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A kutatás előzménye 

 Korunk egyik fontos kihívása az emberiség növekvő környezetterhelésének 

elválasztása a gazdasági és társadalmi fejlődéstől. Az energiaszektor mind a 

versenyképességre gyakorolt hatását, mind károsanyag-kibocsátási felelősségét tekintve 

kiemelt jelentőségű ágazat. Többek között a kibontakozó elektrifikációnak is köszönhetően 

az energiaszektor dekarbonizációjában növekvő figyelem irányul a megújuló 

energiahordozókon alapuló villamosenergia-termelésre. Ezek a technológiák sajátos 

gazdasági és műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek gyakran korlátozzák piaci 

terjedésüket. E korlátok enyhítése és a környezeti hasznok kompenzálása érdekében 

számos ország állami ösztönzőkön keresztül támogatja a megújuló energiaforrások 

hasznosítását. A más szektorokból átvett támogatástípusok mellett az elmúlt évtizedekben 

speciális, kifejezetten a megújuló alapú villamosenergia-termelésre szabott 

támogatástípusok is kialakultak, amelyek közül az Európai Unióban leginkább a 

tarifatámogatások terjedtek el. A tarifatámogatások tovább bonthatók garantált áras és 

prémium támogatástípusokra és bár korábban az európai tagállamok jelentős része az 

előbbit működtette, az Európai Bizottság iránymutatása nyomán néhány éve át kellett 

állniuk az utóbbira. Az iránymutatás mögötti fő érv, hogy a megújuló technológiák elértek 

a tanulási görbének egy olyan szakaszához, ahol a támogatásukról érdemes egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetni a piaci integrációjukra. Mivel a támogatási rendszerek viszonylag fiatalok 

és speciálisak, az azok piactorzító hatásait vizsgáló tudományos szakirodalomban is 

számos, egyelőre megválaszolatlan kérdés van. 

 Az értekezés hátterül szolgáló kutatás átfogó célkitűzése, hogy ezekből a 

megválaszolatlan kérdésekből, a szereplők között felmerülő információhiány 

problémájának szempontjából összehasonlítsa a támogatási rendszereket. Témáját tekintve 

a kutatás több tudományterületet érint: a vizsgált szektor sajátosságai energetikai háttérrel 

rendelkeznek, a szabályozási elvek mögött környezetgazdasági és környezetszabályozási 

összefüggések azonosíthatók, az épített modellek pedig közgazdaságtudományi 

előzményekre épülnek. Az értekezés ezért külön fejezetekben tárgyalja a tarifatámogatások 

szabályozásához kapcsolódó energetikai és szabályozási hátteret és a támogatási rendszerek 

teljesítményét értékelő szakirodalmat, valamint az épített modellekhez felhasznált korábbi 

munkákat. 
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Kutatási cél, hipotézisek, tartalmi felépítés 

 Az értekezés három hipotézis vizsgálatán keresztül, az azokból megfogalmazott 

tézisekkel az alábbi három fő célt szolgálja. 

 Szerződéselméleti megközelítésben összehasonlítani, hogy az egyes tarifatámogatások 

hogyan befolyásolják egy tetszőleges megújuló energia projekt finanszírozója és 

megvalósítója közötti információs aszimmetriát és a társadalmilag optimális 

projektméretet. 

 Megvizsgálni, hogy a lebegő prémium rendszerben az aukción kialakuló különböző 

prémiumszintek (illetve az amögött álló technológiai költségek) hogyan befolyásolják az 

állam költségeinek mértékét és annak kiszámíthatóságát. 

 Elemezni, hogy az állam időszakok közötti támogatásallokációs döntései hogyan 

befolyásolják kifizetéseit abban az esetben, ha a beruházók elhalaszthatják a 

beruházásaikat, amelyekre a támogatási jogosultságok vonatkoznak.  

Az értekezés – a bevezetésen és az összegzésen túl – három fő szakaszra bontható.  

A második fejezet bemutatja a tarifatámogatások kialakulását és tipizálását, 

szakpolitikai hátterüket az Európai Unióban és Magyarországon, valamint a korábban 

működő támogatási rendszerek teljesítményét és azok átalakulását értékelő szakirodalmi 

hátteret. A fejezet a kutatási kérdések tudományos hátterének ismertetését, valamint a 

hipotézisek vizsgálatának megalapozását szolgálja. 

A harmadik fejezet ismerteti a különböző tarifatámogatások hatásainak értékelését 

a megújuló alapú beruházások finanszírozói és megvalósítói közötti információs 

aszimmetriára. A fejezetben ismertetésre kerül a vizsgálathoz épített szerződéselméleti 

modell szakirodalmi háttere, valamint a modell levezetése. A fejezet az egyes 

támogatástípusok összehasonlításával és az eredmények alapján alkotott tézis 

ismertetésével zárul. 

A negyedik fejezetben megvizsgálom, hogy a jövőbeli lebegő prémiumszintek 

hogyan befolyásolják az állam költségeinek mértékét és azok szórását valamint, hogy ha a 

vállalatok elhalaszthatják beruházásaikat, az állam a kiosztandó támogatási jogok 

allokációjának időzítésével képes-e csökkenteni költségeit és azok bizonytalanságát. A 

fejezet az állami támogatásallokációs döntésekre, valamint a vállalatok opciós magatartására 

vonatkozó szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, majd specifikálja a saját allokációs modellt. 
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A fejezet a modell magyar adatokkal történő kalibrálásának, az ezek alapján futtatott Monte 

Carlo szimuláció eredményeinek, valamint az eredmények alapján megfogalmazott tézisek 

ismertetésével zárul.  

Új tudományos eredmények 

 Az értekezés fő tudományos eredményei a három hipotézis vizsgálatának 

eredményei alapján felállított három tézisben kerülnek megfogalmazásra. Az értekezésben 

két – önállóan épített – modell kerül bemutatásra: az első szerződéselméleti modell az első 

hipotézis, a második allokációs modell a második és harmadik hipotézis vizsgálatát teszi 

lehetővé.  

 Az energiaszektor kiemelten tőkeintenzív ágazatnak tekinthető, ezért a 

finanszírozói, illetve megvalósítói/üzemeltetői (az értekezésben alkalmazott szóhasználat 

alapján: egyszerűen vállalkozói) szerepkörök gyakran különválnak. A tarifatámogatások 

egyfelől csökkentik a megújuló projektek során felmerülő pénzáramok bizonytalanságát, 

másfelől befolyásolják a finanszírozó számára rendelkezésre álló információ mértékét, így 

hatással vannak a projektfinanszírozási döntésekre és végső soron a szakpolitikai 

beavatkozás hatékonyságára. A szakirodalomban korábban nem vizsgálták a 

tarifatámogatások hatását a két szereplő közötti információ aszimmetriára, ezért az 

értekezés első hipotézis erre vonatkozik. Az első hipotézis szerint tehát: 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 hipotézis vizsgálatához egy korábban publikált szerződéselméleti 

modellbe kerültek implementálásra a tarifatámogatások hatásai. A modell eredményei 

alapján a hipotézis elfogadható, az azok alapján felállított első tézis az alább olvasható. 

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. 
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Azáltal, hogy az Európai Unió tagállamainak a garantált áras rendszerről a prémium 

típusú tarifatámogatásra kellett átállniuk (ahol a prémium mértéke aukción dől el), csökkent 

az általuk működtetett támogatási rendszer költségeire és a megvalósuló kapacitásra való 

befolyásolási képességük. Mivel az állami költségek mértékét nagymértékben 

meghatározzák az előre kiszámíthatatlan piaci folyamatok, megjelenik az igény ezek 

szimulációs vizsgálatára. Tekintettel arra, hogy nem csak az állam költségeinek mértéke, 

hanem azok tervezhetősége is fontos, érdemes megvizsgálni, hogy a korábbi technológiai 

tendenciák alapján várt prémiumszint csökkenés hogyan befolyásolja majd a jövőbeli állami 

kifizetések bizonytalanságát. A második hipotézis tehát a következők szerint szól. 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 hipotézis vizsgálata az értekezésben bemutatott, önállóan épített 

allokációs modell segítségével történik, amiben az ismertetett paraméterekre Monte Carlo 

szimuláció kerül futtatásra. Az eredmények alátámasztják a hipotézist, így azok alapján 

megfogalmazható a második tézis. 

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 megújuló támogatási rendszerekben korábban gyakran tapasztalt jelenség (ami a 

várhatóan a jövőben is felmerül) a vállalatok opciós viselkedése azaz, hogy a megszerzett 

támogatási jogok megvalósításával várnak, vagy másik félnek értékesítik azokat. Ez a 

viselkedés hatással van az állam kapacitáscéljainak megvalósulására és költségeire egyaránt. 

Ha az államnak későbbi egzakt időpontra (például 2030) vonatkozó kapacitáscélja van, 

érdemes megfontolnia, hogy a támogatási jogok kiosztását hogyan időzítse. A hipotézis 

felállítása mögötti elképzelés, hogy a támogatási jogok tenderek közötti elosztása 

csökkentheti a rendszer bizonytalanságát (mind megvalósulás, mind költségek 

tekintetében) és így követendő stratégiának tekinthető. Ez alapján a harmadik hipotézis 

szerint: a lebegő prémium rendszerben a kiosztandó támogatott kapacitások mennyiségének tenderek 

közötti diverzifikációja javítja a közpénz-felhasználási hatékonyságot, növeli az állam kapacitáscéljainak 
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megvalósulási esélyét és csökkenti a célok eléréséhez szükséges állami költségeket. A szimuláció 

eredményei alapján a diverzifikáció önmagában nem növeli az időszak végére átlagosan 

megvalósult kapacitásszámot és nincs hatással az álllami költségek mértékére, azonban a 

vállalatok halasztási magatartása miatt csökkenti a kapacitások és a költségek szórását. A 

hipotézist tehát el kell utasítani, az eredmények az alábbi tézis megfogalmazását teszik 

lehetővé. 

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 hasznosítása, további kutatási irányok 

Az első tézis elméleti jellegű megállapítás, amely jó kiindulópontja lehet további empirikus 

kutatásoknak, azonban közvetlen szakpolitikai és vállalati hasznosítása csak ezek 

lefolytatása után célszerű. A második és harmadik tézis (és az azok alapjául szolgáló modell) 

egyrészt újszerű kutatási megközelítést jelent, nem csak a megújuló támogatásallokációban, 

de más hasonló állami döntések esetén is, így potenciális tudományos hasznosíthatósága 

van. Másrészt mind a modell, mind az eredményei közvetlenül alkalmazhatók szakpolitikai 

tervezésre, hiszen olyan kérdésekre kínálnak választ, amely közvetlenül hozzájárulhatnak 

az állami költségek csökkentéséhez.  

Mindkét modell esetében szerteágazó további kutatási irányok azonosítható. Ami egyaránt 

természetes folytatást jelenthet, az az állam és a vállalatok eltérő diszkontrátáinak beépítése 

és vizsgálata. A szerződéselméleti modell esetében érdemes lehet a jövőben még 

részletesebben vizsgálni az időjárásfüggésből fakadó potenciális költségeket, amihez a 

modell dinamizálása, nagyobb számú időszak, illetve a diszkrét jelleg feloldása is szükséges 

lehet. A támogatásallokációs modell legizgalmasabb továbbfejlesztési iránya az 

általánosítási lehetőségek feltárása. Az alkalmazott Monte Carlo szimulációs megközelítés 

alkalmas az értekezésben feltett kérdések vizsgálatára, viszont analitikus eredmények 

megfogalmazására nem. Ha a modell felírható lenne egy sztochasztikus kontroll 

problémaként, azzal lehetőség nyílna az analitikus megoldásra, amivel általános 

megállapítások helyett specifikus, konkrét támogatásallokációs pályákat lehetne javasolni. 
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További fejlesztési irányok lehetnek a vállalatok jelenlegi meglehetősen leegyszerűsített 

reálopciós viselkedésének részletesebb vizsgálata, valamint az állam oldaláról valamilyen 

tanulási hatás bevezetése, hiszen allokációs tervét a valóságban periódusról-periódusra 

módosíthatja. 
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