A nemzeti fejlesztési miniszter
…./2017. (…. ….) NFM rendelete
a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok
módosításáról
A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.)
NFM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2)
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a
prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM
rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2)
bekezdés 23. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.)
NFM rendelet módosítása
1. §
A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.)
NFM rendelet [a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet] 1. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1. § (1) Az e rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból
energiát termelő rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek beszerzése, működtetése,
üzemeltetése hazai vagy európai uniós támogatási forrásból valósul meg.
(2) E rendelet előírásait nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésekor már működő
termelőegységek esetében.”

1. A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás
korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
2. §
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A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a
prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM
rendelet [a továbbiakban: 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet] 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
( E rendelet alkalmazásában)
„c) Eredeti kezdeti beruházási költség: az erőműegység első - a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Számt.) 52. § (2) bekezdése szerinti - üzembe helyezésének
időpontjában vett, a Számt. 47-51. §-a szerinti eredeti bekerülési érték Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexek alkalmazásával kiszámított jelenértéke.
d) Éves új támogatás: az az adott évben vagy adott pályázaton odaítélt, adott kategória
szerinti támogatási jogosultságok támogatás odaítélésének évére vonatkozóan a 2. melléklet
szerint kiszámított éves támogatástartalmainak összege.”
3. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„i) Pályázó: a hirdetmény és a kiírási dokumentáció alapján támogatási jogosultságot (a
továbbiakban: jogosultság) szerezni kívánó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti,
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, valamint külföldi
telephelyű gazdálkodó szervezet, önkormányzat.”
4. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) E rendelet alkalmazásában a szélerőműparkok, valamint a naperőműparkok bővítése
esetén – a (3) bekezdéstől eltérően – az adott szélerőműparkhoz vagy naperőműparkhoz
tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy erőműegységként értelmezni.
5. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(E rendelet alapján olyan erőműegységekkel lehet pályázni működési támogatásra, amelyek a
megújuló energiaforrásból termelnek villamos energiát, és)
„b) olyan meglévő erőműegységek, amelyek jelentős - az eredeti kezdeti beruházási költség
50%-át meghaladó költségű - felújításon vagy fejlesztésen esnek át a termelőképesség
megőrzése vagy növelése érdekében.”
6. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) A Hivatal e rendelet szerinti eljárására - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a VET
168. § (2)-(3), (9)-(13) és (17) bekezdését, valamint az e rendeletben nem szabályozott egyéb
kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a
továbbiakban: Ákr.) kell alkalmazni.”
7. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal e rendelet szerinti eljárása során nem alkalmazható az Ákr. II. fejezetének 4-8.,
11. és 16. címe, V., VI. és XI. fejezete, felfüggesztésére, szünetelésére, a függő hatályú
döntésre, az egyezségi kísérletre és az egyezségre, a szakhatóságra, az igazolási kérelemre, az
idézésre, az elővezetésre, a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó rendelkezései.”
8. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. §-a a következő (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) Külföldi telephelyen termelt villamos energia termelője jogosult a támogatás
elnyerésére az adott évi pályázatokon beszerezhető villamosenergia-mennyiség 3. melléklet
alapján meghatározott mértékig, amennyiben fizikai összeköttetés lehetséges.
(8) A (7) bekezdés szerinti megnyitási mértéke évente aktualizálásra kerül a 3. mellékletben
foglaltak szerint, melyet a Hivatal a tárgyévet megelőző év májusának 31. napjáig honlapján
közzé tesz.
(9) A (7) bekezdés szerinti megnyitási mértéke a 2017. és 2018. évekre 12%.”
9. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A pályázatok technológiasemleges formában kerülnek kiírásra.
(2) A Hivatal a pályázatokat a miniszter felkérésére írja ki. A Hivatal megkeresésére a
pályázatok kiírását megelőzően az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös tekintettel az
alábbiakra:
a) kiírandó mennyiség és esetlegesen a hozzá kapcsolódó, kiosztható éves új támogatásra
vonatkozó korlát;
b) a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidők valamennyi pályázóra vonatkozóan.
(3) A induló támogatott ár nem lehet magasabb a megújuló energiaforrásból termelt
villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet(a
továbbiakban: Metár kormányrendelet) 1. melléklet 3. pontja szerinti ár Metár
kormányrendelet 3. melléklete szerint indexált aktuális értékénél.
(4) A (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően más korlátok nem érvényesíthetőek a
pályázaton beszerzendő mennyiségek, a kiosztható éves új támogatások, a benyújtott ajánlati
árak vonatkozásában.
(5) A működési támogatásokra vonatkozó pályázati kiírás a megújuló energiaforrásból
előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia éves mennyiségét veszi alapul,
amelynek mértkegysége kWh. Az adott évben kiosztható éves új támogatási jogosultságokra
vonatkozó korlátokat az 1. melléklet tartalmazza.
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(6) A pályázati eljárásban csak a pályázati kiírásban meghatározott korlátok eléréséig
fogadhatók el az ajánlatok, a pályázatokhoz megadott ajánlati árak sorrendjében. A
legmagasabb ajánlati árnál magasabb ajánlatok nem vehetőek figyelembe.
(7) A pályázati eljárás nyertesei az ajánlati árukkal azonos induló támogatott ár alapján
jogosultak támogatásra.
(8) Az ajánlati biztosítékot és a teljesítési biztosítékot azonos elv alapján,
megkülönböztetéstől mentesen kell megállapítani az egyes technológiákra és pályázókra.”
10. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell)
„a) a pályázati eljárás során kiosztható támogatási jogosultságokat, valamint a 4. § (2) és
(3) bekezdése szerint meghatározható korlátozó feltételek adott pályázatra vonatkozó
értékeit,”
11. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az
alábbi kizáró okok)
„1. a hirdetmény közzétételének napján, illetve a benyújtási határidő napján a Hivatallal
(külföldi pályázó esetén a releváns szabályozó hatósággal) szemben lejárt határidejű
eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési kötelezettség,”
12. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az
alábbi kizáró okok)
„9. nem új beruházással létesítendő erőműegységből kívánja a támogatás alá eső villamos
energiát megtermelni, kivéve, ha ezen erőműegység továbbműködtetéséhez az eredeti kezdeti
beruházási költség legalább 50%-át kitevő jelentős felújítás vagy fejlesztés szükséges vagy az
eredeti kezdeti beruházási költség legalább 50%-át kitevő új beruházás a teljesítőképesség
növelésére irányul,”

13. §
(1) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
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(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az
alábbi kizáró okok:)
„15. olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,”
(2) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A pályázati eljárás során a pályázó nyilatkozik, hogy nem állnak fenn vele szemben az
alábbi kizáró okok:)
„18. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6)
és (7) bekezdései szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.”
14. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (2)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések
lépnek, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A pályázónak meg kell felelnie a Metár kormányrendelet prémium típusú támogatás

nyújtására vonatkozó feltételeinek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okokra vonatkozóan a pályázó a
pályázati eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott adatokat a
nyilvántartó szervezetek a Hivatal részére átadják.
(4) A pályázatból kizárandó a pályázó, ha
a) az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott valamely kizáró okról nem nyilatkozik,
b) a pályázatában az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, a verseny
tisztaságát veszélyeztetve, hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
c) a kiírási dokumentáció szerinti határidőben nem igazolta az ajánlati biztosíték
rendelkezésre állását.”
15. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pályázó az elnyert támogatási jogosultság időtartama alatt nem felel meg a
pályázati feltételeknek, akkor a meg nem felelés időtartamára támogatási jogosultságát a
Hivatal határozatban felfüggeszti. A feltételeknek való meg nem felelés utólagos
megállapítása esetén a pályázó a támogatási jogosultságát elveszíti azon időszakra, amelyre a
feltételek nem teljesülnek, és az általa ezen időszakra kapott támogatás jogosulatlannak
minősül.”

16. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A pályázatokat a kiírási dokumentációban foglalt módon kell a Hivatalnál
előterjeszteni.”
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17. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás időtartama legfeljebb 20 év, pontos időtartamát a kiírási dokumentáció
határozza meg, amely érték egyéb állami támogatás esetén a Metár kormányrendelet szabályai
szerint csökken. A támogatás időtartamát a kiírásban szereplő minden kategóriára egységesen
kell meghatározni.”

18. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha utólag kiderül, hogy a döntést valamely pályázó tisztességtelen módon befolyásolta,

akkor támogatási jogosultságát elveszíti, és az általa ezen időpontig kapott támogatás
jogosulatlannak minősül, amelynek megállapítására és visszafizetésére Metár
kormányrendelet 19. §-a irányadó.”
19. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A Hivatal - az Értékelő Bizottság a 12. § (5) bekezdésben meghatározott összefoglaló
értékelését követő 5 munkanapon belül - határozatban állapítja meg)
„b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyerteseit, valamint az érvénytelen pályázatok
benyújtóit.”
20. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A Hivatal határozatban megállapítja a nyertesekre vonatkozóan)
„c) a támogatás időtartamát a kiírási dokumentáció szerinti támogatási időtartam és a
nyertes pályázó által igénybe vett egyéb támogatások alapján,”
21. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pályázó a támogatási jogosultság elnyerését követően a pályázati eljárás során
figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, úgy azt köteles 8 napon belül
bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni a működési támogatás időtartamának Metár
kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elnyert egyéb állami
támogatásra vonatkozó hiteles dokumentumokat.”
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22. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyertes pályázatban szereplő támogatási jogosultság a Metár kormányrendelet
szerinti indexáláson kívül kizárólag a figyelembe vett egyéb állami támogatások
megváltozása esetén módosítható. Az egyéb állami támogatás változása esetén a támogatás
időtartamát (és ezzel arányosan a támogatás alá eső mennyiséget) a Metár kormányrendelet
előírásai szerint kell módosítani.”
23. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A kiosztható éves új támogatásra az 1. melléklet felső korlátot határoz meg.
(2) A kötelező átvétel és a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium, valamint barna
prémium típusú támogatás esetében az 1. melléklet szerinti korlátok eléréséig a kérelmeket
beérkezési sorrendben kell elbírálni. A beérkezett kérelmekről a Hivatal legalább hetente
aktualizált tájékoztatót tesz közzé a honlapján.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem akkor minősül beérkezettnek, amennyiben az
hiánytalanul kerül benyújtásra. Ha a Hivatal a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, abban az
esetben a kérelem akkor minősül beérkezettnek, ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott
kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.
(4) Ha a kötelező átvételre vagy a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra vagy
barna prémiumra irányuló kérelem az 1. mellékletben a beérkezés évére vonatkozó korlátba
ütközik, akkor a Hivatal a kérelmet elutasítja.
(5) Kötelező átvételre vagy pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémiumra irányuló
kérelem (4) bekezdés szerinti elutasítása esetén a kérelmező a következő évre vonatkozó
támogatási mértékeknek a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési
támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben 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 a (4)
bekezdés szerint elutasított kérelem beérkezésének dátumát kell alapul venni a kérelem
elbírálásánál.”
24. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint
módosul.
25. §
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2. számú melléklete az 2. számú melléklet szerint
módosul.
26. §

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
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Az 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a 3. számú melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
27.§
Hatályát veszti a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés g) pontja és a
b) 19. § (3)-(4) bekezdései.

2.

A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási
módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.)
NFM rendelet módosítása
28. §

A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet [a
továbbiakban: 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet] 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„1. KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia kötelező átvétele, a vonatkozó kormányrendelet alapján létrehozott eljárásrend
szerint;”
29. §
A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet) 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket
köteles előjelhelyesen figyelembe venni)
a) a KÁT termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési
adatok előzetes szolgáltatása és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény
termelése zónaidőnkénti bontásban, és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott, a
KÁT termelőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;
30. §
A 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet) 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket
köteles előjelhelyesen figyelembe venni)
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„b) a KÁT termelőtől tárgyhónapban befolyt szabályozási pótdíjak, valamint a
jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések, továbbá a KÁT
termelőnek kifizetett szabályozási bónuszok összegét;”
4. Záró rendelkezések
31. §
(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A 6-7. §, a 15-16. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 30. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a …/2017. (…) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
1. Kötelező átvétel címén kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai
A
1
Maximálisan
2 kiosztható éves
új támogatás

B
2017

C
2018

D
2019

E
2020

F
2021

G
2022

H
2023

I
2024

J
2025

K
2026

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

2. Pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú, új támogatási jogosultságok korlátai
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2 Maximálisan
0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd 0,5 Mrd
kiosztható éves
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
új támogatás

3. Barna prémium címén a kiosztható éves támogatási jogosultság korlátja 20 Mrd Ft.
A barna prémium mértéke nem lehet magasabb, mint a Metár kormányrendelet 1. melléklet 3.
pont szerinti ár Metár kormányrendelet 3. melléklet szerinti aktuális indexált értékének 50%a.
4. Pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok korlátai
A
1
2 Maximálisan
kiosztható éves
új támogatás

„

B
2017

C
2018

D
2019

E
2020

F
2021

G
2022

H
2023

I
2024

J
2025

K
2026

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft

1 Mrd
Ft
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2. melléklet a …/2017. (…) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
1. A kiosztott éves új támogatás mértékét az alábbi képlet segítségével kell kiszámolni:
𝑇𝑇 = ∑(𝑃0 − 𝑃𝑚 ) ∗ 𝑄𝑛
𝑛

ahol
TT: éves új támogatás;
P0: a támogatás odaítélésekor aktuális kötelező átvételi ár vagy támogatott ár (Ft/kWh);
Pm: a villamos energia 2. pont szerinti piaci ára (Ft/kWh);
Qn: a támogatás alá eső villamos energia éves mennyisége az adott beruházáshoz
kapcsolódóan (kWh);
2. Az 1. pontban figyelembe vett piaci árat az alábbiak szerint kell meghatározni:

ahol
PHUPX: a hazai szervezett villamosenergia-piac kérelem beérkezésekor vagy a pályázati
eljárás kiírásakor elérhető aktuális havi „futures” jelentése szerinti, következő három naptári
évre vonatkozó
a) napelemes termelők esetén csúcsidőszaki (peak),
b) egyéb termelők esetén zsinór (baseload) árainak egyszerű számtani átlaga (EUR/MWh).
XR: a Magyar Nemzeti Bank kérelem beérkezését vagy a pályázati eljárás kiírását
megelőző egy éves időszakra közzétett napi középárfolyamainak egyszerű számtani átlaga.”
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3. melléklet a …/2017. (…) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelethez
A pályázatokon beszerezhető villamosenergia-mennyiség külföldi telephelyen termelt
villamos energia termelője előtti megnyitásának tárgyévi mértékét az alábbiak szerint kell
kiszámítani:

𝑀=

∑(𝑅𝐸𝑆𝐸 ∗ 𝐵𝐼)
𝐵𝑉𝐸𝐹

ahol
RESE: Az egyes szomszédos országok megújuló energiaforrásból előállított villamos energia
részaránya a tárgyévet megelőző harmadik évben (T-3) (EU vagy EGT tagállamok
esetén az EUROSTAT által közzétett adat, míg nem EU vagy EGT tagállamok esetén az
IEA által közzétett adat).
BI: Az egyes szomszédos országokból a tárgyévet megelőző harmadik évben importált
villamos energia EUROSTAT által közzétett mennyisége.
BVEF: A hazai bruttó végső villamosenergia-fogyasztás EUROSTAT által közzétett értéke a
tárgyévet megelőző harmadik évre vonatkozóan.”
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RÉSZLETES INDOKLÁS
1. A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.)
NFM rendelet módosítása
1. §
Jogtechnikai módosítás.
2. A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás
korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
2. §, 5. §, 10. §, 12-14. §, 17-18. §, 20-22. §, 25. §
Technikai jellegű pontosítások.
3. §, 8. §, 11. §, 26. §
A módosítások biztosítják a notifikációs eljárás során Európai Bizottság részéről felmerült
külföldi termelők számára történő megnyitással kapcsolatos javaslatok átültetését. A javaslat
értelmében a pályázati úton nyerhető támogatási kategória 2017-ben és 2018-ban
megnyitásra kerül 12%-ban a külföldi telephelyen termelt villamos energia számára. A
megnyitás kölcsönös alapon történik, a megnyitásra vonatkozó részletszabályokat a
kormányközi megállapodás tartalmazza. A megnyitás mértéke évente aktualizálásra kerül
jelen előterjesztés 26. §-ban foglalt számítási módszertan szerint.
4. §
Technikai jellegű pontosítás, mely nem befolyásolja a szélerőművek engedélyezési eljárására
vonatkozó szabályokat.
6-7. §, 15-16. §, 19. §
Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvényt (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény helyébe lépve tölti be a hatósági eljárásokra vonatkozó
általános eljárásjogi kódex szerepét. Az Ákr. hatálybalépésének időpontja 2018. január 1-je.
Mindezekre tekintettel 2018. január 1-jéig minden hatósági eljárásjogi tárgyú, illetve ilyen
jellegű rendelkezést is tartalmazó jogszabályt hozzá szükséges igazítani a hatósági eljárásjog
új szabályozási rendszeréhez. A jelen előterjesztés a miniszteri szintet igénylő módosítási
javaslatokat is tartalmazza, megjegyezve, hogy a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerinti
pályázati eljárás nem Ákr. szerinti eljárás. Államközi megállapodás fogja szabályozni
ezeknek a pályázatoknak az elbírálási rendjét.
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9. §
A módosítások biztosítják a notifikációs eljárás során Európai Bizottság részéről felmerült
technológia-semleges tenderek kiírásával kapcsolatos javaslatok átültetését.
23. §
Az Európai Bizottság notifikációs eljárásának elhúzódása miatt a támogatási rendszert az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014.
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1—78. o.) (a
továbbiakban: Csoportmentességi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának megfelelő
támogatásként lehetett elindítani 2017. január 1-jétől, áthidalva a notifikációs eljárással járó
késedelmet. Ennek részeként bizonyos korlátok meghatározására volt szükség. Ezen
korlátozásokra a notifikációs eljárást követően nincs szükség, így törlésük indokolt.
24. §
A módosítás eredményeként a KÁT rendszerből kikerülő biomassza és biogáz erőművek
működés beszüntetésének elkerülése, illetve a fosszilis tüzelőanyagra való átállásuk
elkerülése érdekében biztosítható barna prémium támogatási kategória, amely támogatásnak a
korlátja is megállapítása került a jogszabályban.
27. §
Hatályba léptető és jogharmonizációs rendelkezések.

3.

A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási
módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.)
NFM rendelet módosítása
28-29. §

Technikai jellegű pontosítások.
30. §
A KÁT, illetve METÁR pótdíj rendszer átalakítása (bónusz rendszer bevezetése) miatt
szükséges technikai jellegű pontosítás.
4. Záró rendelkezések
31. §
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Hatályba léptető és jogharmonizációs rendelkezések.

