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Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

Az „új megújuló energiaforrások” alkalmazásának 
svájci modellje 

 

Egy iparági kutatóintézet kidolgozta a megújuló energiaforrások támogatásának legkedvezőbb 

modelljét. A modell fő célkitűzései, a társadalmi elvárások és az üzleti racionalitás ellentmondá-

sai.  A három szóba jöhető támogatási modell, a kedvezményes betáplálási tarifák, a kötelező kvó-

ták politikája és az állami ügynökségek modellje közül a kutatók az utóbbi mellett tették le voksu-

kat. Az összeállítás ismerteti a modell részleteit, és előnyeit a másik két alternatívával szemben. 

 

Tárgyszavak: megújuló energiaforrás; ügynökség; energiapolitika. 

 
Mivel a megújuló energiaforrásokból termelt 

villamos energia közismert módon ma még 

drágább a hagyományosnál, elterjedéséhez 

állami támogatásra van szükség. A különféle 

irányelvekben nincs is hiány, az Európai Unió 

élen járt a téma szabályozásában az utóbbi 

néhány évben: 

 2001 október: „Irányelv a megújuló ener-

giaforrásokból termelt villamos energiáról”; 

 2003 március: „Irányelv az üvegházgázok 

kibocsátásának kereskedelméről”; 

 2003 június: „Irányelv a villamos energia 

piacának liberalizálásáról”. 

 

Egymást érik a konferenciák, a „zöld köny-

vek”, az ünnepélyes deklarációk … A folya-

mat hatással van a közvéleményre is, mégpe-

dig olyan formában, hogy az átlagemberek 

egyre inkább elfogadják a megújuló energia-

források szükségességét, egyre nő a környezet-

tudatosság és a hagyományos energiaforrások 

végességének tudata. A legfrissebb idevágó 
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svájci közvélemény-kutatás szerint a polgárok 

több, mint fele kiegészítő energiaforrásként 

szükségesnek tartja a biomassza és a geoter-

mikus energia kihasználását, és a svájci népes-

ség közel egyharmada a megújuló energiafor-

rások 50%-nál nagyobb (!) részarányát tartja 

valószínűnek a jövő villamosenergia-forrásai 

között. 

 

A címben szereplő „új megújuló energiafor-

rások” fogalmában az első „új” jelző a hagyo-

mányos nagy vízerőművektől és fatüzeléstől 

különböző igazi alternatív forrásokat takarja, 

miután e két energiaforrásnak Svájcban nagy 

hagyománya van, illetve alkalmazásuk nem 

igényel különösebb erőfeszítést. Hogyan lehet 

az egyre erőteljesebb társadalmi elvárások és a 

gazdasági racionalitás közötti nagyon gyakori 

ellentmondást feloldani? Erre keresnek és ta-

lálnak megoldást a következők. 

 

 

Társadalmi elvárások 
 

A megújuló energiaforrások megítélésében a 

megalapozott adatok és tények mellett sok 

érzelmi tényező is befolyásolja az embereket: 

félelem a nagy műszaki berendezésektől és 

nem uralható kockázatoktól, nosztalgia a ter-

mészet, a természetes dolgok iránt … A 

villamosenergia-ipari ágazatnak társadalompo-

litikailag is felelős módon kell a döntéseit 

meghozni. A múltban a fogyasztók irreleváns 

szempontjait, a szakmailag nem megalapozott 

igényeket figyelmen kívül lehetett hagyni, 

kizárólag a szakma saját műszaki és gazdasági 

érveire hagyatkozva. Az általános társadalom-

politikai elvárásokat korábban sikerrel hárítot-

ták el. Az elhárítás és kivárás taktikája inkább 

a monopolisztikus struktúrák velejárója, az 

egyre inkább piacosodó energiaellátás terén 

ezért aligha lehet tartós sikere.  

 

A rendezett és stabil monopolisztikus struktú-

rák helyébe egyre inkább a piac dinamikája 

lép, a villamos energia piaca hektikusabb lesz, 

szakszóval a volatilitás nő, mind a kereslet, 

mind a kínálat oldalán. Az energetika ugyan-

akkor semmivel sem lesz kevésbé tőkeigényes 

ágazat, ezért a szolgáltatóknak már csak a 

kockázatuk csökkentése miatt is elemi érdekük 

a viszonyok, a jogi szabályozás kiszámítható-

sága. A vállalatok fogyasztók általi elfogadott-

sága egyre fontosabb erőforrás lesz, ami per-

sze nem jelenti azt, hogy a népszerűség hajhá-

szása miatt minden közkedvelt, de megalapo-

zatlan eszme mellé kell állniuk, de azt igen, 

hogy komolyan, igazi érdeklődéssel utána kell 

menniük minden olyan jelentős témának, 

amely elfogadottságukat növelheti, vagy annak 

gátjait lebonthatja. Ez vonatkozik a megújuló 

energiaforrásokra is, és ha a közvélemény egy-

re inkább emellé áll, a politika döntéshozói is 

figyelembe veszik ezt az elvárást a szabályo-

 15



Az energiagazdálkodás alapjai 
 

 
 

zás kialakításakor (történjen ez Brüsszelben, a 

nemzeti kormány székhelyén, vagy regionális 

szinten), akkor az iparág vállalatainak az elhá-

rítás és kivárás helyett az ügy mellé kell állni-

uk. A cégek legfontosabb feladata ebben a 

folyamatban összeegyeztetni a politikai elvárá-

sokat a gazdasági racionalitással, vagyis a po-

litikai kívánságokat összhangba hozni a gazda-

ságos megvalósíthatósággal. Igent kell tehát 

mondani a megújuló energiaforrásokat támo-

gató politikai akaratnak, de meg kell valósítani 

a kemény piaci viszonyok között is szubvenció 

nélküli, tartósan gazdaságos megoldásokat 

(lásd 1. ábra).  

 

Az a gyakori álláspont ugyanis, amely a meg-

újuló energiaforrások tartós, állandó állami 

támogatása mellett tör lándzsát, evvel azt is 

demonstrálja, hogy képviselői szerint ezek 

nem életképesek, nem érték el még a piaci 

érettség szintjét. A másik véglet sem helytálló, 

mivel aki a „semmi támogatást, soha” elvet 

vallja, az a jó irányú változások ellen foglal 

állást, a meglevő viszonyok bebetonozásában 

érdekelt. A jó kompromisszum e két véglet 

között van, a támogatásokra bizonyos ideig 

szükség van, a megújuló energiaforrások po-

tenciáljának, a műszaki és gazdasági háttérnek 

ismeretében a liberalizált energiapiac igényei-

nek egy részét a megújuló forrásokból kell 

fedezni. A válasz tehát nem vagy-vagy, hanem 

is-is, vagyis a jövőben a fosszilis, nukleáris és 

megújuló energiaforrásoknak egyaránt helye 

van az energia-mixben. 
 

 

filozófia 

 
1. ábra A Swiss Renewables Model filozófiája és célkritériumai 

– piaci migráció 
– tartósan támogatásoktól 

mentes energiatermelés

politikai kívánságok, 
elvárások stb. 

gazdasági racionalitás 

<<igen>> <<igen>> 
a politikai 

elsőbbségre 
a piacra 

a hét célkritérium 

– CO2-hatékonyság 
– költséghatékonyság 
– versenysemlegesség 
– piacorientáltság 
– technológiai hatékonyság 
– alkalmazkodási készség 
– felelősség, 

szavahihetőség, tekintély
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Az SRM támogatási modell céljai 
 
Egy svájci energiagazdálkodási kutatóintézet 
kutatói kidolgozták a megújuló energiaforrá-
sok svájci elterjesztésének és támogatásának 
modelljét. A javasolt modell neve Swiss 
Renewables Model, SRM. A cinikus mondás, 
amely szerint „célok nélkül minden út helyes”, 
rávilágít arra, hogy minden újat akaró erőfeszí-
tést a célok meghatározásával kell kezdeni. 
Amint az 1. ábra mutatja, a támogatási modell 
céljait hét kritériumban foglalták össze: 
 CO2-hatékonyság 

A CO2 és más levegőszennyező gázok ki-
bocsátásának csökkentéséhez nagyban hoz-
zá kell járulnia a programnak. 

 Költséghatékonyság 
A támogatási modellnek mind a támogatott 
technológiákat illetően, mind a lebonyolítás 
és menedzsment terén költséghatékonynak 
kell lennie. 

 Versenysemlegesség 
A megújuló energiaforrások támogatásának 
nem szabad megzavarnia a liberalizált 
villamosenergia-piac viszonyait. 

 Piacorientáltság 
A támogatásnak piacorientáltnak kell len-
nie, figyelembe kell vennie a fogyasztók 
igényeit és a fogyasztás változásait. 

 Technológiai hatékonyság 
A technológiai hatékonyság azt jelenti, 
hogy el kell kerülni az egyes technológiák 
aránytalan és megalapozatlan támogatása 
miatti rossz befektetéseket. 

 Alkalmazkodási készség 
A támogatásnak alkalmazkodni kell tud- 
nia a politikai, műszaki és piaci körülmé-
nyek változásaihoz az érvényességi időszak 
során.  

 Felelősség, szavahihetőség és tekintély 
A tekintélyt a felelősség és a szavahihető-
ség alapozza meg, mind a fogyasztó, mind a 
vállalatok vonatkozásában, mind energiapo-
litikai, mind energiagazdálkodási szem-
pontok alapján. 

 
A szóba jöhető három támogatási modellt a 
kutatók összevetették ezekkel a követelmé-
nyekkel, és egyértelmű állásfoglalásra jutottak. 
A kedvezményes betáplálási tarifát találták a 
legkevésbé alkalmasnak, csak az amúgy meg-
tisztelő harmadik helyezést adták neki. Ez a 
modell szerintük szinte egyik követelménynek 
sem felel meg, nem hatékony, alig valósítható 
meg, hatása szinte kiszámíthatatlan és gazda-
ságilag nem hatékony. A második helyezett a 
kötelező kvóták politikája lett, ez ugyan hatá-
rozottan célirányosabb és hatékonyabb a ked-
vezményes betáplálási tarifánál, viszont kicsi a 
vonzereje a piaci integráció számára, és nagy a 
veszélye a támogatások állandósulásának. A 
kutatók az állami ügynökségek modellje mel-
lett tették le a voksukat: ezek közvetítenek a 
politika és a gazdaság között, meghatározzák a 
konkrét célokat (pl. mennyiségek, struktúrák, 
határidők), és a piacot olyan korán és intenzí-
ven integrálják, ahogyan csak lehet.  
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A modell részletei A modell működésmódját a 3. ábra mutatja 

be. A rendszer középpontjában a Swiss 

Renewables AG nevű nonprofit állami ügy-

nökség áll. Fontos jellemzője a működésnek 

az, hogy a szolgáltatók (pontosabban az 

„unbundling”, az erőművek és az elosztóháló-

zat jövőbeni teljes szétválasztása után az elosz-

tó vállalatok) önkéntesen elkötelezik magukat 

a 2. ábra görbéjének megfelelő mennyiségű 

megújuló forrású energia átvételére, illetve 

továbbadására. A vállalatok ezeket a mennyi-

ségeket nyersanyagként (commodity) felvehe-

tik termékportfoliójukba, illetve lehetőségük 

lesz ebből speciális termékeket (határidős, 

opciós stb.) kifejleszteni.  

 

A Swiss Renewables Model kiindulási pontja 

az a törvényben lefektetett célkitűzés, hogy 

2030-ig Svájcban 5,4 TWh új megújuló ener-

giaforrást kell kihasználni. A vizsgálatok sze-

rint a rendelkezésre álló potenciál alapján ez 

a célkitűzés megvalósítható. Az SRM szerint 

ezt a potenciált kihasználva a költséghaté-

konyság, a diverzifikálás stratégiai igénye, a 

tervezési, engedélyezési és kivitelezési idők 

figyelembevételével hosszú távú fejlődési gör-

bék mentén lehet a létesítményeket megvalósí-

tani (2. ábra).  
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2. ábra A megújuló energiaforrások várható fejlődése 

és megoszlása Svájcban 
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3. ábra A Swiss Renewables Model működése 
 
 

Az ügynökség évente pályázatokat ír ki az 

ajánlattevők, vagyis főleg az erőművek szá-

mára, ahol összesíti az imént vázolt aján- 

lati tételeket. Ajánlattevőként az erőművek 

mellett sok más piaci szereplő is felléphet, 

például integrált vállalatok, városi vagy 

kantonális közüzemek, valamint független 

energiatermelők (IPP) is. Az ajánlatokban az 

ár mellett a betáplálási hely, a mennyiségek és 

a futamidő is fontos szerepet játszanak. A 

nemteljesítés kockázatát kötbér csökkenti (a 

brit „Non-fossil fuel obligation act”, nem fosz-

szilis fűtőanyag kötelezettségi törvény tapasz-

talatainak átvételével). A pályázatok alapján az 

ügynökség alakítja ki a beszállítók körét és a 

teljesítések arányait; kereskedőként megveszi 

tőlük az energiát és továbbadja azt az elosz-

tóknak.  

 

Az árak képzése is fontos eleme a rendszernek. 

Mivel a megújuló energiaforrásokból termelt 

villamos energia közismert módon ma még 

drágább a hagyományosnál, és erre az ügynök-

ség működésének költségei mint rendszerkölt-

ségek is rárakódnak, a liberalizált piacon ez a 

beszerzési költség az energiatőzsde aktuális 
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áraival áll szemben, és azoknál értelemszerűen 

magasabb (lásd 4. ábra). Az ügynökség az 

árak közötti különbséget piacsemleges módon 

áthárítja a vevőkre: közvetlenül a Swissgrid 

központi elosztóra, amely azután továbbhárítja 

azt az alacsonyabb hálózati szinteken levő 

szolgáltatókra, akik persze továbbhárítják a 

fogyasztókra. Mint ismeretes, a különböző 

megújuló energiaforrásokból termelt villamos 

energia előállítási költségei különböznek, így 

ez a mechanizmus mintegy átlagolja ezeket a 

különbségeket. Az állam tehát pénzügyileg 

nem támogatja a megújuló energiaforrások 

használatát, viszont az elosztás központjába 

beépített ügynöksége révén gondoskodik a 

folyamat zökkenőmentes lebonyolításáról. A 

végcél az állami beavatkozástól mentes sza- 

 

 

badpiaci működés, ezért ez a vázolt mecha-

nizmus csak a rendszer működésének első fá-

zisára lesz érvényes, amikor is a beszerzési és 

eladási árak közötti teljes különbséget áthárítja 

az árképzési mechanizmus. A második fázis-

ban már csak a különbség felét fogja kezelni a 

Swiss Renewables AG, a harmadik fázisban 

pedig teljesen megszűnik az átlagoló-áthárító 

mechanizmus. Az át nem hárított, fel nem osz-

tott árkülönbséget speciális megújuló energia-

termékek és az azokért a fogyasztók által fize-

tett magasabb árak fogják fedezni. Ez a me-

chanizmus nemcsak hogy kompatibilis a már 

meglevő megújuló energiaforrású energiater-

meléssel, hanem egyenesen támogatja az úttö-

rő vállalkozásokat a megfelelő átvételi ár hosz-

szú távon biztos megfizetésével. 

 

 

 
 

4. ábra A költségek áthárítása a Swiss Renewables Modelben 
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Az SRM modell hatékonyabb, 
mint az alternatívái 
 
Hogyan néz ki a vázolt modell a számok nyel-
vén? Másképp fogalmazva: mekkora többlet-
költséget okoz a megújuló energiaforrások 
tervezett mértékű használata? A rendszer ter-
vezett bevezetési időpontja 2008, a törvényben 
lefektetett időtáv 2030. Ha a mechanizmus 
végig működik (az 1. fázis 2030-ig tart), a re-
ferenciaárat állandónak feltételezzük (5 
Rp/kWh1), és az összes árkülönbözetet a teljes 
svájci villamosenergia-fogyasztásra szétosztva 
terheljük rá, kilowattonként 0,17 Rp átlagos 
többletköltség adódik. Ha viszont az energia-
árak emelkedésével számolunk, ez az érték 
0,12 Rp/kWh-ra csökkenhet. Ha a mechaniz-
mus 1. fázisát csak 2020-ig működtetik, akkor 
a többletköltség 0,1 Rp/kWh-ra csökkenhet.  
 
A fázisok határait szerencsés előre rögzíteni, 
mert ez egyértelmű jelzést ad az összes piaci 
szereplőnek (a beszerzés, az eladás, a tőke és a 
technológia részpiacain egyaránt). Az SRM 
tehát közvetíti a politika kívánalmait a fo-
gyasztók irányába, és ezzel ösztönzi a kereslet 
kifejlődését, esélyt adva arra, hogy a későbbi-
ekben létrejöjjön a megfelelő nagyságú keres-
let a környezettudatos és azért felárat is fizetni 
hajlandó fogyasztók révén.  
 
Habár tisztán a költségek felől nézve, a tech-
nológiai diverzifikáció igényét teljesen fi- 
 

gyelmen kívül hagyva az előírt kvóták mód-
szere némiképp kedvezőbb, az EU-ból impor-
tálható, szélenergián alapuló villamos teljesít-
ményt is figyelembe véve a kvótás módszer 
kb. 30%-kal nagyobb költségekhez vezetne. 
Az SRM modellje a károsanyag-kibocsátási 
igazolások kereskedelmével is kompatibilis, 
mivel mind a termelők, mind a Swiss 
Renewables AG felárat számíthat fel a „tiszta” 
energiáért, és ez a verseny részévé válhat. 
 
A célok közül az „alkalmazkodási készség” és 
a „felelősség” szempontjai a rendszer logikája 
és felépítése révén valósulhatnak meg. A mo-
dell tehát az összes célkitűzést teljesíti, megva-
lósítása esetén egy az iparág részéről indult 
kezdeményezés valósulhatna meg, de a politi-
ka és a nyilvánosság kapcsolatának rendezése 
terén mintaként szolgálhatna számos más terü-
leten is. Nem utolsósorban alkalmazásával a 
politikai nyomás helyett üzleti, piaci vonzerőt 
jelenthetne az energetikai ipar szereplői szá-
mára, a hatékonyságot lehet általa a politikai 
kötelezettségekkel ötvözni. 

Összeállította: Kis Miklós 
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