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Összefoglalás: az utóbbi másfél évtizedben a vizsgált négy országban jelentős társadalmi-gazdasági 

átalakulás történt, amely hatást gyakorolt az energiaszektor fejlődésére (privatizáció, liberalizáció, 

technológiai modernizáció). A szektorban bekövetkező átalakulási folyamatot erősítette az európai 

integrációs folyamat, illetve ennek részeként megvalósuló EU jogharmonizáció is. Ennek részeként a 

tagországok vállalták az uniós előírások teljesítését, így a 2001/77 EK Direktíva teljesítését is. A 

direktíva a vizsgált négy tagállamban a következő RES-E célokat írja elő 2010-ig: Lengyelország 

7,5%, Magyarország 3,6%, Csehország 8% és Szlovákia 31%. A kitűzött célok teljesítése csak meg-

felelő állami támogatási rendszer kialakításával valósítható meg. A támogatási rendszer fogalma 

nemcsak a szűken értelmezett pénzügyi támogatást jelenti, hanem azt az egész gazdasági, jogi, in-

tézményi hátteret, amely a megújuló energia bázisú villamosenergia-termelést hivatott támogatni, 

növelni. A cikk bemutatja a vizsgált országokban kialakított keretfeltételeket, elsősorban a piac ki-

alakítását célzó jogi, intézményi hátteret, és a legfontosabb pénzügyi támogatási formákat, valamint 

rövid áttekintést nyújt a jelenlegi felhasználásról, eredményekről és problémákról. 

 

Tárgyszavak: állami támogatás; ösztönzés; Közép-Kelet-Európa; megújuló energiaforrás. 

 
2001/77 EK Direktíva 
a megújuló energiaforrásból termelt 
villamos energia támogatásáról és 
a legelterjedtebb támogatási eszközök 
 

Közösségi szinten több direktíva is született, 

amelynek célja az energiahatékonyság és a meg-

újuló energiaforrások részarányának növelése. 

A megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia támogatásáról rendelkező 2001/77 EK 

Direktíva jelenleg a legfontosabb megújulókra 

vonatkozó előírás, amely jelentős hatást gyako-

rol az európai energiarendszerre és az újonnan 

csatlakozott országok energiapolitikájára. 
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Az Irányelv (RES-E Direktíva) közösségi szin-
ten (EU-25) a megújuló energiaforrásból 
származó villamos energia részarányát 21%-ra 
kívánja növelni a teljes villamosenergia-fel-
használáson belül 2010-ig. A közösségi célki-
tűzésen felül tagállami szintű célokat is rögzít 
2010-re (lásd 1. táblázat), amelyet a „négyek” 
is elfogadtak. A „Közösségi Irányelv” nem 
határoz meg támogatási eszközöket a megúju-
ló energiaforrások ösztönzésére, hanem ezek 
megválasztását és kialakítását a tagállamok 
hatáskörébe utalja. A Direktíva azonban elvá-
rásokat is rögzít a kialakítandó támogatási 
formákkal szemben, amelyek a következők: 
• összeegyeztethető legyen a belső villamos-

energia-piac elveivel, illetve a környezetvé-
delem állami támogatásáról szóló közösségi 
iránymutatással is; 

• vegye figyelembe a különböző megújuló 
energiaforrások sajátosságait, eltérő techno-
lógiákat és földrajzi különbségeket; 

• legyen egyszerű, könnyen átlátható, garan-
tálja a befektetői bizalmat és biztosítsa a 
projekt megtérülését; 

• társadalmilag legyen elfogadott és költség-
hatékony. 

 
1. táblázat 

Kitűzött RES-E célok 2010-ig 
 

 RES-E % (1999) RES-E % (2010) 
EU 25 13    21,0 
Vizsgált országok   
Csehország   3,8   8,0 
Lengyelország   1,6   7,5 
Szlovákia 17,9 31,0 
Magyarország 0,7   3,6 

Forrás: Renewable Energy in the accession countries 

Az Európai Unióban a következő támogatási 

eszközök1terjedtek el (lásd 1. ábra): 

1. nem pénzügyi ösztönzők2: a megújuló 

energetikai technológiákba eszközlendő be-

ruházást és zöld áramtermelést egyaránt 

ösztönözhetik. Általában a megújuló ener-

giapiac kialakításához elengedhetetlen in-

tézményi háttér, valamint jogi, gazdasági 

keretfeltételek tartoznak ide.  

2. pénzügyi ösztönzők:  

• beruházási támogatás: a kivitelezést tá-

mogatja:  

– az állam a beruházási költségek egy 

részét átvállalja, 

– állami kamattámogatás a beruházásra 

felvett hitelre, 

– adókedvezmények. 

• termelést ösztönző támogatás: RES-E 

termelést támogatja  

– támogatott átvételi ár: az állam álta-

lában jogszabályi formában hosszabb 

távra egy minimális átvételi árat ga-

rantál a zöld áramra, és kötelezi a 

rendszer üzemeltetőjét RES-E átvéte-

lére/megvételére. Ez a modell az áron 

keresztül szabályoz; 

– kvóták: szabályozó hatóság kötelezi a 

gazdasági szereplők egy csoportját 

(termelők,  szolgáltatók,  fogyasztók)  

                                                 
1 A támogatási eszközök többféle módon is csoportosít-
hatóak, a cikkben beruházás és termelés támogatására 
vonatkozó csoportosítás szerepel    
2A nem pénzügyi ösztönzők közül a cikk csak a piaci 
keretfeltételeket vizsgálja 
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1. ábra Megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 
növelését támogató eszközök 

 
 

az ún. kötelezetteket, hogy egy meg-

határozott időszak alatt bizonyos 

mennyiségű vagy bizonyos száza-

lékban zöld villamos energiát állít-

sanak elő, vagy vásároljanak. A mo-

dell a mennyiségen keresztül szabá-

lyoz; 

– zöld bizonyítvány: a RES-E termelők 

a piacon a zöld áramot nagykereske-

delmi áron értékesítik, ugyanakkor a 

RES-E termelés nagysága alapján 

meghatározott számú zöld bizonyít-

ványt kapnak, amit a tőzsdén értéke-

síthetnek (általában kvótarendszerrel 

együtt alkalmazzák); 

– adókedvezmény: a megtermelt zöld 

áram általános forgalmi adójának egy 

részét vagy egészét elengedik. 

Általában a tagállamok több támogatási esz-

közt együtt alkalmaznak, illetve gyakran elő-

fordulnak ún. „vegyes” modellek is, amikor a 

főbb ösztönző eszközök egyes elemeit egy-

mással kombinálják.   

 

RES-E támogatási eszközök 
a vizsgált országokban 
 

Lengyelország 

 

Lengyelország villamosenergia-termelését dön-

tően a szén- és lignittüzelésű erőművek és 

kapcsolt erőművek határozzák meg. 2003-ban 

a megtermelt villamos energia több mint 90%-

a származott ezekből az erőművekből. Ugyan-

ekkor a megújuló energiaforrásból származó 

zöld áram a teljes termelés kevesebb, mint 3%-
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át adta, míg a teljes fogyasztáshoz viszonyított 

aránya 2,56% volt. A megtermelt zöld áram 

több mint 90%-a vízenergiából, 7%-a szélből, 

és csupán 3%-a származott biomasszából. 

2005-re a megújuló energiaforrásokból termelt 

villamos energia aránya várhatóan nem lesz 

nagyobb, mint az összfogyasztás 2,4–2,5%-a.  

 

Keretfeltételek 

 

Lengyelország energiapolitikájában fontos 

szerep jut a megújuló energiaforrások támoga-

tásának. A gazdasági minisztérium által fel-

ügyelt új 2020-ig szóló energiapolitikai straté-

gia (2000) tartalmazza a megújulókat érintő 

legfontosabb célkitűzéseket és ezek teljesíté-

séhez szükséges támogatási eszközök és keret-

feltételek kialakítását. 2001-ben fogadták el a 

„Megújuló energia szektor fejlesztési stratégiá-

ját”, amely a megújuló energiák részarányát a 

teljes energiafelhasználáson belül 7,5%-ban 

jelöli meg 2010-re, és 14%-ban 2020-ra. A 

megújulók támogatását a 2005-ben módosí- 

tott energiatörvény, illetve gazdasági és pénz-

ügyminisztériumi rendeletek szabályozzák, 

ugyanakkor szükséges lenne egy külön, a zöld 

áram támogatását szabályozó törvényre. 

 

Pénzügyi támogatások  

 

Lengyelországban három fő támogatási eszköz 

szolgálja a megújuló energiaforrások hasznosí-

tásának támogatását: a beruházásösztönzők, a 

kvótarendszer eredetigazolással és az adóked-

vezmények. 

 

A vissza nem térítendő beruházási támogatá-

sokat állami és uniós forrásból finanszírozzák. 

Állami finanszírozású alapok általában a kör-

nyezetbarát-technológiák meghonosítására 

nyújtanak támogatást, míg az EU-finanszírozta 

alapok, a Gazdasági Versenyképesség Növe-

kedés Program és a Regionális Fejlődés Integ-

rált Operatív Program keretében elsősorban 

zöld áram termelését szolgáló projekteket tá-

mogatnak. A beruházásokat ösztönzi a Len-

gyel Környezetvédelmi Bank kisvízi erőművek 

termelő eszközeire és biomasszakazánok be-

szerzéséhez nyújtott államilag támogatott köl-

csöne, illetve a Nemzeti Bank államilag támo-

gatott kamatozású hitele is. A Lengyelország-

ban alkalmazott beruházásösztönzőkkel kap-

csolatos legnagyobb probléma, hogy a fel-

használható pénzeket túl sok alap kezeli, ame-

lyek egyrészről az elaprózódás miatt a beruhá-

zási költségekhez képest nagyon csekély tá-

mogatásokat nyújthatnak, ill. gyakran ellent-

mondó feltételeket támasztanak a pályázóval 

szemben. Az ilyen célú ösztönzők további 

hátránya, hogy nincs semmi garancia a támo-

gatás elnyerésére. 

 

A zöld áramtermelést ösztönzi a 2000. évi 

kvóta kötelezettségi rendelet, amely kvóta-

rendszert vezetett be Lengyelországban. 2003. 

évi módosítása során bevezették a zöld áram 
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kötelező átvételét is. A rendszer lényege, hogy 

az elosztóhálózati társaságokat kötelezik, hogy 

az általuk értékesített éves villamos energia 

előírt mennyiségét zöld áramból fedezzék 

(lásd 2. táblázat).  
2. táblázat 

Az elosztóhálózati társaságok számára előírt 
éves kvóták 

 
Év 2003 2004 2005 2006 
Kvóta (%) 2,65 2,85 3,1 3,6 

Év 2007 2008 2009 2010 
Kvóta (%) 4,2 5 6 7,5 

 

Az előírt mennyiséget nem teljesítőkre az 

Energia Szabályozó Hatóság bírságot szabhat 

ki. Az elosztóhálózati társaságok megverse-

nyeztetik a kívánt villamosenergia-termelés 

mennyiségét, és általában az a termelő nyer, 

aki a legalacsonyabb áron kínálja a zöld ára-

mot, tehát a leghatékonyabb technológiát al-

kalmazza.3 Az átvételi árakat a termelő és a 

hálózatot üzemeltető társaság között létrejövő 

megállapodásban szabályozzák (lásd 3. táb-

lázat).  
3. táblázat 

A zöld áram átlagos átvételi ára (2002) 
 

Forrás eurócent / kWh 
Biogáz 4,75 

Biomassza 2,94 

Nagyvízi erőmű 4,54 

Kisvízi erőmű 4,59 

Szél 4,97 

Forrás: ENERDATA; World Energy Database. 2002: country report: 
Poland. 

                                                 
3 a rendszer nem tesz különbséget az egyes megújuló 
energiaforrások között, így a magasabb költséggel kiak-
názható megújuló források kiszorulnak a piacról 

A rendszer ötéves működése során több prob-

lémára is fény derült. Az egyik, hogy eddig 

nem volt sem jogi, sem pénzügyi következmé-

nye, ha valaki nem teljesítette a kvótaelőíráso-

kat. Továbbá nem volt meghatározva a bünte-

tés nagysága, illetve a szabályozó hatóság 

gyakran eltekintett a büntetés beszedésétől. 

2002-ben például a harminchárom kötelezett 

közül csak hét teljesítette az előírt villamos-

energia-termelés mennyiségét. A másik fő 

gondot a kiszámíthatóság hiánya okozta, mivel 

az árakat a kötelezett társaságok évente változ-

tatták, így a beruházói biztonság súlyosan sé-

rült. E problémákat igyekszik enyhíteni az 

energiatörvény 2005. évi módosítása. A módo-

sítás egyrészről ellenőrizhető módon megálla-

pított bírságot ír elő a nem teljesítőknek, illet-

ve minimális átvételi árat ír elő a zöld áramra, 

amely nem lehet alacsonyabb, mint az előző 

évi szénbázison termelt villamos energia átla-

gos átvételi ára. A törvény bevezeti az eredet-

igazolást is, amelyet a szabályozó hatóság állít 

ki a zöld áram termelőjének. A „zöld bizonyít-

vány” kereskedelme 2005 végén kezdődik.  

 

A kvótarendszer mellett, szintén a zöld áram 

termelését ösztönzi a lengyel pénzügyminiszté-

rium által 2002-ben kibocsátott rendelet, amely 

mentesíti a fogyasztási adó alól a megújuló 

energiaforrásból és szivattyús víztározós erő-

műben termelt villamos energiát. Ez a villamos 

energia esetében 10%-os adótól mentesít, amely 

5,6 eurócent/kWh-t jelentett 2002-ben.    

 38

http://www.enerdata.fr/enerdata_UK/indexa.html


Cseh Köztársaság 

 

2003-ban a cseh villamos energia termelésé-

nek több mint 60%-a származott széntüzelésű, 

és körülbelül 30%-a atomerőműből. A terme-

lés körülbelül 3%-a volt megújuló energia bá-

zisú, amelynek több mint 70%-a vízenergiá-

ból, 20%-a biomasszából, 6%-a biogázból és 

kevesebb mint 1%-a egyéb megújuló energia-

forrásból származott. A megújulók teljes vil-

lamosenergia-felhasználáshoz viszonyított ará-

nya 2003-ban 2,8% míg 2004-ben 3,77% volt.     

 

Keretfeltételek 

 

Csehországban a gazdasági minisztérium fel-

ügyeli és irányítja az energiapolitikát. Itt is elfo-

gadtak egy 2020-ig szóló hosszú távú energia-

stratégiát, amely a megújulók részarányát 8%-ra 

szeretné növelni 2010-re, és 15,4%-ra 2020-ig. 

A stratégia részeként születtek meg a helyi és 

regionális programok a megújuló energiaforrás-

ok felhasználásának növelésére. A zöld áram 

támogatását korábban az energiatörvény és az 

energiagazdálkodásról szóló törvény, illetve 

minisztériumi rendeletek szabályozták. 2005-

ben törvény született a megújuló energiaforrás-

ból származó villamos energia támogatásáról.  

 

Pénzügyi támogatások  

 

A cseh támogatási rendszer szintén ösztönzi a 

beruházásokat és a zöld áram termelését. A 

beruházásösztönzők közül elsősorban a vissza 

nem térítendő állami támogatások, illetve ál-

lami kamattámogatási formák terjedtek el. A 

zöld áramtermelést az unióban is népszerű 

támogatott átvételi áras rendszer keretében 

támogatják. 

 

A vissza nem térítendő támogatásokat uniós és 

hazai források fedezik. A legfontosabb hazai 

alapok közül kiemelkedő jelentőségű a kör-

nyezetvédelmi alap, amely a környezetbarát 

technológiák meghonosítását támogatja (akár 

támogatott kamatozású hitellel), illetve a Cseh 

Energia Hivatal által kezelt energiatakarékos-

ságot és megújuló energiaforrások felhasználá-

sát támogató alap, amely elősegíti a megújuló 

technológiák alkalmazását. Az uniós alapok a 

következőkre nyújtanak támogatást: erőművek 

átállítása megújuló energiaforrások felhaszná-

lására, kis- és középvállalatok bevonása meg-

újuló energiák hasznosítására, illetve biomasz-

sza mezőgazdasági termelése. 

 

Csehországban 2002 óta létezik a támogatott 

átvételi áras rendszer, amelyben a termelt zöld 

áramot az elosztóhálózat üzemeltetőjének a 

piaci árnál magasabb (támogatott) áron kell 

átvennie. Megújuló energiaforrásonként kü-

lönböző átvételi árak vannak érvényben, ame-

lyek figyelembe veszik ezek eltérő sajátossá-

gait. Az elmúlt években a támogatott átvételi 

ár aránylag magas volt, viszont időtartama 

nem volt meghatározva. A rövid távú garancia 
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miatt csak kevés projekt valósult meg (négy 

szélerőmű és egy biomassza tüzelőanyagú 

erőmű). 2005-ben született törvény a megújuló 

energiaforrásból származó villamos energia 

támogatásáról. A törvény alapján a zöld áram 

termelője két támogatási forma közül választ-

hat. Az első a támogatott átvételi ár, amit a 

korábbi szabályozástól eltérően 15 éves időtar-

tamra garantálnak, előre rögzített módon. Az 

árakat az egyes energiaforrások sajátosságait 

figyelembe véve4 állapították meg, és évente 

módosítják az infláció mértékével (lásd 4. táb-

lázat). Ez a forma teljesen kockázatmentes.  
 

4. táblázat 
Támogatott átvételi árak (2005) 

 
Forrás Támogatott átvételi ár (€c/kWh) 
Kisvízi erőmű 8 

Biogáz 7,7 

Geotermikus 15,54 

Nap 45,57 

Szél 8,6 

Forrás: Act. No. 180/2005 Press Statement 
 
A másik választható támogatási forma az ún. 

„zöld bónusz”. Ilyenkor a termelő a zöld ára-

mot nagykereskedelmi áron értékesíti, de ezen 

felül az elosztóhálózati társaságtól az átvett 

zöld áram után „zöld bónuszt” kap. Ennek 

nagyságát a szabályozó hatóság energiaforrás-

tól függően úgy állapítja meg, hogy ennél a 

formánál a termelő bevétele magasabb legyen 

a támogatott átvételi árnál. Ez azért szükséges, 

                                                 
4 biomassza együttégetése esetén csak „zöld bónusz” 
adható  

mert ilyenkor a bevétel nagysága függ a min-

denkori piaci nagykereskedelmi áraktól, tehát 

kockázatosabb a támogatott átvételi árnál. A 

szabályozó hatóság célja, hogy a kedvezmé-

nyezett formát választó termelők beruházásai 

hamarabb megtérüljenek, és a támogatási 

rendszer lehetséges átalakítása esetén a lehet-

séges befagyott költségek mérsékelhetők.      

 

Szlovákia 

 

A szlovák villamosenergia-termelés nagy része 

atom, gáz- és széntüzelésű erőművekből szár-

mazik. 2003-ban a teljes termelés körülbelül 

85%-a származott az említett forrásokból, míg a 

megújuló energiabázisú termelés aránya 12% 

körül mozgott. A megújuló energiatermelést 

szinte teljesen a nagy- és kisvízi erőművekben 

termelt zöld áram határozta meg. A megújulók 

teljes villamosenergia-felhasználáshoz viszo-

nyított aránya 16% körül mozgott 2003-ban, 

míg 1999-ben ez az arány elérte a 18%-t.  

 

Keretfeltételek 

 

Szlovákia 2000-ben módosította energetikai 

koncepcióját, amelynek egyik fő célkitűzése a 

fenntartható energetikai fejlődés megvalósítá-

sa. Ennek keretében célul tűzte ki a megújuló 

energiaforrások részarányának növelését az 

energiafelhasználásban. A megújulók közül is 

fontos szerepet szán a biomassza-felhasználás-

nak. Az előbb említett koncepciót leszámítva 
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nem született átfogó stratégia a megújuló 

energiaforrások hasznosításáról. Emiatt a 

megújuló energiák hasznosítási részarányára 

vonatkozó konkrét jövőbeli célkitűzések és 

időpontok sem születtek, és tisztázatlan az is, 

hogy milyen formában kellene támogatni a 

megújuló energiaforrások alkalmazását. A gaz-

dasági minisztérium készített egy előretekin-

tést 2012-re, amelyben egy kedvezőtlenebb és 

egy kedvezőbb megújuló energiahasznosítási 

részarányt vázoltak fel. Ám ez a kitekintés sem 

nevezte meg a konkrét támogatási eszközöket. 

Jelenleg nincs a zöld áram támogatásáról szóló 

törvény, helyette a megújulókat érintő legfon-

tosabb műszaki és támogatási előírásokat az 

energiatörvény és villamosenergia-piacot sza-

bályozó kormányrendelet tartalmazza.  

 

Pénzügyi támogatások  

 

A szlovák támogatási rendszer elsősorban a 

beruházási támogatásokkal, adókedvezmények 

nyújtásával és támogatott átvételi árakkal ösz-

tönzi a megújulók hasznosítására irányuló be-

ruházásokat és a zöld áram termelését.  

 

A beruházási támogatás a szlovák támogatási 

rendszer egyik pillére. Az energiatakarékosság 

és a megújuló energiaforrások felhasználásá-

nak elősegítésére létrehozott program kereté-

ben 2003 óta a „megújulós” beruházások akár 

100 000 euró támogatásban is részesülhetnek. 

A támogatás nagysága a későbbi telephely 

megválasztásától függ. Az elmaradottabb régi-

óba való telepítés nagyobb támogatásban része-

sülhet. A támogatás fedezheti a teljes banki 

kamatot, vagy a beruházási költségek 75%-át, 

illetve a nem beruházáshoz köthető költségek 

25%-át. Az állami alap 2006 végéig nyújt tá-

mogatást, a támogatások felhasználását a Szlo-

vák Energia Hivatal felügyeli. Az említett prog-

ram mellett uniós forrásokból is nyújtható be-

ruházási támogatás. Ezekkel elsősorban a zöld 

áram termelését szolgáló beruházásokat és kör-

nyezetvédelmi projekteket finanszíroznak.  

 

Szlovákiában a támogatott átvételi árrendszer 

működik. 2005-ig érvényben volt a kötelező 

átvétel, tehát minden megújuló energiaforrás-

ból termelt zöld áramot az elosztóhálózat üze-

meltetőjének át kellett vennie. Az átvételi árat 

a termelő és vevő között létrejövő megegyezés 

alapján állapították meg. A szabályozó hatóság 

csak az árplafont határozhatta meg. Az átlagos 

átvételi ár 3 eurócent/kWh körül mozgott. A 

kialakult árak túl alacsonyak voltak, és a túl 

hosszú megtérülési idő miatt kevés projekt 

valósult meg. 2005 január óta új szabályozás 

lépett életbe. Az új szabályozás megszüntette a 

kötelező átvételt. A 124/2005 gazdasági mi-

nisztériumi rendelet azonban kötelezi az átvi-

teli és elosztóhálózatok üzemeltetőit, hogy 

hálózati veszteségeiket zöld áramból fedezzék. 

Az új rendszerben a szabályozó hatóság álla-

pítja meg az átvételi árakat. A megállapított 

átvételi árak függnek a megújuló energiaforrás 
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típusától és a beruházás üzembe helyezési idő-

pontjától (lásd 5. táblázat). A támogatott árak 

csökkenthetők, ha az adott projekt beruházási 

támogatásban is részesült. Az idei évtől a szlo-

vák szabályozó hatóság eredetigazolást is kiál-

lít a zöld áramot termelőknek.  
 

5. táblázat 
Támogatott átvételi árak* (2006) 

 
Forrás Támogatott átvételi ár (€c/kWh) 
Kisvízi erőmű 5,5 

Biomassza 6 

Szél 6 

Geotermikus 8,75 

Forrás: Ladislav Jediný, Rechtliche Rahmenbedingungen in der 
Slowakei 
* forrásonként vett átlagos átvételi árak (függ az üzembe helyezés 
időpontjától) 

 

Magyarország 

 

Magyarországon hasonlóan Szlovákiához, a 

villamos energia termelését az atomerőművi, 

gáz és lignittüzelésű energiatermelés adja. 

2003-ban a villamosenergia-termelés 0,7%-a 

származott megújuló energiaforrásból, amely 

elsősorban vízenergiából és biomassza-fel-

használásból származott. 2003-ban a megújuló 

energiákból termelt villamos energia részará-

nya a teljes villamosenergia-felhasználáshoz 

viszonyítva 0,79% volt. A biomassza felhasz-

nálásának erőteljes növekedésével 2004-ben a 

részarány 2,2%-ra nőtt, és 2005-ben az első 

háromnegyed éves adatok szerint eléri a 4%-t. 

Magyarország tehát már idén teljesíti a vállalt 

3,6%-os részarányt.     

Keretfeltételek 

 

A magyar kormány 1999-ben fogadta el a 

hosszú távú „Energiatakarékossági Cselekvési 

Programot”, amely a megújulók támogatását is 

tartalmazza. A dokumentum a megújuló ener-

giaforrások felhasználását 50 PJ-ra kívánja 

növelni 2010-re. A megújuló energiahordozók 

felhasználásnövelési programján belül a bio-

massza, a geotermikus hőenergia és a szerves 

hulladékok fokozott hasznosításának kiemelt 

támogatását tartja szükségesnek. Ennek érde-

kében fontosnak tartja a megújuló alapuló 

technológiák K+F-ét, illetve megújuló energia-

forrásokkal előállított villamosenergia-termelő 

kapacitások létesítését, amelyet elsősorban 

vissza nem térítendő támogatások formájában 

kíván támogatni. Az említett dokumentum óta 

nem született meg sem a hosszú távú energia-

stratégia, sem pedig a megújuló energiaforrás-

ok felhasználásának hosszú távú stratégiája. 

Magyarországon nincs a megújulók hasznosí-

tását támogató törvény, mint például Csehor-

szágban. A megújulókat érintő legfontosabb 

előírásokat a villamos energiáról szóló 2001. 

évi CX. törvény (módosítva 2005. évi LXXIX. 

törvénnyel), a villamos energiáról szóló 2001. 

évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 

180/2002. Kormányrendelet (módosítva a 

246/2005. Kormányrendelettel), illetve az 

56/2002 GKM rendelet (módosítva a 78/2005 

GKM rendelettel) tartalmazza. 
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Pénzügyi támogatások  

 

Magyarország beruházási támogatásokkal és 

támogatott átvételi árakkal ösztönzi a megúju-

ló energiaforrásokból villamos energiát előállí-

tó beruházásokat.  

 

Vissza nem térítendő beruházási támogatás 

igényelhető a Környezetvédelmi és Infrastruk-

turális Operatív Programból környezetbarát 

technológiákba fektetett beruházáshoz. Az 

alapból több szélerőmű beruházása is támoga-

tást nyert. Az Agrár és Vidékfejlesztési Opera-

tív Program biomassza mezőgazdasági terme-

lését, míg a Gazdasági Versenyképesség Ope-

ratív Program a „megújulók” K+F-ét támogatja.  

A RES-E termelést szolgálja a kötelező átvétel 

és támogatott átvételi áras rendszer, amelyben 

a közüzemi nagykereskedőt, illetve a közüze-

mi szolgáltatót kötelezik a zöld áram átvételé-

re. A kötelező átvétel a projekt teljes élettar-

tamára, a megtermelt zöld áram teljes mennyi-

ségére garantált, míg a támogatott átvételi ár 

csak a Magyar Energia Hivatal által meghatá-

rozott mennyiségre érvényes. A nem támoga-

tott áras zöld áramot a termelő nagykereske-

delmi áron értékesítheti. A Hivatal a támoga-

tott áron értékesíthető mennyiség megállapítá-

sánál figyelembe veszi az ország vállalt köte-

lezettségeit, a fogyasztók teherbíróképességét, 

a rendszerirányító hálózatra vonatkozó nyilat-

kozatát, a projektek megtérülését és a vonat-

kozó rendeleteket. A gazdasági minisztériumi 

rendelet zónaidőnként5 és energiaforrásonként 

különböző átvételi árakat alakított ki úgy, 

hogy a villamos energiáról szóló törvény által 

rögzített 23 Ft/kWh támogatott átvételi ár ga-

rantált legyen (lásd 6. táblázat).  
6. táblázat 

Támogatott átvételi árak (2005) 
 

Támogatott átvételi ár Ft (€c) 
 csúcs völgy mélyvölgy átlag 

Időjárástól függő 23 (9,2) 23 (9,2) 23 (9,2) 23 (9,2)

Időjárástól független 26,12 (10,4) 23 (9,2) 9,38 (3,8) 23 (9,2)

Forrás: 78/2005 GKM Rendelet 

 

 

Összegzés  
 

A vizsgált országok bátor vállalásokat tettek a 

zöld áramfelhasználás növelésére a 2010-ig 

terjedő időszakra. A kitűzött célok teljesítésé-

hez mindegyik ország piaci keretfeltételeket 

alakított ki, és támogatási eszközöket vezetett 

be. Az uniós tapasztalatok azt mutatják, hogy 

azok az országok gyakrabban sikeresebbek a 

megújulók támogatásában, amelyek rendel-

keznek erre irányuló energiastratégiával, amit 

beépítenek fejlesztési politikájukba. Csehor-

szág és Lengyelország ugyan kialakított meg-

újuló stratégiát, de csak Csehország építette be 

helyi és regionális fejlesztési stratégiájába. 

Lengyelországban ugyanakkor komoly gondot 

jelent a nemzeti és helyi célok összehangolása. 
                                                 
5 A zónaidőket a napi fogyasztói szokásokat figyelembe 
véve állapították meg. Magyarországon három zónaidőt 
alakítottak ki: téli időszakban: csúcs (7-13, 17-20), 
völgy (5-7, 13-17, 20-02), mélyvölgy (02-05)  
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Szlovákiában és Magyarországon még nem 

alkottak meg sem hosszú távú energia-, sem 

pedig a megújulók felhasználását támogató 

stratégiát. Ha a pénzügyi támogatási formákat 

nézzük, akkor számos párhuzam ismerhető fel 

a négy állam által alkalmazott rendszerben. 

Mindegyik országban elérhető ösztönzési esz-

köz a vissza nem térítendő beruházási támoga-

tás, amelyet általában állami, vagy uniós ala-

pokból finanszíroznak. Általában a beruházás-

ösztönözők csak másodlagosak a vizsgált or-

szágok támogatási rendszerében, kivéve Szlo-

vákiában, ahol ez a támogatási rendszer egyik 

fő pillére. Pénzügyi ösztönzőket vizsgálva 

megállapítható, hogy Csehország, Magyaror-

szág, Szlovákia a támogatott átvételi áras 

rendszert alkalmazza, míg Lengyelország a 

kvótarendszert vezette be. Természetesen a 

támogatott átvételi áras modell csak főbb ele-

meiben hasonlít a vizsgált országokban, és 

számos vonatkozásban jelentős eltérések fi-

gyelhetők meg. Megállapítható továbbá, hogy 

a támogatási rendszerek dinamikusak, és szük-

ség szerint az elérendő céloknak megfelelően 

változtathatók. 2005-ben jelentős módosítások 

történtek a vizsgált országokban, ezek célja 

elsősorban a támogatási rendszerek korábbi 

hibáinak megszüntetése, illetve hatékonyabb 

támogatási eszközök bevezetése volt. Ezek 

hatékonysága vagy kevésbé hatékony volta 

természetesen csak a következő évek eredmé-

nyeiből derülhet ki. 
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