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MEGÚJULÓK MINT BERUHÁZÁSI LEHETŐSÉG? 

 2017.09.21.  

 

Az Energetikai Szakkollégium 2017. őszi Jubileumi emlékfélévének második „Megújulók 

mint beruházási lehetőség?” című előadása szeptember 21-én került megrendezésre a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Előadónk Gulyás Olivér, az 

UniCredit Hungary Zrt. Multinacionális ügyfelekért felelős területének igazgatója volt. A 

prezentáció során egy röv id áttekintés után az előadó bemutatta a KÁT és a METÁR 

rendszert, végül pedig egy interaktív kérdés-válasz beszélgetés során a megújulókat érintő 

jövő került megvitatásra. 

MEGÚJULÓK – AZ ALAPOK 

Napjainkban a megújulókra lehetőségként tekintünk, ugyanakkor számos ezzel 

kapcsolatos kérdés foglalkoztat bennünket. A tisztánlátás érdekében fontos definiálni, 

miket is tekintünk ténylegesen megújuló energiaforrásnak. Definíciószerűen az az 

energiaforrás mondható megújulónak, amely felhasználása után viszonylag röv id időn 

belül, emberi beavatkozás nélkül újra rendelkezésre áll. Jelenleg öt fő forrását ismerjük 

ennek az energiatípusnak. Régebben ez kimerült a szél, a nap és a v ízenergia 

felsorolásában, manapság még ide sorolják a biomasszát és a geotermikus energiát is. 

MEGÚJULÓK – KAPCSOLÓDÓ CÉGEK ÉS BERUHÁZÁSOK  

Hazánkban arányaiban tekintve is csekély részben van jelen a megújuló 

energiaforrásokon alapuló energiatermelés, azonban felsorolás szintjén mindenképpen 

érdemes megemlíteni néhányat. A legnagyobb befektető vállalatok között van a Mátrai 

Erőmű Zrt., az E-ON Hungária Zrt., a Pannonpower Holding Zrt., a PannErgy Nyrt., az Alteo 

Nyrt. és az MVM  Zrt. Ezen cégek beruházásainak keretében megvalósult projektek mint 

például a pécsi vagy a mátrai erőműben megépült napelemparkok és biomassza tüzelésű 

kazánok létesítése olyan innovációs megoldások, amelyek gazdaságos működés esetén 

példaértékűek lehetnek és növelhetik a beruházási hajlandóságot. 
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Mindezek ellenére is csak 15% a megújulók részaránya a teljes magyar 

energiagazdaságon belül, míg például a németben közel 50%. 

 

1. ábra: Ném et energiagazdaság áttekintése, az értékek beépített teljesítm ényre utalnak (MW) 

 

Ezt jelenleg még nem tekinthetjük igazi problémának, hiszen rengeteg tisztázatlan kérdés 

és bebizonyítatlan állítás öleli körül a témát. Amit v iszont jól mutat ez az arány, hogy melyik 

ország az, amelyik az innováció mellett tette le a voksát. Általánosságban elmondható, 

hogy a fejlődésért áldozatokat kell hozni. Németországban a jövő érdekében lemondtak 

az olcsó energiáról és a lakossággal fizettetik meg a megújulók támogatásának költségét. 

Még ha nem is tökéletes az Energiewende projekt, az elmondható róla, hogy fejlesztési 

célokat szolgál. 
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MEGÚJULÓK – FINANSZÍROZÁS ÉS KERETRENDSZER 

Hazánkban a fent említett aránnyal párhuzamba állítható a megújulókra irányuló banki 

finanszírozások nagysága is. 

 

2. ábra: Banki finanszírozások aránya 

 

Az előadó elmondásából és banki kimutatásokból tudjuk, hogy az energiaszektor túl van 

egy nagyobb volumenű beruházási hullámon, amely többségében a KÁT – kötelező 

átvételi rendszer - megszűnésével magyarázható. Ebben a keretrendszerben a lehívható 

támogatás maximális értéke 12,5 milliárd forint volt, amely beruházási szempontból nézve 

jóindulattal is csak közepes összegnek tekinthető, ugyanakkor elég volt arra, hogy aki  

tehette, pályázatot adott le KÁT támogatás igénylésére, még annak megszűnése előtt. A 

felmérések alapján körülbelül 2000 MW beépített teljesítményre adtak be pályázatot. Ez a 

mennyiség megegyezik a paksi atomerőmű beépített teljesítményével. 

2016. december 31-én megszűnt a KÁT rendszer, innentől kezdve ezt a METÁR váltja fel. A 

banki kimutatások alapján azt láthatjuk, hogy az új rendszer hatására csökkent a 

beruházási kedv , ezt mutatja a fenti diagram is. (2.ábra) 
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MEGÚJULÓK – JÖVŐ ÉS KÉRDÉSEK 

A témát érintő rengeteg kérdés közül egy-két általános érvényűt tárgyalunk a teljesség 

igénye nélkül.  

Először is fontos leszögezni, hogy a megújulók nem csak az olcsó és tiszta energiáról 

szólnak. Például nem teljesen egyértelmű a szén-dioxid semlegességük sem. Kutatások 

támasztják alá, hogy egy fotovoltaikus cellával termelt egységnyi energia a teljes 

élettartam alatt - létesítéstől megszűntetésig – fajlagosan több CO2 kibocsátással jár, mint 

hagyományos úton, fosszilis energiaforrás felhasználásával megtermelni ugyanazt az 

energiát. Egyszerűbben megfogalmazva nagyon környezetszennyező egy PV panel vagy 

egy akkumulátor legyártása és a belőle keletkező hulladék kezelése. Ez azonban túl 

nagyszabású téma, hogy ezen beszámoló keretében tárgyaljuk. 

Esetünkben relevánsabb kérdés például, hogy rendszerirányítói szempontból milyen 

kihívásokkal járhat, ha a jövőben tényleg létesítésre kerül a fent említett 2000 MW 

zöldenergia teljesítmény. A problémát mérsékeli, hogy a MAVIR szakértői szerint ennek a 

2000 MW-nak maximum a 10%-a kerül majd valóban megvalósításra. Ugyanakkor még ez 

a kisebb mennyiség is hordoz magában veszélyeket. Például gondolni kell a 

villamosenergia-rendszer korszerűsítésére, hogy elbírja a többlet terhelést, valamint 

gondoskodni kell arról is, hogy a sok időszakos kistermelő – például egy családiház 

napelemei a tetőn - ne okozzon destabilitást a hálózatban. A MAVIR nyilatkozatai alapján 

viszont úgy tűnik, fel van készülve ezekre a nehézségekre.  

Úgy gondolom, egy nagyon érdekes előadást hallhattunk Gulyás Olivértől. Nem a 

szokványos módon kaptunk válaszokat egy téma kifejtésén keresztül, sokkal inkább egy 

gondolatmenet elindítása volt a célja, és szerintem ez a közönség nagy részénél sikerült is. 

Jól mutatja ez a megújulókat övező kétségeket és bizonytalanságokat, valamint az ezeket 

meghaladó lelkesedést és bizakodást. Számomra imponáló, hogy van egy téma, amely 

még gyerekcipőben jár, de a társadalom érzi a helyes irányt és tesz is érte.   

 

Barta Dávid 

Az Energetikai Szakkollégium tagja 


