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Vezetői összefoglaló 

 

1. A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése 

Projektgazda, Szarvas Város Önkormányzata jelen projekt keretében Szarvas külterületén 

(3544/6-8, 3544/15. hrsz.) szolármező (áramtermelő napelemes rendszer) létrehozását és 

fenntartását kívánja megvalósítani. A projekt helyszín kiválasztása tulajdonjogi, műszaki és 

környezetvédelmi szempontok együttes figyelembe vételével történt: Az érintett ingatlan 

jelenlegi tulajdonosa a projektgazda. A terület megközelítése szilárd, aszfalt burkolatú közúton 

lehetséges közvetlenül, az elektromos hálózathoz való csatlakozás szempontjából megfelelő. A 

választott helyszín védett természeti értéket nem érint.  

A beruházás helyszínének környezetében jelenleg a villamos energiát az E-ON szolgáltatja.  A 

projekt tárgyát képező napenergiából származó villamos energiát előállító erőmű az E-ON 

közcélú hálózatára kíván kapcsolódni, ezáltal lehetővé válik, hogy a pályázó önkormányzat 

üzemeltetésében lévő települési intézmények villamos energia költségét kompenzálja. A 

kiválasztott területre az E-On már kiadta a csatlakozási hozzájárulást 4 x 500kW 

teljesítményre. A projekt 4 különálló 500kW-os rendszerként is megépülhet, ezt az dönti el, 

hogy az energia hivatal milyen konstrukcióban veszi át az energiát és hogy milyen források 

állnak az önkormányzat rendelkezésére. Ez a későbbiekben részletezésre kerül. 

 

2. A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának alátámasztása és a tervezett 

eredmények, hatások bemutatása 

A projekt közvetlen célja  a térség villamos energia fogyasztásának egy részének megújuló 

energiával - napelemes rendszerrel – történő kielégítése, a korábbi fosszilis energia alapú 

villamos energia termelés kiváltásával. 

A projekt közvetett céljai közé tartozik: a megújuló napenergia felhasználása által a 

környezettudatosság növelése; a térség károsanyag-kibocsátásának csökkentése; hazai 

előállítású energiával a hazai értékteremtés, Magyarország energetikai függetlenedésének 

elősegítése.  

A projekt eredménye, hogy a megvalósulandó naperőmű, növeli Magyarországi megújuló 

villamos energia termelését, hozzájárulva ezáltal az ország EU vállalásának teljesítéséhez.  
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A projekt pozitív környezeti hatásai között elsősorban az üvegház hatású gázok kibocsátásában 

jelentkeznek a fosszilis energiával szemben. A rendszer által évente, több-száz tonna CO2ekv 

mennyiségű káros anyag kibocsátás csökkenésével számolhatunk, a megvalósult rendszer 

méretétől függően.  

3. Összefoglaló táblázat a beruházásról 

 
Beruházás megnevezése Tervezési költség Építési költség Üzemeltetési költség Éves átlagos nyereség Teljes cash-flow 17év

I. 500kW naperőmű 8 MFt 185 MFt 1,5 MFt/év 20 MFt 153 MFt

II. 500kW naperőmű 8 MFt 185 MFt 1,5 MFt/év 20 MFt 153 MFt

Összesen 16 MFt 370 MFt 3 MFt/év 40 MFt 306 MFt

Az árak nettó árak, a mindenkori ÁFA-val terhelendők 

 

4. Villamos energia átvételi rendszer, jogi háttér 
 

Tájékoztató az új Megújuló Energia Támogatási Rendszerről (METÁR) 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 

2017. november 

 2017. január 1-jével életbe lépett a megújuló energiaforrásból előállított villamos 

energia támogatására szolgáló METÁR rendszer, ami a 2017 októberi és novemberi 

jogszabályi változások eredményeként kibővült és módosult. 

A korábbi kötelező átvételi rendszer (KÁT) keretében elnyert támogatási 

jogosultságokat a METÁR rendszer nem érinti. 

I. A vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 

1) 2007. évi LXXXVI. törvény - a villamos energiáról (a továbbiakban: VET) 

2) 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról (a továbbiakban: KR) 

3) 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet - a megújuló energiaforrásból származó 

villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra 

irányuló pályázati eljárásról (a továbbiakban: NFMR) 

4) 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet - a megújuló energiaforrásokból nyert 

energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához 

szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére 

vonatkozó részletes szabályokról (finanszírozási rendelet, a továbbiakban: FINR) 
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5) 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet - a megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia működési támogatásának mértékéről (a továbbiakban: MEKHR) 

6) 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet - a megújuló energiát termelő berendezések és 

rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások 

igénybevételének műszaki követelményeiről (a továbbiakban: MŰR) 

II. A METÁR főbb elemeinek ismertetése  

1. Jogosultság a METÁR támogatásra A METÁR keretében a villamos energiát 

megújuló energiaforrásból előállító erőművek támogathatóak, kivéve a 

háztartási méretű kiserőműveket1 , amelyekre továbbra is a „szaldó elszámolás” 

vonatkozik. A vegyes tüzelésű, illetve hulladékot égető erőművek a megújuló 

energiaforrásnak minősülő részre (tüzelőhő arányosan)2 kaphatnak csak 

támogatást. METÁR támogatásban olyan villamosenergia-termelés részesülhet, 

amely új beruházáshoz kapcsolódik és a beruházás kivitelezése a 

támogatás igénylésekor még nem kezdődött meg3. Olyan meglévő 

erőműegységek is igényelhetnek támogatást, amelyek jelentős – az eredeti 

kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy 

fejlesztésen esnek át.  

A már működő, biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek fenntartását 

célozza a barna prémium bevezetése. A barna prémiumra való jogosultságról a 

termelő kérésére a MEKH határoz.  

Az Európai Unióban valamely technológiát elsőként bemutató és jelentős, a technika 

aktuális állását meghaladó újítást képviselő projektek esetében lehetőség van 

kérelmezni a demonstrációs projektté minősítést. A demonstrációs projektek 

jogosultak lehetnek kötelező átvételre, ha a megvalósításhoz beruházási 

támogatásban is részesülnek.  

A METÁR keretében – a barna prémium kivételével – csak olyan erőmű 

támogatható, amely megfelel a MŰR szerinti követelményeknek. A 

feltételeknek való megfelelést a benyújtott kérelmekben a megfelelő 

dokumentumokkal (pl. inverterek és napelemek előírt szabványoknak való 

megfelelése) igazolni kell. Ezen túlmenően biomasszát vagy biogázt felhasználó 

                                           
1 KR 1. § (5) 
2 KR 4. § (1) 
3 KR 6. § (1) 
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erőmű csak akkor részesülhet kötelező átvételben vagy zöld prémiumban, ha 

alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt termelésre.4  

2. Támogatási kategóriák 

A METÁR keretében csak pályázati eljárás keretében lehet támogatást 

elnyerni az alábbi típusú erőműegységekben termelt villamos energiára5 :  

1) legalább 1 MW villamos teljesítőképességű erőmű, vagy  

2) szélerőmű, továbbá  

3) jelentős felújításon vagy fejlesztésen áteső, már működő erőműegység. A 

pályázati kiírás technológia-semleges, egy körös, a kiírási feltételeknek megfelelő 

ajánlatok között csak az induló támogatott árra tett ajánlat nagysága dönt. A 

pályázatok részletesebb kereteit az NFMR tartalmazza, a pályázatot az NFM 

felkérése alapján a MEKH fogja kiírni.6 A pályázatokon a kiírásban rögzített 

időtartamra (de legfeljebb 20 év) vonatkozó, zöld prémium típusú támogatási 

jogosultság nyerhető el, a nyertesnek minősített ajánlatokban szereplő induló 

támogatott ár mellett. Az ajánlati árak nem lehetnek magasabbak a KR 1. melléklet 

3. pontja szerinti árnak a KR 2. melléklete szerint indexált aktuális értékénél. Egyéb 

támogatás igénybevétele esetén a támogatási idő és mennyiség az egyéb 

támogatás intenzitásával arányosan csökken a KR 4. mellékletében meghatározott 

módon.  

A pályázatokon a pályázati kiírásokban rögzített mértékig a nem Magyarország 

területén létesített megújuló termelőegységek is részt vehetnek, ha az adott 

országgal megkötésre került a megfelelő nemzetközi szerződés. A pályázatok 

megnyitása kölcsönösség alapján történik. A külföldi telephelyen termelt villamos 

energiát a hazai megújuló statisztikában kell figyelembe venni.7 A megnyitás NFMR 

3. melléklete szerint kiszámított célértékét a MEKH minden év májusának 31. 

napjáig, továbbá a pályázatok kiírása előtt és után közzéteszi. A megnyitás adott 

pályázatra vonatkozó értékét a pályázati kiírás tartalmazza. Az előbbiekben 

                                           
4 KR 6. § (3) 
5 VET 7/B. § (3); KR 13. § (3); NFMR 18. § (8). Más esetekben is lehet a pályázaton indulni, 

de nem kötelező. 
6 NFMR 4. § (1)-(2) 
7 KR 1. § (2)-(4); NFMR 3. § (7)-(9). 
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részletezett pályázati megnyitást kivéve a METÁR a Magyarország területén 

létesített erőművekre vonatkozik.  

A zöld prémium típusú támogatási jogosultság az alábbiakat jelenti:  

 A termelő maga értékesíti az általa termelt villamos energiát.  

 A termelő tetszőleges mérlegkörhöz csatlakozhat, de a KÁT mérlegkörhöz nem.  

o Ennek megfelelően a termelő a menetrendtől való eltérésre olyan szankciót 

fizet, amiben a mérlegkör-felelősével bilaterális úton megegyezett.  

 A termelő a megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatra adott 

villamos energiáért az alábbi mértékű prémiumot kapja a MAVIR Zrt-től:  

o prémium = támogatott ár – referencia piaci ár, ahol  

 támogatott ár:  

 a pályázati eljárás esetén az ott benyújtott, nyertesnek 

minősített ajánlat szerinti ár KR 2. melléklete szerint tárgyévre aktualizált 

értéke  

 pályázati eljárás nélkül kiosztott támogatás (1 MW alatti erőmű, 

kivéve szélerőmű): KR 1. melléklet 3. pontja szerinti, KR 2. melléklete 

szerint tárgyévre aktualizált ár (ezek elérhetőek a MEKH honlapján)  

 referencia piaci ár8 : a HUPX másnapi piacán kialakuló órás árainak  

 naperőmű esetén a naperőművek termelésével súlyozott havi 

átlaga,  

 szélerőmű esetén a szélerőművek termelésével súlyozott havi 

átlaga,  

 egyéb esetben havi egyszerű számtani átlaga.  

 Nulla a prémium akkor, ha a HUPX másnapi piacának órás árai legalább 

6 órán keresztül negatívak.  

o A prémium kifizetéséhez szerződést kell kötni a MAVIR Zrt-vel.  

o A közcélú hálózatra adott villamos energia nem lehet nagyobb, mint az 

erőműegység termelésének önfogyasztással csökkentett értéke9.  

                                           
8 KR 15. §, konkrét értékeit a MAVIR Zrt. publikálja 
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Az 1 MW alatti erőművek esetén (a szélerőműveket kivéve) a pályázati 

részvétel nem szükséges a zöld prémium jogosultság megszerzéséhez. A zöld 

prémium típusú támogatásra való jogosultságot a MEKH-től lehet igényelni a 

MEKH honlapján közzétett módon. Kötelező átvételi jogosultság (METÁR KÁT) 

0,5 MW alatti erőművek (kivéve szélerőmű) és demonstrációs projektek részére 

igényelhető, az átvételi árakat a KR. 1. melléklete, a zónaidőket pedig a KR 3. 

melléklete tartalmazza. Ezen árak a KR 2. melléklete szerint indexálódnak, az 

aktuális értékeket a MEKH honlapján közzéteszi. A termelt villamos energiát a 

MAVIR Zrt. veszi át, az általa üzemeltetett KÁT mérlegkörhöz kell csatlakozni. A 

menetrendtől való eltérés esetére vonatkozó pótdíjfizetési szabályokat a KR 12. 

§-a tartalmazza. A pótdíjazási szabályok 2018. július 1-jétől megváltoznak a KR 

22-27. §-aiban ás az 5. mellékletében közzétett módon.  

A METÁR KÁT-ra jogosult termelők választhatják a zöld prémium típusú 

támogatást is, de utána a METÁR KÁT-ba már nem térhetnek vissza. A kötelező 

átvétel helyett zöld prémium típusú támogatást választó termelő esetében az 

alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi 

árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg, és a támogatás 

időtartama változatlan marad.10  

A támogatási idő és mennyiség, továbbá a megvalósítási határidő megállapítását 

a MEKHR 1., 2. , továbbá 10. és 11. melléklete szabályozza, az ezekben 

meghatározott értékeket ezen tájékoztató melléklete mutatja a 2017.12.31-ig, 

illetve a 2017.12.31 után hiánytalanul beérkezett kérelmek vonatkozásában. 

A támogatás mértékét a MEKH minden év november 1-jéig felülvizsgálja a 

következő évben hiánytalanul beérkező új kérelmekre vonatkozóan.  

Napelemes termelők esetében május 1-jéig és november 1-jéig kerülnek 

felülvizsgálatra a támogatási mértékek a következő naptári félévben hiánytalanul 

beérkező új kérelmek vonatkozásában.11  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MEKHR hatálybalépése (2017. 

november 9.) előtt benyújtott METÁR kérelmekre a 17/2016. MEKH 

rendelet szerinti feltételek vonatkoznak!  

                                                                                                                                            
9 KR 4. § (5)-(6) 
10 KR 3. § 
11 MEKHR 7. § 
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A kötelező átvételi és zöld prémium típusú jogosultságok támogatási időtartamai 

és mennyiségei a METÁR-on kívüli egyéb támogatás igénybevétele esetén az 

egyéb támogatás intenzitásával arányosan csökkennek (pl. 50%-os beruházási 

támogatás esetén a 25 év 12,5 évre). A támogatás intenzitásának 

meghatározási módját a KR 4. melléklete mutatja be. Támogatott hitel és 

kamattámogatás esetén a támogatás intenzitása a beruházó támogatás 

hiányában felmerülő pénzáramlásait alapul véve kerül meghatározásra.  

A MEKHR-ben nem szabályozott esetekre a MEKH egyedileg állapítja meg a 

támogatás időtartamát és a támogatás alá eső mennyiséget a kérelmező 

beadványa és a MEKHR-ben rögzített módszertan12 alapján. Ennek során a MEKH 

azt vizsgálja, hogy a projekt nettó jelenértéke 6,94%-os diszkontráta mellett 

mikor válik pozitívvá, figyelembe véve a jövőbeli várható piaci értékesítésből 

származó diszkontált pénzáramlást is mint maradványértéket. A vizsgálat során 

a MEKH indokoltsági vizsgálatot végezhet a benyújtott üzleti terven, esetleges 

módosításait határozatában indokolja.  

A barna prémium a biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek 

működőképességének fenntartását szolgálja. Értéke két módon határozható 

meg:  

1) A biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei alapján 

meghatározásra kerül a támogatott ár. A működési költségekbe bele kell érteni a 

hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.  

2) A fosszilis energiahordozó felhasználására is képes termelők esetén a 

biomassza vagy biogáz alapú termelés és a fosszilis alapú termelés költségeinek 

különbsége alapján meghatározásra kerül az alternatív barna prémium mértéke.  

a. Amennyiben az erőmű igazolható módon saját felhasználásra 

termelt villamos energiát a barna prémiumra való jogosultságának első 

megállapítása előtt, úgy az alternatív barna prémium kiszámításánál 

ezirányú kérelem esetén figyelembe veendő a korábbi saját felhasználási 

célú villamos energia mennyiség közcélú hálózatba történő betáplálása 

révén a rendszerhasználati és egyéb költségeken realizált megtakarítás 

elvesztése is.  

                                           
12 MEKHR 6. és 7. alcím 

mailto:bicomix@bicomix.hu
www.bicomix.hu


 

 

MSZ EN ISO 9001:2001  Verzió: 2017.03.01 

 

 

10.oldal 

Bicomix Kft. 
4090 Polgár, Táncsics út 39.sz. 

Tel/Fax (52)573-108; (40) 200-829 
Mobil: (30) 9-664-891 
E-mail: bicomix@bicomix.hu Web: 
www.bicomix.hu ISO 9001:2001 

b. A beruházások között az első évben ezirányú kérelem esetén 

figyelembe veendő a fosszilis tüzelőanyagot felhasználó erőműegységek 

esetében a biomassza vagy biogáz tüzelésre való átállítás indokolt 

beruházási költsége is, ha a beruházás kivitelezése a kérelem benyújtását 

megelőzően még nem kezdődött meg.  

A barna prémium mértékének MEKH általi megállapítása során annak mértéke 

nem lehet magasabb, mint a KR 1. melléklet 3. pont szerinti ár KR 2. melléklet 

szerinti aktuális indexált értékének 50%-a.13 A barna prémium mértékét a MEKH 

minden év november 1-jéig felülvizsgálja minden barna prémiumban részesülő 

erőműre.14  

A barna prémium kiszámításának módszertanát a MEKHR tartalmazza15. A 

biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a 

szennyvízkezelő létesítményben előállított gázt) előállított villamos energia 

esetében a MEKHR a támogatott ár konkrét mértékét is meghatározza, ami 

jelenleg az NFMR alapján maximálisan adható 27,61 Ft/kWh (15,79 Ft/kWh 

barna prémium + 11,82 Ft/kWh MEKHR szerint becsült piaci ár).  

5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű 

erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy a 

KR hatálybalépését követően a biomasszát a termelő honlapján közzétett nyílt 

pályázat keretében kell beszerezni. A pályázatok benyújtási határidejét követő 

munkanapon a termelő közjegyző jelenlétében bontja fel a pályázatokat, és a 

közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok 

lényeges adatait (különösen: pályázó neve, megnevezése, ajánlott mennyiség, 

ajánlott értékesítési ár).16  

3. A támogatás korlátai 

Az NFMR 1. melléklete az alábbi korlátokat határozza meg a 2026-ig kiosztható 

éves új támogatásokra:  

 Kötelező átvétel (METÁR KÁT): évente 1 Mrd Ft  

 Pályázat nélküli zöld prémium: évente 0,5 Mrd Ft  

                                           
13 NFMR 1. melléklet 3. pont 
14 KR 13. § (4) és MEKHR 11. § (5)-(6) 
15 MEKHR 6. alcím és 12. § 
16 KR 14. § (6) 
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 Pályázattal kiosztható zöld prémium: évente 1 Mrd  

A keretből adott évben ki nem osztott támogatás a következő évben kiosztható 

keretet növeli.17  

Az „éves új támogatás” mértékét az NFMR 2. melléklete szerint kell kiszámítani, 

gyakorlatilag az adott évben támogatási jogosultságot szerzők számára évente 

kifizetendő támogatás becslését jelenti. A támogatás becslésénél naperőművekre a 

csúcsidőszaki piaci árakat, egyéb esetekben az időben egyenletes „zsinór” piaci 

árakat kell figyelembe venni.  

Példa:  

 METÁR KÁT keret az adott évre: 1000 MFt  

 Az adott évben megállapításra kerül például 10 db 0,5 MW-os napelemes 

METÁR KÁT jogosultság az alábbiak szerint  

o KÁT ár: 31,58 Ft/kWh  

o Piaci ár:14 Ft/kWh  

o Éves értékesítés = 10db x 0,5 MW x 1,1 GWh/év/MW = 5,5 GWh/év  

 Ezek alapján az éves új támogatás: 

(31,58 Ft/kWh – 14 Ft/kWh) x 5,5 GWh/év = 97 MFt/év, azaz az adott évben 

még kiosztható METÁR KÁT keret 1000 - 97 = 903 MFt-ra csökken.  

Az NFMR 1. melléklet szerinti korlát eléréséig a pályázat nélkül kiosztható 

támogatásokra irányuló kérelmeket hiánytalan beérkezésük sorrendjében kell 

elbírálni. Kötelező átvételre vagy pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra 

irányuló kérelem fenti támogatási korlátokba ütközése miatti elutasítása esetén a 

kérelmező a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a MEKHR-ben 

történő kihirdetését követő egy hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy kéri 

beadványának az új feltételek melletti, 1. melléklet szerint a következő évre 

meghatározott korlát terhére történő elbírálását. Ebben az esetben az elutasított 

kérelem hiánytalan beérkezésének dátumát kell alapul venni a kérelem 

elbírálásánál.18  

                                           
17 NFMR 18. § (3) 
18 NFMR 18. § (7) 
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A kiosztott támogatási jogosultságokhoz és a beérkezett kérelmekhez tartozó 

összesített „éves új támogatás” értékeket a MEKH honlapján közzéteszi és ezt 

hetente aktualizálja19.  

Az NFMR 1. melléklet szerinti korlát elérése a már odaítélt METÁR támogatásokat 

nem érinti, csak további új támogatási jogosultságok nem kerülhetnek 

megállapításra.  

Barna prémium esetében az éves támogatási keret 20 Mrd Ft, azaz az éves új 

támogatás 2017 és 2026 között legfeljebb 20 Mrd Ft, ami évente csökken az előző 

években kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal.  

4. Kérelmezés  

A pályázatok kiírási dokumentációját legalább a beadási határidő előtt három 

hónappal közzé kell tenni, továbbá a MEKH hirdetményt tesz közzé magyar és angol 

nyelven a saját honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint legalább 

két országos napilapban. A hirdetmény közzétételén az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában történő közzététel napját kell érteni. A hirdetménynek tartalmaznia kell a 

kiírási dokumentáció elérhetőségét, a pályázat benyújtásának módját és határidejét, 

a kiíró megnevezését, valamint a kiírás tárgyát.20  

A kötelező átvétel és a pályázat nélkül elnyerhető zöld prémium kérelmezése 

esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy  

 A kérelmek 2017. november 10-től csak elektronikusan, a magyarorszag.hu 

ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül nyújthatók be.  

 A METÁR kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása 

szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor 

összevontan kell kezelni azokat a METÁR támogatásban részesülő 

termelőegységeket, amelyek21  

o a közös csatlakozási ponttal - magánvezetékre kapcsolódó termelők 

esetében kapcsolódási ponttal – rendelkeznek, továbbá  

o olyan azonos vagy szomszédos telephelyeken valósulnának meg, amelyek 

ugyanazon vállalkozás vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

                                           
19 NFMR 18. § (4) 
20 NFMR 5. § 
21 KR 5. § (3) 
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támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozásai 

használatában vannak.  

 A hiánytalan benyújtáshoz szükséges az illetékes hálózati engedélyes által 

jóváhagyott hálózati csatlakozási terv22, vízerőmű esetében pedig a 

környezetvédelmi engedély is23 .  

Barna prémium esetében a MEKH 5 évre állapítja meg a támogatási 

jogosultságot, de a barna prémium mértéke évente felülvizsgálatra kerül.  

A barna prémiumra irányuló kérelem első alkalommal leghamarabb a jogosultság 

igényelt kezdete előtt egy évvel nyújtható be. A barna prémiumra való 5 éves 

jogosultság további 5 évvel meghosszabbítható, a meghosszabbítás iránti igény 

a jogosultság lejártát legfeljebb egy évvel megelőzően nyújtható be.  

A barna prémiumra való jogosultságot elnyerő termelők kötelesek a jogosultság 

ideje alatt minden év július 31-ig beérkezően megküldeni a MEKH részére a 

tárgyévet követő 5 naptári évre szóló üzleti tervük aktualizált változatát, amiben 

a tárgyévet megelőző 5 év tényadatait és a tárgyév várható adatait is 

feltüntetik.24  

A demonstrációs projektté minősítés esetében be kell nyújtani a 

megvalósítási tervet, ennek részeként pedig különösen az alábbiakat:  

a) a technológia megnevezése és leírása;  

b) beépített teljesítőképesség;  

c) tervezett beruházási költség és üzleti terv;  

d) a projekt által az Európai Unióban elsőként bemutatott, a technika 

aktuális állását meghaladó újítás bemutatása;  

e) a technológia reprodukálhatóságának bemutatása.  

A MEKH a beérkezett kérelmet formailag és tartalmilag megvizsgálja, minek alapján 

a kérelmet elutasítja vagy szakvélemény kikérése céljából továbbítja az Európai 

Bizottságnak a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett. A kötelező átvételi 

                                           
22 KR 5. § (3) a) pontból fakadóan 
23 NFMR 18. § (9) 
24 NFMR 18. § (10)-(12) 
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jogosultság a demonstrációs projektté nyilvánítás és beruházási támogatás 

elnyerése után igényelhető.25  

A különböző ügytípusok kérelmezésének módját és kérelmezési űrlapjait a 

MEKH honlapján közzéteszi.  

A kötelező átvételre és pályázat nélkül elnyerhető zöld prémiumra vonatkozó 

kérelmeket csak 2017. november 10-től csak elektronikusan, a magyarorszag.hu 

ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmet 

meghatalmazott nyújtja be, úgy szükséges a meghatalmazást és a meghatalmazó 

aláírási címpéldányát papír alapon is eljuttatni a MEKH részére, legkésőbb a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg (kivéve, ha a meghatalmazás már korábban 

megküldésre került és továbbra is hatályos).  

5. Finanszírozás  

A METÁR keretében kiosztott támogatások finanszírozása a KÁT rendszer 

finanszírozásával azonos módon működik. A METÁR rendszer működtetéséhez 

szükséges költségek nagyságát a MAVIR határozza meg havonta a VET és a FINR 

alapján, majd ennek bevételekkel (pl. kötelezően átvett villamos energia HUPX 

értékesítéséből származó bevétele, pótdíjak) csökkentett mértékét a mérlegkör 

felelősökön keresztül az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult villamosenergia-

fogyasztókra allokálja az általuk vásárolt villamos energia arányában. A 

finanszírozásban résztvevő fogyasztók a MAVIR honlapján az adott hónapra 

közzétett Ft/kWh értéket fizetik meg.  

6. További információk 

http://www.mekh.hu/megujulo-tamogatasi-rendszer-metar 

http://www.mekh.hu/megujulo-tamogatasi-rendszer-metar-szerinti-tamogatassal-

kapcsolatoskerelem 

                                           
25 MEKHR 9. cím 
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Melléklet: A MEKHR-ben megállapított támogatási mértékek és megvalósítási idők  

A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek a MEKHR hatálybalépését követően benyújtott, 

2017.12.31-ig hiánytalanul beérkező kérelmekre 

  A B C D 

1. Technológia 

Támogatás 

időtartama 
Támogatás alá eső mennyiség 

Kereskedelmi üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló időtartam (év) 

év hónap 
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves 

mennyiség (kWh) 
Alapul vett teljesítőképesség típusa 

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5 

3. Hulladéklerakóból származó gáz 6 0 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2 

4. Napelem (fix) 20 0 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

5. Napelem (napkövetős) 20 0 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

6. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5 
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A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek a MEKHR 

hatálybalépését követően benyújtott, 2017.12.31-ig hiánytalanul beérkező kérelmekre 

  A B C D 

1. Technológia 

Támogatás 

időtartama 
Támogatás alá eső mennyiség 

Kereskedelmi üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló időtartam (év) 

év hónap 
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves 

mennyiség (kWh) 
Alapul vett teljesítőképesség típusa 

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5 

3. Hulladéklerakóból származó gáz 5 0 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2 

4. Napelem (fix) 20 0 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

5. Napelem (napkövetős) 20 0 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

6. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5 
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A kötelező átvételi jogosultságra vonatkozó támogatási értékek a MEKHR hatálybalépését követően benyújtott, 

2017.12.31. után hiánytalanul beérkező kérelmekre 

  A B C D 

1. Technológia 

Támogatás 

időtartama 
Támogatás alá eső mennyiség 

Kereskedelmi üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló időtartam (év) 

év hónap 
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves 

mennyiség (kWh) 
Alapul vett teljesítőképesség típusa 

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5 

3. Hulladéklerakóból származó gáz 5 9 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2 

4. Napelem (fix) 17 4 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

5. Napelem (napkövetős) 17 4 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

6. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5 
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A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatásra vonatkozó támogatási értékek a MEKHR 

hatálybalépését követően benyújtott, 2017.12.31. után hiánytalanul beérkező kérelmekre 

  A B C D 

1. Technológia 

Támogatás 

időtartama 
Támogatás alá eső mennyiség 

Kereskedelmi üzembe helyezésre 

rendelkezésre álló időtartam (év) 

év hónap 
1 kW teljesítőképességhez tartozó éves 

mennyiség (kWh) 
Alapul vett teljesítőképesség típusa 

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 25 0 6750 Névleges villamos teljesítőképesség 5 

3. Hulladéklerakóból származó gáz 4 9 7500 Névleges villamos teljesítőképesség 2 

4. Napelem (fix) 17 11 1100 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

5. Napelem (napkövetős) 17 11 1500 Beépített napelemek össz-teljesítőképessége 2 

6. Szilárd biomassza 25 0 6900 Névleges villamos teljesítőképesség 5 

A „D” oszlopok szerinti időtartam a támogatási jogosultság megállapításának dátumától számítandó. Egyéb esetekre a kereskedelmi üzem megkezdésének 

támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határideje 5 év a támogatási jogosultság megállapításától számítva.
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5. Jelenlegi helyzet rövid összefoglalása 

A 3. pontban részletezett átvételi rendszer 3 csoportba sorolható 

 500 kW alatti (jelenleg nincs nyitva) 

 1 MW (2 x 499.9kW) alatti(max:999,9kW), jelenleg is pályázható (az ár jelen 

pillanatban 32 Ft, ez úgy áll össze, hogy az önkormányzat eladja a termelt 

energiát az áramszolgáltatónak piaci áron (tőzsdei ár alatt 1-2 Ft-al és a 

MAVIR kiegészíti a 32Ft-ra. Egész pontosan annyival lesz kevesebb az 

átvételi ár a 32Ft-tól, amennyivel a tőzsdei ár alatt sikerült megegyezni az 

áramszolgáltatóval) Példa: 32Ft-14Ft(tőzsdei ár)+12,5Ft(áramszolgáltató 

átvételi ár)=30.5Ft 

 1 MW feletti (van lehetőség a pályázásra, de a rendszer megvalósítása 

lényegesen összetettebb és az átvételi ár kialakítása alku kérdése.  A 

kiinduló ár jelenleg 32 Ft és az nyer aki legalacsonyabb áron átadja a termelt 

energiát.) 

A fenti alternatívák közül a 2. az, ami az önkormányzat részére 

megvalósításre érdemes, ezért a továbbiakban a gazdasági számításoknál 

ez lett figyelembe véve. Mivel 2 db 500kW-os erőmű megépítése a 

céplkitűzés, így a számítások 1 db 500kW-os erőműre lettek kiszámolva, 

ezt az értéket kell 2-vel szorozni. 

6. Helyszín 
 

Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hrsz:3544/6-8,15 elhelyezkedő volt 

szemétlerakó, mely kihasználatlanság miatt a legjobb választás a napelempark 

megépítésére. 

A területen évekkel ezelőtt rekultiváció lett végrehajtva, mely még több évig zajlik. Ez a 

folyamat erősen befolyásolja az ingatlan hasznosíthatóságát. A területen több szonda 

fúrat található, melyen keresztül a rekultiváció folyamata kontrolálható. 
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A napelem tartószerkezet technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy ilyen területekre is 

telepíthető legyen naperőmű. Mivel ezeken a területeken nem lehet cölöpöket 

telepíteni, így csak a súlyozott tartószerkezet alkalmazása lehetséges. Ilyen típusú 

tartószerkezetet az S-Flex cég gyárt, mely Németországban székel és minden EU 

minősítéssel rendelkeznek. 

A súlyozott szerkezetnek és a 15o-os dőlésszögnek köszönhetően rendkívül gazdaságos 

a helykihasználás, így a szemétlerakó feltöltött része is bőven elegendő a 2 db 500kW-

os rendszer telepítésére. 

Vagyonvédelmi kerítés jelen pillanatban is létezi, de van ahol javítása, pótlása indokolt. 
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Méretezett helyszínrajz 

 

7. A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának 

rövid összefoglalása 
 

A beruházás keretében napelemek felhasználásával 2 db 498,5 kW névleges teljesítményű 

rendszer telepítése fog megtörténni, az egyidejű termelés nem haladja meg a 2 x 450 kW-ot. Az 

Európai Bizottság kalkulátora szerint a kiépítendő 2 x 498,5 kW névleges teljesítményű 

rendszertől a megadott fekvéssel jelen projekt keretében Szarvason átlagosan évi 1095600 kWh 

villamos energia értékesíthető várhatóan.  
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A számítás alapja: 

Az Európai Bizottság adatbázisából származó áramtermelés számítása 

 

Performance of Grid-connected PV  

PVGIS estimates of solar electricity generation 

Location: 46°51'31" North, 20°34'11" East, Elevation: 81 m a.s.l., 

 

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF  

 

Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon) 

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 8.8% (using local ambient temperature) 

Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.2% 

Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% 

Combined PV system losses: 24.1% 

Fixed system: inclination=15°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 1.00 31.1 1.22 37.8 

Feb 1.70 47.6 2.06 57.7 

Mar 3.14 97.3 3.96 123 

Apr 4.15 125 5.43 163 

May 4.43 137 5.95 184 

Jun 4.63 139 6.34 190 

Jul 4.65 144 6.44 200 

Aug 4.35 135 5.97 185 

Sep 3.35 101 4.45 133 

Oct 2.53 78.4 3.23 100 

Nov 1.46 43.9 1.82 54.7 

Dec 0.81 25.2 0.99 30.7 

Yearly average 3.02 92.0 4.00 122 

Total for year 1100 1460 
 

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m
2
) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m
2
) 

 

PVGIS © European Communities, 2001-2012 
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A tervezett erőmű közelében lévő E-ON mint egyetemleges szolgáltató által üzemeltetett 22 kV-os 

vezetéken, a közcélú hálózat üzemszerű, illetve nem üzemszerű (tartalék) üzemállapotában 

mindkét irányban meglévő, közeli transzformátor állomásokra csatlakozva, melyek környezetében 

az erőmű termelése fogadható. A szolgáltató állásfoglalása alapján a közcélú 22 kV-os KÖF 

hálózattól termelői tulajdonú kábelt kell fektetni az erőműben létesítendő 630 kVA-es 

transzformátor állomásig. 

A kiserőmű mezőgazdasági művelésből kivonásra kivett területen létesül. A napelemek fix 

tartószerkezeten, a talajtól 0,3-1 m távolságban, déli tájolással, vízszintesen a földfelszínnel 15°-

os dőlésszöget zárnak be. A tartószerkezet alumínium, az előregyártott építőelemekből (szerkezeti 

egységekből) a helyszínen összeszerelt szerkezet. Az egyes napelemtáblák sorba kapcsolásával 

stringet alakítanak ki. A keletkező stringeket DC-AC átalakítóra (inverterre) kapcsolják. Az 

inverterek típusa a részletes tervezés során lesz méretezéssel meghatározva. Az inverterek a 

szabadban a napelem tartószerkezeten elhelyezhető és rögzíthető, időjárásálló kompakt 

egységek. A telepített inverter egységek erősáramú kábellel egy inverter gyűjtő 

kapcsolószekrényekbe kerülnek bekötésre, melyek közvetlen összeköttetésben állnak a termelői 

transzformátor egység szekunder áramköri biztosítékaival. 
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Technológia folyamatábrája, gépspecifikáció, anyag és energia áramok feltüntetésével 

 

 

 

A megtermelt villamos-energia a 630 kVA-es transzformátor egységgel feltranszformálódik 0,4 

kV-ról 22 kV-ra. A 22 kV-os termelői kapcsoló és leválasztó egységnél helyezkedik el az átvételi 

mérést biztosító hiteles áram- és feszültségváltó. A mérőváltók táplálják az átvételi mérőműszert, 

és a távleolvasást biztosító GSM modemet. A kompakt transzformátor állomástól induló 22 kV-os 

275W 

Napelem modulok 

577,5 kW 

(2100 db) 

 

DC-AC átalakító 

inverter 

 

Egyenfeszültségű 
villamos energia 

Termelői 
vezeték 
22 kV 

Váltakozó 
feszültségű 

villamos 
energia 

Közcélú hálózat 

Transzformátor

állomás 

 

616 383 kWh/év 
villamos energia 

Napenergia 

1 460 kWh/m2 
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termelői vezeték részben légvezeték, részben – a közút környezetében lévő csatlakozási pontig 

földalatti kábel, amely védőcsőbe átvezetésre kerül az aszfaltozott út alatt. Az újonnan építendő 

betonoszlopon elhelyezett függőleges szakaszoló es a túlfeszültség levezető egység szerelvényein 

végződik. Ezen a ponton elhelyezésre kerülő oszlopkapcsoló lesz a naperőmű és a termelői 

vezeték csatlakozási pontja a 22 kV-os közcélú hálózaton. Az áram és a feszültségváltók második 

magjai biztosítják a telemechanikai (SCADA) rendszer jellel való ellátását. A védelmi berendezés 

fő egysége az NPU-FUV egység (újabb neve MainPro). Ez a berendezés latja el a lekapcsolást, ha 

a közcélú hálózat nem tudja fogadni a termelt villamos-energiát. Az inverterekkel együtt kiépített 

belső monitoring rendszer minden string áramkörét, és párhuzamosított gyűjtőket külön – külön 

figyeli. A monitoring rendszer működésének eredményeként válik a termelés ellenőrzötté, 

szabályozottá, válik minőségi termeléssé. A Kiserőmű önálló transzformátorral a közcélú hálózatra 

kapcsolódik a termelői vezetékkel.  

8. A projekt keretében létrehozott létesítmény fő üzemeltetési adatai 

A projekt keretében létrehozott solarmező üzemeltetési költsége éves szinten kb. 1,5 M Ft-ot 

tesz ki, mely egyrészt a napelem telep őrzési díja, másrészt a napelemek havária (pl. 

szélsőséges időjárás, szándékos rongálás stb.) esetén bekövetkező javítási költsége. A projekt 

vizsgált működési ideje során karbantartási költségek nem merülnek fel, mert a napelemek 

gondozásmentesek, a meghibásodásokra pedig 20 éves gyártói javítási garancia vonatkozik. 

Bérköltség, egyéb költségek nem jelentkeznek. 

9. A fejlesztés tervezett finanszírozásának és gazdaságosságának rövid bemutatása 

 

A projekt tervezett összköltsége 2 x 185 M Ft. A beruházás 2018-19. év folyamán belül 

megvalósul, az átadást követően a termelés elindul. A megtermelt villamos energiát a 

projektgazda az országos hálózatra értékesíti, az értékesítés árbevétele évi 2 x 21 M Ft. A projekt 

finanszírozását az önkormányzat saját hatáskörben biztosítja.   
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10. A megvalósítás tervezett ütemezése 

 Az előkészítési szakasz 2018. év közepén kezdődhet. 

o Áramszolgáltatói hozzájárulás igénylése (engedélyezve) 

o Döntéshozatal a megvalósításról 

o Projektmanager kiválasztása, ha szükséges 

o Tervezés, hatósági engedélyeztetés pályáztatása 

o Tervezés, hatósági engedélyeztetés 

o Kivitelezés pályáztatása 

 Kivitelezés 

o Építés 

o Próbaüzem 

o Átadás 
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11.  E.On hozzájárulás az erőmű létesítéséhez 
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12. A projektet megvalósító szervezet tömör bemutatása 

Szarvas Város Önkormányzata helyi költségvetési szerv. A projektgazda Szarvas Város 

Önkormányzata jelen projekt keretében jogosult az Áfa visszaigénylésére. A projektgazda a 

projekt lebonyolításhoz szükséges széleskörű műszaki-, gazdasági- és PR ismeretekkel rendelkező 

szabad humán erőforrás kapacitás híján külső projektmenedzsment szervezetet bíz meg a projekt 

megvalósítására. 

A projektmenedzsment külső szakértőkből áll össze: 
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1. Projektmenedzsment szervezet 

 Projekt menedzsment felügyelete – Projektgazda: Szarvas Város Önkormányzata (belső) 

 Általános projekt menedzsment és műszaki szakértő: ………………….. (külső) 

 Pénzügyi szakértő: ……………… (külső) 

2. Műszaki ellenőr 

  

1.1. A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra 

 

 

 

Szarvas Város Önkormányzata 
  

 

 
 
Műszaki ellenőr 

Külső Projekt 
Menedzsment szakértők: 
 Műszaki – 

környezetvédelmi szakértő 
 Pénzügyi szakértő 
 

 
Kivitelező cég 

PR 
(tájékoztatás, nyilvánosság) 
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13. Gazdaságossági számítások 

 

A kalkuláció 1 db 500 kW-os erőműre lett elvégezve, de mivel itt 2 db készül a várható 

költségeket és eredményeket duplán kell számításba venni. 

 

A számítás hitel nélküli saját finanszírozással készült 

 

 
 

A rendszer veszteségek és önfogyasztás kiküszöbölése érdekében a napelemek 

darabszámát meg kell növelni, hogy a teljes átadható villamos energia rendelkezésre 

álljon. Ez a gyakorlatban 10-20% itt 2100db 275W-os napelemmel lett számolva, ezért lett 

a teljesítmény 577,5kW. 

 

  

577,5 kWp

0,32 MFt/kW 185 MFt

27% 185 MFt

0% Diszkontált hozadékösszeg 283 MFt

1 100 kWh/kWp

30,5 Ft

2,0%

0,8%

1,5 MFt

0 év 20 MFt

2,5% 153 MFt

2,0% 0

Év
Termelés

(MWh)

Becsült áramár

(Ft/kWh)

Éves

bevétel

(MFt)

Éves

fenntartás 

(MFt)

Tőke-

törlesztés 

(MFt)

Kamat-

törlesztés

(MFt)

Fennmaradó 

tőketartozás

(MFt)

Éves 

nyereség

(MFt) 

Összes 

nyereség 

(MFt)

Cash-

flow

(MFt)

Diszkontált 

éves 

hozam

Diszkontált 

összes 

hozam

1 635 30,5 19,4 1,50 0,0 0,0 0,0 17,9 17,9 0,0 17,9 17,9

2 631 31,1 19,6 1,53 0,0 0,0 0,0 18,1 36,0 0,0 17,4 35,3

3 626 31,7 19,9 1,54 0,0 0,0 0,0 18,3 54,3 0,0 17,3 52,5

4 622 32,4 20,1 1,55 0,0 0,0 0,0 18,6 72,9 0,0 17,2 69,7

5 618 33,0 20,4 1,57 0,0 0,0 0,0 18,8 91,7 0,0 17,0 86,8

6 613 33,7 20,7 1,58 0,0 0,0 0,0 19,1 110,8 0,0 16,9 103,7

7 609 34,3 20,9 1,59 0,0 0,0 0,0 19,3 130,1 0,0 16,8 120,5

8 605 35,0 21,2 1,60 0,0 0,0 0,0 19,6 149,7 0,0 16,7 137,2

9 601 35,7 21,5 1,62 0,0 0,0 0,0 19,8 169,5 0,0 16,6 153,8

10 596 36,5 21,7 1,63 0,0 0,0 0,0 20,1 189,6 4,8 16,5 170,3

11 592 37,2 22,0 1,64 0,0 0,0 0,0 20,4 210,0 25,2 16,4 186,7

12 588 37,9 22,3 1,66 0,0 0,0 0,0 20,6 230,7 45,9 16,3 203,0

13 584 38,7 22,6 1,67 0,0 0,0 0,0 20,9 251,6 66,8 16,2 219,2

14 580 39,5 22,9 1,68 0,0 0,0 0,0 21,2 272,8 88,0 16,1 235,2

15 576 40,2 23,2 1,70 0,0 0,0 0,0 21,5 294,2 109,4 16,0 251,2

16 572 41,0 23,5 1,71 0,0 0,0 0,0 21,8 316,0 131,2 15,8 267,0

17 568 41,9 23,8 1,72 0,0 0,0 0,0 22,0 338,0 153,2 15,7 282,8

HAVI BEVÉTEL

A rendszer teljesítménye: 577,5 kW

METÁR ár: 30,5 Ft/kWh

Hónap 1 kW havi hozama Összhozam kWh/hó Összhozam Ft/hó

jan 36,7 21 194                 646 425           

feb 56,3 32 513                 991 654           

márc 103 59 483                 1 814 216        

ápr 127 73 343                 2 236 946        

máj 136 78 540                 2 395 470        

jún 137 79 118                 2 413 084        

júl 144 83 160                 2 536 380        

aug 138 79 695                 2 430 698        

szept 104 60 060                 1 831 830        

okt 84,2 48 626                 1 483 078        

nov 47,1 27 200                 829 608           

dec 29,5 17 036                 519 606           

1142,8 659 967               20 128 994      

Kalkulatív (diszokont) kamatláb

Hitel futamidje Éves átlagos nyereség

Hitel kamata Teljes cash-flow

Rendszer teljesítménye 

Rendszer nettó KW ára Rendszer nettó ára

ÁFA Saját erő

Éves fenntartási költség

Hitel aránya

Napelem fajlagos hozam 

METÁR nettó

Éves infláció

Éves termeléscsökkenés
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A projekt környezetvédelmi jelentősége  
 

Az ÜHG kibocsátás csökkentés mértékének alátámasztása 500kW erőmű esetében 

 

A projekt keretében megvalósuló beruházás eredményeképpen 2221,2 GJ/év megújuló 

energiafelhasználás növekedés történik. 

A projekt segítségével elérhető ÜHG kibocsátás csökkentés a megújuló energia felhasználással 

kiváltott fosszilis energiahordozó megtakarításból adódik.  

 

Az évi 616 383 kWh/év megújuló villamos energia értékesítésből adódó ÜHG kibocsátás 

csökkenés az EGM táblázat 09_IND munkalapjának 3. táblázata alapján 696 t CO2ekv/év.  

A kibocsátás-változás együtthatókat figyelembe véve ennek részletes számítása a következő: 

CO2-ra: 659 967  kWh/év * 0,93 kg/kWh / 1000 kg/t = 613 t/év CO2 kibocsátás csökkenés. 

NOx-ra: 659 967 kWh/év * 0,0006 kg/kWh = 396 kg/év NOx kibocsátás csökkenés, ami 0,370 t * 

8 = 2,96 t/év CO2ekv kibocsátás csökkenésnek felel meg. 

Ez összesen 613 t + 2,96 t = 696 t/év CO2 kibocsátás csökkenést jelent. 

 

A fosszilis energiahordozó alapú villamos energia felhasználás csökkenéséből adódó további 

károsanyag-kibocsátás a következő: 

SO2-ra: 659 967  kWh/év * 0,0004 kg/kWh = 264 kg SO2 kibocsátás csökkenés. 

Szilárd szennyezőre: 659 967 kWh/év * 0,00002 kg/kWh = 13,2 kg szilárd szennyező kibocsátás 

növekedés. 

A projekt kalkulált költsége 185 000 000 Ft, így az 1 tonna éves ÜHG kibocsátás csökkenésre 

vetített elszámolható költség: 185 000 000  Ft / 696 t CO2ekv/év = 266 ezer 

Ft/tCO2ekv/év. 

 

 

  

mailto:bicomix@bicomix.hu
www.bicomix.hu


 

 

MSZ EN ISO 9001:2001  Verzió: 2017.03.01 

 

 

36.oldal 

Bicomix Kft. 
4090 Polgár, Táncsics út 39.sz. 

Tel/Fax (52)573-108; (40) 200-829 
Mobil: (30) 9-664-891 
E-mail: bicomix@bicomix.hu Web: 
www.bicomix.hu ISO 9001:2001 

1.2. A projekt által okozott környezeti terhelés 

A projekt minden szempontból a leginkább környezetbarát megoldások közé tartozik. 

A beruházás a 314/2005. Korm. rendelet alapján nem szerepel a környezetvédelmi 

vizsgálat/hatástanulmány készítésére kötelezett tevékenységek között. 

- Légszennyezés 

A rendszer kiépítése alapvetően fémszerkezet szerelésből és elektromos bekötésből áll, így a 

telepítés során légszennyezés nem történik. 

A rendszer működése és felszámolása során légszennyezés szintén nem történik. 

- Talaj- és felszín alatti vízszennyezés 

A rendszer telepítése tereprendezésben és a tartószerkezet megépítésében merül ki, így ezzel 

kapcsolatban földtani közegre vagy felszín alatti vízre vonatkozó jelentős környezeti hatással nem 

kell számolni.  

A kiserőmű működése és felszámolása során talaj- és felszín alatti vízszennyezés nem lép fel.  

- Szennyvízkibocsátás 

A rendszer kiépítése és üzemelése során szennyvízkibocsátás nem várható. A telepnek 

technológiai és szociális vízigénye nincs.  

A telepen keletkező tiszta csapadékvíz a burkolatlan felületeken elszikkad. 

- Zajkibocsátás 

A rendszer kiépítésekor és felszámolásakor minimális zajhatással számolhatunk, azonban annak 

mértéke csekély. Az üzemelés alatt zajterheléssel egyáltalán nem kell számolni. 

 

1.3. Hulladékgazdálkodási hatás  

Megvalósítás során keletkező hulladékok 

Jelen esetben egy szokásos építésnél fajlagosan várhatóan jóval kisebb mennyiségben 

keletkeznek építési hulladékok. Az építés során keletkező hulladékokat az előírásoknak 

megfelelően tárolják és ártalmatlanítják, ebből eredően környezetszennyezéssel vagy 

veszélyeztetéssel nem kell számolni. 
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Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók 

számából becsülhető. A munkaterületen egy időben dolgozók száma jelenleg még nem ismert, 

mivel ezt a kivitelező erőforrás- és ütemterve fogja meghatározni, átlagban tevékenység során 

keletkező szilárd hulladék maximális mennyiségét napi 3 l/fő-vel számolhatjuk. Fontos 

megjegyezni, hogy a 8-10 órás napi munkavégzés mellett feltehetőleg ennél a mennyiségnél is 

kevesebb kommunális hulladék fog keletkezni. 

 

A kommunális hulladékok gyűjtésére javasolható 1-2 db, acélkeretre erősített, műanyag fedéllel 

ellátott műanyag zsák alkalmazása. Ezt a műszakok végén a műszakvezető gépjárművén a 

központi telephelyre szállíthatja.  

 

A keletkező kommunális hulladékok besorolása a következő: 

 kommunális jellegű szilárd hulladék (EWC kód és megnevezés: 20 03 01 - egyéb települési 

hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) 

 

Az építési hulladékok elszállításáról és szakszerű újrahasznosításáról vagy lerakásáról a majdani 

kivitelezőnek kell gondoskodni. A kivitelezés során nem tudjuk a hulladékként jelentkező 

mennyiséget pontosabban megadni. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3.§ szerint: 

„(6) Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az I. sz. 

melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-

ban foglalt kötelezettségek alól.” 

Mivel a tervezett létesítmény építése során az építési és bontási hulladék mennyisége várhatóan 

az egyik csoportban sem éri el az I. sz. melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi 

küszöbértéket, az építtető mentesül az építési hulladék tervlap elkészítésének kötelezettsége alól. 

Élettartamon belül keletkező hulladékok 

A projekt során felhasználásra kerülő, garanciális élettartam ideje alatt meghibásodott 

napelemeket a beszállító cseréli, a hibás napelemcellákról, mint hulladék ártalmatlanításáról pedig 

gondoskodik. 

A beruházás megvalósítása és a napelemek élettartama alatt nem keletkezik veszélyes hulladék, a 

napelemek által nincs hulladék vagy szennyezést okozó kibocsátott anyag, így működésük és 

élettartamuk alatt a környezetet nem terhelik.  
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Életciklus végén keletkező hulladékok 

A napelemek alumíniumból, üvegből és szilíciumból készülnek, mindhárom anyag természetes, 

újrafelhasználó alapanyag. Így az élettartam végén keletkező napelem hulladékok alumíniumra, 

üvegre és szilíciumra bontható, újrahasznosításra megfelelő.  

A vezetékek és az inverter más elektronikai eszközökhöz hasonlóan nagyrészt újrafelhasználható 

elemekből állnak.  

A tartószerkezetből keletkező hulladék elszállításáról, kezeléséről, ill. ártalmatlanításáról Pályázó a 

mindenkor érvényes jogszabályoknak, környezeti előírásoknak megfelelően gondoskodik. 
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Projekt pozitív környezeti hatásainak számszerűsítése 

A projekt pozitív környezeti hatásai között elsősorban az üvegház hatású gázok kibocsátásában 

jelentkeznek a fosszilis energiával szemben. A számszerűsíthető káros anyag kibocsátás 

csökkenése mellett a napelemmel termelt villamos energia jelentősége, hogy használatuk 

összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, szemben a fosszilis energiaforrások 

használatával nem okoznak halmozódó káros hatásokat.  

A napenergia segítségével termelt villamos energia hasznosítása lehetőséget ad arra is, 

hogy az ember saját maga állítsa elő villamos energiájának nagy részét. Ahogyan a többi 

megújuló erőforrás is, hosszú távú megoldást jelentenek az emberiség 

energiaszükségleteinek a kielégítésére. A napenergia előreláthatólag a meteorológiai 

szempontoknak megfelelően korlátlanul áll rendelkezésünkre. 

Felszerelése gyors és egyszerű, nem jár hulladékkeletkezéssel. 

A napelemek élettartama hosszú, 25 évre becsülhető. Ez idő alatt semmiféle hulladék 

keletkezésével nem kell számolni. Működése során hangtalan, nem jár zajkibocsátással. Tiszta 

technika, öntisztító módon üzemel. Szintén nem várható talaj-, víz, valamint levegőszennyezés 

sem. 

Összességében elmondható, hogy a projekt során a napenergia használatával meglehetősen tiszta 

technológia alkalmazása valósul meg, melynek környezeti hatásai igen kedvezőek. 
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Kockázatelemzés  
Kockázatok és kezelési stratégiájuk a projekt megvalósulása során 

 Kockázatok megnevezése Kockázat 

realizálódásának 

lehetséges oka 

Hatás Kockázatkezelési stratégia/intézkedés A 

bekövetkezés 

valószínűsége 

1. Technológiai kockázatok 

1.1. Technológia újdonsága, 

gyakorlati tapasztalatok hiánya 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.Technológia természetéből 

származó kockázat (pl. geotermia: 
fluidum hőmérséklete, sótartalma– 

fúrás előtt; stb) 

Technológia újdonsága 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 

A kivitelezés során nem 

várt események 

bekövetkezése 

 
 

 

 

 

 

- 

Költségnövekedés, 

beruházás 

időtartamának 

növekedése 
 

 

 

 

 

 

- 

Megfelelő tapasztalattal rendelkező 

kivitelező megválasztása; 

a projektben részt vevők körültekintő 

kiválasztása; 
mérnöki tanácsadói tevékenység 

igénybevétele; 

napelem gyártó cég hosszú távú 

garanciája. 

 

A technológia természetéből adódó 

kockázat a megvalósítás során nem 

jelentkezik. A kivitelezés egy része 

betonozás, a többi pedig gépészeti 
szerelés. 

Alacsony 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 

2. Pénzügyi/gazdasági 

kockázatok 

2.1 Beruházási költségek 

változásának lehetősége, lehetséges 

okai, sebessége, hatása. 

2.2. Beruházás időben elhúzódása 

2.3 Vannak-e a pályázat 

végrehajtását potenciálisan 

veszélyeztető körülmények, pl. 
hosszú lejáratú kötelezettségek 

vagy vagyonjogi perek? 

Beruházási költségek 

változásának 

lehetősége, lehetséges 

okai, sebessége, hatása 

 

 

 

 

Beruházás időben 
elhúzódása 

 

 

 

 

A megvalósítás során 

felmerülhetnek nem 

várt költségek 

 

 

 

 

 

 
Időjárási események, 

egymásra épülő 

munkafolyamatok 

csúszásának 

lehetősége; 

beszállító kései/hibás 

teljesítése 

 

Költségnövekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházás 

időtartamának 

növekedése 

 

A beruházási költségek a jelenleg 

legnagyobb körültekintés mellett ettek 

meghatározva, figyelembe véve a korábbi 

hasonló jellegű beruházások költségeit, 

illetve a világpia2n bekövetkezett 

árváltozásokat is, így nem várható 

jelentősebb eltérés a tervezett 

költségekhez képest a beruházás során. 

 

A késések, csúszások valószínűsége 

nagyobb, mint a többi kockázaté, ugyanis 

az egymásra épülő munkafolyamatok 

esetében elképzelhető a megvalósítás 

során csúszás, mely azonban előrelátható 

mértékig be van építve az ütemezésbe. 

Megfelelő tapasztalattal rendelkező 

beszállító megválasztása. 

Alacsony 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reális 
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3. Intézményi/szabályozói 

kockázatok  

Tulajdonviszonyból 

származó kockázat 

Tulajdonviszonyból 

származó kockázat 

Beruházás 

időtartamának 

növekedése 

Bérleti szerződés körültekintő megkötése Nagyon 

alacsony 

4. 4. Egyéb      
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Napelem-park telepítésének egy lehetséges technikai magvalósítása 
 

Mivel a rendelkezésre álló helyszín nagyban meghatározza a napelemek telepítési 

technológiáját, ennek megfelelően egy ide alkalmas megoldás kerül bemutatásra. 

 

A technológia lényege, hogy a telepítés nem jár talajmegmunkálással, csak esetleg 

vegyszeres gyomirtással.  

 

A tartószerkezet gyártója az S-Flex GmbH. Németország. 

 

2 x 577,5kW, 2 x 2100db/275W napelem kiosztása 

 

 
 

 
A telepítést megelőzi egy kaszálás és egy gyomirtás, majd leterítésre kerül egy geo-

textiliához hasonló szőnyeg, ami megakadályozza a gyomnövények megjelenését. A 

napelem sorok között 574mm a távolság, így könnyen megközelíthető bármelyik 

napelem és a rekultivációs folyamatot ellenőrző szonda furatai. A napelemek a talaj fölött 

30 cm –re helyezkednek el vízszintesen. A napelem szerkezet rögzítése súlyozással 

történik. Előzetes kalkuláció szerint 2686 db egyenként 8 kg beton téglatestre van 
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szükség, melynek súlya 21488 kg. 12db napelemenként van egy megszakítás a 

hőtágulás miatt. A napelemek esetleges tisztításához, cseréjéhez nincs szükség darura, 

létrára, a földről kényelmesen elérhetőek. A napelemek kábelezése a föld felett történik. 

 

Az inverterek típusa és mennyisége a konkrét tervezésnél lesz méretezéssel 

meghatározva. 

Az inverterek és a trafóház elhelyezése a konkrét tervezéskor lesz kijelölve. 

 

Inverter elhelyezési megoldás minta.  

 
630kVA –es trafóállomás minta 
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