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Magyar energiapiac 

Kilépési stop a megújuló támogatási rendszerekből 
 

1 Előzmények 

Az elmúlt időszakban tapasztalt villamosenergia-ár növekedés hatására mind a KÁT, mind a METÁR rendszerben 

részt vevő termelők elkezdték megfontolni a megújuló támogatási rendszerekből történő kilépést, amely jelentős 

változásokat indított el az energiapiacon. A jogalkotó erre reagálva első körben 2022 január 1. napjától megtiltotta 

a METÁR rendszerbe való visszalépés lehetőségét (lásd: egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a 242/2021. sz. Közlönyben). 

2022. május 25. napján pedig újabb korlátozások léptek hatályba, amelyek jelentősen korlátozza a megújuló 

támogatási rendszerben résztvevő termelők lehetőségeit (lásd: egyes villamos energia tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet a 87/2022. sz. Közlönyben). A legfontosabb változásokat az 

alábbiakban foglaljuk össze. 

2 Korlátozások a megújuló támogatási rendszerekből történő kilépésre 

Az új szabályozás értelmében a KÁT termelők kizárólag akkor jogosultak a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz 

való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás METÁR rendelet szerinti 

prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolását kezdeményezik. A KÁT termelő a KÁT mérlegkörhöz a 

KÁT mérlegkörből történő kilépést követően nem csatlakozhat újra. Következésképpen, a termelőknek a KÁT 

mérlegkörből kilépés után ezentúl megszűnik az – eddig rendelkezésre álló – újra csatlakozás 

lehetősége, amelyet a kilépés napját követő 12 hónap elteltével tehettek meg. 

A METÁR rendszerbe történő átlépés esetén az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező 

átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának a KÁT és METÁR rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. 

A METÁR rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti prémium támogatási szerződés a premizált termelő által 

nem szüntethető meg a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott, a támogatási 

jogosultságot megállapító határozatában előírt, (i) a villamos energia zöld prémium típusú támogatása 

időtartamának lejártáig vagy a (ii) támogatás alá eső teljes villamos energia mennyiség 

elszámolásáig. 

Fontos kiemelni, hogy a MEKH eddigi értelmezése szerint a prémium támogatási szerződés megkötésével a KÁT 

termelő nem válik METÁR rendelet szerinti zöld prémium típusú támogatásra jogosulttá, csak a METÁR rendelet 

szerinti szabályok alapján köti meg a prémium szerződését a MAVIR Zrt-vel (TSO) és ennek megfelelően számolja 

el a KÁT keretében számára megállapított támogatást. 

3 Várható hatások 

A folyamatosan változó KÁT és METÁR támogatási rendszerekkel kapcsolatos jogszabályok tekintetében a piaci 

szereplők komoly kihívással nézhetnek szembe. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi turbulens villamosenergia piacon a KÁT 

vagy METÁR árak feletti többlet nyereséget az energiapolitika a továbbiakban nem kívánja átengedni az 

erőműveknek. Kérdés ugyanakkor, hogy vajon így ezen bevétellel arányosan esetleg a KÁT kasszát fizető ipari 
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fogyasztók terheit csökkennek-e. Az mindenesetre szokatlan, hogy egy jogszabály megtiltja az egyik szerződő félnek, 

hogy megszüntesse a másik féllel kötött szerződést, még akkor is, ha annak nyomós oka lenne (pl. rendkívüli 

felmondás esetén). Az sem világos, hogy mi történik azokkal a termelőkkel, akik (i) még nem helyezték üzembe a 

KÁT-os vagy METÁR-os erőművüket vagy (ii) akik már felmondták a MAVIR-ral kötött mérlegkör-tagsági 

szerződést, de az még nem lépett hatályba. A Wolf Theiss ügyvédi iroda mindig a legfrissebb információkkal és 

ennek megfelelő jogi tanácsadással szolgál e témákban. 

Wolf Theiss 

A Wolf Theiss egyike a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa vezető ügyvédi irodáinak, erős nemzetközi üzleti jogi 

fókusszal. 13 ország 360 ügyvédjével a cég összes tevékenységének több, mint 80%-a az ügyfelek olykor határon 

átnyúló képviseletéből áll. A Wolf Theiss – ötvözve a jogi és a gazdasági/üzleti szakértelmet – egyedülálló, innovatív 

megoldásokkal összhangot teremt az egyes területek között; valamennyi esetben a jogi, pénzügyi és üzleti know-

how integrációja mellett működik. 

Ha további információt szeretne kapni szolgáltatásainkról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 
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