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2016. évi … törvény 

 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról 

 

 

1. § 

 

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 3. § 45. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E törvény alkalmazásában:) 

 

„45. Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás, vagyis nap, szél, 

légtermikus, geotermikus, hidrotermikus energia, vízenergia, biomasszából nyert energia, beleértve 

a biogázból (hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó, valamint az egyéb 

szerves anyagokból előállított éghető gázból) nyert energiát;” 

 

(2) A VET. 3. §-a a következő 75. és 76. ponttal egészül ki: 

 

(E törvény alkalmazásában:) 

 

„75. Prémium típusú támogatás: olyan támogatási rendszer, amelyben a megújuló 

energiaforrásból származó villamos energiát a termelő piaci körülmények között értékesíti és 

emellett az általa termelt villamos energiával arányosan ártámogatásban (prémiumban) részesül. 

76. Demonstrációs projekt: egy technológiát az Európai Unióban elsőként mutat be, és jelentős, a 

technika aktuális állását meghaladó újítást képvisel.” 

 

2. § 

 

A VET. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás felhasználásának 

elősegítése érdekében e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály energiaforrásokra, 

termelési eljárásokra, az erőművi névleges teljesítőképességre, az energiaátalakítás hatásfokára, 

hatékonyságára, valamint az erőmű létesítésének időpontjára tekintettel differenciált, kötelező 

átvételi rendszert és prémium típusú támogatási rendszert hoz létre.” 

 

3. § 

 

(1) A VET. 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A 9. §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszer 

részletes szabályainak kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe: 

a) a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi 

rendszerének és a prémium típusú támogatásnak biztosítania kell a szükséges hosszú távú 

kiszámíthatóságot és az energiapolitikai elvekkel való összhangot, 

b) a termelők piaci versenyének fenntartása érdekében – a megújuló energiaforrásból termelt 

villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott kivételekkel – prémium típusú támogatást kell alkalmazni, 
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c) az átvételi kötelezettség vagy prémium típusú támogatás keretében kiosztható új támogatási 

jogosultságok maximális mértékének megállapításakor az egyes termelési eljárások átlagos 

megtérülési idejét, az egyes energiaforrások felhasználásának Magyarország természeti 

adottságaival összefüggő hatékonyságát, a felhasználók teherbíró képességét és a technológiák 

fejlődéséből adódó hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a villamosenergia-

rendszer működésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat. A támogatási 

jogosultságok maximális mértékét az energiapolitikáért felelős miniszter rendelete tartalmazza a 

következő 5 évre vonatkozóan éves bontásban, amelyek évente felülvizsgálatra kerülnek úgy, 

hogy a tárgyévre vonatkozó értékek a tárgyévben és az azt megelőző évben már nem 

csökkenthetőek, 

d) a prémium típusú támogatás mértékét – a megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott kivételekkel – pályázati eljárás keretében kell meghatározni a költséghatékonyság 

érdekében,   

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevétele mellett a villamos 

energiára vonatkozó kötelező átvételi és a prémium típusú támogatás nem adható a fát és 

faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 

2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: EUTR), 

valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Evt.) szerinti illegális kitermelésből származó fatermékre, vagy az 

EUTR és az Evt. szerint legális kitermelésből származó erdei faválasztékok közül a fűrészipari 

rönk, vagy annál magasabb rendű faválaszték, mint energiaforrás felhasználásával történő 

villamosenergia-termelésre. A fűrészipari rönk, vagy annál magasabb rendű faválaszték 

támogatásának tilalma nem vonatkozik a 2005. szeptember 1-jét megelőzően a Hivatal által első 

alkalommal engedélyezett biomassza elsődleges energiaforrást hasznosító erőmű engedélyesére. 

(3) A szélerőművek, szélerőműparkok által termelt villamos energia támogatásának szabályait 

az (1) bekezdés sérelme nélkül, elkülönítetten, a rendszerszintű szolgáltatások korlátozott 

technikai lehetőségeinek figyelembevételével kell meghatározni.” 

 

(2) A VET. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A prémium típusú támogatás alá eső villamos energia termelői kötelesek az átviteli 

rendszerirányító üzletszabályzata szerinti vonatkozó szerződést megkötni az átviteli 

rendszerirányítóval.”  

 

4. § 

 

A VET. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § (1) A 10. § szerinti szempontok alapján meghatározott kötelező átvétel a megújuló 

energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 

szóló kormányrendelet szerinti kötelező átvételi áron történik. 

(2) Prémium típusú támogatás nyújtható 

a) megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő 

új beruházások ösztönzésére, vagy 

b) biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának 

ösztönzésére. 

(3) A prémium típusú támogatás támogatott árát a megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott eseteket kivéve pályázati eljárás során a Hivatal állapítja meg.  
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(4) Az (1) bekezdés szerinti, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát, és a 

(2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti prémium típusú támogatás támogatott árát Ft/kWh 

egységben kell megállapítani. 

(5) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel 

időtartamát, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, prémium típusú támogatás alá eső 

villamos energia mennyiségét, és a támogatás időtartamát, valamint a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti prémium típusú támogatás mértékét a Hivatal állapítja meg. Az átvételi kötelezettség és a 

prémium típusú támogatás keretében nyújtott támogatás mértékét – a (4) bekezdés 

rendelkezéseivel összhangban – energiaforrásonként, termelési eljárásonként, valamint az 

erőművi teljesítőképességre való tekintettel eltérő mértékben is meg lehet állapítani.  

(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelező átvétel és a (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium 

típusú támogatás Hivatal általi megállapítása során tekintettel kell lenni arra, hogy ezek a 

támogatások legfeljebb az adott beruházás méltányos megtérüléséhez szükséges mértékig 

biztosíthatóak és a támogatás időtartama nem haladhatja meg a szokványos számviteli szabályok 

szerinti értékcsökkenési leírás időtartamát.  

(7) Az átvételi kötelezettség keretében adható támogatás, valamint a prémium típusú 

támogatás mértékének meghatározásakor csökkentő tényezőként kell figyelembe venni az állami 

támogatásokat, és a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti hulladékhasznosítói 

szolgáltatásra vonatkozó megrendelést. 

(8) A (7) bekezdés szempontjából figyelembe veendő támogatások különösen a beruházási 

támogatások, az adókedvezmények, valamint a megújuló energiaforrások mennyiségének, illetve 

arányának növelésén keresztül megtakarított azon kibocsátási egységekből eredő haszon, amely 

kibocsátási egységekhez az érintett az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 

kereskedelméről szóló törvény rendelkezései alapján térítés nélkül jutott. Nem kell figyelembe 

venni a 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási, valamint átállási 

költségtámogatást. 

(9) A (2) bekezdés b) pontja szerinti prémium típusú támogatás mértékének meghatározásakor 

– a (7) és (8) bekezdéstől eltérően – csak a működési jellegű állami támogatásokat kell 

figyelembe venni, beleértve a működés fenntartásához szükséges beruházásokhoz kapott 

támogatásokat is. 

(10) A kötelező átvételi, illetve (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium típusú támogatási 

jogosultságok csak a figyelembe vett egyéb támogatás változása esetén, ezen változással 

arányosan módosíthatóak. 

(11) A prémium típusú támogatás elnyerésére kiírt pályázatokat a Hivatal bonyolítja le.” 

 

5. § 
 

(1) A VET. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) Amennyiben a prémium típusú támogatásban részesülő, a megújuló és nem megújuló 

energiaforrásokat együttesen felhasználó termelő nem a megújuló energiaforrásból termelt 

villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben 

meghatározott elszámolást alkalmazza, akkor a prémium típusú támogatás összegét köteles 

visszafizetni.” 

 

(2) A VET. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Hivatal évente jelentést készít a megújuló és a kapcsolt villamosenergia-termelésről, 

valamint a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatás éves alakulásáról. A Hivatal 

a jelentést a honlapján közzéteszi.” 
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6. § 

 

(1) A VET. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Minden mérlegkör-felelős köteles a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert 

energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló miniszteri 

rendeletben foglaltaknak megfelelően megfizetni az átvételi kötelezettség és prémium típusú 

támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átviteli rendszerirányító által 

meghatározott pénzeszközök ráeső összegét, és erre vonatkozóan szerződést kötni az átviteli 

rendszerirányítóval.” 
 

(2) A VET. 13. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles) 

 

„a) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott, a 

kereskedelmi szabályzatban meghatározott mérlegkör működtetésére, kiegyenlítésére, 

valamint a prémium típusú támogatási rendszer működtetésére,” 

 

 

(3) A VET. 13. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles) 

 

„c) az átvételi kötelezettség és prémium típusú támogatás alá eső villamos energia 

támogatásához szükséges összegeket és az (1) bekezdés szerinti pénzeszközök mértékét az (1) 

bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint 

meghatározni,” 

 

7. § 

 

 

A VET. 13/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„13/A. § (1) Az átviteli rendszerirányítónak a 9. § szerinti kötelező átvételi rendszer és 

prémium típusú támogatás működtetése érdekében folytatott tevékenysége során befolyt, 13. § 

(1) bekezdés szerinti, kötelező befizetésen alapuló pénzeszközök, amelyek az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem tartoznak bele 

az általános forgalmi adó alapjába, valamint a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból 

nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásáról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott egyéb bevételek nem minősülnek az átviteli 

rendszerirányító bevételének, továbbá az átviteli rendszerirányító azokat a kötelező átvételi 

rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésétől eltérő célra nem fordíthatja és 

köteles azokat egyéb pénzeszközeitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. Az átviteli 

rendszerirányító köteles az elkülönített számlán kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési 

költségeivel csökkentett nettó hozamát kötelezettségként kimutatni. Az átviteli rendszerirányító a 

kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetése érdekében 

folytatott tevékenység ellátása során a tevékenységgel összefüggő indokolt költségeit 

érvényesítheti. Az átviteli rendszerirányító e tevékenysége nem irányulhat kereskedelmi 

haszonszerzésre. 

(2) A 13. § (1) bekezdés szerinti, kötelező befizetésen alapuló pénzeszközöket a mérlegkör-

felelős havonta az átviteli rendszerirányítónak fizeti meg azzal, hogy a pénzeszközök végső 
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költségviselője - a 13. § (3) bekezdése szerinti villamos energiát vásároló felhasználó kivételével 

- a felhasználó. A felhasználóra eső pénzeszközöket a mérlegkör-felelős köteles havonta a vele a 

kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződéses jogviszonyban álló felhasználó részére 

kiállított számlán egy tételként külön feltüntetni. Amennyiben a mérlegkör-felelős és a 

mérlegkörébe tartozó felhasználó között nem áll fenn a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás 

alapú villamosenergia-vásárlási szerződés, úgy a felhasználóra eső pénzeszközök megfizetésének 

kötelezettségét a mérlegkör-felelős továbbhárítja a felhasználó ellátását biztosító 

villamosenergia-kereskedő - beleértve a felhasználónak közvetlenül értékesítő termelőt is - felé 

azzal, hogy a felhasználóra eső pénzeszközök végső költségviselője - a 13. § (3) bekezdése 

szerinti villamos energiát vásároló felhasználó kivételével - a felhasználó. A villamosenergia-

kereskedő a felhasználóra eső pénzeszközöket a felhasználó részére kiállított számlán köteles egy 

tételként külön feltüntetni.” 

 

8. § 

 

(1) A VET. 170. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 

„29. a megújuló energiaforrásból nyert energiával, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb 

módon termelt villamos energia felhasználását elősegítő kötelező átvételi rendszer és prémium 

típusú támogatás részletes szabályait, a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatás 

keretében végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, az átvételi kötelezettség alá eső 

villamos energia befogadásának és kötelező átvételének részletes szabályait, valamint az egyes 

termelési eljárások, különösen a biomasszával termelt villamos energia kötelező átvételéhez és 

prémium típusú támogatásához szükséges minimális hatásfok mértékét,” 

(rendeletben állapítsa meg.) 

 

(2) A VET. 170. § (2) bekezdése a következő 23. és 24. ponttal egészül ki: 

 

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) 

 

„23. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását 

elősegítő kötelező átvételi rendszerben és prémium típusú támogatási rendszerben, valamint 

a demonstrációs projektek támogatása során kiosztható új támogatási jogosultságok 

maximális mértékét, 

24. a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia felhasználását 

elősegítő prémium típusú támogatás kiosztására irányuló pályázat kiírásának feltételeit, a 

pályázati kiírás közzétételének szabályait, minimális tartalmi követelményeit, valamint a 

pályázati eljárás szabályait”  

(rendeletben állapítsa meg.) 

 

(3) A VET. 170. § (5) bekezdése a következő 6-8. ponttal egészül ki: 

 

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg) 

„6. a kötelező átvételi jogosultságok esetében, a támogatás időtartamának és a kötelező átvétel 

alá eső villamos energia mennyiségének kiszámítási módszereit és a számítás eredményeit; 

7. a pályázati eljárás alá nem tartozó, prémium típusú támogatási jogosultságok esetében a 

támogatás időtartamának és a támogatás alá eső villamos energia mennyiségének, valamint 

biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának 
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ösztönzésére szolgáló, prémium-típusú támogatás mértékének kiszámítási módszereit és 

eredményeit; 

8. a demonstrációs projektté minősítés követelményeit és eljárásrendjét.” 

 

9. § 

 

A VET.  

a) 3. § 45b. pontjában az „eladási ár” szövegrész helyébe az „ezen energiát előállítók bevételének” 

szöveg,  

b) 12. § (2) bekezdésében a „11. § (1) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „11. § (1) 

bekezdése” szöveg, 

c) II. Fejezete A kötelező átvételi rendszer működtetésének finanszírozása alcím címében a 

„kötelező átvételi rendszer” szövegrész helyébe a „kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú 

támogatás” szöveg, 

d) 171. § (8) bekezdésében a „kötelező átvételi rendszert” szövegrész helyébe „rendszereket” 

szöveg, 

e) 171. § (11) bekezdésében a „kötelező átvételi rendszer” szövegrész helyébe „rendszerek” 

szöveg 

 lép. 

 

 

10. § 

 

Hatályát veszti a VET.  

a) 11/A. §-a, 

b) 146. §-a, 

c) 171. § (2)-(6) bekezdése. 

 

11. § 

 

(1) Nem lép hatályba az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. 

törvény (a továbbiakban: Energetikai törvény) 

a) 27-31. §-a, 

b) 114. § (6) bekezdése, 

c) 125. § (21) bekezdése, 

d) 126. § (3) bekezdése, valamint 

e) 237. § (3) bekezdése. 

 

(2) Hatályát veszti az Energetikai törvény 236. § (7) bekezdése. 

 

12. § 

 

Ez a törvény az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép 

hatályba, amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett 

egyedi határozatával állapítja meg. 

 

  



7 

 

INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A törvényjavaslat elsődleges célja, hogy költséghatékonyabb legyen a megújuló alapú villamos 

energia támogatási rendszer, valamint „az Iránymutatás a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott 

környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról” (2014/C 200/01) szóló bizottsági 

közleményben (a továbbiakban: Iránymutatás) foglalt, a megújuló energiaforrásból származó 

villamosenergia-termeléshez nyújtott támogatás feltételeinek magyar jogrendszerbe történő 

átültetése érdekében szükséges törvényi szabályok megalkotása. Az Iránymutatásban Az Európai 

Bizottság meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az energetikai és 

környezetvédelmi támogatások – a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében – a 

belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők. Mivel a jelenlegi rendszer ezeknek a feltételeknek 

nem felel meg, egy új támogatási rendszer kidolgozása szükséges a megújuló energiaforrásból 

származó villamosenergia-termelésre. 

 

Az új rendszer alapvető jellemzője, hogy a termelők a működési támogatást a piaci referencia áron 

felül fizetett felárként (prémium) kapják, melynek költségviselői Magyarországon az egyetemes 

szolgáltatásra nem jogosult villamosenergia-fogyasztók. A kedvezményezettek a menetrendtől való 

eltérésből adódó kiegyensúlyozás szokásos költségeit viselik, mivel létezik likvid, napon belüli 

villamosenergia-kereskedés. Az új rendszer biztosítja, hogy a termelőknek ne álljon érdekükben 

negatív villamosenergia-piaci árak mellett értékesíteni a villamos energiát.  

 

A 0,5 MW-nál kisebb kapacitású erőművek (a szélerőművek kivételével) és a demonstrációs 

projektek esetén a fentiektől eltérően a termelt energiát az átvételi rendszerirányító (MAVIR) veszi 

át a termelőktől és értékesíti a Magyar Szervezett Villamosenergia-Piacon. Ezzel a kivételezetti 

körbe tartozó erőművek a szabadpiaci értékesítési, kiegyenlítési és pénzügyi kockázatoktól 

mentesülnek. A nem pályázat útján elnyert támogatásokat (KÁT, adminisztratív prémium, barna 

prémium) egységes, MEKH rendeletben rögzített elvek alapján határozza meg a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal. 

 

A demonstrációs projektek olyan nem kiforrott innovációs technológiát alkalmaznak, ahol nincsenek 

beruházási, működtetési tapasztalatok, a támogatások mértékének meghatározását segítő 

referenciák, ezért ezek költsége kiugróan magas is lehet. A demonstrációs célú és a termelési célú 

támogatások optimális arányának fenntartása végett az éves támogatási keretre felső korlát kerül 

meghatározásra, továbbá a támogatás odaítélésénél csak azok a demonstrációs projektek kapnak 

kötelező átvételt, amelyek beruházási támogatást kaptak más forrásból. A beruházási támogatás 

összegét le kell vonni a működési támogatás összegéből, így az energiatermelés (működés) kisebb 

támogatást igényel azoknál a projekteknél, amelyek beruházási támogatásban részesültek, és ez 

lehetővé teszi a rendelkezésre álló keret optimális felhasználását. 

 

Az új támogatási rendszer további fontos – az Iránymutatásnak megfelelő – eleme, hogy a működési 

támogatásra való jogosultságokat alapvetően versenyeztetés révén kell kiosztani. Ez egyrészt a 

költséghatékonyságot, másrészt az új termelőkapacitások rugalmas bevonását szolgálja. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz  

 

Az 1. § (1) bekezdésben a megújuló energiaforrás definíciójának pontosítására a biogáz fogalmi 

elemeinek rögzítése miatt van szükség. 
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Az 1. § (2) bekezdése meghatározza a prémium típusú támogatás és a demonstrációs projekt 

fogalmát, amelyek a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszer legfontosabb 

alapfogalmai.  

A megújuló energia fogalmának módosítását a benne foglalt biogáz definíciójának pontosítása teszi 

szükségessé. 

 

A 2. §-hoz 

 

A módosítás megadja a prémium típusú rendszer felállításának törvényi alapját. 

 

A 3. §-hoz 

 

A VET 10. § tartalmazza a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszer 

legalapvetőbb követelményeit. 

A VET 10. §  (1) bekezdés b) pontjában eszközölt módosítás a megújuló energiaforrásból származó 

energiatermelés piaci integrációját ösztönzi. Az Iránymutatást átültető kormányrendelet konkrétan 

meghatározza a kivételek azon körét, amelyekre a kötelező átvételt fenn lehet tartani. 

A VET 10. § (1) bekezdés c) pontjában az új támogatások nagysága a pályázati kiírások mértékére, 

illetve a nem pályázati eljárás alkalmazásával kiosztott jogosultságok felső korlátjaira vonatkozik. 

Ilyen módon a miniszter rugalmasan meghatározhatja a pályázat keretében beszerzendő, megújuló 

energiaforrásból termelt villamosenergia-mennyiségeket, illetve felső korlátot szabhat a pályázati 

eljárás alá nem tartozó támogatásokra is. 

A VET 10. § (1) bekezdés d) pontja az Iránymutatás (126) bekezdésében meghatározott 

versenyeztetési eljárás követelményét hivatott teljesíteni. A pályázati eljárási rendszer 2017. január 

1-től fog felállni a kormányrendeletben meghatározott rendelkezések szerint. Az Iránymutatás és a 

kormányrendelet nevesíti a kivételeket a pályázati eljárás alól.  

A VET 10. § (2) bekezdése a VET 171. § (6) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés változatlan 

tartalmú átvezetése a 12. §-ban foglalt hatályon kívül helyező rendelkezés miatt. 

 

A 4. §-hoz 

 

A prémium típusú támogatás a megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-

termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére, vagy biomassza felhasználásával történő 

villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtható. Az előbbi a zöld prémium utóbbi, 

pedig a barna prémium, amelyek közül az adott termelő csak az egyikben részesülhet. 

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát, 

valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, prémium típusú támogatás alá eső villamos energia 

mennyiségét, a prémium típusú támogatás időtartamát és a barna prémium típusú támogatás 

támogatott árát a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a jellemző technológiákra 

vonatkozóan a Hivatal rendeletben vagy a speciális esetekre (pl. demonstrációs projekt, barnamezős 

beruházások, vízerőművek) vonatkozó MEKH rendelet szerinti számítással határozatban állapítja 

meg.   

A „támogatás mértéke” magában foglalja az árat (prémiumot), mennyiséget és az időtartamot is. 

Ezek együtt határozzák meg a támogatás tartalmát. 

Az Iránymutatásnak megfelelően az átvételi ár és a prémium a beruházás méltányos megtérüléséhez 

szükséges mértékig biztosíthatóak. Tender esetén nincs ilyen korlát, ott a verseny szorítja le a 

támogatást. A támogatás időtartama nem haladhatja meg a szokványos számviteli szabályok szerinti 

értékcsökkenési leírás időtartamát. 

 

Az 5. §-hoz 

 

Az 5. § (1) bekezdése biztosítja a VET 12. § (2) bekezdés szerinti rendelkezés kiterjesztését a 

prémium típusú támogatásban részesülő termelőkre. 
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Az 5. § (2) bekezdés biztosítja a VET 12. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés kiterjesztését a 

prémium típusú támogatásban részesülő termelőkre. 

 

 

A 6. §-hoz 

 

Szükséges a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszer működésére 

vonatkozó VET 13. § rendelkezéseit kiterjeszteni az újonnan bevezetendő prémium típusú 

támogatásra vonatkozóan. 

 

A 7. §-hoz 

 

Szükséges a VET 13/A. § kiterjesztése az újonnan bevezetendő prémium típusú támogatásra 

vonatkozóan. 

 

A 8. §-hoz 

 

A VET 170. § (1) bekezdés 29. pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés pontosítása szükséges a 

prémium típusú támogatásra vonatkozó kormányrendeleti szintű jogszabályok megalkotásának 

szükségességére tekintettel. 

A VET 170. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezések kiegészítése szükséges a 

prémium típusú támogatásra és a versenyeztetéses pályázati eljárásokra vonatkozó alsóbb szintű 

részletszabályok megalkotása végett. A (2) bekezdésben eszközölt változtatások, valamint a 

megújuló energiaforrásból nyert villamos energia támogatási igényének kontrollálhatósága 

szükségessé teszik a kiosztható új támogatások korlátozását, amelyet az energiapolitikáért felelős 

miniszter rendeletben szabályoz. 

A VET 170. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezések kiegészítése szükséges a 

támogatás alá eső villamos energia mennyiségének, a támogatás időtartamának és barna prémium 

mértékének megállapítását szolgáló számítási módszerek meghatározhatósága érdekében. 

 

A 9. §-hoz 

 

A VET 3. § 45b. pont módosítása pontosító jellegű. A jelenleg hatályos törvényben az „eladási ár” 

fogalma szerepel, amely a prémium rendszer bevezetéséhez kötődően az általánosabb „az ezen 

energiát előállítók bevételének” kifejezésre módosul. 

Szükséges a VET A kötelező átvételi rendszer működtetésének finanszírozása alcímének 

rendelkezéseit kiterjeszteni az újonnan bevezetendő prémium típusú támogatásra vonatkozóan. 

A VET 9. § módosítása nyomán szükséges módosítani a 9. §-ra hivatkozó rendelkezéseket is. 

 

  

A 10 és 11. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezések. 

 

 

A 12. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 


