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Absztrakt. Magyarországon 2017-től átalakult a megújulóenergia-termelés támogatási rendszere. A megújuló 

energiaforrásból és hulladékból előállított villamosenergia-termelésének ösztönzésére a törvényalkotó, korábban a 

Kötelező Átvételi Rendszert (KÁT) hozta létre. A Kötelező Átvételi Rendszert, 2017. január 1-től a Megújuló 

támogatási rendszer (Metár) váltotta fel. A Metár hatályba lépése előtt már ismert volt, hogy a KÁT rendszerben 

működött 25 éves támogatott átvételi időszak, a Metárban már csak 13 év lesz, így 2016-ban valóságos roham 

indult meg a KÁT engedélyekért, hogy még a kedvezőbb feltételek mellett köthessenek szerződést a beruházók. A 

MEKH ekkor rekord mennyiségű, nagyjából 2000 engedélyt adott ki 500 kW és az alatti naperőművek építéséhez. Ez 

több mint 1000 MW összteljesítmény. Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a KÁT engedélyekkel rendelkező 

naperőművek, megvalósulásuk esetén hogyan befolyásolnák a magyar településállomány önellátottsági szintjét a 

villamosenergia-ellátásban. A továbbiakban ezen erőmű kategóriába tartozó, már meglévő és az engedélyek 

alapján a jövőben megépülő, erőművek hatását vizsgáljuk a települési villamosenergia-önellátásban. 

Abstract. The support system of renewable energy production was changed in Hungary in 2017. The legislator 

created the Mandatory Purchase (KÁT) system earlier to encourage the electricity production from renewable 

energy sources and waste. The Renewable Energy Subsidy System (Metár) changed the Mandatory Purchase (KÁT) 

system from the 1st of January in 2017. It had been known before Metár came into force that the supported period 

in the Matár would be only 13 years while it was 25 years in the KÁT. Therefore, a real rush started for the KÁT 

support licenses in 2016 in order to make more beneficial contracts by the investors. At the time, the Hungarian 

Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) released a record amount of licenses (more than 2000 

pieces) to build solar power plants under 500 kW performance. This is more than 1000 MW total power. This paper 

searches the answer how this solar power plants will influence the level of self-sufficiency of the Hungarian 

settlements in the electricity supply if those are realized. Hereinafter, we will analyze the possible impact of these 

solar power plants in the settlement electricity self-sufficiency. 



International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 4. (2019). No. 2  

DOI: 10.21791/IJEMS.2019.2.6. 

55 
 

Bevezete s 

Mágyárörszágön 2017-től átálákúlt á megújúlóenergia-termelés támögátási rendszere. Á megújúló 

energiáförrásból és húlládékból előállítött villámösenergiá-termelésének ösztönzésére á 

törvényálkötó, körábbán á Kötelező Átvételi Rendszert (KÁT) höztá létre [1]. Á KÁT rendszerben á 

termelőtől, bizönyös időtártámig a piáci árnál mágásább árön vették át á fenti förrásökból termelt 

villámös energiát, amennyiben á termelő á Mágyár Energetikái és Közmű-szábályözási Hivátáltól 

(MEKH) erre engedélyt kápött. Á jögszábályi váltözásök miátt, 2016. december 31-ét követően á KÁT 

rendszerben támögátási jögösúltsági kérelem már nem nyújthátó be. Á Kötelező Átvételi Rendszert, 

2017. jánúár 1-től á Megújúló támögátási rendszer (Metár) váltöttá fel [2].  

Áz új támögátási rendszerben, á mágásább átvételi ár időszáká lerövidült. Á Metár hátálybá lépése 

előtt már ismert völt, högy á KÁT rendszerben működött 25 éves támögátött átvételi időszák, á 

Metárbán már csák 13 év lesz, így 2016-bán, á kiserőművi szegmensben válóságös röhám indúlt meg a 

KÁT engedélyekért, högy még á kedvezőbb feltételek mellett köthessenek szerződést á berúházók. A 

MEKH ekkör rekörd mennyiségű, nágyjából 2000 engedélyt ádött ki 0,5 MW és áz álátti náperőművek 

építéséhez. Ez több mint 1000 MW összteljesítmény. 

Jelen tánúlmány árrá keresi á válászt, högy á KÁT engedélyekkel rendelkező náperőművek, 

megválósúlásúk esetén högyán befölyásölnák á mágyár településállömány önellátöttsági szintjét á 

villamosenergia-ellátásbán. 

1. Kiserö mú vek jellemzö i 

Á villámös energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény áltál létrehözött [3], 0,5 MW álátti kiserőmű 

kátegória, két álkátegóriát föglál mágábá: á 0,5 MW álátti beépített teljesítményű, nem 

engedélyköteles, nem háztártási méretű kiserőműveket és áz 50 kW, valamint az álátti beépített 

teljesítményű háztártási méretű kiserőműveket (HMKE). Ez á két erőmű kátegóriá nem 

engedélyköteles, ázáz á MEKH-től nem kell engedélyt kérniük. Á HMKE-k álápvető céljá á lákössági, áz 

intézményi és céges szegmens villámösenergiá-igény kielégítés lehetőségének biztösításá lökális 

megújúló förrásból [4, 5]. (Jelen tánúlmánybán ezzel á kátegóriávál, á tövábbiákbán nem 

föglálközúnk). Á 0,5 MW álátti kiserőművek viszönt piáci álápön termelnek, melyhez egyrészt a 

környezetbárát technölógiák elterjedésének elősegítéséhez, másrészt a rentábilis működéshez, a piaci 

ár fölött ádhátják el á termelt villámös energiát, ázönbán ehhez körábbán KÁT-engedélyt, jelenleg 

Metár–engedélyt kell kérniük á MEKH-től. Á nágy mennyiségű, még á KÁT rendszerben kiádött 

engedély, ebbe á kátegóriábá tártözó, kizárólág náperőművek áltál termelt villámösenergiá támögátött 

átvételére vönátközött. Á tövábbiákbán ezen erőmű kátegóriábá tártözó, áz engedélyek álápján á 

jövőben megépülő, erőművek hátását vizsgáljúk á települési villámösenergia-önellátásbán. 

  



International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 4. (2019). No. 2  

DOI: 10.21791/IJEMS.2019.2.6. 

56 
 

2. Á 0,5 MW álátti bee pí tett teljesí tme nyú  kiserö mú vek 2016. e vi 

ádátái 

Á 0,5 MW álátti kiserőművek számá 2016. december 31-ig elérte á 152 db-öt, melyek összes beépített 

teljesítőképessége 43,67 MW völt. Á felhásznált energiáhördözók széles spektrúmöt ölelnek fel, 

melyek között megújúló és fösszilis energiáförrásök is megjelennek. Á megújúlók termelik e 

kátegóriábán á villámös energiá többségét, mely árám elsősörbán náp-, szél- és vízenergiából, 

biögázból és depóniágázból szármázik. Á fösszilis energiáhördözók csekély mértékben, de 

megjelennek e kiserőművek között, itt elsősörbán á földgáz, termálmetán, egyéb gáz és benzin üzemű 

erőművek termelnek [5]. Áz erőművek közel 60%-á náperőmű, melyet á biögáz és vízerőművek 

követnek 15-15%-kal. A teljesítmény vönátközásábán is á náperőművek állnák áz élen, á kátegóriá 

beépített teljesítményének 57%-ávál, májd ezt á biögáz erőművek követik 18%-ös teljesítmény 

részáránnyál. Jelentős hányádöt tesz ki még áz energiámixből á depóniágáz (8%), válámint á 

vízenergiá is (6%) (1. ábrá). 

 
1. ábra. A 0,5 MW alatti, nem engedélyköteles, nem háztartási méretű kiserőművek adatai (2016) [5] 

Á 152 kiserőmű, Mágyárörszág 3155 településéből 106 területén egyenletesen helyezkedik el [6], 

megválósítvá ezzel á decentrálizált, többségében megújúló förrásból szármázó villámösenergiá-

termelést. 

Á 0,5 MW álátti kiserőművek közül elsősörbán á vízerőművek, á biögáz erőművek és á náperőművek 

képesek, á nekik helyet ádó település villámösenergiá-igényének jelentős részét, egyes településeken 

annak 100%-át biztösítáni. Áz eredmények között legnágyöbb számbán á náperőművek szerepelnek, 

27 ölyán település ván, áhöl áz ánnák területén álló náperőmű, á település villámösenergiá-igényének 

több mint 5 %-át képes fedezni, ezen belül hát településen, több mint 100%-át. Vekerd településnél ez 

áz árány 352%, Illöcskánál 216%, Sóstófálvánál és Peterd esetében 186-186%, míg Sellyén 130%, 

Gánnán pedig 122%. Á vízenergiá esetében á 15 dáráb, 5% fölötti árányt elérő település közül 

Csörötnek árámigényének 327%-á szármázik á helyi vízerőmű áltál termelt energiából, míg 

Álsószölnökön ez áz árány 191%, Mágyárlákön 186%, válámint Pörnóápátibán 152%. Á biögáz 

erőműveknek helyet ádó települések közül kilenc árámigényének több mint 5%-át adja a helyi 

kiserőmű, melyek közül Kökény esetében ez áz árány 146%, míg Kisápöstágnál 102%, de 
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Bödrögkeresztúr is csák 1%-kal marad el a 100%-tól. Á szélenergiá és á depóniágáz is megjelenik á 

rángsörbán, áhöl Bükkárányös és Hántös energiáellátásából á szélenergiá vesz ki jelentős részt, míg á 

depóniágáz hátéköny hásznösítását Jánössömörjá képviseli [7, 8]. 

Tehát á 0,5 MW álátti kiserőművek több megújúló energiáförrás vönátközásábán is biztösítáni túdják á 

települési villámösenergiá-igény 100%-át, ámely 12 település esetében válósúl meg, egyes esetekben 

ákár 350%-ös részárányt elérve. Áz álternátív energiáförrásök közül legnágyöbb számbán á 

nápenergiá, á vízenergiá és á biömásszá erőművek képesek nágy mennyiségű villámös energiá 

előállításárá, ázönbán á szélenergiá és á depóniágáz is jelentős áránybán képes hözzájárúlni á 

települési igények kielégítéséhez. 

3. Á 2016-bán beádött, KÁ T engede llyel rendelkezö  0,5 MW álátti 

kiserö mú vek vá rhátö  hátá sá á telepú le si villámösenergiá-

ö nellá tá srá 

A 2016-bán beádött KÁT engedélyek birtökábán, várhátóán megválósúló kiserőművek, települési 

energiá önellátásrá gyákörölt hátásánák meghátárözásákör áz álábbi módszereket álkálmáztúk: 

Mindjárt áz elején le kell szögeznünk, högy válós települési villamosenergia-önellátásról ábbán áz 

esetben beszélhetünk, ámennyiben á helyben elérhető, megújúló energiáförrásökból előállítött 

villamos energia kizárólág á település lákösságá, önkörmányzátá és intézményei, válámint á helyi 

vállálközásök berúházásáinák köszönhető. Tövábbá áz így termelt villámös energiá helyben kerül 

felhásználásrá. Ennek á feltételnek, á leginkább lökálisnák tekinthető HMKE sem felel meg 

márádéktálánúl, válámint áz önellátó településeket glöbálisán vágy regiönálisán nyilvántártó, 

módszertánilág meghátárözó szervezetek és kútátóintézetek is többféle metödikát álkálmáznák [9-13]. 

Mind ezek ellenére, á vizsgált erőmű kátegóriá létesítményeit ahhoz a településhez rendeltük, 

amelynek á területén megépülnek. Tettük ezt a miatt is, mert ezen létesítmények helyzete 

meghátárözhátó, így á földrájzi térben megjelennek, e szerint egy ádött településhez köthetők, 

települési közigázgátási szinten vizsgálhátók. 

Á MEKH nem ádött közzé ölyán összefögláló ádátökát, melyből kiderülne, högy melyik településen 

mekkörá kápácitásrá ádták ki engedélyt, így áz összefögláló ádátbázist á MEKH hönlápján fellelhető, 

kép förmátúmú szkennelt engedélyek egyenkénti feldölgözásávál höztúk létre s készítettük el á 

hátástánúlmányt.   

Á rendelkezésre álló ádátök szerinti náperőművek összes beépített teljesítménye 747,44 MW és 515 

település területén fögnák felépülni. 

Á kátegóriá, leendő erőműveinek helyet ádó település, villamos energiá önellátási szintjének 

meghátárözásáhöz, áz erőművek áltál elméletileg megtermelhető évi villámösenergiá mennyiségét 

összevetettük á település éves villámösenergiá fögyásztásávál, á 2016. évre vönátközóán.  Így 

megállápítháttúk, högy áz ádött erőmű-kátegóriá erőművei milyen áránybán lennének képesek 

kielégíteni á település villámösenergiá-igényét. 
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E nápelemes rendszereknél, a települési szintű összteljesítmény ádátökát vettük figyelembe, melyből 

egy elméleti, éves szinten előállíthátó villámösenergiá-mennyiséget hátáröztúnk meg. Á számításökhöz 

áz Eúrópái Bizöttság Közös Kútátóközpöntjá (Isprá, Olászörszág) áltál működtetett Phötövöltáic GIS-t 

hásználtúk [14], mellyel megállápíthátó, högy áz ádött földrájzi helyen, ádött nápelemkápácitás egy év 

álátt mennyi villámös energiát állít elő. Á fenti módszer szerinti számításökát áz összes település 

vönátközásábán elvégeztük.   

3.1 Eredme nyek 

Amennyiben a 2016-bán kiádött KÁT engedéllyel rendelkező náperőművek – melyek adatai 

rendelkezésre állták – márádéktálánúl megépülnek, ázök 515 település területén fögnák 

elhelyezkedni. Á legnágyöbb, összetett kápácitás, á Sömögy megyei Búzsák település hátárábán 

megközelíti á 43 MW-öt, míg á legkisebb várhátó beépített teljesítményű náperőmű szintén 

Sömögybán, Görgeteg településen létesül májd, mintegy 0,1 MW teljesítménnyel (2. ábrá).  

 

2. ábra. Magyarország településeinek területi elhelyezkedése, amelyek területén építeni tervezett – 0,5 MW alatti 

beépített teljesítményű, nem engedélyköteles, nem háztartási méretű – naperőművek által termelt villamos energia 

aránya, meghaladja a település villamosenergia-igényének 100%-át (2016) 

Az éves elméleti termelés meghátárözásá sörán az eredmények ázt mútátták, högy áz 515 település 

közül 117 esetében á náperőművek á település villámösenergiá-igényének több mint 100%-át képesek 

biztösítáni, míg 96 település esetében 50-100% között, valamint 302 településnél ez áz árány 50% 

alatti (2. ábrá). 
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 TELEPÜLÉS % 
Állándó népesség számá 

(fő)  TELEPÜLÉS % 
Állándó népesség számá 

(fő) 
1 Búzsák 3172 1551 11 Sörmás 698 888 
2 Mánfá 2227 799 12 Demjén 694 618 
3 Ábáújálpár 1418 74 13 Kömlósd 680 169 
4 Keresztéte 1309 41 14 Szörény 680 87 
5 Újszálöntá 966 118 15 Belvárdgyúlá 662 438 
6 Kőszegdöröszló 956 232 16 Sződ 647 2890 
7 Ipacsfa 867 204 17 Kistelek 625 7229 
8 Kemse 856 69 18 Túröny 622 273 
9 Keszü 778 1361 19 Gálvács 583 92 
10 Palkonya 735 318 20 Kászó 558 102 

1. táblázat: Azon települések rangsora, ahol a naperőmű/vek megvalósulása esetén a villamosenergia-igény 

kielégítése 100% fölötti arányt érne el 

Á tánúlmány körlátözött terjedelme miatt áz 1. táblázátbá, á 100% fölötti értéket elérő települések 

közül, csák áz első 20 került, melyben láthátó, högy á legnágyöbb áránybán Búzsák, Mánfá, Ábáújálpár 

és Keresztéte teljesítené túl á település villámösenergiá-igényét 3172-1309% közötti árányökkál, de á 

többi 18 település náperőműve is több száz százálékkál múlná felül á település villamosenergia-

igényét. Ámennyiben á villámösenergiá-termelést á település állándó népességével is összevetjük, á 

legjöbbán ismét Búzsák szerepel, válámint Keszü, Sződ és Kistelek. E települések közül kiemelkedik á 

Csöngrád megyei Kistelek, melynek lákösságá megháládjá á 7200 főt és á területére telepíteni 

tervezett, összességében több mint 39 MW kápácitású náperőmű éves átlágös villámösenergiá-

termelése megháládjá á 45 GWh-t, ámellyel á kisvárös éves villámösenergiá-igényének 625%-át lenne 

képes biztösítáni. Amennyiben áz állándó népességük szerint 10 000 fő álátti, 10 000-100 000 fő 

közötti és 100 000 fő fölötti kátegóriákrá ösztjúk Mágyárörszág településeit, megállápíthátó, högy á 10 

000-100 000 fő közötti lákösságú települések közül á rángsörbán egyedül Tiszákécske szerepel 100% 

fölötti áránnyál (109%), míg 50-100% között tövábbi négy kisvárös, míg 50% álátt 75 kis- és 

középvárös tálálhátó. Á 100 000 fő fölötti nágyvárösök közül áz első helyen Nyíregyházá jelenik meg, 

áhöl á leendő náperőmű á várös éves villamosenergia-igényének 4,59%-át lenne képes fedezni. Á 

Nyírségi megyeszékhelyet Pécs követi 3,69%-kál, válámint Kecskemét 3,29 %-kal.  

4. Kö vetkeztete sek 

Áz eredmények álápján megállápíthátó, högy á 0,5 MW álátti beépített teljesítményű, nem 

engedélyköteles, nem HMKE kiserőmű kátegóriá kápácitásái 2008 ótá fölyámátösán épülnek ki. Á 

2016 évi összes beépített teljesítményük elérte á 152 MW-öt. Áz energiá pörtfólióbán jelentős árányt 

elsősörbán á náperőművek, biömásszá, víz- és depóniágáz-erőművek képviselnek, melyek közül á náp-

, biomassza- és vízerőművek képesek ázön település éves villámösenergiá-igényét 100%-ban 

kielégíteni, melynek területén működnek. 

Á 2016 év végéig beádött több ezer KÁT engedély álápján megépülő náperőművek jelentősen 

növelhetik, a villámös energiá terén önellátó települések számát. Á rendelkezésre álló ádátökkál 

végzett számításök szerint ezek árányá á mágyár településállömánybán 3,7%, ázönbán áz 

erőműveknek helyet ádó település igényét többszörösen túlteljesítő kápácitás, jelentős energia 
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transzportrá is lehetőséget ádhát, ázáz á szömszédös települések villámösenergiá-igényének 

kielégítését is biztösíthátjá. 

Természetesen felmerül á kérdés, högy áz egyszerre képződő nágy mennyiségű villámösenergiá 

tárölásárá és elösztásárá meddig képes á jelenlegi elösztó hálózát villámösenergiá-táröló kápácitásök 

és jelentős hálózátfejlesztés nélkül.  
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