így mind az externáliás hatások 

megjelennek, mind a tarifatámogatás kifizetésre kerülnek. Kudarc esetén azonban a 

támogatás (és ha piaci értékesítés van, akkor az értékesítési bevétel) mindössze a 

működési költségek finanszírozására elegendők, így mind a vállalkozó, mind a 

finanszírozó időszak végi kifizetése nulla (𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 = 0). 

8. A vizsgált egyetlen periódus a termelő egység teljes élettartamát figyelembe veszi, azaz 

a projekt zárása után semmilyen haszon és költség nem jelentkezik. A modell feltételezi, 

hogy a vállalkozó a teljes periódus alatt részesül az adott tarifatámogatásban, így a 

periódus közben nem szükséges más fajta működésre átállnia. 

9. Az állam képes pontosan előre jelezni a projekttel járó externáliák pénzben kifejezhető 

értékét és az általa üzemeltetett támogatási rendszer kifizetéseit. 

Az, hogy az ötödik feltétel értékesítési bevételekre vonatkozó részénél az adott 

tarifatámogatási struktúrában mekkora részt képes befolyásolni a vállalkozó, a 

következőkben az egyes támogatási logikáknál részletesen ismertetésre kerül. A nyolcadik 

feltétel a valóságban nem teljesül, azonban az állami tervezés bizonytalanságának beépítése 

torzítaná az információs aszimmetriára vonatkozó eredményeket.  

3.4 Optimalizálás különböző tarifatámogatások esetén 

Az alfejezet az egyes tarifatípusokra épített optimalizálási feladatokat ismerteti. A 

modell fő kérdése – a szakirodalmi áttekintőben felsorolt számos szerződéselméleti 

cikkhez hasonlóan – hogy milyen tulajdonságú szerződést kínáljon a vállalkozó a 

finanszírozónak. Emellett, az állami támogatások és externáliák miatt megjelenik egy 

kiegészítő kérdés, hogy mi lesz a támogatás optimális mértéke. Ezeknek megfelelően az 

egyes tarifatípusokra két feladat írható fel: az egyik a vállalkozó hasznát, a másik a jólétet 

maximalizálja. A vállalkozó optimalizálási feladatában döntési paraméterek a külső tőke 

                                                 
32 Az épített modellkeretben a benchmark értékesítési ár megegyezik a 2. fejezetben részletesen ismertetett 
referenciaárral, ami a gyakorlatban a multiplikatív és lebegő prémium meghatározásának alapjául szolgál. A 
modell feltételei, hogy az állam nem képes a piaci benchmarkon felül többletértékesítési bevételt generálni. 
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mennyisége (𝐹), a beruházás mérete (𝐼), valamint a vállalkozó és finanszírozó kifizetései 

(𝑅𝑒 , 𝑅𝑓). Exogén paraméterek a megtérülési/profitráta (𝑅) és annak komponensei (𝑀,𝐶), 

a vállalkozó magánhaszna (𝐵) és rendelkezésre álló eszköze (𝐴), a támogatás (𝑆) és 

externáliák (𝐸), valamint a valószínűségek (𝑝𝐻, 𝑝𝐿) és azokhoz kapcsolódó korrekciós 

tényezők (𝑑𝐻, 𝑑L). A vállalkozó célfüggvényét (𝑂𝑏𝑗𝑒) a tarifatípusok befolyásolják, így azok 

külön-külön kerülnek ismertetésre. Az optimalizálás korlátai az alábbiak. 

 Vállalkozó ösztönzési korlátja (𝐼𝐶𝑒). A vállalkozó akkor lesz érdekelt a magas 

erőfeszítésben, ha a 𝑝𝐻 valószínűséggel súlyozott kifizetése minimum akkora, mint a 𝑝𝐿 

valószínűséggel súlyozott kifizetése plusz a magánhaszna. A feltétel a tarifatípusoknál 

megegyezik az alapmodellben ismertetettel, azaz: 

𝑝𝐻𝑅𝑒 ≥ 𝑝𝐿𝑅𝑒 + 𝐵𝐼. 

 Finanszírozó részvételi korlátja (𝑃𝐶𝑓). A finanszírozó akkor vesz részt a projektben, ha 

a várható kifizetése minimum akkora, mint a befektetett tőkéje. Ez minden 

tarifatípusnál egységesen az alábbi. 

𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐹 ≥ 0 

 Beruházáskori költségvetési korlát (𝐵𝐶0). A vállalkozó saját eszközének és a külső tőke 

mennyiségének legalább akkorának kell lennie, mint a beruházás. Ez minden 

tarifatípusnál egységesen az alábbi. 

𝐴 + 𝐹 − 𝐼 ≥ 0 

 Kifizetéskori költségvetési korlát (𝐵𝐶1). A projekt alatt megtermelt pénzmennyiség nem 

lehet kisebb, mint a vállalkozó és finanszírozó kifizetése. A feltétel a tarifatípusoknál 

különböző, ezért ott kerül ismertetésre. 

A vállalkozó optimalizálási feladata alapvetően két kérdésre keresi a választ: 

mekkora legyen a beruházás (𝐼) és hogyan osztozzon a kifizetésen a finanszírozóval (azaz 

mekkora legyen 𝑅𝑒 és 𝑅𝑓).  

A másik feladat az államé, amely szereplő a támogatás optimális mennyiségét keresi 

annak érdekében, hogy a társadalmi jólét maximális legyen. Az állam célfüggvénye (𝑂𝑏𝑗𝑠) 

a jólét (𝑊) maximalizálása, ami minden tarifatámogatás esetében ugyanúgy alakul. 

𝑊 = (𝑝𝐻𝑅 + 𝐸 − 1) ∗ 𝐼(𝑆) 
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Az államnak részvételi korlátja (PCS) rögzíti, hogy a kifizetett támogatás 

mennyisége nem lehet magasabb, mint a keletkező pozitív externáliák plusz állami 

bevételek mértéke. Ez tarifánként változik, ezért külön-külön kerül rögzítésre. Az 

optimalizálási feladatokból felírható Lagrange egyenletek egységesen Karush-Kuhn-

Tucker (1951) módszerrel kerültek megoldásra. 

3.4.1 Garantált áras kötelező átvételi támogatás 

A 2. fejezetben részletesen ismertetett garantált áras kötelező átvételi támogatásban 

az állam előre meghatároz egy árszintet (ezt 𝑆𝐺𝑎𝑟 jelöli), amin az erőmű által megtermelt 

villamos energiát – a piaci árak alakulásától függetlenül – átveszi. Ez azt jelenti, hogy a 

vállalkozó bevételi oldala a támogatástól függ és csak működési költségeiben vállal 

kockázatot. Ennek megfelelően a relevancia feltétel az alábbiak szerint alakul. 

𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 − 𝐼 > 0 > 𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 − 𝑑𝐿𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 + 𝐵𝐼 − 𝐼 

𝑆𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐻𝐶 + 𝐸 > 1 > 𝑆
𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐿𝐶 + 𝐸 + 𝐵 

A vállalkozó célfüggvénye saját kifizetésének maximalizálása, amelyben pozitív 

tételként kizárólag a támogatás jelenik meg33, negatív tételként pedig az erőfeszítéssel 

súlyozott költségek és finanszírozói kifizetések, valamint a beruházáshoz felhasznált saját 

eszköze. 

𝑚𝑎𝑥 (𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 − 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐴) 

A vizsgált periódus végére vonatkozó költségvetési korlát – ami a vállalkozó és 

finanszírozó kifizetésének fedezetét biztosítja – pozitív tagja a kifizetett támogatás, amelyet 

csökkenteni szükséges a felmerülő költségekkel és a különbségnek meg kell haladnia a két 

szereplő kifizetését. 

𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 − 𝐶𝐼 ≥ 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓 

Az állam akkor fog támogatást nyújtani, ha a projekt legalább annyi társadalmi 

hasznot okoz, mint amennyi költsége van vele. Mivel a garantált áras rendszerben az átvett 

villamos energiát az állam a piacon értékesíti, így az externális hasznok mellett ezeket a 

bevételeket is szembe kell állítani a kifizetett támogatási költségekkel. Ahogyan az korábban 

                                                 
33 A célfüggvény – a relevancia feltétel miatt – magas erőfeszítésre szól, így nem jelenik meg benne a 
magánhaszon. 
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bevezetésre került a modell feltételezi, hogy az állam nem képes a piaci benchmark áraknál 

magasabb áron értékesíteni. Az állam részvételi korlátja így az alábbiak szerint alakul. 

𝐸𝐼 + 𝑀𝐼 ≥ 𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 

 A vállalkozó optimalizálási feladatában a finanszírozó részvételi és a kiinduló 

állapot költségvetési korlátja, valamint az állam célfüggvénye egységes minden tarifatípusra, 

az korábban ismertetésre került. Az 1. táblázatban összefoglalóan látható a garantált áras 

tarifához tartozó két célfüggvény és a korlátok. A továbbiakban a 𝑝𝐻 − 𝑝𝐿 különbséget ∆𝑝 

jelöli. 

1. táblázat. A garantált áras kötelező átvételi támogatás célfüggvényeinek 

és korlátainak összefoglalása 

𝑶𝒃𝒋𝒆 A vállalkozó célfüggvénye 𝒎𝒂𝒙 (𝑺𝑮𝒂𝒓𝑰 − 𝒅𝑯𝑪𝑰 − 𝒑𝑯𝑹𝒇 − 𝑨) 

𝐼𝐶𝑒 A vállalkozó ösztönzési korlátja 𝑅𝑒 −
𝐵𝐼

∆𝑝
≥ 0 

𝑃𝐶𝑓 A finanszírozó részvételi korlátja 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐹 ≥ 0 

𝐵𝐶0 Kezdeti költségvetési korlát 𝐴 + 𝐹 − 𝐼 ≥ 0 

𝐵𝐶1 Záró költségvetési korlát 𝐼(𝑆𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐻𝐶) − 𝑅𝑒 − 𝑅𝑓 ≥ 0 

𝑶𝒃𝒋𝒔 Az állam célfüggvénye 𝑚𝑎𝑥𝑊 

𝑃𝐶𝑠 Az állam részvételi korlátja 𝐸𝐼 + 𝑀𝐼 − 𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 ≥ 0 

Forrás: Hortay, 2019 

A táblázatban a korlátok azért nullára rendezve jelennek meg, mert így 

implementálhatók az optimalizálási feladat megoldáshoz alkalmazott Lagrange egyenletbe, 

amely a vállalkozó esetében a következők szerint alakul. 

ℒ = 𝑆𝐺𝑎𝑟𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 − 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐴 − 𝜆1 (
𝐵𝐼

𝑝𝐻 − 𝑝𝐿
− 𝑅𝑒) − 𝜆2(𝐹 − 𝑝𝐻𝑅𝑓)

− 𝜆3(𝐼 − 𝐴 − 𝐹) − 𝜆4(𝑑𝐻𝐶𝐼 + 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓 − 𝑆
𝐺𝑎𝑟𝐼) 

Az egyenlet lambda értékei pozitívak, így a korlátok relevánsak és a feladatnak 

egyetlen megoldása van. A további optimalizálási feladatokhoz szükséges Lagrange 

egyenletek nem kerülnek külön-külön felírásra, mert azok logikája egyezik a fent leírttal. 

Az állam el akarja dönteni, hogy melyik támogatási rendszert használja és ezt követően, 

hogy mekkora legyen a támogatás szintje. Ezért először megoldásra kerülnek a vállalkozó 
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döntési feladatai mindegyik támogatási rendszer esetén úgy, mintha már ismert lenne a 

támogatási szint, majd az állam maximalizálása alapján alakulnak a jóléti függvény értékei34.   

3.4.2 Fix prémium támogatás 

A fix prémiumtámogatás esetében a termelő a piacon értékesíti a villamos energiáját 

és azon felül minden értékesített egység után az államtól meghatározott, előre rögzített 

prémiumot kap (amit 𝑆𝐹𝑖𝑥 jelöl). Ebben az esetben a támogatás mértéke nem változik az 

időszak alatt, azonban a piaci árak változásának kockázata érinti a termelőt, aki így – a 

működési mellett – értékesítési kockázatot vállal. A feltételezések között ismertetettek 

szerint az értékesítések erőfeszítéstől független (𝑀𝐼) és erőfeszítéstől függő (𝜃𝐼) 

komponensekre bomlanak. A modell relevancia feltétele módosul, hiszen a vállalkozó 

erőfeszítései nem csak a költségeket, hanem az értékesítési árakat is befolyásolni fogják. A 

feltétel tehát az alábbiak szerint írható fel: 

𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 + 𝑀𝐼 + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 − 𝐼 > 0

> 𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 + 𝑀𝐼 + 𝑔𝐿𝜃𝐼 − 𝑑𝐿𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 + 𝐵𝐼 − 𝐼 

𝑆𝐹𝑖𝑥 +𝑀 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 + 𝐸 > 1 > 𝑆𝐹𝑖𝑥 + 𝑝𝐿𝑀+ 𝑔𝐿𝜃 − 𝑑𝐿𝐶 + 𝐸 + 𝐵. 

A garantált áras rendszerhez képest a fix prémium rendszerben a vállalkozó 

célfüggvénye kiegészül az értékesítési bevételekkel, hiszen az értékesítést ő végzi. A 

vállalkozó célja tehát az alábbi: 

max(𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 + 𝑀𝐼 + 𝑝𝐻𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑝𝐻𝑑𝐻𝐶𝐼 − 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐴). 

Ennek megfelelően a periódus végi költségvetési korlátot is módosítani szükséges 

az értékesítési bevétellel a következő módon: 

𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 + 𝑀𝐼 + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 ≥ 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓 . 

Tekintettel arra, hogy az állam nem veszi át a megtermelt villamos energiát és azt 

nem értékesíti a piacon, a részvételi korlátjából ennek bevételei kiesnek. Ezért az állam a 

támogatási mennyiséget úgy fogja meghatározni, hogy az legfeljebb a projekt pozitív 

externáliáival legyen egyenlő, azaz a korlát:  

                                                 
34A szekvenciális megoldásnak az oka, hogy az állam döntési problémáját csak bonyolult 
indikátorfüggvényekkel lehetne figyelembe venni közös döntési feladatban, ami a levezetést jelentősen 
elbonyolítaná, de nem vezetne különböző eredményre. 
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𝐸𝐼 ≥ 𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 

A két optimalizálási feladat célfüggvényei és korlátai összefoglalóan a 2. táblázatban 

láthatók. A fix prémium rendszerben – a garantált árashoz képest – a vállalkozó ösztönzési 

korlátja, a finanszírozó részvételi korlátja, a kiinduló költségvetési korlát és az állam 

célfüggvénye nem változik. 

2. táblázat. A fix prémiumtámogatás célfüggvényeinek és korlátainak 

összefoglalása 

𝑶𝒃𝒋𝒆 
A vállalkozó 

célfüggvénye 
𝒎𝒂𝒙 (𝑺𝑭𝒊𝒙𝑰 +𝑴𝑰 + 𝒑𝑯(𝒈𝑯𝜽𝑰 − 𝒅𝑯𝑪𝑰 − 𝑹𝒇) − 𝑨) 

𝐼𝐶𝑒 
A vállalkozó 

ösztönzési korlátja 
𝑅𝑒 −

𝐵𝐼

∆𝑝
≥ 0 

𝑃𝐶𝑓 
A finanszírozó 

részvételi korlátja 
𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐹 ≥ 0 

𝐵𝐶0 
Kezdeti 

költségvetési korlát 
𝐴 + 𝐹 − 𝐼 ≥ 0 

𝐵𝐶1 
Záró költségvetési 

korlát 
𝐼(𝑆𝐹𝑖𝑥 +𝑀 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶) − 𝑅𝑒 − 𝑅𝑓 ≥ 0 

𝑶𝒃𝒋𝒔 
Az állam 

célfüggvénye 
𝑚𝑎𝑥𝑊 

𝑃𝐶𝑠 
Az állam részvételi 

korlátja 
𝐸𝐼 − 𝑆𝐹𝑖𝑥𝐼 ≥ 0 

Forrás: Hortay, 2019 

Az optimalizálási feladatra felírt Lagrange egyenlet lambdái pozitívak, a korlátok 

relevánsak, az optimalizálásnak egyetlen megoldása van. 

3.4.3 Multiplikatív prémium támogatás 

A multiplikatív prémiumképzési logikában az állam a támogatás mértékét 

(továbbiakban: 𝑆𝑀𝑢𝑙) az ár és egy előre rögzített tényező (amelyet a továbbiakban 𝛼 jelöl, 

ahol többnyire35 𝛼 ∈ ℝ é𝑠 0 < 𝛼 < 1) szorzataként kalkulálja. A szorzó tényező 

többnyire kisebb, mint egy, de ezt a modell nem írja elő. Ennek megfelelően a támogatás 

felírható az alábbi módon: 

𝑆𝑀𝑢𝑙𝐼 = 𝛼𝑀𝐼. 

A garantált ára és fix prémium rendszerrel szemben a multiplikatív prémium 

esetében felmerül a 2. fejezetben részletesebben ismertetett referenciaár megválasztásának 

                                                 
35 Az, hogy 𝛼 0 és 1 közé essen – a modell szempontjából – nem szükségszerű, azonban a gyakorlatban 
nehezen képzelhető el olyan rendszer, ahol az állam az értékesítési árnál nagyobb mennyiségű támogatást 
fizet. 
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kérdése azaz, hogy az állam milyen ár alapján kalkulálja a támogatást. Az egyik lehetőség, 

hogy termelőnként külön-külön számolja a támogatásokat azok egyéni értékesítési árai 

alapján. A másik pedig, hogy valamilyen virtuális benchmark árat jelöl ki (például a spot 

piacon kialakuló egyensúlyi árat) és az alapján egységesen határozza meg a támogatás 

mértékét minden szereplőre. Tekintettel arra, hogy előbbinek túl nagy tranzakciós költségei 

vannak, a gyakorlatban inkább az utóbbi releváns, így az épített modell – a feltételezések 

között is lefektetett szabályok szerint – ezt a lehetőséget tárgyalja. A relevancia feltétel tehát 

a következők szerint alakul: 

𝑀𝐼 + 𝛼𝑀𝐼 + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 − 𝐼 > 0

> 𝑀𝐼 + 𝛼𝑀𝐼 + 𝑔𝐿𝜃𝐼 − 𝑑𝐿𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 + 𝐵𝐼 − 𝐼 

𝑀(1 + 𝛼) + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 + 𝐸 > 1 > 𝑀(1 + 𝛼) + 𝑔𝐿𝜃 − 𝑑𝐿𝐶 + 𝐸 + 𝐵. 

Az újfajtaképpen felírható támogatásnak megfelelően a vállalkozó célfüggvényét is 

módosítani szükséges az alábbiak szerint:   

max(𝑀𝐼(1 + 𝛼) + 𝑝𝐻𝑔𝐻𝜃 − 𝑝𝐻𝑑𝐻𝐶𝐼 − 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐴). 

A kifizetéskori költségvetési korlát a multiplikatív prémium esetében a következők 

szerint írható fel: 

𝑀𝐼(1 + 𝛼) + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 ≥ 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓 . 

Végül, az állam részvételi korlátját a kifizetéseknek megfelelően, szintén módosítani 

szükséges: 

𝐸𝐼 ≥ 𝑆𝑀𝑢𝑙 = 𝛼𝑀𝐼. 

A vállalkozó optimalizálási feladatában ösztönzési korlátja, a finanszírozó részvételi 

korlátja, a kiinduló költségvetési korlát, valamint az állam célfüggvénye változatlan. A két 

feladatot a 3. táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat. A multiplikatív prémiumtámogatás célfüggvényeinek és korlátainak 

összefoglalása 

𝑶𝒃𝒋𝒆 
A vállalkozó 

célfüggvénye 
𝒎𝒂𝒙 (𝑴𝑰(𝟏 + 𝜶) + 𝒑𝑯(𝒈𝑯𝜽 − 𝒅𝑯𝑪𝑰 − 𝑹𝒇) − 𝑨) 

𝐼𝐶𝑒 
A vállalkozó 

ösztönzési korlátja 
𝑅𝑒 −

𝐵𝐼

∆𝑝
≥ 0 

𝑃𝐶𝑓 
A finanszírozó 

részvételi korlátja 
𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐹 ≥ 0 

𝐵𝐶0 
Kezdeti költségvetési 

korlát 
𝐴 + 𝐹 − 𝐼 ≥ 0 

𝐵𝐶1 
Záró költségvetési 

korlát 
𝐼(𝑀(1 + 𝛼) + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶) − 𝑅𝑒 − 𝑅𝑓 ≥ 0 

𝑶𝒃𝒋𝒔 
Az állam 

célfüggvénye 
𝑚𝑎𝑥𝑊 

𝑃𝐶𝑠 
Az állam részvételi 

korlátja 
𝐸𝐼 − 𝛼𝑀𝐼 ≥ 0 

Forrás: Hortay, 2019 

Az optimalizálási feladatra felírt Lagrange egyenlet lambdái pozitívak, a korlátok 

relevánsak, az optimalizálásnak egyetlen megoldása van. 

3.4.4 Lebegő prémium támogatás 

A lebegő prémium támogatási rendszerben a vállalkozó az előre kijelölt 

prémiumszint (a szintet a továbbiakban 𝑆𝐿𝑒𝑏 jelöli) és a referenciaár közötti különbséget 

kapja meg támogatásként. A módosult relevancia feltétel a következők szerint írható fel: 

𝑀𝐼 + (𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 − 𝑀𝐼) + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 − 𝐼 > 0

> 𝑀𝐼 + (𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 − 𝑀𝐼) + 𝑔𝐿𝜃𝐼 − 𝑑𝐿𝐶𝐼 + 𝐸𝐼 + 𝐵𝐼 − 𝐼 

𝑆𝐿𝑒𝑏 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 + 𝐸 > 1 > 𝑆
𝐿𝑒𝑏 + 𝑔𝐿𝜃 − 𝑑𝐿𝐶 + 𝐸 + 𝐵. 

A lebegő áras rendszerben a vállalkozó az alábbi célfüggvényét kívánja 

maximalizálni: 

max(𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 + 𝑝𝐻𝑔𝐻𝜃 − 𝑝𝐻𝑑𝐻𝐶𝐼 − 𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐴). 

A kifizetéskori költségvetési korlát pedig a következők szerint módosul: 

𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 + 𝑔𝐻𝜃𝐼 − 𝑑𝐻𝐶𝐼 ≥ 𝑅𝑒 + 𝑅𝑓 . 

Végül pedig, az állam részvétel korlátja az alábbi lesz: 

𝐸𝐼 ≥ 𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 − 𝑀𝐼. 
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A lebegő áras prémiumtámogatás két optimalizálási feladata összefoglalóan látható 

az 4. táblázatban. 

4. táblázat. A lebegő áras prémiumtámogatás célfüggvényeinek és korlátainak 

összefoglalása 

𝑶𝒃𝒋𝒆 
A vállalkozó 

célfüggvénye 
𝒎𝒂𝒙 (𝑺𝑳𝒆𝒃𝑰 + 𝒑𝑯(𝒈𝑯𝜽 − 𝒅𝑯𝑪𝑰 − 𝑹𝒇) − 𝑨) 

𝐼𝐶𝑒 
A vállalkozó 

ösztönzési korlátja 
𝑅𝑒 −

𝐵𝐼

∆𝑝 
≥ 0 

𝑃𝐶𝑓 
A finanszírozó 

részvételi korlátja 
𝑝𝐻𝑅𝑓 − 𝐹 ≥ 0 

𝐵𝐶0 
Kezdeti költségvetési 

korlát 
𝐴 + 𝐹 − 𝐼 ≥ 0 

𝐵𝐶1 
Záró költségvetési 

korlát 
𝐼(𝑆𝐿𝑒𝑏 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶) − 𝑅𝑒 − 𝑅𝑓 ≥ 0 

𝑶𝒃𝒋𝒔 
Az állam 

célfüggvénye 
𝑚𝑎𝑥𝑊 

𝑃𝐶𝑠 
Az állam részvételi 

korlátja 
𝐸𝐼 − 𝑆𝐿𝑒𝑏𝐼 + 𝑀𝐼 ≥ 0 

Forrás: Hortay, 2019 

Az optimalizálási feladatra felírt Lagrange egyenlet lambdái pozitívak, a korlátok 

relevánsak, az optimalizálásnak egyetlen megoldása van. 

3.5 Beruházási, kifizetési és társadalmi haszon optimumok az egyes 

tarifatípusok esetén 

A felírt feladatok segítségével öt optimum számítható: a beruházás mérete, az állami 

támogatás mértéke, a vállalkozói és finanszírozói kifizetések, valamint a projekt 

megvalósulásával elért jólétnövekedés. A következőkben ezek az optimumok kerülnek 

ismertetésre az egyes tarifatámogatásokra. Az optimumok levezetése csak a garantált áras 

támogatásra kerül ismertetésre, mert annak logikája minden további tarifatámogatásra 

azonos. 

A beruházás optimális mérete meghatározható az alábbi módon. A vállalkozó 

ösztönzési és a finanszírozó részvételi korlátja egyenlőségre teljesül (azaz  

𝑅𝑒 =
𝐵𝐼

∆𝑝 
 é𝑠 𝑝𝐻𝑅𝑓 = 𝐹). Utóbbi – behelyettesítve a kezdeti költségvetési korlátba – 

kifejezhető 𝑅𝑓-re. 𝑅𝑒-t és 𝑅𝑓-et behelyettesítve a záró költségvetési korlátba (ami szintén 

egyenlőségre teljesül) és az 𝐼-re rendezve megkapható a garantált áras támogatás 

beruházásának optimális mérete, ami a következő lesz: 
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𝐼𝐺𝑎𝑟
∗
=

𝐴

1 − 𝑝𝐻 (𝑆𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐻𝐶 −
𝐵
∆𝑝)

. 

A nevező második tagját a szakirodalomban elígérhető jövedelemnek nevezik, ezt 

a továbbiakban 𝜌0 jelöli. A garantált áras támogatásra vonatkozó elígérhető jövedelem 

tehát: 

𝜌0
𝐺𝑎𝑟 = 𝑝𝐻 (𝑆

𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐻𝐶 −
𝐵

∆𝑝
). 

Az optimális beruházásméretet visszahelyettesítve a kezdeti költségvetési korlátba, 

megkapható 𝐹, amit behelyettesítve a finanszírozó részvételi korlátjába, megkapható a 

finanszírozó számára fizetett optimális összeg, ami az alábbi lesz: 

𝑅𝑓
𝐺𝑎𝑟∗ = 𝐴

𝜌0
𝐺𝑎𝑟

𝑝𝐻(1 − 𝜌0
𝐺𝑎𝑟)

. 

Az optimális beruházásméretet és a finanszírozói kifizetést behelyettesítve a záró 

költségvetési korlátba kifejezhető a vállalkozó optimális kifizetése, ami a következőképpen 

írható fel: 

𝑅𝑒
𝐺𝑎𝑟∗ = 𝐴

𝑝𝐻(𝑆
𝐺𝑎𝑟 − 𝑑𝐻𝐶) − 𝜌0

𝐺𝑎𝑟

𝑝𝐻(1 − 𝜌0
𝐺𝑎𝑟)

 

Az állami támogatás optimális mértéke az állam részvételi korlátja miatt egyenlő 

lesz a projekt által generált pozitív externáliákkal, azaz: 

𝑆𝐺𝑎𝑟
∗
= 𝐸 +𝑀 

Végül, a jólét növekményének kiszámításához a három szereplő hasznosságait 

szükséges összeadni. Mivel az állam pontosan annyi támogatást fizet ki, mint amennyi 

externália keletkezik, az ő hasznossága nulla lesz, így a jólétnövekmény a vállalkozó és 

finanszírozó optimális kifizetései és a beruházás különbsége lesz: 

𝑊𝐺𝑎𝑟∗ = 𝑅𝑓
𝐺𝑎𝑟∗ + 𝑅𝑒

𝐺𝑎𝑟∗ − 𝐼𝐺𝑎𝑟
∗
= 𝐴

𝜌0
𝐺𝑎𝑟

𝑝𝐻
− 1

1 − 𝜌0
𝐺𝑎𝑟 . 

Tekintettel arra, hogy a három prémiumtámogatási rendszerben a vállalkozó 

ösztönzési, a finanszírozó részvételi és a kezdeti költségvetés korlátja azonos, belátható, 
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hogy a fenti optimumok az elígérhető jövedelemben és az állam által kifizetett 

támogatásban fognak eltérni. A többi formula (az adott tarifára vonatkozó elígérhető 

jövedelem behelyettesítésével) egyformán használható valamennyi támogatási struktúrára. 

Az elígérhető jövedelmek tehát az egyes támogatástípusok esetén az alábbiak szerint 

írhatók föl: 

𝜌0
𝐹𝑖𝑥 = 𝑝𝐻 (𝑆

𝐹𝑖𝑥 +𝑀 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 −
𝐵

∆𝑝
) 

𝜌0
𝑀𝑢𝑙 = 𝑝𝐻 (𝑀(1 + 𝛼) + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 −

𝐵

∆𝑝
) 

𝜌0
𝐿𝑒𝑏 = 𝑝𝐻 (𝑆

𝐿𝑒𝑏 + 𝑔𝐻𝜃 − 𝑑𝐻𝐶 −
𝐵

∆𝑝
). 

A támogatási optimumok pedig a következők szerint alakulnak: 

𝑆𝐹𝑖𝑥
∗
= 𝐸 

𝑆𝑀𝑢𝑙
∗
= 𝛼𝑀 = 𝐸 

𝑆𝐿𝑒𝑏
∗
= 𝐸 +𝑀 

Látható, hogy a modellek közötti fő különbség alapvetően az elígérhető jövedelmek 

és azok optimumokra tett hatása alapján tárgyalhatók. 

3.6 A szerződéselméleti modell konklúziói 

Az állami támogatásokra vonatkozó optimumokból látható, hogy az államnak 

érdeke minden esetben pontosan akkorára beállítani a támogatást, amennyi a projekt 

externáliája valamint a garantált áras és a lebegő prémiumos rendszerben ezt kiegészíteni 

az értékesítési bevételeivel. Ezek alapján felírható az alábbi egyenlőség: 

𝑆𝐺𝑎𝑟
∗
−𝑀 = 𝑆𝐹𝑖𝑥

∗
= 𝑆𝑀𝑢𝑙

∗
= 𝑆𝐿𝑒𝑏

∗
−𝑀. 

Ezek alapján az elígérhető jövedelem bevételi komponensei közötti különbséget 

alapvetően az értékesítésből származó bevételi többlet (𝜃) jelenti, amit a vállalkozó 

erőfeszítése (𝑔𝐻) befolyásol. A fenti egyenlőségből következik továbbá, hogy a három 

prémiumtámogatási logika azonos elígérhető jövedelmet eredményez, hiszen az egyenlő 

támogatás és benchmark értékesítési ár mellett, mindegyik esetben azonosan jelenik meg a 

vállalkozó többletmotivációja, hogy magasabb értékesítési árakat produkáljon. Ennek 
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megfelelően a garantált áras rendszerben az elígérhető jövedelem pontosan 𝑝𝐻𝑔𝐻𝜃-vel lesz 

alacsonyabb a három prémiumtámogatási rendszerben kialakulónál. 

𝜌0
𝐺𝑎𝑟 < 𝜌0

𝐹𝑖𝑥 = 𝜌0
𝑀𝑢𝑙 = 𝜌0

𝐿𝑒𝑏 

Az elígérhető jövedelem közötti különbség befolyásolja az optimumokat. Az 

optimális beruházásméret esetében a prémiumtámogatások nagyobb elígérhető jövedelme 

csökkenti a tört nevezőjét, ami növeli a beruházás méretét. Ez azt jelenti, hogy a 

többletmotiváció egyfajta katalizátorként hat, ami a projektméretek növekedését 

eredményezi. A vállalkozó kifizetési optimum-függvénye átrendezhető az alábbi formára: 

𝑅𝑒 =
𝐴𝐵

∆𝑝(1 − 𝜌0)
. 

Az elígérhető jövedelem hatása itt is egyértelműen látható, annak emelkedése növeli 

a vállalkozó kifizetését. A finanszírozó kifizetését nem szükséges átalakítani, mert a 

nagyobb elígérhető jövedelem a számlálót növeli, a nevezőt pedig csökkenti, így 

kijelenthető, hogy prémiumtámogatás a finanszírozónak is nagyobb kifizetést eredményez. 

Ugyanez igaz a jólét növekedésére is, az elígérhető jövedelem emelkedése ezt is növelni 

fogja. Ezek alapján kijelenthető, hogy a korábban tárgyalt feltételezések mellett a 

disszertáció első hipotézise teljesül, az eredmények alapján az alábbi tézis fogalmazható 

meg. 

Tézis 1: A megújuló alapú villamosenergia-termelést ösztönző 

prémiumtámogatások – az értékesítésből elérhető többletbevételek miatt – a 

garantált áras támogatásokhoz képest növelik a projekt elígérhető jövedelmét, 

ami nagyobb optimális beruházásméretet, finanszírozói és vállalkozói 

kifizetéseket és társadalmi jólétet eredményez. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay, O. (2019). Moral Hazard Assessment in State-

subsidized Renewable Energy Investments. Periodica Polytechnica – Social and Management 

Sciences, 27(1), pp. 37-47. 

 

A modell eredményeiből levonható konklúziót több területen is szükséges 

kiegészíteni. Az egyik az alkalmazott referenciaár kérdése, amely kapcsán felmerül, hogy 

(bár a gyakorlatban nem jellemző, de) mi lenne abban az esetben, ha az állam nem virtuális 

árképzést alkalmazna, hanem minden termelő értékesítése alapján külön-külön határozná 
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meg támogatásait. Ebben az esetben – bár a modellt máshogyan kellene felírni és azok a 

támogatástípusok, amelyeket nem befolyásol a referenciaár, nehezebben lennének 

összehasonlíthatók azokkal, amelyeket igen – ugyanúgy megjelenne az értékesítéshez 

kapcsolódó motiváció a vállatok esetében (sőt, például a multiplikatív esetben még 

hangsúlyosabban, hiszen a teljes értékesítése felskálázhatóvá válna a támogatás által), így a 

következtetések azonosak lennének. 

A modell feltételezései lehetővé tették az egyszerű és jól értelmezhető 

eredményeket, azonban ezeknek egy része a valóságban csak korlátozottan teljesül. A 

következtetések szempontjából fajsúlyos kérdés, hogy az állam milyen mértékben képes 

előre jelezni az árak változását és értékelni az externáliák nagyságát, azaz mennyire 

pontosan tudja meghatározni az optimális támogatás nagyságát. Az esetleges tévedések 

ráadásul az egyes támogatási struktúrákban eltérően jelentkeznek, például a multiplikatív 

prémiumképzéssel szemben az egyik legerősebb kritika, hogy az árak magas volatilitása 

miatt a támogatási rendszer állami költségei itt a legkiszámíthatatlanabbak. Az, hogy a 

garantált áras rendszerben az állami értékesítéseket a modell egyfajta minimum 

benchmarkként jeleníti meg és ezeket egyenlőnek feltételezi a referenciaárakkal, támadható. 

Valójában elképzelhető, hogy a vállalatok negatív irányban térnek el a referenciaáraktól 

továbbá az is, hogy az állam a referenciaárnál magasabb árakon képes értékesíteni. Végül, 

azáltal, hogy a modell kockázat semleges ágenseket feltételez, figyelmen kívül hagyja a 

garantált áras és a prémium támogatások közötti legfőbb különbséget, ami a piaci 

értékesítéssel járó kockázatok megjelenése. Ezekből fakadóan a modell következtetései 

kizárólag a finanszírozó és vállalkozó közötti relációban értelmezendők, azokból tágabb 

értelmű konklúzió levonása félrevezető lehet. 
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4 A támogatási jogok allokációjával kapcsolatos döntések értékelése  

A fejezet célja megvizsgálni a második és harmadik hipotézist azaz, hogy az 

újonnan bevezetett lebegő prémium támogatási rendszerekben hogyan befolyásolják az 

állam költségeinek kiszámíthatóságát a technológiai költségek és prémiumszintek, valamint 

az állam csökkentheti-e költségét a támogatási jogok kiosztásának időzítésével abban az 

esetben, ha a vállalatok a támogatási jogokra opcióként tekintenek. A fejezet felépítése az 

előzőhöz hasonlóan a vizsgálathoz épített modell szakirodalmi hátterének ismertetésével 

kezdődik, majd bemutatja a modell feltételezéseit és működését. Ezt követően ismerteti a 

teszteléshez használt adatokat, a modell futtatásának eredményeit, végül pedig az azokból 

levonható következtetéseket, a hipotézisek vizsgálatának eredményét, az abból született 

téziseket, valamint azok korlátait. A fejezet alapjául a szerző és szerzőtársa korábban 

megjelent publikációja (Hortay & Rozner, 2019) szolgál. A cikkben szereplő modell 

specifikációja és eredményei a fejezetben bővítve, azonban azokat megtartva kerülnek 

bemutatásra.  

4.1 Az állam allokációs döntéseinek és a vállalatok opciós viselkedésének 

szakirodalmi háttere 

A fejezetben épített allokációs modell szakirodalmi háttere a korábbi publikációk 

két elkülöníthető kategóriájából építkezik. Az egyik csoportot azok a kutatások jelentik, 

amelyek a megújuló alapú villamosenergia-termelést támogató rendszerek ideális 

kialakításával, az állam szabályozási funkciójának fejlesztési lehetőségeivel foglalkoznak. A 

másik kategóriát pedig a vállalatok opciós viselkedésének azonosítása és értékelése jelenti 

az ösztönzők hatékonyságának szempontjából.  

A támogatási rendszerek kialakításával kapcsolatban több korábbi tanulmány azt 

vizsgálta, hogy az állam által végzett optimalizálási szempontok szélesítésével mekkora 

hatékonyságnövekedés érhető el. Az állami döntések közül kiemelten fontos, hogy a 

szabályozó a támogatási rendszer költségeit hogyan allokálja a fogyasztók között. Azokban 

az országokban, ahol a megújuló alapú termelők működési támogatásban részesülnek, a 

rendszer költségeit jellemzően az azonos energiahordozót felhasználó csoportok között 

osztják fel36. Ennek megfelelően például a szélerőműveknek kifizetett támogatást a 

villamosenergia-fogyasztók között osztják szét. Battle (2011) a spanyol támogatási rendszer 

példáján keresztül mutatta meg, hogy mivel a dekarbonizációs törekvések nem 

                                                 
36 Az energiahordozón belüli költségviselő fogyasztói csoportok differenciálását az országok többnyire 
versenyképességi és szociálpolitikai szempontok alapján végzik.  
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differenciáltak energiahordozókra, hanem összesített kibocsátásokra vonatkoznak, a 

költségallokáció leválasztása az energiahordozóktól és a hozzájárulás kibocsátás alapján 

történő meghatározása versenyképesebb és igazságosabb elosztáshoz vezet.  

Egy másik izgalmas terület, hogy a tarifatámogatásokat milyen egyéb, azonos 

célokat szolgáló rendszerekkel lehetne összevontan optimalizálni a hatékonyság javítása 

érdekében. A legkézenfekvőbb integrációs potenciál az azonos technológiát különböző 

ösztönzővel serkentő rendszerek összevonásában van. Nguyen és Chou (2018) cikke 

szerint a taiwani kormány beruházási és garantált áras kötelező átvételi támogatással is 

ösztönzi a megújuló energiaforrások terjedését, azonban a két támogatási rendszer 

költségeinek optimalizálását külön-külön végzi. A szerzők szerint a két párhuzamos 

rendszer egyeztetésével és közös optimalizációval jelentősen növelhető lenne a 

hatékonyság. Jeon és szerzőtársai (2015) Korea példája alapján a megújuló támogatási 

rendszer, valamint a kutatás-fejlesztési támogatások összevont optimalizálására tesznek 

javaslatot. Cikkükben a napelemek penetrációját vizsgálják a kormány megújuló céljainak 

fényében és arra a következtetésre jutnak, hogy mivel a technológiában nagy innovációs 

potenciál rejlik, a kutatási programok piaci támogatásokkal történő összekapcsolása 

jelentősen hozzájárulna az állami célok költséghatékony eléréséhez. A támogatási 

rendszerek közötti interakciók elemzésében nem elhanyagolhatóak az egymás ellen ható 

ösztönzők vizsgálata. Tekintettel arra, hogy globálisan napjainkban is nagy mennyiségű 

állami transzfer kerül a fosszilis energiahordozókat alkalmazó technológiákba, ezek az 

ösztönzők erős visszaszorító hatást gyakorolnak a megújuló energia terjedésére (Pani & 

Perroni, 2018). Az országok közötti energiahálózatok fejlődésével – különösen az Európai 

Unióban – az ideális támogatási rendszer kialakításában az állam döntéseire nagy hatást 

gyakorolnak a szomszédos országok szakpolitikái. Ezek vizsgálatára Yang és szerzőtársai 

(2018) építettek játékelméleti modellt, amelynek fő eredménye, hogy nem határozható meg 

általános legjobb állami stratégia. Az ideális rendszer kialakítása és, hogy a szomszédos 

országoknak versenyezniük, vagy kooperálniuk érdemes „kontextus függő”, azaz az 

országok tulajdonságain (aktuális energiamix, megújuló potenciál, társadalmi tőke stb.) 

múlik.  

A költségallokációs döntések mellett a támogatási rendszer hatékonyságát 

nagymértékben befolyásolják a rendszer részletszabályai. Az új uniós iránymutatás egyik fő 

újdonsága, az aukció kötelezővé tétele, hatására az elmúlt években növekedtek a hatékony 

aukciós mechanizmusokra vonatkozó kutatások. Az egyes országokban korábban 
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bevezetett rendszerek jó gyakorlatait Río (2017) gyűjtötte össze37, az ideális rendszer 

kialakítására pedig javaslatot tettek például Kreiss és szerzőtársai (2017). Bár egyelőre az 

aukciók a nagyobb méretű termelőket támogató rendszerek esetében jellemzők, 

előremutató Mayr és szerzőtársainak cikke (2014), akik egy ausztriai település példáján 

keresztül megmutatták, hogyha a támogatások érkezési sorrendben történő kiosztása 

helyett a lakossági szereplők esetén is aukciót alkalmaztak volna az elmúlt időszakban, a 

hatékonyság 15-18 százalékkal javult volna, 20-40 százalékkal csökkentve ezzel az állam 

költségeit. A következőkben ismertetett modell állami megközelítése szempontjából a 

legfontosabb kiindulást Kim és Lee (2012) munkája jelenti, akik hasonló keretrendszerben 

szimulálták a garantált áras kötelező átvételi rendszerben az állam költségeit különböző 

tényezők és forgatókönyvek mentén. A cikk fő üzenete, hogy az állam tervezéssel 

jelentősen csökkentheti költségeit. Bár a jelen fejezetben alkalmazott modell a 

prémiumtámogatásokra vonatkozik és kissé más megközelítést alkalmaz, alátámasztja Kim 

és Lee, a tervezés fontosságára vonatkozó, konklúzióját. 

A támogatási rendszer kialakítása mellett a másik szakirodalmi terület, amiből a 

fejezetben bemutatott eredmények merítenek a befektetők opciós viselkedése. Bár a 

szabályozás alakításában keveset foglalkoznak a jelenséggel, a gyakorlatban rendkívül 

jellemző, hogy a vállalatok a megnyert támogatási jogot nem „hívják le” azonnal, azaz nem 

valósítják meg az erőművet, hanem a beruházást elhalasztják, vagy a támogatási jogot 

értékesítik. Ezt gyakran még úgy is megteszik, hogy a rendelkezésre álló információk 

alapján az azonnali megvalósítással is magas hozamot produkálnának. A befektetők ilyen 

irányú opciós magatartása a hazai tarifatámogatási gyakorlatban is jellemző. A két 

legszemléletesebb példa a 2006-os széltender, ahol a jelenleg is működő szélerőművek 

támogatási engedélyeit osztották ki, valamint a 2016-os év végi „engedélyroham”, 

amelyben közvetlenül a korábbi garantált áras rendszer lezárása előtt nagy mennyiségű 

támogatási engedélykérelem érkezett be a MEKH-hez. A szélerőművek létesítésére 

speciális szabályok vonatkoznak Magyarországon, ahhoz úgynevezett kapacitás-létesítési 

jogosultság szükséges, amely a Hivatal által kiírt pályázaton szerezhető meg. A legutolsó 

olyan pályázat, ahol ténylegesen engedélyhez lehetett jutni38 2006 tavaszán volt. Bár a 

megszerzett engedély – az akkoriban rendelkezésre álló beruházási és tarifatámogatásoknak 

                                                 
37 Río szerzőtársával Linaressel korábban (2014) nagyszabású elméleti áttekintőt készített a jó aukciós 
mechanizmusokról. 
38 A 2006-os pályázatot követően 2010-ben is kiírásra került egy kapacitás-létesítési pályázat, azon azonban 
végül a Hivatal nem osztott ki új jogokat. 
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köszönhetően – vonzó feltételeket biztosított a szélerőművek megvalósításához, ahogyan 

az 8. ábrán látható, a kiosztott kapacitások megépítése 2011-ig tartott.  

8. ábra. A beépített szélenergia kapacitások alakulása Magyarországon 

 

Forrás: MEKH Határozatok 

A másik hazai példa hátterében az áll, hogy a 2008-tól működő garantált áras 

kötelező átvételi rendszerben 2017 január 1-ig lehetett támogatási engedélyt igényelni. A 

támogatási rendszer változásának ténye a piaci szereplők számára a 2014-es iránymutatás 

óta ismert volt, azonban az új rendszerre vonatkozó részletszabályok jelentős része a 

garantált áras rendszer kivezetéséig nem jelent meg, ezért az azt megelőző hónapokban 

nagyszámú szereplő adott le támogatási kérelmet. A hazai garantált áras rendszerben a 

támogatási igényen meg kellett jelölni, hogy mi az üzemi működés tervezett kezdete, 

amelyhez a szabályozó egy év türelmi időt rendelt. Az erőműveket, amelyekre a 2017-ben 

elfogadott körülbelül 3000 engedély vonatkozott39 tehát 2018 végéig meg kellett volna 

építeni, azonban ezeknek kevesebb, mint egyharmada került tényleges kialakításra. A többi 

támogatásra jogosult közül csaknem 1200 szereplő hosszabbítási kérelmet nyújtott be a 

Hivatalhoz, aki először egy, majd újabb három év türelmi időt adott. A maradék több, mint 

1000 jogosult vagy még nem nyújtott be kérelmet, vagy annak elbírálására vár. Érdekesség, 

hogy az elmúlt években volt olyan időszak, amikor a jogosultságoknak kialakult egy 

másodlagos piaca: volt olyan szereplő, amely web áruházban próbálta meg értékesíteni 

megszerzett jogosultságát. Összefoglalva, bár a 2016-os napelem „engedélyroham” 

                                                 
39 Ezek jellemzően kisméretű, 0,5 MW-os beépített kapacitású naperőművekre vonatkoztak. 
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kimenete még kérdéses, a termelők viselkedésében jelentős opciós magatartás 

azonosítható40 (Papp, 2019). 

A nemzetközi szakirodalomban több szerző foglalkozott – jellemzően befektetői 

szemszögből – a támogatott megújuló energia beruházásokkal, mint reálopciókkal. A 

kutatások jellemzően két kérdést vizsgálnak: egyrészt a beruházás megvalósításának ideális 

időzítését, másrészt a megvalósítandó kapacitás méretét. Az áttekintett hivatkozások 

közötti fő különbség, hogy milyen tényezők bizonytalanságát építik be a modellekbe. 

Fleten és szerzőtársai (2007) egy korai munkájukban megvizsgálják, hogy az időjárásfüggő 

megújulók termelésének, valamint a piaci áraknak bizonytalansága hogyan befolyásolja a 

beruházások méretét. Legfőbb eredményük, hogy az árak volatilitásának növekedése 

nagyobb optimális kapacitásmérethez vezet. Ez azért érdekes, mert egy ellentmondásra 

hívja föl a figyelmet a megújuló energia terjedésétől várt decentralizáció és az időjárásfüggés 

miatt fellépő nagyobb áringadozás között. Egy másik típusú bizonytalanság; a potenciális 

szakpolitikai változtatások hatását vizsgálják Ritzenhofen és szerzőtársai (2016) garantált 

áras támogatási rendszerben és az eredményeik szerint a kiszámíthatatlan jövőbeli 

szabályozási környezet a befektetőket beruházásaik elhalasztására ösztönzi (igaz 

modelljükben a befektetők még nem rendelkeznek támogatási jogosultsággal). Szintén a 

szakpolitikai változások kockázatának hatását hasonlítják össze Boomsma és szerzőtársai 

(2012) a garantált áras átvételi tarifák és a zöld bizonyítványok rendszerében, majd a 

modelljük eredményeit skandináv beruházásokon tesztelik. Fő eredményüket, amely 

szerint a garantált áras rendszerben előbb érdemes megvalósítani a beruházást a valóság is 

visszaigazolja. Érdekes módszertani megközelítést alkalmaznak Kitzing és szerzőtársai 

(2017), akik több bizonytalansági tényező alakulását egyetlen sztochasztikus folyamattal 

írják le, így analitikusan megoldható modellt építenek. A korábbi munkákhoz képest a 

kapacitásdöntésekbe korlátokat is építenek, továbbá a garantált áras és zöldbizonyítvány 

rendszerek mellett a prémiumtámogatást is vizsgálják. A szerzők szintén északi példán 

keresztül kalibrálják a modelljüket: balti-tengeri offshore szélerőmű beruházásokat 

vizsgálnak. Az eredményeik szerint a két tarifatámogatás (garantált áras és prémium) kisebb 

halasztási magatartáshoz és kisebb optimális projektmérethez vezet. Végül, szerzőtársaival 

két egymást követő évben publikál reálopciós cikket Zhang (2016, 2017), amelyekben a 

villamosenergia-ár, a szén-dioxid-ár, a megújuló technológia beruházási költségeinek, 

valamint a nem megújulók beruházási és működési költségeinek bizonytalanságait vizsgálja 

                                                 
40 Természetesen a halasztás hátterében – az opciós viselkedés mellett – más, műszaki, hálózati csatlakozási 
nehézségek is állhatnak, azonban az elhalasztott beruházások mennyisége és a másodlagos piac megjelenése 
miatt feltételezhető az opciós magatartás. 
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Monte Carlo szimulációval. A modell kínai napelem-piacra történő kalibrálásával 

bemutatja, hogy az árak és a megújuló technológia beruházási költségeinek magas 

volatilitása növelik a beruházók halasztási magatartását. A szerzők kifejezetten a kínai szén-

dioxid-kereskedelmi rendszer mellett érvelnek, mert attól csökkenő volatilitást várnak, ami 

elősegítené a megújuló projektek azonnali megvalósulását. 

A reálopciós szakirodalom nagy része a befektetők viselkedésének leírását és 

beruházási döntéseik optimalizálását szolgálja és az állam szerepével csak érintőlegesen 

foglalkozik. Az államnak azonban a halasztás jelentős problémákat okozhat, mert nehezíti 

a beépülő kapacitások előrejelzését. Az új iránymutatás hatására a szabályozónak 

megváltozik a mozgástere. Mivel a termelők a piacon értékesítenek és a támogatási szint 

aukción dől el, a tarifa összege többé nem befolyásolható közvetlenül. Így előfordulhat, 

hogy az aukció leadása idejében a termelő által igényelt támogatási szint fedezi a 

költségeket, de az eredményhirdetésre megváltozik a világállapot és már nem éri meg 

beruházni. Bár Magyarországon – jelen dolgozat készítésekor – még nem állnak 

rendelkezésre tapasztalati példák, nemzetközi viszonylatban a korábban kiírt tenderek 

esetében a megvalósulási ráták viszonylag magasak, ami annak köszönhető, hogy a 

közelmúltban a kapacitások költsége csökkent, a villamosenergia-árak pedig enyhén 

növekedtek, azaz a beruházási környezet folyamatosan javult. Az 9. ábrán látható, hogy a 

német fotovoltaikus kapacitásokra vonatkozó aukciókon kialakuló támogatási szint hogyan 

mozgott együtt a PV egységköltségének és az adott negyedév villamosenergia-átlagárainak 

alakulásával. 
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9. ábra. A német PV tendereken kialakuló támogatási szint és a napelem 

egységköltsége 

 

Forrás: Bundesnetzagentur (2017) és Lazard (2018) in: Hortay, Rozner (2019) 

Kérdéses, hogy a csökkenés tovább folytatódik-e, vagy például a növekvő 

kiegyenlítési költségek miatt megfordul a trend és egyre drágább lesz időjárásfüggő 

megújuló kapacitásokat üzemeltetni. A szabályozó szempontjából előbbi esetben érdemes 

kivárni a támogatott kapacitások kiosztásával, utóbbi esetben viszont érdemes azokat 

korábban kiosztani. Felmerülhet kérdésként, hogy érdemes-e az adott mennyiségű 

támogatott kapacitást több aukció keretében kiosztani, azaz szabályozói szempontból 

„diverzifikálható-e” az árváltozás kockázata. Az opciós viselkedés állami és szabályozói 

szempontból több ponton is nehézséget jelenthet. Egyrészt a kiszámíthatatlanság műszaki 

kockázatokat okoz, hiszen hálózatfejlesztési szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy 

mikor mennyi kapacitás rendszerintegrációját kell kezelni. A 2016-os „engedélyrohamban” 

például ha valamennyi támogatásra jogosult szereplő belépett volna a rendszerbe 2018. 

végén, az jelentős kihívások elé állította volna a rendszerirányítót. Másrészt, a meg nem 

valósult beruházások veszélybe sodorhatják az ország megújuló energia arányra vonatkozó 

vállalásait. Erre egy állami reakció lehet, hogy nagyobb mennyiségű támogatási jogot oszt 

ki, ezzel azonban növekszik annak a kockázata, hogy nagyobb mennyiségű befektető 
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valósítja meg a beruházást és a támogatási rendszer költségei jelentősen megemelkednek. 

Végül kérdéses, hogy az opciós viselkedést vissza kell-e/lehet-e jogi eszközökkel szorítani, 

azaz érdemes-e keményebb megvalósítási előírásokat bevezetni és betartatni, vagy 

magasabb összegű biztosítékot kérni a támogatási jogok kiosztásakor. A kérdés részletes 

tárgyalása túlmutat a fejezet vizsgálati területén, azonban általánosságban kijelenthető, hogy 

az opciós viselkedés visszaszorítása a támogatási rendszer rugalmasságának csökkenéséhez 

vezet, ami jelentősen visszavetheti a befektetői aktivitást.  

4.2 Az allokációs modell feltételezései 

Az alfejezetben a második és harmadik hipotézis vizsgálatára épített modell 

feltételezései kerülnek bemutatásra. A korábbi fejezethez hasonlóan a következőkben 

ismertetett modell is számos egyszerűsítő feltételezéssel él, amik alább olvashatók. 

1. A modell feltételezi, hogy az államnak pontosan meghatározható megújuló energia célja 

van egy adott (a modellben utolsónak tekintett) időszakra és ennek elérését tűzi ki célul. 

Ez egyrészt az Európai Uniós célok miatt közel áll a realitáshoz. Másrészt viszont az 

államok szabadon megválaszthatják, hogy a célt villamosenergia-termelésből, 

közlekedésenergetikából, vagy fűtés-hűtésből érik-e el. A feltételezés mégsem teljesen 

elrugaszkodott, mert a szakpolitikai tervezésben általában a három területre külön-külön 

kitűznek célokat. Az, hogy a modell kizárólag az utolsó időszaki célt vizsgálja jelentős 

egyszerűsítés, mert a valóságban elképzelhető, hogy az állam döntéseiben a céldátum 

utáni időszakokra is tervez, például attól függetlenül, hogy a 2020-ra vállalt 

kötelezettségeit teljesíti, erőfeszítéseket tesz a 2030-as cél elérésére. 

2. Az aukciókon tökéletes verseny van: a kiírt kapacitásokra nagyszámú, egymástól 

független ajánlatok érkeznek egymástól független szereplőktől, így az aukción kialakuló 

támogatási szint az aktuális várakozások szerint pontosan akkora lesz, amivel a 

szereplők elérhetik, hogy projektjük nettó jelenértéke nulla legyen. Bár a valóságban ez 

a feltétel a legtöbb esetben sérül, az aukciók elemzése kívül esik a fejezet témáján. 

Ráadásul a szabályozók a hatékony aukciók lebonyolítására törekednek, így a feltevés 

nem tekinthető elrugaszkodottnak.  

3. A modell feltételezi, hogy az állam támogatási jogallokációs döntéseit kizárólag a 

kapacitások mennyiségére vonatkozóan hozza meg. Egyes támogatási rendszerekben 

előfordul, hogy az állam adott költségkeretre írja ki az aukciót, ahol az összes 

támogatástartalom (amit például a határidős piaci árak alapján számol) nem haladhatja 

meg a kiírt költségkeretet. Tekintettel arra, hogy ez elsősorban aukciós mechanizmus, 
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ami a későbbi kifizetések bizonytalanságát nem befolyásolja, az ilyen kiegészítésekkel a 

modell nem kalkulál. 

4. A szereplők jövőbeli árvárakozása megegyezik az előző évi átlagárral és ajánlataikat ez 

alapján adják. Bár a feltételezés célja az egyszerűsítés, nem tekinthető 

elrugaszkodottnak, hogy a szereplők döntéseit az elmúlt év átlagárai jelentősen 

befolyásolják.  

5. A szereplők kockázat semlegesek és nincs időpreferenciájuk. A feltételezés célja, hogy 

a támogatásallokációs kérdések vizsgálatát ne befolyásolják más tételek. Ettől 

függetlenül, az állam és vállalatok kockázatérzékelése és időpreferenciái különbözők, így 

azok hatással lehetnek az eredményekre. Ezek becslése azonban nehéz feladat és 

torzíthatja a vizsgált hatásokat. 

6. A vállalatok kizárólag értékteremtő projekteket valósítanak meg. 

7. Az adott időszakban kiosztott kapacitások egymástól függetlenül, ugyanakkora 

valószínűséggel épülnek meg és ezek a kiinduló valószínűségek időben állandók. A 

kezdeti megépülési valószínűség úgy is interpretálható, mint azoknak az aránya, akik 

nem opcióként tekintenek a beruházásra, hanem azonnal megvalósítják azt. Az 

állandóság egyszerűsítő feltételezés, célja vizsgálni, hogy az opciós viselkedés mekkora 

kockázatot okoz az államnak. 

8. A modell nem számol napelem leszerelésekkel. Ennek az oka, hogy a technológia elég 

fiatal és a következő tíz esztendőben nem valószínű, hogy a hatás nagy tömegben 

megjelenik. Modellezési szempontból, ha a kérdés a jövőben érdekessé válik, egy 

leszerelési faktorral könnyedén kezelhető. 

9. A modell feltételezi, hogy az árakat leíró sztochasztikus folyamat paraméterei a jövőben 

nem változnak. Ahogyan az a későbbiekben bővebben is kifejtésre kerül, a feltételezés 

azért hangsúlyos, mert a villamosenergia-piacon tapasztalható rendkívül magas 

volatilitás miatt az árak viszonylag gyakran meghaladják a – korábbi nemzetközi aukciók 

alapján reális – támogatási szintet, ami az állami költségek kiszámíthatóságát 

befolyásolja: az így nem csak az árak változékonyságától függ majd, hanem attól is, hogy 

az árak milyen gyakran haladják meg a támogatási szintet.  

4.3 Az allokációs modell specifikációja 

A modellben az egyik bizonytalanságot a sztochasztikus árak jelentik, amelyek 

elméleti trajektóriáit a modell Borovkova és Schmeck (2017) folyamatának egyszerűsítése 

alapján szimulálja: mivel napi helyett éves átlagár folyamatokat vizsgál, a szezonalitás és az 
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ártüskék jelentősége eltűnik. Ez alapján a 𝑡 időszak átlagárai (𝑃𝑡) Ornstein-Uhlenbeck 

folyamattal adhatók meg, ahol 𝑃𝑡 kielégíti az alábbi sztochasztikus differenciál-egyenletet: 

𝑑𝑃𝑡 = 𝛾(𝜇 − 𝑃𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡. 

Ahol 𝜇 ∈ ℝ  jelöli az éves átlagárak „várható értékét”, 𝛾 > 0 az átlaghoz való 

visszatérés sebességét, 𝜎 > 0 a volatilitást és 𝑊𝑡, 𝑡 ≥ 0 standard Wiener folyamatot. Az 

időszaki árak tehát az alábbi alakban adhatók meg: 

𝑃𝑡 = 𝑃0𝑒
−𝛾𝑡 + 𝜇(1 − 𝑒−𝛾𝑡) + 𝜎∫ 𝑒−𝛾(𝑡−𝑠)

𝑡

0

𝑑𝑊𝑠. 

Jelölje 𝑛 a periódusok számát (ahol: 0 < 𝑛 ∈ ℤ). Minden periódusban egy aukciót 

szerveznek, ezek időpontját 𝑡𝑖 ahol 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. A technológia adott időszaki 

egységköltségét jelölje 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡𝑖 . Az 𝑖 időszaki aukción kialakuló támogatási szint (�̂�𝑡𝑖) az 

időszaki egységköltséggel lesz egyenlő, ha az nagyobb, mint az árvárakozások, egyébként 

nincs szükség támogatásra, azaz a támogatási szint pontosan akkora lesz, hogy a projekt 

értéke nulla legyen: 

�̂�𝑡𝑖 = (𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡𝑖 − 𝑃𝑡𝑖)+
 𝑎ℎ𝑜𝑙 (𝑥)+ = {

𝑥, ℎ𝑎 𝑥 ≥ 0
0, ℎ𝑎 𝑥 < 0

. 

Jelölje 𝑝′ a megvalósítási rátát (ahol 0 < 𝑝′ < 1), amely megmutatja, hogy a 

támogatási jogosultságot szerző termelők mekkora aránya valósítja meg azonnal a 

beruházást (így 1 − 𝑝′ azoknak az arányát jelöli, akik a megvalósítást elhalasztják magasabb 

profit reményében). Tekintettel arra, hogy az aukciók tökéletesek, és az időszaki támogatási 

szint megegyezik az időszaki egységköltséggel, a megvalósítási ráta független a 

periódusoktól, a „halasztók” döntéseit a későbbi piaci környezet befolyásolja. Például, ha 

a következő időszakban árnövekedés tapasztalható, a támogatási jog értéke magasabb lesz, 

így a megvalósulási valószínűség/arány magasabb lesz. A kiinduló megvalósítási ráta 

minden periódusban azonos, azonban a későbbi periódusokban annak megfelelően 

arányosan változik, hogy a támogatási jog hol helyezkedik el a teljes időszak alatt kiosztott 

legalacsonyabb (�̂�𝑚𝑖𝑛) és legmagasabb (�̂�𝑚𝑎𝑥) árszint között. 

�̂�𝑚𝑎𝑥 = max
𝑖=1,…,𝑛

(�̂�𝑡𝑖) 

�̂�𝑚𝑖𝑛 = min
𝑖=1,…,𝑛

(�̂�𝑡𝑖) 

A korábbi 𝑗 periódusban kiosztott, de a későbbi 𝑖 periódusban még meg nem 

valósított támogatási jogokat 𝑥𝑡𝑗
𝑡𝑖 jelöli (ahol 𝑗 = 1,2, … , 𝑛). Az ezekből 𝑖 periódusban 

megvalósuló kapacitásokat 𝑦𝑡𝑗
𝑡𝑖 , a 𝑗 periódusban kiosztott és támogatási jogok közül 𝑖 
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periódusra megvalósult valamennyi aggregált kapacitást pedig 𝑘𝑡𝑗
𝑡𝑖  jelöli. A modell 

algoritmusa egy kiinduló és egy azt követő beágyazott, általánosított lépéssel írható le. Az 

első lépés megadja az első periódusban kiosztott támogatásokból a megvalósuló és 

elhalasztott kapacitások számát. Az elsőt követő lépéseket az 𝑖-dik lépés írja le, amelyben 

beágyazva zajlik a 𝑗. lépés, amely a korábbi periódusokban kiosztott támogatási jogokat 

kezeli. Az algoritmus tehát a következők szerint írható fel. 

 

1. lépés: ez a kiinduló lépés, amely megadja, hogy az első időszakban kiosztott engedélyek 

közül mennyi épül meg továbbá, hogy mennyi marad bent a rendszerben. A 

megvalósuló projektek mennyisége binomiális eloszlást követ, melynek paraméterei 

a kiosztott jogok és a megvalósulás valószínűsége. 

𝑦𝑡1
𝑡1~𝐵𝑖𝑛(𝑥𝑡1

𝑡1 , 𝑝′)  

Az első időszaki támogatásallokációból a második időszakba átvitt kapacitás 

mennyisége az összes kiosztott jog és az ebből megvalósultak különbsége. 

𝑥𝑡1
𝑡2 = 𝑥𝑡1

𝑡1 − 𝑦𝑡1
𝑡1  

Az első időszakban kiosztott jogokból az első időszakig megépült kapacitás pedig 

egyelő lesz az első időszakban megépült kapacitásokkal.  

𝑘𝑡1
𝑡1 = 𝑦𝑡1

𝑡1  

1. lépés vége. 

𝑖. lépés: ebben a ciklusban az elsőt követő valamennyi lépés, általános alakban került 

ismertetésre (ahol 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛): 

𝑗. lépés: a beágyazott lépés megvizsgálja a korábbi lépéseket (ahol 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑖 − 1). 

Csak olyan projekt valósítható meg, aminek támogatási joga értékteremtő. 

Ekkor a megvalósulás valószínűségét az aktuálisan, valamint a legnagyobb és 

a legkisebb elérhető támogatáshoz skáláztuk41. 

{
 

 𝑦𝑡𝑗
𝑡𝑖~𝐵𝑖𝑛 (𝑥𝑡𝑗

𝑡𝑖 , 𝑝′ + (1 − 𝑝′)
�̂�𝑡𝑗 − �̂�𝑡𝑖

�̂�𝑚𝑎𝑥 − �̂�𝑚𝑖𝑛
)  ℎ𝑎 �̂�𝑡𝑗 ≥ �̂�𝑡𝑖  

𝑦𝑡𝑗
𝑡𝑖 = 0 ℎ𝑎 �̂�𝑡𝑗 < �̂�𝑡𝑖

  

A korábbi időszaki támogatásallokációból a következő időszakba átvitt 

kapacitás mennyisége a korábbiakhoz hasonlóan alakul. 

                                                 
41 A skálázási módszerhez a legegyszerűbb megoldást választottuk: az időszakban kiadott legmagasabb 
támogatási szint mellett a megvalósítás valószínűsége 1, a legalacsonyabbnál 0.  
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𝑥𝑡𝑗
𝑡𝑖+1 = 𝑥𝑡𝑗

𝑡𝑖 − 𝑦𝑡𝑗
𝑡𝑖  

Az időszakig megépülő kapacitás viszont a korábbi aggregátumtól is függ. 

𝑘𝑡𝑗
𝑡𝑖 = 𝑘𝑡𝑗

𝑡𝑖−1 + 𝑦𝑡𝑗
𝑡𝑖  

𝑗. lépés vége. 

Itt folytatódik az 𝑖. ciklus, amely lépései az 1. lépés általánosításai. 

𝑦𝑡𝑖
𝑡𝑖~𝐵𝑖𝑛(𝑥𝑡𝑖

𝑡𝑖 , 𝑝′)  

𝑥𝑡𝑖
𝑡𝑖+1 = 𝑥𝑡𝑖

𝑡𝑖 − 𝑦𝑡𝑖
𝑡𝑖  

𝑘𝑡𝑖
𝑡𝑖 = 𝑦𝑡𝑖

𝑡𝑖   

𝑖. lépés vége. 

Megjegyzendő, hogy 𝑘𝑡𝑖
𝑡𝑗 = 0, ℎ𝑎 1 ≤ 𝑗 < 𝑖. Az algoritmus alapján, az alábbi 

módon adódik, hogy az egyes időszakokban kiadott támogatási kapacitásból mennyi épül 

meg a teljes időszak végére: 

𝐾𝑡𝑖 = 𝑘𝑡𝑖
𝑡𝑛   

Az egyes időszakban kiadott támogatási engedélyek megvalósulásainak 

összesítéséből meghatározható a teljes megújuló növekmény:  

𝐾 =∑𝐾𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

  

A szakpolitikai döntéshozók feladata, hogy a teljes időszak végére 𝐾 egyenlő legyen 

a kitűzött kapacitáscéllal. Tekintettel arra, hogy a második hipotézis nem feltételez 

reálopciós viselkedést, annak vizsgálatához 𝑝′ = 1 beállítás kerül alkalmazásra. 

4.4 Az allokációs modell kalibrációjához alkalmazott adatok ismertetése 

A modell kalibrációjának kiindulása egy olyan valóság által ihletett, Magyarországra 

vonatkozó elméleti állapot, amelyben az állam 2018-tól 2030-ig, azaz 12 éven keresztül éves 

gyakorisággal aukciót ír ki. Bár – jelen sorok írásakor – Magyarországnak még nincs 

hivatalosan elfogadott 2030-ra vonatkozó megújuló vállalása, várhatóan ez lesz a következő 

releváns dátum, amire a támogatási rendszerének kialakításában tudatosan tervezni 

szükséges. A 10. ábrán látható, hogy hogyan alakult 2004 és 2016 között a megújuló 

energiaforrások aránya a teljes magyar végső energiafelhasználásban valamint, hogy a 

megújuló alapú villamosenergia-termelésen belül mekkora részt képviseltek az egyes 

energiahordozók. 
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10. ábra. A megújuló energiaforrások aránya a végső energiafelhasználásban, 

valamint az egyes energiahordozók aránya a megújuló alapú villamosenergia-

termelésben 

 

Forrás: Eurostat (2018) in: Hortay, Rozner (2019) 

Annak érdekében, hogy jobban becsülhetők legyenek a technológiai költségek, a 

modell egyetlen energiahordozót vizsgál. Bár a historikus adatok alapján a napelemek 

szerepe marginális a 2020-as megújuló célok elérésében, a modell mégis erre a 

technológiára fókuszál. Ennek alapvetően két oka van: az egyik, hogy az aktuális 

szakpolitika viszonylag egységes állásponton van abban a tekintetben, hogy Magyarország 

jövőbeli megújuló energia beruházásaiban a legnagyobb szerephez a napelemek jutnak, a 

másik pedig, hogy a legfrissebb hivatalosnak tekinthető szakpolitikai dokumentum, a 

Nemzeti Energia és Klímaterv tervezete (2018) konkrét becsléseket fogalmaz meg a 

jövőbeli napelem penetrációra: 4000 MW-os összesített beépített kapacitáscélt és 4 500 

GWh-ás termelési célt tűz ki. Tekintettel arra, hogy 2018-ban a beépített napelem kapacitás 

700 MW volt, és a korábban ismertetett 2016-os engedélyrohamból várhatóan számos 

projekt valósul meg, a modell 2000 MW-os kapacitásnövekedési célt és 2 250 GWh-s 

termelési célt tűz ki.  
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Az árak mellett a modell másik bizonytalansági tényezőjét a napelem technológia 

egységköltsége jelenti, azonban ezeket a modell nem sztochasztikus folyamatként, hanem 

determinisztikus szemléletben, költségforgatókönyvek szerint kezeli. A modell három 

forgatókönyvet vizsgál: egy csökkenőt, egy stagnálót és egy növekvőt. A további 

árcsökkenés forgatókönyv előállítása, a LAZARD tanácsadócég által 2011 óta publikált 

egységköltségek (2018) alapján történt, amelyre egy hatványfüggvény illesztve további, 

lassuló ütemű süllyedés prognosztizálható. A stagnálás forgatókönyv azt feltételezi, hogy a 

következő években nem változik az egységköltség. Ennek a verziónak a jelentősége, hogy 

így a modell más paraméterek érzékenységét képes vizsgálni a költségek változatlansága 

mellett. A növekvő egységköltségek mögötti fő érv, hogy a szereplőknek a piacon kell 

értékesíteniük és a hozambizonytalan megújulók aránya egyre nő, ezért a 

rendszerintegráció (előrejelzés, kiegyenlítési büntetések stb.) költségei meghaladják a 

beruházási költségek csökkenését, amit nem magától értetődően fognak szétteríteni 

valamennyi termelő között. A hatást számos kutató vetíti előre, például a 

prémiumtámogatásokat is számításba vevő és enyhe növekedést prognosztizáló Comello 

(2018) és a költségeket a beépítettség arányára illesztő Reichenberg (2018). A modell az 

utóbbival számol, aminek a tanulsága, hogy a hozambizonytalan megújulók arányának 1 

százalékos növekedése átlagosan 6 százalékkal növeli a termelés egységköltségét. Bár 

jelenleg a kutatók nagyobb része valószínűtlennek tartja a PV technológia 

egységköltségének növekedését, indokolt lehet ezt a forgatókönyvet is megvizsgálni. A 

finanszírozási és munkaerő költségek drágulása valószínű, továbbá a rendelkezésre álló jó 

telepítési helyszínek beépítése után a termelők kénytelenek lesznek gyengébb adottságú, 

vagy drágább helyszínekkel is beérni, amelyek mind-mind a technológia drágulását vetítik 

előre. A fent említett források alapján a növekvő forgatókönyv azt feltételezi, hogy az 

egységköltségek 8 ciklus alatt, lineáris mértékben nőnek 6 százalékot.  

Az árfolyamat paramétereinek becsléséhez a modell a magyar villamosenergia-

tőzsde (Hungarian Power Exchange, továbbiakban: HUPX) 2011. január 1. és 2018. január 

2. közötti másnapi (day-ahead, továbbiakban DAM) piacon kialakuló átlagárakat veszi. A 

futtatott regressziók alapján az Ornstein-Uhlenbeck folyamat paraméterei: 𝜇 =

45,90;  𝜎 = 8,78;  𝛾 = 0,35. A Monte Carlo szimulációk során 1000 ártrajektória került 

generálásra. A 11. ábrán a három egységköltség forgatókönyv, valamint három 

véletlenszerűen generált ártrajektória látható. A függőleges tengely beosztásánál az 

intervallum szűkített annak érdekében, hogy a lényeges jövőbeli értékek szemléletesebbek 

legyenek. 
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11. ábra. Az egységköltség forgatókönyvek, valamint három szimulált ártrajektória 

 

Forrás: HUPX, Lazard (2018), Reichenberg et al. (2018), Comello et al. (2018) in Hortay, Rozner 

(2019) 

Az áraktrajektóriák nem számolnak trendszerű változással, mert a modell 

elsősorban a volatilitásból fakadó bizonytalanságokra fókuszál (ráadásul nehéz előre jelezni 

trendszerű változást). Ettől függetlenül a modell természetesen alkalmas ártrendek 

elemzésére is, ebben az esetben egy drift taggal egészítendő ki az Ornstein-Uhlenbeck 

folyamat. 

A halasztást is megengedő modell kiinduló 𝑝′ valószínűségre 0,8-at feltételez, azaz 

azt, hogy az opciós viselkedés kevéssé jellemző a szereplők körében. A támogatások 

allokációjában kiindulásként az az eset szerepel, amikor az éves 2 250 GWh támogatási 

jogot az állam a 12 év alatt egyenlő mértékben osztja szét, azaz minden évben újabb 167 

MW kapacitásra ír ki támogatást. 

4.5 Az allokációs modell eredményei 

Abban az esetben, ha a kiosztott támogatási jogok megépítésében nincs 

bizonytalanság, az átlagos támogatási szinteket és a támogatási rendszer költségeit az 

egységköltség forgatókönyvek befolyásolják. A szimuláció eredményei szerint a kisebb 

LCOE forgatókönyvek esetén az átlagos támogatási szint várható értéke is alacsonyabb 

lesz, szórása azonban nem változik (12. ábra).  
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12. ábra. Átlagos támogatási szint gyakorisági diagramja különböző LCOE 

forgatókönyvek mellett, ha nincs halasztás42 

 

Ha nincs halasztás, az állam támogatás kiosztással kapcsolatos időzítési döntései 

determinisztikus költségforgatókönyv mellett hasonló eredményre vezetnek: minél több 

támogatási jogot időzítenek az alacsony egységköltségű időszakra, annál nagyobb súllyal 

fognak szerepelni a támogatási szint átlagában az alacsony támogatási szintű támogatási 

jogok, ezek szórása azonban nem változik. 

A halasztást nem megengedő futtatások fontosabb eredménye, hogy ha a 

támogatási szint helyett az átlagos támogatástartalmat vizsgáljuk (azaz, hogy 1 MWh 

megtermelt energia után az államnak átlagosan mekkora támogatást kell kifizetnie), az 

egységköltség csökkenése nem csak a várhatóértéket, hanem a szórást is csökkenti (13. 

ábra). 

 

 

 

 

                                                 
42 Az átlagok nem veszik figyelembe azokat az időszakokat, amelyekben nem merült föl támogatási igény. 
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13. ábra. Átlagos támogatástartalom gyakorisági diagramja különböző LCOE 

forgatókönyvek mellett, ha nincs halasztás43 

 

Forrás: Hortay, Rozner (2019) 

Tekintettel arra, hogy a tökéletes aukció miatt a támogatási szintek megfeleltethetők 

a költségszinteknek, ez az eredmény úgy is interpretálható, hogyha az aukción kialakuló 

költségszint csökken, az nem csak az állam költségeit csökkenti, hanem azok 

kiszámíthatóságát is növeli. 

A megvalósítás körüli bizonytalanság megjelenésével (𝑝′ < 1) az időszak végére 

megépült kapacitások mennyisége is bizonytalanná válik, ami problémát okozhat az állam 

megújuló aránycéljainak elérésében. Az időszak végi kapacitásokat befolyásolja a kiinduló 

realizációs ráta és az egységköltségek (vagy az ezek alapján kialakuló támogatási szintek). 

Az alacsonyabb megépülő kapacitásra egy lehetséges állami reakció lehet, hogy túltervezi a 

rendszert és annyival több támogatási jogot oszt ki, amennyi ahhoz szükséges, hogy a 

megépülő kapacitások várható értéke megegyezzen a kitűzött céllal. A különböző 

realizációs rátákkal történő szimuláció eredményeit a 14. ábra szemlélteti44. 

 

                                                 
43 A támogatástartalom vizsgálatában nem csak a vizsgált 12 éves periódusra, hanem az azt követő 10 
periódusra is ki lettek számolva a költségek úgy, hogy minden megvalósult projekt csak 10 évig részesül 
támogatásban (azaz a modell egy 2025-ben megvalósult beruházás költségeit 2035-ig veszi figyelembe). 
44 A futtatásokban az időszak alatt kiosztott összes támogatási jogot az állam egyenlő arányban osztotta el a 
periódusok között. 
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14. ábra. A halasztás hatása a megvalósult kapacitásokra és a szükséges 

túltervezésre45 

 

Forrás: Hortay, Rozner (2019) 

A diagram két görbéje megmutatja, hogy a realizációs ráta változása lineáris 

kapcsolatban van az időszak végére megvalósuló átlagos kapacitásmennyiséggel és annak 

szórásával. Különösen utóbbi alakulása fontos eredmény, tudniillik ez reprezentálja a 

rendszer bizonytalanságát. Tekintettel arra, hogy az államnak mind a túl sok, mind a túl 

kevés megépült kapacitás költséget okoz, a szórás növekedése a potenciális költségek 

növekedését jelenti. A terület jellegű görbék mutatják, hogy az egyes LCOE 

forgatókönyvek esetén mennyivel kell több támogatást kiosztania az államnak ahhoz, hogy 

az időszak végi kapacitások várható értéke megegyezzen a céllal, különböző megvalósulási 

ráták esetén. Az ábra egyik fontos tanulsága, hogy a kapcsolat nem lineáris: minél 

jellemzőbbé válik az opciós viselkedés, az államnak annál nagyobb mértékben kell 

túlterveznie a rendszert. A másik fontos eredmény, hogy – jelen modellkeretben – a 

csökkenő LCOE-nek (vagy csökkenő támogatási szinteknek) kifejezetten rossz hatása van 

a túltervezésre, mert a piaci környezet kevésbé alakul úgy, hogy az opciós viselkedést 

követő vállalatok nagy jövőbeli kifizetésekre számíthassanak, ezért opcióikat kevésbé 

fogják „lehívni”.  

                                                 
45 A szemléletesebb ábrázolás miatt a bal oldali függőleges tengely 100 százaléktól indul. 
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Végül felmerül a kérdés, hogy az állam a kiosztott támogatási engedélymennyiségek 

időszakok közötti átcsoportosításával képes-e csökkenteni kockázatait és költségeit. Ennek 

vizsgálatára a szimuláció külön-külön lefuttatásra került 0,8-as megvalósulási arány mellett 

úgy, hogy az állam az összes támogatási jogot az első periódusban adja ki, egyenlően 

elosztja az első kettő, három, négy, …, tizenkettő periódus között, majd az utolsó tizenegy, 

tíz, …, kettő periódus között, végül pedig az összes jogot az utolsó periódusban osztja ki. 

A kiosztási stratégiák megvalósulási (megvalósult kapacitásokból a átlagtermelés és annak 

szórása a periódus végén), valamint költségjellemzője (átlagos támogatástartalom szórása) 

a 15. és 16. ábrán láthatók, ahol a vízszintes tengelyen a periódusok szerepelnek, amelyek 

között egyenlően kiosztásra kerültek a jogok úgy, hogy a tengely első fele az időszak első 

periódusaitól indul, a közepe a 12 periódus közti egyenlő szétosztást mutatja, a tengely 

második fele pedig az időszak utolsó periódusai felé tart.  

15. ábra. Támogatás-kiosztási stratégiák hatása az utolsó év átlagos termelésére 

és szórására, 𝒑′ = 𝟎, 𝟖 esetben, stagnáló LCOE mellett46 

 

Forrás: Hortay, Rozner (2019) 

 

 

                                                 
46 A szemléletesebb ábrázolás miatt a függőleges tengelyek nem 0-tól indulnak. 
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16. ábra. Támogatás-kiosztási stratégiák hatása a teljes időszaki átlagos 

támogatástartalmak szórására, 𝒑′ = 𝟎, 𝟖 esetben, stagnáló LCOE mellett47 

 

Forrás: Hortay, Rozner (2019) 

A halasztási magatartás miatt a megvalósult kapacitások termelésének átlaga akkor 

sem éri el a kiosztott támogatási jogokból következő 2250 GWh-t, ha valamennyi jogot az 

első időszakban kiosztja a szabályozó. Általánosságban, ahogyan az állam egyre több jogot 

allokál a céldátumhoz egyre közelebbi periódusokra, úgy csökken az átlagos termelés. A 

tényező a termelés szórására is hatással van, az összes periódus közti egyenlő kiosztást 

követően a céldátumhoz közelítő allokáció drasztikusan növeli a szórást. A görbe elején 

egy diverzifikációs hatás figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy mivel az árak 

sztochasztikusak, a kisszámú periódusban történő kiosztás növeli a mintában azoknak a 

trajektóriáknak a jelentőségét, amelyben valamilyen szélsőséges támogatási konstrukció 

alakul ki, amely a jogok nagyon nagyszámú lehívását, vagy elhalasztását eredményezi. A 

diverzifikációs hatás érvényesül az átlagos támogatástartalom szórásában is, amelynek 

minimumpontja az első 11 periódus közötti eloszlásnál van48. Az aszimmetria a halasztási 

magatartással magyarázható. Noha az ábrák fix 0,8-as megvalósulási arány mellett 

készültek, a modell lefuttatásra került más 𝑝′-k mellett is. Ezek alapján, a kisebb kiinduló 

megvalósulási arány az átlagos termelési görbe gyorsabb esését, a szórási görbe első felének 

magasabbról történő indulását és későbbi minimumpontba érkezését, a szórási görbe hátsó 

                                                 
47 A szemléletesebb ábrázolás miatt a függőleges tengely 3 EUR/MWh-tól indul. 
48 Az átlagos támogatástartalmak, stagnáló LCOE mellett, függetlenek a kiosztási stratégiától. 
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felének pedig magasabbra történő emelkedését eredményezi. A támogatástartalom görbe 

minimumpontja 𝑝′ csökkentésével egyre balra tolódik. Ha nincs halasztás, az átlagos 

termelési görbe és annak szórása konstans, az átlagos támogatástartalom görbe pedig a 

teljes diverzifikációnál lévő minimumpont körül szimmetrikus lesz. 

4.6 Következtetések 

A fejezetben bemutatott modell a második és harmadik hipotézisek vizsgálatára 

alkalmas. A lebegő prémiumszintek alakulása triviálisan hatással van az állami kifizetések 

mértékére, azonban azt korábban nem vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja az állam 

költségeinek kiszámíthatóságát. Márpedig tekintettel arra, hogy az új támogatási 

rendszerben az államnak kevesebb eszköze van befolyásolni jövőbeli költségeit, a 

tervezésben érdemes azok előre jelezhetőségére is erőforrásokat áldoznia. 

A modellben – a tökéletes aukciós feltétel miatt – az egyes periódusban kialakuló 

támogatási szintek megegyeznek a technológia diszkontált egységköltségével49, ami azt 

jelenti, hogy a három LCOE forgatókönyv ekvivalens a jövőben kialakuló csökkenő, 

stagnáló és növekedő támogatási szintekkel. Ahogyan az a 4.5. alfejezetben látható volt, az 

alacsonyabb lebegő prémiumszintek nem csak az átlagos támogatástartalom várható 

értékét, de szórását is csökkentették. Ez alapján teljesül a hipotézis és megfogalmazható 

jelen disszertáció második tézise.  

Tézis 2: Az alacsonyabb jövőbeli lebegő prémiumszintek csökkentik a 

megtermelt energia után fizetendő átlagos támogatás mértékének szórását, ami 

a támogatási rendszer állami költségeinek nagyobb kiszámíthatóságát 

eredményezi. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay O., Rozner B. (2019). Allocating renewable 

subsidies. Economic Analysis and Policy, 64, pp. 236-247. 

 

A támogatástartalom szórását valójában két tényező befolyásolja: az árak 

változékonysága és, hogy az árak milyen gyakran lépnek ki a támogatást biztosító nulla és 

támogatási szint közötti intervallumból. Az, hogy az egyes támogatási szintekhez tartozó 

állami költségek szórása különböző az utóbbi hatásnak köszönhető: az alacsonyabb 

támogatási szinteket az árak gyakrabban haladják meg és, mivel efölött nem jár támogatás, 

                                                 
49 Kivéve, ha az alacsonyabb, mint a piaci átlagárak. Ebben az esetben nincs szükség támogatásra. 
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ebben az intervallumban az árak változékonysága sem befolyásolja a kifizetéseket, így azok 

szórása a túllépés gyakoriságának növekedésével csökken. A tézisnek feltétele tehát, hogy 

az árak időnként „kimozduljanak” a támogatott intervallumból, ami két módon hiúsulhat 

meg: egyrészt ha a támogatási szintek a jövőben nagyon nagyok lesznek másrészt, ha az 

árak volatilitása nagyon lecsökken. A valóságban mindkettőre igen csekély az esély. Az 

elmúlt csaknem tíz év alatt a HUPX DAM piacán az árak számos alkalommal haladták meg 

a 100 eurós szintet (a maximum ár nagyobb volt, mint 1000 euró), ezzel szemben 

Németországban a korábbi aukciókon kialakult legmagasabb támogatási szint 91 euró volt, 

és azok az elmúlt időszakban jellemzően 50 euró alatt alakultak. Emellett a modell 

feltételezi az árfolyamat paramétereinek változatlanságát, amelyek közül, ha a szórás 

jelentősen csökkenne, az is az árak támogatási szint és nulla közötti mozgását 

eredményezné. A valóságban azonban az elmúlt években növekvő volatilitás figyelhető 

meg, aminek – a növekvő beépített időjárásfüggő kapacitások miatti – további növekedése 

prognosztizálható.  

A másik kérdés, aminek eldöntését az allokációs modell eredményei lehetővé teszik, 

hogy az államnak érdemes-e a kiosztott támogatási jogokat időben „diverzifikálni”. Az 

időbeli szétosztással kapcsolatban – az árak és a technológiai költségek változása mellett – 

megjelenhet többletkockázatként a vállalatok reálopciós viselkedése azaz, hogy a 

megszerzett támogatási jogot értékesítik, vagy a megvalósítást elhalasztják. Ezt a hatást a 

modell úgy kezelte, hogy minden kiosztás során feltételezett egy kezdeti megvalósulási 

rátát, ami azt mutatta meg, hogy a jogosultságot szerzők mekkora része valósítja meg 

azonnal a projektet és mekkora része tekint jogára opcióként. Az, hogy az utóbbi kategória 

képviselői közül a további időszakokban mennyi valósítja meg a beruházást, az időszak – 

sztochasztikusan változó – piaci környezetétől függ. A modell feltételezései szerint az 

államnak az a célja, hogy minél kisebb és kiszámíthatóbb költségen, valamint minél kisebb 

bizonytalansággal érje el kapacitáscélját. Az időszakok közötti diverzifikáció hatásának 

vizsgálatához a szimuláció külön-külön lefuttatásra került azokra az esetekre, amikor az 

állam az összes támogatási jogot az első időszakban osztja ki, amikor a jogokat egyenlően 

elosztja az első kettő, három, …, tizenkettő, majd az utolsó tizenegy, tíz, …, kettő időszak 

között végül, amikor az összes jogot az utolsó időszakban osztja ki. 

A kiosztott támogatási jogokból megvalósított kapacitások átlagos mennyisége 

akkor a legmagasabb, ha valamennyi jogot az első periódusban osztja ki és a kiosztást minél 

későbbre allokálja az állam, az átlag annál alacsonyabb. A megvalósult kapacitások szórása 
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az első négy periódus közötti diverzifikációig csökken, majd az összes időszak közötti 

szétosztásig stagnál, utána növekedni kezd. Az ábra a 𝑝′ = 0,8-as kiinduló megvalósulási 

ráta melletti eredményeket mutatja, ennek csökkentésével az átlag csökkenési „sebessége” 

nő, a szórás tekintetében pedig több periódusnál éri el a minimumpontot. Az állami 

támogatási átalagköltség szórásgörbe szerint a diverzifikáció erősen növeli az állami 

kifizetések kiszámíthatóságát. Ezek alapján a harmadik hipotézis elutasításra kerül, mert a 

diverzifikáció önmagában nem növeli az átlagosan megvalósult kapacitások számát50, a 

költségekre pedig nincs hatással. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy a 

diverzifikáció – a vállalatok halasztási magatartása miatt – bizonyos szintig csökkenti a 

megvalósult kapacitások és az állami kifizetések szórását. Az, hogy milyen szintig, azon 

múlik, hogy a vállalatok mekkora része tekint a jogra reálopcióként. Így, az alábbi tézis 

fogalmazható meg.  

Tézis 3: Az állam által kiosztott támogatási jogok periódusok közötti 

diverzifikációja – a halasztási magatartástól függő időszakszámig – csökkenti az 

időszak végére megvalósuló kapacitások és a támogatással kapcsolatban 

felmerülő állami költségek szórását. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay O., Rozner B. (2019). Allocating renewable 

subsidies. Economic Analysis and Policy, 64, pp. 236-247. 

 

Az eredmények egy szakpolitikai dilemmát eredményeznek. Egyrészt ahhoz, hogy 

ne kelljen sokkal több kapacitást kiosztani az eredmények eléréséhez, érdemes az első 

kisszámú periódusra allokálni a támogatási jogokat. Másrészt annak érdekében, hogy a 

megvalósuló kapacitások mennyiségének és „árának” bizonytalansága ne legyen túl magas, 

érdemes diverzifikálni az időszakok között. A modell eredményei alapján látható, hogy a 

teljes diverzifikációból az időszak végi periódusok felé történő elmozdulás erősen növeli a 

bizonytalanságot, ami azt sugallja, hogy az államnak nem érdemes „elhalasztania” a 

támogatási jogok kiosztását. A megállapítást némiképp módosíthatja, ha az LCOE értékek 

csökkennek, mert így a jogok későbbre történő allokálása csökkentheti az állam átlagos 

kifizetéseit, azonban a rendszer kiszámíthatatlanságára vonatkozó megállapítások ebben az 

esetben is érvényesek. 

                                                 
50 Az átlagos megvalósulás szempontjából az ideális az lenne, ha az állam az összes jogot az első periódusban 
osztaná ki. 
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5 Összegzés  

Az Európai Unióban és Magyarországon átalakulás alatt állnak a megújuló alapú 

villamosenergia-termelést ösztönző tarifatámogatások. A korábban legnépszerűbb 

garantált áras kötelező átvételi támogatások helyett a tagállamoknak prémium támogatási 

rendszert kell(ett) bevezetniük, ami kisebb védelmet biztosít a termelők számára, mint a 

korábbi rendszerek. Jelen értekezés az új rendszer – projektfinanszírozó és megvalósító, 

valamint állam és beruházók közötti – információhiányból fakadó torzításainak 

modellezését célozta. A dolgozat a bevezetőt követően három fő részből állt.  

A második fejezet bemutatta a megújuló alapú villamosenergia-termelést segítő 

támogatások típusait, a (különös tekintettel az átalakulás mögötti két legfontosabb 

tendenciára, a liberalizációra és a dekarbonizációra vonatkozó) szabályozás múltbeli 

alakulását az Európai Unióban és Magyarországon, valamint a korábbi rendszerek 

értékelésével és az új rendszer bevezetésével kapcsolatos szakirodalmat. Összességben 

elmondható, hogy az elmúlt húsz év támogatási rendszerei hatékonyan növelték a beépített 

megújuló kapacitásokat, elérve ezzel a technológiák tanulási görbéjén történő előre 

mozdulást. A támogatási rendszerek méretének növekedése és a védelem, amit a 

termelőknek biztosítottak azonban nem kívánt torzulásokhoz vezetett, amely visszafogta a 

liberalizációs törekvéseket és versenyképességi hátrányokat okozott az Uniónak, ezért 

azokat szükséges volt átalakítani. Az új prémium támogatási rendszerrel kapcsolatban 

egyelőre kevés a rendelkezésre álló hazai tapasztalat, ezért inkább elméleti keretek között 

vizsgálhatók jövőbeli hatásai és kezelendő kihívásai. 

Tekintettel arra, hogy az energetikai projektek jellemzően tőke intenzívek, a 

finanszírozás szerepe kiemelten fontos a hatékony támogatási rendszerek kiépítésében. A 

harmadik fejezet egy szerződéselméleti modell segítségével hasonlította össze a garantált 

áras átvételi támogatás és a prémiumtámogatások hatásait a finanszírozó és a vállalkozó 

közötti információs aszimmetriára. A modell tanulsága, hogy a prémium támogatási 

rendszerben a referenciaárhoz képest többletbevételt, vagy költséget realizálhat a 

vállalkozó, ami javítja a projektek finanszírozásának hatékonyságát és így növeli a 

társadalmi hasznot. A szerződéselméleti modell eredményei alapján az első hipotézis 

teljesül és az alapján az alábbi tézis fogalmazható meg. 



84 
 

Tézis 1: A megújuló alapú villamosenergia-termelést ösztönző 

prémiumtámogatások – az értékesítésből elérhető többletbevételek miatt – a 

garantált áras támogatásokhoz képest növelik a projekt elígérhető jövedelmét, 

ami nagyobb optimális beruházásméretet, finanszírozói és vállalkozói 

kifizetéseket és társadalmi jólétet eredményez. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay, O. (2019). Moral Hazard Assessment in State-

subsidized Renewable Energy Investments. Periodica Polytechnica – Social and Management 

Sciences, 27(1), pp. 37-47. 

 

Fontos különbség a garantált áras és prémium támogatási rendszerek között, hogy 

utóbbiban az állam – különösen az aukciók megjelenésével – veszít kontroljából: a jövőbeli 

kifizetéseire és a megépülő kapacitásokra csak a kiosztott támogatási jogon és a támogatási 

rendszer kialakításán keresztül képes hatást gyakorolni. A hatást súlyosbíthatja az elmúlt 

években működő garantált áras rendszerek kedvezményezettjeinek viselkedésében 

megfigyelhető halasztási magatartás, ami tovább növelheti az állam bizonytalanságait. A 

negyedik fejezetben épített allokációs modell a magyar villamosenergia-rendszer adatai 

alapján, Monte Carlo szimuláció segítségével vizsgálja, hogy a későbbi támogatási szintek 

hogyan befolyásolják az állami kifizetések várható értékét és szórását. A halasztás nélküli 

kalibráció eredményei azt mutatják, hogy az árfolyamatok speciális jellegéből adódóan a 

lebegő prémium támogatási szintek nem csak az állam későbbi kifizetéseinek átlagos 

értékére, hanem a kiszámíthatóságára is hatással vannak. A második hipotézis teljesülésével 

tehát felállítható az értekezés második tézise, ami az alábbi. 

Tézis 2: Az alacsonyabb jövőbeli lebegő prémiumszintek csökkentik a 

megtermelt energia után fizetendő átlagos támogatás mértékének szórását, ami 

a támogatási rendszer állami költségeinek nagyobb kiszámíthatóságát 

eredményezi. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay O., Rozner B. (2019). Allocating renewable 

subsidies. Economic Analysis and Policy, 64, pp. 236-247. 

 

Ha a termelők elhalaszthatják beruházásaikat, adódik a kérdés, hogy hogyan 

érdemes allokálnia az államnak a támogatási jogokat a periódusok között annak érdekében, 

hogy nagy eséllyel és alacsony költségen elérje céljait, azaz hogyan érdemes egyetlen 

kontroll eszközével élnie. Az allokációs modell eredményei megmutatták, hogy a jövőbeli 
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világállapotok kiszámíthatatlanságának egy része diverzifikálható kockázatként jelentkezik, 

azaz a szabályozó az időszakok közötti egyenlő támogatásallokációval csökkentheti 

bizonytalanságát és így a túltámogatásból fakadó költségeit. Ezek alapján a harmadik 

hipotézis nem teljesül, azonban az eredmények elegendő kimenetet szolgáltatnak az 

értekezés harmadik tézisének megfogalmazásához. 

Tézis 3: Az állam által kiosztott támogatási jogok periódusok közötti 

diverzifikációja – a halasztási magatartástól függő időszakszámig – csökkenti az 

időszak végére megvalósuló kapacitások és a támogatással kapcsolatban 

felmerülő állami költségek szórását. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Hortay O., Rozner B. (2019). Allocating renewable 

subsidies. Economic Analysis and Policy, 64, pp. 236-247. 

 

Az értekezés eredményei a továbbiakban számos ponton fejleszthetők. A megújuló 

támogatási rendszerek napjainkban zajló átalakulása folyamatosan újabb és újabb 

tapasztalatokkal gazdagítja az ismereteket és a jelenlegi ciklus végéhez közelítve érdemes 

lehet empirikus eszközökkel is megvizsgálni az értekezés állításait. Elméleti szempontból 

talán a legfontosabb jövőbeli feladat – mind a szerződéselméleti mind az allokációs modell 

esetében – a diszkontráták beépítése lehet, hiszen mindkét esetben a vizsgált szereplők 

kockázat- és időértékelése eltér, ami torzíthatja az eredményeket. A szerződéselméleti 

modell esetében, praktikus további irányt jelenthet a rendszerkiegyenlítési költségek 

különálló paraméterként történő figyelembe vétele, mert az a különböző támogatási 

logikákban eltér. Az allokációs modellben érdemes lehet a továbbiakban megvizsgálni, 

hogy a periódusok száma (vagyis az aukciók gyakorisága), hogyan befolyásolja az 

eredményeket. A frekvencia növelésével azonban egyre égetőbbé válik az árvárakozások és 

költségszcenáriók kérdése, amelyek el is válhatnak egymástól. Bár a jelenlegi szimulációs 

megközelítés eredményei alkalmasak arra, hogy a hipotézis vizsgálható legyen, a feladat más 

formában történő felírásával és analitikus megoldásával lehetővé válna az optimális 

stratégia megtalálása, ami alapján még erősebben fókuszált szakpolitikai javaslatokat 

lehetne megfogalmazni.  
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