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VET alapelvei

Új 11.§ (6) Véleményünk szerint nem elég definitív a törvény abban a
vonatkozásban, hogy „az adott beruházás méltányos megtérüléséhez
szükséges mértékig” biztosítható támogatás.
Álláspontunk szerint ezt számviteli alapelvekre helyezve, konkrétabban kellene
megfogalmazni.

Rendeletben állapítják majd meg:
A minimális hatásfok mértékét (Kormány)
Kötelező átvétel időtartama, … barna prémium mértéke (Hivatal Elnöke)
A fentiek a rendszer működésének sarokkövei, melyek jelenleg ismeretlenek!

NFM rendelet tervezet van:
Pályázati kiírási feltételek, … szabályok (Miniszter)
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Rendelet tervezet
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter
…./2016. (…. ….) NFM
rendelete
a megújuló energiaforrásból
származó villamos energia
termelési támogatás korlátairól
és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati
eljárásról
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Prémium típusú támogatási eljárás folyamata, a
jogosultak kiválasztása

A pályázattal kapcsolatos teljes eljárást az MEKH folytatja le a VET és a
Ket előírásai alapján
A pályázati eljárás célja, hogy kiválassza azokat a pályázókat, akik a
legkisebb támogatási igényű pályázatokat nyújtották be
Olyan erőműegységekre lehet pályázni, amelyek
új beruházás révén létesülnek,
meglevőek esetében akkor, ha a kezdeti beruházási költség 50 %-át meghaladó felújítás
történik

MEKH a pályázatokat legalább évente egyszer kiírja
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A pályázati kiírás tartalmi elemei

Kiírandó mennyiség és fizetési korlátok
•

Milyen alapelvek alapján?

Az egyes technológiákra vonatkozó mennyiségi és kifizetési korlátok
•

Milyen alapelvek alapján?

Maximális ajánlati ár
•

Lehet alacsonyabb is mint a meghatározott 31,77 Ft/kWh?

A kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidők
Az ajánlati és teljesítési biztosíték feltételei
Az egyes technológiákra vonatkozó benchmark kihasználási mutatók
•

Ennek mi lesz a célja?
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A pályázat kötelező tartalmi elemei

Az erőműegység műszaki adatait,
A telephely adatait,
Az ajánlati árat külön dokumentumban,
Az ajánlati és teljesítési biztosítékok rendelkezésre állásást igazoló
dokumentumot
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A támogatás mértéke, időtartama, támogatási
határozat

Az éves támogatási keret 2017. – 2021. között 70 milliárd Ft/év, csökkentve az
előző években kiosztott jogosultságokkal
•
•

A KÁT kassza is bele számít?
Ha 16 Ft/kWh a támogatás akkor 4.375 GWh a megújuló villamos energia értékesítés (2014. év
tény bruttó termelt megújuló villamos energia 3.137 GWh)

A támogatás időtartama legfeljebb 20 év
Az Értékelő Bizottság határozatban állapítja meg:

•

a pályázat nyerteseit,
az alkalmazandó támogatott bázisárat a nyertes ajánlata alapján (ez nem lehet több, mint 31,77
Ft/kWh),
Biomassza tüzelés esetén ez az ár limit ellehetetleníti az új projekteket!
a bázisár indexálása: infláció -1%
a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét,
a támogatás időtartamát, figyelembe véve az egyéb támogatásokat,
a kereskedelmi üzem megkezdésének legkésőbbi dátumát,
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Benchmark vizsgálatok 2013-ban

32,49 Ft/kWh
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A nyertes pályázó jogai és kötelezettségei

A nyertes jogosult a kapacitást a megjelölt telephelyen üzembe helyezni,
A nyertes a jogosultságát a MEKH jóváhagyását követően átruházhatja,
•

Gázmotorok esetében volt már átruházás

A nyertes megváltoztathatja a pályázat szerinti telephelyet (a támogatott
bázisár 1 Ft/kWh csökkentése mellett)
A nyertesnek 30 napon belül igazolni kell a teljesítési biztosíték
rendelkezésre állását (a kereskedelmi üzem határidejének módosítása,
vagy a lejárat utáni egy évnél hosszabb elmaradása illetve a beruházás
meg nem valósítása a teljesítési biztosíték különböző arányú elvesztését
okozza).
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KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
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