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I. Áttekintés

• Tőkeintenzív hosszú távú befektetési projektek

• Megtermelt energia értékesítés sajátosságai a vevők 
személyében

• Átvételi/eladási árak meghatározottsága

• Befektetési támogatások szükségessége a projektek 
megvalósításához

• Politikai/szabályozási kockázat jelenléte
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II. Jelenlegi szabályozási környezet

• Átvételi árak szubevncionálása

• KÁT rendszer és METÁR rendszer párhuzamos jelenléte

• A KÁT már csak a 2017. január 1. előtt beadott projektekre elérhető

• Öszesen több mint 2,000 MW-nyi projekt vár engedélyezésre, kb. 
2,400 db kérelem került benyújtásra

• Piaci vélekedés: ezek kb. 25%-a kerül megvalósításra

• Jelenlegi projektek a KÁT rendszer alatt kerülnének megvalósításra, 
a METÁR iránt csekélyebb az érdeklődés
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II. Jelenlegi szabályozási környezet

• KÁT átvételi árak: 31,58 Ft (10 cent) / kWh fix 25 évre, inflációkövetéssel

• METÁR átvételi árak: kb. 31,58 Ft a METÁR KÁT-nál, és ugyanennyi az 1MW, 
alatti projekteknél míg a nagyobbaknál pályázaton alakul ki az értékesítési 
ár, ugyanakkor maximum átvételi időszakok napelemes projekteknél: 13 év 
1 hónap, 12 év 7 hónap, 20 év 

• Megújuló projektek: jelenleg a napenergia projektek jelentősek, új 
szélenergia projekt engedélyezésére 2011 óta nem került sor, néhány 
biogáz és egyéb biomassza projekt is indult

• Magyar energiapolitika: nukleáris energia és fosszilis energia még mindig 
kiemelt jelentőséggel bír, a megújuló energiák többlete a rendszerben (pl. 
Németország 80% felett) egyelőre távoli 
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III. Szabályozási/politikai kockázatok

• A kötelező átvételi rendszer lehetséges változásai
– Támogatott beruházási formák változása, ezek esetleges hatása már 

engedélyezett pojektekre, árazásra, átvételi időszakra vonatkozó 
potenciális változtatások 

• Az adórendszer lehetséges változásai
– Új adók bevezetése, szektorális adók kiterjesztése, helyi adók megjelenése 

• Egyéb szabályozási és adminisztrációs előírások
– Új biztonsági vagy feltáplálási előírások, menetrendezésre vonatkozó új 

előírások és büntetések, műszaki követelmények változásai, kiegyenlítő 
energára vonatkozó változások, stb.
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IV. Finanszírozási termékek

• Nagy projektek: bilaterális hitelek és pool hitelek. A szponzornak kiemelt szerepe 
lehet

• 500 kW-os projektek: doboz termékek a bankoknál. Tipikus peremfeltételek: 
lejárat 15 év, fix kamatozás (3-3,5% / év), saját tőke / idegen tőke arány 30 / 70

• Háztartási méretű projektek: saját tőke finanszírozás és támogatások szerepe, 
külfödön egyéb finanszírozási formák is

• Támogatott hitelek: közvetlen ügyfélhitelezés és refinanszírozási források. Tipikus 
feltételek a közvetlen forrásoknál: lejárat 15 év, kamat 0%, saját tőke / idegen 
tőke arány 10 / 90, UGYANAKKOR, a támogatás halmozás korlátozása miatt egy 
ilyen hitel csökkenti az átvételi támogatás időtartamát valamint a refinanszírozási 
feltételek további biztosítékokat jelentenek és plusz költséget is implikálhatnak
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V. Kockázatok lehetséges csökkentése

• A finanszírozó bank gondos kiválasztása
– Dedikált banki termék legyen elérhető, banki szakértelem szerepe
– Folyamatos banki tanulás tettenérhető

• Kitettség kontrollálása és csökkentése 
– Saját tőke / hitel arányának megválasztása
– Támogatott hitelek értékelése
– Biztosítékok gondos értékelése (recourse/non-recourse)
– Saját tőke részleges virtualizálása

• További szponzorok bevonása a saját tőke összegyűjtéséhez / exit 
– befektetési típusú termékek kínálata a piacon
– Kvázi értékpapírosítás
– Projekt vagy erőmű értékesítés 
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VI. Tipikus finanszírozási problémák és megoldások

• A projekttársasággal kapcsolatos kérdések
– Valóban a projektre létrehozott társaság vs. működő társaság  - kiválás megtervezése
– Tulajdonosi struktúra kérdései

• Projekt területtel kapcsolatos kérdések  
– Megvásárolt terület vs. bérlet
– Zálogjog kérdései
– Hálózati csatlakozás és vezetékjog kérdései

• Projekt eszközökkel kapcsolatos kérdések  
– Cash-flow kérdések kezelése – szállítói finanszírozás szükségessége

• A projekttel kapcsolatos kérdések
– Projektek összeszámítása vs. külön kezelése

• A kivitelezővel kapcsolatos kérdések
– Banki vizsgálat és elfogadás - referenciák

• A pénzügyi kovenánsokkal kapcsolatos kérdések, hitel egyéb feltételei:
– Értékcsökkenés gondos megválasztása – ingó eszközök! 
– Többlet pénzeszközök kifizetési lehetőségei – osztalék vagy tagi kölcsönre visszafizetés (kapitalizáció kérdései)
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