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TERVEZET

A MEKH 2019 szeptemberében fogja kiírni az első pályázatot 

METÁR zöld prémium típusú támogatásra

2

A hatályos jogszabályok alapján új támogatási jogosultság csak pályázati rendszer keretében nyerhető el.1

VET és VET Vhr.
(2007. évi LXXXVI. törvény 

és 273/2007 Korm. rendelet)

METÁR rendelet
(299/2017. Korm. rendelet)

NFM 
rendelet a pályáztatásról
(62/2016. NFM rendelet 
és módosítása: 22/2019. 
(VIII. 10.) ITM rendelet)

Megújuló energiatermelést 

ösztönző szabályozási 

környezet

Új megújuló villamos 

energia támogatási 

rendszer

Prémium típusú 

támogatás pályázati 

eljárás

Az új rendszer célja, 

hogy kevésbé terhelje a 

végfelhasználókat és 

támogassa a megújuló 

energia piacintegrációját

A Rendelet 

meghatározza a 

pályázati eljárás kereteit 

és a feltételeket

A pályázat Kiírási 
dokumentációja 

2019-es METÁR zöld 

prémium pályázat

A Kiírási dokumentáció 

tartalmazni fogja a pályázati 

eljárás lépéseit és a pályázat 

benyújtásának szabályait 

I

1Meglévő biomassza és biogáz erőművek számára barna prémium támogatási kategóriában is



TERVEZET

A pályázati folyamat alapelvei

Intenzív verseny elősegítése

A pályázat segítse elő, hogy minél nagyobb számú pályázó vegyen részt a pályázaton, 
ezáltal a megújuló termelés támogatása minél kisebb teherrel járjon a fogyasztók 
számára. 

Magas arányú megvalósulás

Annak biztosítása, hogy a nyertes pályázók minél nagyobb arányban valósítsák meg a 
tervezett beruházásaikat. A megvalósulást a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi 
biztosítékok rendszere segíti elő.   

Magas fokú automatizáltság

Minél kevesebb emberi beavatkozás alkalmazására legyen szükség a pályázatok 
befogadása, ellenőrzése és kiértékelése során. Ezt segíti az elektronikus benyújtás.

Magas fokú adatbiztonság és transzparencia

Ezt szolgálja az elektronikus közigazgatási rendszer keretében történő benyújtás, az 
ajánlati árak közjegyzői kulccsal titkosított beküldése és a pályázatok ajánlati árainak 
bontás utáni közzététele

Megfelelő szintű tájékoztatás

A dokumentációk tervezetének egyeztetése, a véglegesített folyamatok és IT 
megvalósítás valósághű tesztelése, a pályázaton részt venni kívánók teljes körű 
tájékoztatása.

I
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A pályázati rendszer főbb elemei

4

• A pályázati dokumentumok beadása elektronikusan (Ügyfélkapun, 

Cégkapun, Hivatali kapun keresztül) történik, erre a célra kialakított ÁNYK 

űrlapon keresztül.

• Külön fejlesztés keretében kialakított validátor program biztosítja a 

visszajelzést a dokumentumok sérülésmentes beérkezéséről.
– Sérülten beérkező beadvány 24 órán belül újra beküldhető 

• A pályázati dokumentum része az a titkosítandó excel fájl, amely az 

ajánlati árat tartalmazza. A titkosítást csak a közjegyző tudja feloldani a 

bontáskor.

• A benyújtott pályázatokat a bontásig csak az automata validátor program 

vizsgálja meg és csak a sérülésmentesség szempontjából.

• A transzparenciát szolgálja, hogy a bontás után a Hivatal nyilvánosságra 

hozza a pályázatok azonosító adatait az ajánlati árakat. 

• Az Értékelő Bizottság tagjain és póttagjain kívül más nem férhet hozzá a 

pályázati anyagokhoz. 

• A Hivatal indokolt esetben az Értékelő Bizottság közzétett Összefoglaló 

értékelésétől eltérő döntést is hozhat (pl. kizáró ok jut a tudomására), amit 

határozatában indokol. 

I
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A pályázat alapvető keretrendszerét és feltételeit az NFM rendelet és a 

mindenkori energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg

5

I

Pályázat feltételei

– Magyarországi telephelyen

megvalósítandó projekt

Névleges teljesítmény szerinti 

kategóriák

A pályázaton az erőműegységek 

névleges teljesítménye alapján két 

kategória kerül meghirdetésre:

a. 0,3 MW felett, de 1 MW alatt 

134

GWh/év

667

M Ft

66

GWh/év

333

M Ft200

GWh/év

1 000

M Ft

Mennyiségi keret Kiosztható éves támogatás mennyisége

– Korlátok:

– Kereskedelmi üzem 

kezdetének határideje: 3 év

b. legalább 1 MW, de 

legfeljebb 20 MW

Azonos tényleges tulajdonosra 

vonatkozó korlátozás

Az azonos tényleges tulajdonoshoz 

tartozó pályázatokat további 

korlátozás érinti:

a. 0,3 MW felett, de 1 MW alatt 

50

GWh/év

15

GWh/év

b. legalább 1 MW, de 

legfeljebb 20 MW
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A beérkező pályázatokat az Értékelő Bizottság értékeli, sorba rendezi és 

meghatározza a nyertes pályázókat

6

Éves új 

támogatás1 (Induló támogatott ár 
(Ft/kWh)∑= A támogatás alá eső villamos 

energia éves mennyisége az adott 
beruházáshoz kapcsolódóan 

Előzetes 
referencia

piaci ár
(Ft/kWh)

- x)

Előzetes 

referencia 

piaci ár

=

A pályázati eljárás kiírásakor elérhető legutóbbi három 

havi „physical futures” jelentés következő három 

naptári évre vonatkozó:

– Naperőmű esetén csúcsidőszaki (PEAK_avg) havi 

átlagár átlaga (69,6 EUR/MWh; ~22,4 Ft/kWh)

– Egyéb termelők esetén zsinór (BASE_avg) havi

átlagár átlaga (57,2 EUR/MWh; ~18,4 Ft/kWh)

1 000

Pályázati eljárás kiírását megelőző 

egyéves időszakra közzétett MNB

napi euró devizaárfolyamainak 

számtani átlaga

x

≤ 333, illetve 

667 millió Ft[ ]

Max. 66, illetve 

134 GWh/év!

1nem lehet negatív érték

I

Naperőművek esetén a kiosztható mennyiség lesz a valódi korlátozó tényező, nem a kiosztható támogatás!

Max. 

26,08 Ft/kWh!!
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A támogatás mértékének kiszámításához szükséges 

maximális kihasználási óraszámok technológia szerint

7

7 000

7 000

1 440

7 000

7 000

Maximális kihasználási óraszámok a támogatás alá 
eső villamos energia mennyiségéhez (MWh/MWe/év)

1 680

7 000

Biogáz (biogáz üzemmel) 

Hulladéklerakóból származó gáz

Szilárd biomassza tüzelésű erőmű 

(vegyes tüzelés nélkül)

Geotermikus erőmű

Vízerőmű

Fix napelem

Napkövetős napelem

Minden egyéb technológia

7 000

Szilárd biomassza vegyes tüzeléssel 7 000

I
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Aktuális évi támogatott ár meghatározása (indexálás) 

Az eljárás célja azon pályázók kiválasztása, akik a legkisebb támogatási 

igényű pályázatokat nyújtották be

8

Az 

elnyerhető 

jogosultság
– A pályázók az induló támogatott árra tesznek ajánlatot

– A pályázaton zöld prémium típusú támogatási jogosultság nyerhető el megújuló 

energiaforrásból termelt villamos energia számára

– A támogatás időtartama a kiírási dokumentáció szerint 15 év

I

x2

x1

x
Prémium 

számítása

Utólagos referencia 

piaci ár

Prémium mértéke

Induló támogatott ár (ajánlati ár szerint)  

– Az induló támogatott ár nem lehet magasabb a METÁR kormányrendelet 1. mellékletben 

meghatározott ár indexált, aktuális értékénél (26,08 Ft/kWh)

– Amennyiben a támogatott ár és a referencia piaci ár különbsége negatív, a termelő 

köteles megfizetni a különbözetet a befogadónak

Megelőző év 

támogatott ára 

KSH megelőző évre 

vonatkozó fogyasztói 

árindex - 1%pont

x

A termelő maga viseli a menetrendtől való eltérés kiegyenlítésének költségét!

X2 = X – X1
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A METÁR pályázat folyamata
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A METÁR pályázat folyamata (1/3)
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Pályázat kiírása

Pályázás

Értékelő Bizottság MEKH PályázóFelelősök:

Pályázatok 

előkészítése

Bontás 

közjegyző 

jelenlétében

Felszólítás

hiányok pótlására 

(max. 1x)

Pályázó 

hiánypótlása 

(max. 1x)

Értékelés

II

3. munkanap 

(beadási határidőt 

követően)

Hiánytalan

Hiányos

Pályázat 

benyújtása

15 nap

Benyújtási határidő

Pályázatok teljes-

körűségének 

vizsgálata

Közlemény a 

pályázók azonosító 

adatairól és az 

ajánlati áráról

3 munkanap

Hiánypótlási 

határidő

Értékelő 

Bizottság

Összefoglaló 

értékelést készít

45 nap

Az ajánlati árat tartalmazó és 

az ajánlati biztosítékot igazoló 

dokumentumok hiánypótlására 

NINCS LEHETŐSÉG
!

20 nap

(hiánypótlási 

határidőt 

követően)

5 munkanap

Egyedi határozatok 

meghozatala

Közlemény a 

pályázat 

eredményességéről

Eredményhirdetés 

(Összefoglaló 

értékelés és pályázat 

eredményének 

közzététele)

15 munkanap

Határozatok kiküldésének 

napján

Benyújtási időszak

1 hónap

2 hónap
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Teljesítési
biztosíték 
igazolása
(hiánypótlás 
lehetséges)

A METÁR pályázat folyamata (2/3)

11

Teljesítési biztosíték igazolása

II

Ajánlati 

biztosíték 

felszabadítása

Ajánlati biztosíték 

felszabadítása

Nem nyertes 

pályázat

Nincs / nem 

elfogadható

10 munkanap

Értékelés

!10 munkanap

Nyertes 

pályázat
30 nap

Egyedi határozatok 

meghozatala

Ajánlati biztosíték 

lehívása

Tájékoztató levél 
a teljesítési 
biztosíték 

elfogadásáról

Elfogadható

Ajánlott a 

kapcsolatfelvétel a 

bankokkal már a 

pályázatok 

beadása után

Határozat a 

támogatási 

jogosultság 

elvesztéséről

MEKH PályázóFelelősök:
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A METÁR pályázat folyamata (3/3)
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Megvalósítás

II

3 év + 1 év

3 év

Határozat a 

támogatási 

jogosultság 

elvesztéséről

MEKH PályázóFelelősök:

6 hónap

Egyedi 

határozatok 

meghozatala

Kereskedelmi 

üzem 

megkezdése

Teljesítési 
biztosíték 85% 
lehívása, 15% 
felszabadítása

Értékelés

Nyilatkozat a 

beruházás 

meghiúsulásáról

Ker. üzembe 

helyezési határidő

Kereskedelmi 

üzembe 

megkezdésének 

igazolása
(hiánypótlás lehetséges)

10 munka-

nap

10 munkanap

Teljesítési 

biztosíték

felszabadítása

Teljesítési 

biztosíték

lehívása

Szerződéskötés 
a MAVIR-ral 

Támogatás el-
vesztése és 3 

évig nem 
indulhat METÁR

pályázaton

Kereskedelmi 

üzem 

megkezdésének 

igazolása
(hiánypótlás 

lehetséges)

Tájékoztató levél 
a ker. üzemről 
szóló igazolás 
elfogadásáról

Nincs/nem 

elfogadható

Elfogadható

10 munkanap

1 év (kereskedelmi 

üzembe helyezési 

határidőt követően)

Nincs/nem 

elfogadható

Elfogadható
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Bontás, határozatok meghozatala, eredményhirdetés
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Egyedi határozatok 

meghozatala

— A Hivatal megállapítja a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát és 

ezt a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza

— Ez a közlemény nem azonos az eredményhirdetéssel!

— A pályázati eljárás eredményességéről szóló közleményt követő 15 munkanapon belül 

— A nyertesekre vonatkozó határozat tartalmazza többek között:

— az induló támogatott árat a nyertes ajánlata alapján

— a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét a Kiírási 

dokumentáció szerinti maximális kihasználási mutatók és  a pályázat alapján

— a támogatás időtartamát (15 év, de egyéb támogatás csökkentheti)

— a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt (3 év + 1 év türelmi idő)

Közlemény a 

pályázati eljárás 

eredményességéről

II

2

3

Eredményhirdetés
— Egyedi határozatok kiküldésének napján kerül publikálásra a Hivatal honlapján

— Tartalmazza az Értékelő Bizottság Összefoglaló értékelését

4

Pályázatok bontása

1

— Pályázatok bontása közjegyző jelenlétében a beadási határidőt követő 3. munkanapon

— A benyújtott ajánlati ár és a pályázat azonosító adatainak publikálása a bontástól 

számított 3 munkanapon belül
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Pályázati feltételek, biztosítékok, IT háttér
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A METÁR pályázat benyújtásához a pályázónak eleget kell 

tennie az NFM rendeletben és a kiírási dokumentációban 

meghatározottaknak

15

– A pályázaton magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó 

szervezet vagy önkormányzat vehet részt

– Olyan megújuló energiaforrást felhasználó erőműegységgel lehet pályázni, amely:

– Új beruházás révén létesül 

– Jelentős, az eredeti beruházási értékét 50%-át meghaladó felújításon vagy fejlesztésen esik át

– A pályázati eljárás nyelve a magyar. Ha a pályázó nem magyar nyelven nyújt be dokumentumot, csatolni 

kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó

– A pályázat benyújtása elektronikus módon, Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali Kapun, külön erre a 

célra létrehozott ÁNYK nyomtatványon keresztül történik

– A pályázással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a pályázót terheli

– Amennyiben a pályázó a pályázattal kapcsolatban megpróbálja befolyásolni az Értékelő Bizottságot, 

vagy a Hivatalt, az a pályázó azonnali kizárását vonja maga után

– A Hivatal semmilyen költség vagy kártérítés megfizetésére nem kötelezett a pályázati eljárás 

eredménytelensége esetén

Általános

feltételek

Technikai

feltételek

III

– Külföldi pályázó az EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség

tagállamában székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, önkormányzat lehet
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A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkről (pontos 

szövegezés a kiírási dokumentációban)
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– Nincs Hivatallal szemben lejárt határidejű eljárásidíj-fizetési vagy felügyeletidíj-fizetési 

kötelezettség 

– Nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettsége

– Nem függesztették fel a vállalat tevékenységét

– Nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt

– Munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 

összefüggésben jogszabálysértést nem követett el

Eljárások

Munkaviszony 

Tartozások

– Nem követett el gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekményt

– Nem követett el bűnszervezetben való részvétellel bűncselekményt 

– Az európai uniós versenyjogi törvény szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

– Nem követett el tisztességtelen piaci magatartást

– Nem szolgáltatott hamis adatot az eddigi pályázatai során 
Bűncselekmény

IV

– Nem követett el szerződéses kötelezettségszegést közbeszerzési eljáráshoz vagy METÁR 

támogatási pályázathoz kapcsolódóan

– Nincs a közbeszerzéseken való indulástól jogerősen eltiltva

– Nem vonták vissza a VET 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét az elmúlt 3 évben
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A pályázaton való részvételhez kapcsolódó egyéb információk 

17

– A Kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el

– Igazolás, hogy biomassza vagy biogáz erőmű esetén, az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt 
termelésre

– A pályázati feltételeknek a pályázó a pályázati eljárás, illetve a támogatás időtartama alatt folyamatosan 
eleget tesz

– Vízerőmű esetében környezetvédelmi engedély

– Nem a cégjegyzékben nyilvántartott pályázó esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozat és alapító 
okirat

– Az igénybe vett egyéb állami támogatásokhoz kapcsolódó nyilatkozat és hiteles dokumentumok

– Jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén megvalósíthatósági tanulmány és költségbecslés

– Hálózati engedélyes ajánlata (műszaki gazdasági tájékoztató), valamint a hálózati engedélyes nyilatkozata a 
csatlakozási pont EOV koordinátára vonatkozóan

Nyilatkozatok

Jogi háttér

Technikai 

háttér

§

IV

– A pályázó nyilatkozik az esetleges részleges teljesítés elfogadásáról, azaz hogy pályázata legalább milyen 
mértékű részleges mennyiséggel (MW) vehető figyelembe

– A pályázónak nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosáról

– Elektronikusan aláírt meghatalmazás (Kiírási dokumentációhoz csatolt sablon alapján), amennyiben a 
pályázatot meghatalmazott nyújtja be

– A pályázóval szemben a felsorolt kizáró okok nem állnak fent
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Az ajánlati és teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos tudnivalók

18

Ajánlati biztosíték 

Mértéke 

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Időtartama 

Teljesítési biztosíték 

Felszabadítás 

Rendelkezésre 

bocsátás időpontja 

Formája Bankgarancia Bankgarancia 

A Hivatal által meghatározott 

beruházási benchmark érték 2%-a1

A Hivatal által meghatározott 

beruházási benchmark érték 5%-a1

Kiírási dokumentációban foglalt feltételeknek megfelelő hitelintézet által kibocsátott feltételnélküli és 

visszavonhatatlan bankgarancia 

A biztosíték rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumot a pályázati dokumentáció 

részeként szükséges benyújtani

A támogatási jogosultságot megállapító határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon belül

Benyújtási határidőt követő 8 hónapig
Határozatban megállapított kereskedelmi üzem 

kezdetére vonatkozó határidőt követő 4 hónapig

Teljesítési biztosíték elfogadását követően, illetve

nem nyertes vagy érvénytelen pályázat vagy  

eredménytelen pályázati eljárás esetén az 

eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül

Kereskedelmi üzem megkezdését igazoló dokumentum 

elfogadását 

követő 10 munkanapon belül

A Hivatal általi 

lehívás

Nyertes pályázó nem vagy nem időben nyújtja 

be a teljesítési biztosítékot 

— A pályázó kicsúszik a kereskedelmi üzembe helyezés 

előírt időtartamából 

— Ha a pályázó fél éven belül jelzi, hogy nem valósítja 

meg az erőművet, a Hivatal lehívja a biztosíték 85%-át 

V

1 2

Hiánypótolható Nem Igen 

1Jelentős felújításon vagy fejlesztésen áteső erőműegység esetén a beruházás értékének 2, illetve 5%-a.
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Az ajánlati és teljesítési biztosítékokkal szembeni technikai 

követelmények 
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Bankgaranciát 

kibocsátó 

hitelintézettel 

szembeni 

követelmények – A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 90. § (1) alapján nem folyik ellene eljárás

– Magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik

– A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott tevékenységi (működési) engedéllyel

rendelkezik

Biztosíték 

igazolásának formája – A biztosíték rendelkezésére állását a kibocsátó hitelintézet által kiadott 

dokumentummal szükséges igazolni

Az ajánlati és teljesítési biztosítékot bankgarancia formájában kell nyújtani

A bankgarancia 

kötelező tartalmi 

elemei

– A kibocsátó hitelintézet megnevezése, számlaszáma

– A megbízó (pályázó) neve, címe, pénzforgalmi számlaszáma, adószáma

– A pályázatban szereplő erőmű telephelyének pontos címe és helyrajzi száma

– A garancia összege számmal és betűvel

– A garancia érvényességének kezdő és végső időpontja

– A kedvezményezett neve (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

V

– A bankgarancia szerződés száma
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A biztosítékok kiszámításához szükséges különböző 

technológia szerinti

benchmark értékek
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Biogáz (biogáz üzemmel) 1 000

Hulladéklerakóból származó gáz 500

300

Szilárd biomassza tüzelésű erőmű 

(vegyes tüzelés nélkül)
1 000

Geotermikus erőmű

1 000

Vízerőmű

1 400

Benchmark beruházási 
összeg a biztosítékok mértékének megállapításához 

(M Ft/MWe)

Fix napelem

Napkövetős napelem 350

Minden egyéb technológia

1 000

Szilárd biomassza vegyes tüzeléssel

1 000

Jelentős felújításon vagy fejlesztésen 

áteső meglévő erőmű

Egyedi 

(tervezett beruházási érték alapján)

Ú
j 
e

rő
m

ű
M

e
g

-

lé
v
ő

V
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Jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén az eredeti beruházási 

érték a rendeletben meghatározott módon számítható
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V

Eredeti 

Beruházási 

Érték 
=

Az erőműegység első 

üzembe helyezésének

időpontjában vett beruházási 

értéke 

x
Éves 

fogyasztói 

árindex 

Az éves fogyasztói árindex % (Központi Statisztikai Hivatal)

− Jelentős felújításnak vagy fejlesztésnek az olyan beruházások számítanak, amelyek az eredeti beruházási érték 

legalább 50%-át meghaladják

− A pályázónak az eredeti beruházási értéket a pályázó könyvvizsgálója által kibocsátott nyilatkozat és az 

alátámasztó dokumentumok (aktiválási jegyzőkönyv / főkönyvi kivonat) csatolásával kell igazolnia

1989 17 1997 18,3 2005 3,6 2013 1,7

1990 28,9 1998 14,3 2006 3,9 2014 -0,2

1991 35 1999 10 2007 8 2015 -0,1

1992 23 2000 9,8 2008 6,1 2016 0,4

1993 22,5 2001 9,2 2009 4,2 2017 2,4

1994 18,8 2002 5,3 2010 4,9 2018 2,8

1995 28,2 2003 4,7 2011 3,9

1996 23,6 2004 6,8 2012 5,7

( + )1

Beruházás 

éve

x
Éves 

fogyasztói 

árindex 
( + )1

Beruházási 

év + 1 év

x
Éves 

fogyasztói 

árindex 
( + )1

Beruházási év 

és 2018.12.31-ig 

eltelt évek 

száma

x…
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Példa az eredeti beruházási érték kiszámítására 
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– Aktiválásának időpontja: 2008.05.12.

– Beruházás jellege: Naperőmű park

– Beruházási értéke: 300 millió Ft

EBÉ = Beruházási érték X (1+i2008) X (1+i2009) X …X (1+i2018)

Példa beruházás:

Törtév 

inflációsráta 

Törtév 

inflációs ráta 12 

6,1 % 
= X 7 = 3,6 %

Egy 2008-ban nominálisan 300 millió Ft-ért üzembe helyezett naperőmű park Eredeti Beruházási Értéke a 2019-ben kiírt 

METÁR pályázaton 399,8 millió Ft (2018. december 31. értéknapra)

300 X 1,036 X 1,042 X 1,049 X 1,039 X 1,057 X 1,017 X 0,998 X 0,999 X 1,004 X 1,024 X 1,028

399,8  millió Ft=

Beruházási

érték (m Ft)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V

Eredeti beruházási érték kiszámítása:

Képlet 

1

2

2018.12.31-re 

indexált érték 

kiszámítása

3
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A pályázat informatikai hátterének bemutatása
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VI

Pályázat iktatásra 
kerül a Hivatal 
rendszerében

Elküldés 
Ügyfélkapun / 
Cégkapun / 

Hivatali kapun 
keresztül

Automatikus 
üzenet újra-

beküldési kérésről 
(24 ó. belül)

ÉB közjegyző 
jelenlétében bontja 
a pályázatokat és a 

titkosított 
dokumentumot

Pályázati anyag összeállítása

Ügyfélkapu / 
Cégkapu / 

Hivatali kapu 
regisztráció 

ÁNYK 
program letöltése

Űrlap
kitöltése 

(ÁNYK-val)

Ajánlati árat 
tartalmazó 

dokumentum
titkosítása

Pályázat 
újraküldése

Ügyfélkapun / 
Cégkapun / 

Hivatali kapun 
keresztül

(24 ó. belül)

Szükséges 
dokumentumok 

csatolása

Értékelő Bizottság MEKH PályázóFelelősök:

Automatikus 
üzenet a pályázat 

sikeres 
beérkezéséről 
(24 ó. belül)

sérült

nem sérült



Validátor 
program ellenőrzi a 

strukturális 
hibamentességet
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Ajánlati árat tartalmazó dokumentum titkosítása
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• A pályázatban az ajánlati árat kizárólag a Bontási dokumentumban kell feltüntetni.

• A Bontási dokumentumot a pályázónak a Hivatal által megjelölt közjegyzői 

kulccsal titkosítva, külön csatolmányként kell a pályázatával együtt benyújtania.

• A pályázó a közjegyzői kulccsal olyan titkosított mellékletet hoz létre, amelynek 

adattartalmához a közjegyzői bontás megtörténtéig a közjegyzőn kívül senki más nem 

férhet hozzá.

• A beérkezett pályázatok adatairól szóló, a bontási jegyzőkönyv alapján készült 

közleményt a Hivatal a bontástól számított 3 munkanapon belül honlapján teszi közzé.

VI

BONTÁSI DOKUMENTUM

Pályázó azonosító 

adatai

Erőműegység tervezett telephelye

Erőműegység villamos teljesítménye

Erőműegység típusa

Pályázat azonosító 

adatai

Pályázó neve

Pályázó adószám

Pályázó cégjegyzékszáma

Ajánlati árAjánlati ár

A Bontási dokumentumban 

található ajánlati ár és az azonosító 

adatok később nem 

módosíthatóak, hiánypótolhatóak!

Ajánlati ár nélkül a pályázat 

érvénytelen!

Ha nincs titkosítva a bontási 

dokumentum, akkor a pályázat 

érvénytelen!

!

A titkosítási útmutató a www.mekh.hu/metar-tender oldalon lesz elérhető.

http://www.mekh.hu/metar-tender
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Értékelési folyamat, ütemterv, kommunikáció
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Az egyes pályázatok érvényességét és a teljes pályázati eljárás 

eredményességét befolyásoló tényezők
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- Kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be

- Pályázati eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit 

súlyosan sértő cselekmény következtében a Hivatal a 

pályázati eljárás érvénytelenítéséről dönt

- Nem nyújtottak be pályázatot

- A benyújtott pályázat nem tartalmaz ajánlati árat

- Pályázót a pályázati eljárásból kizárták 

(az NFMR és a Kiírási dokumentációban leírt esetekben)

- A pályázat a benyújtási időszakot megelőzően vagy a 

benyújtási határidőt követően került benyújtásra

VII

PÁLYÁZAT 

ÉRVÉNYTELEN

PÁLYÁZATI 

ELJÁRÁS 

EREDMÉNYTELEN 

- A benyújtott pályázat nem vagy nem megfelelően 

tartalmazza az ajánlati biztosíték igazolását

- A benyújtott pályázat nem tartalmaz titkosított bontási 

dokumentumot

- Benyújtott pályázat 0,3 MW alatti vagy 20 MW feletti 

erőműegységre vonatkozik

-Ugyanazon erőműegységre több pályázatot adnak be 

(legkésőbb beadott pályázat kivételével)
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ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG

Az Értékelő Bizottság felépítése

Az Értékelő Bizottság összetétele és feladatkörei 
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Tag 5

Az ÉB elnöke a 

Hivatal elnöke

Tagok

Póttagok

Tag 2 Tag 3 

Póttag 8Póttag 3

Póttag 4

Az ÉB elnök jelöli ki a tagokat és póttagokat, 

leszámítva a miniszter által kijelölt tagot és póttagot

Energiapolitikáért 

felelős miniszter

Innovációs és Technológiai Minisztérium MEKHAz Értékelő Bizottság feladatai

1

3

A közjegyző az értékelő bizottság jelenlétében elvégzi a pályázatok bontását és az ajánlati árak 

jegyzőkönyvbe vételét

Összefoglaló értékelést készít, amelyben megállapítja az érvényes pályázatok sorrendjét az 

ajánlati ár szerint

VII

2 Elvégzi a pályázatok értékelését, teljeskörűségének vizsgálatát, hiánypótoltatását 

Póttag 1 Póttag 5

Póttag 6

Póttag 7

Póttag 2

Tag 4

kijelölés

kijelölés

ÉB elnök (Tag 1)

kijelölés

helyettesítés helyettesítés
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A névleges teljesítőképesség megállapításakor összevontan kezelendők 

az 1 000 méteren belül csatlakozó erőműegységek 
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X

Y

A pályázati eljárásban a névleges 

teljesítőképesség megállapítása 

során összevontan kell kezelni az 

azonos típusú energiaforrást 

használó

a. METÁR kötelező átvétel, 

vagy pályázat nélküli zöld 

prémium típusú 

támogatásban részesülő és

b. jelen pályázati eljárásban 

pályázó

erőműegységeket, amelyek hálózati 

csatlakozási pontjai 1 000 m 

távolságon belül helyezkednek el.

Összeszámítás iránya

A B C

A = 0,3 MW
A+B+C > 20 MWB = 0,9 MW

C = 19 MWPA = PC = PD

Elhelyezkedés:

Névleges teljesítőképesség:

Ajánlati árak:

‚A’ erőműegység vizsgálata (A+B+C)

Pályázatok érvényességének vizsgálata 1

Összeszámítás miatt > 20 MW  

erőműegységek kiszűrése
2

3

4

5

I.

II.

III.

IV.

V.

Ajánlati árak

Barnamezős területek

Névleges teljesítőképesség 

Pályázat beküldésének ideje

Közjegyzői sorsolás





A, C, D: zöldmezős beruházások

B: METÁR-KÁT jogosultsággal 

rendelkező erőmű

Beruházási terület



‚A’ erőműegység kiesik

6

8

D = 10 MW

D

250 m

‚C’ erőműegység vizsgálata (B+C+D)

Pályázatok érvényességének vizsgálata 

Összeszámítás miatt > 20 MW  

erőműegységek kiszűrése

Ajánlati árak

Barnamezős területek

Névleges teljesítőképesség 

Pályázat beküldésének ideje

Közjegyzői sorsolás

I.

II.

III.

IV.

V.

‚D’ erőműegység kiesik

VII

PÉLDA

500 m 500 m

7

pályázat METÁR KÁT pályázat pályázat







B+C+D > 20 MW
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Az egyes értékelési lépések azonos módszertan alapján kerülnek 

elbírálásra
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Pályázatok érvényességének vizsgálata 1

Összeszámítás miatt 20 MW-ot meghaladó 
névleges teljesítőképességű erőműegységek 
kiszűrése

2

Azonos telephelyre tervezett erőműegységek 
kiszűrése

3

Pályázatok névleges teljesítőképesség alapján 
kategóriába való sorolása

4

Pályázatok ajánlati ár szerinti sorrendbe tétele5

Döntéshozatal azonos ajánlati árak esetén6

Pályázó nyilatkozata alapján részleges 
teljesítés megállapítása utolsó elfogadható 
ajánlatnál

8

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK SORRENDJÉNEK 

MEGHATÁROZÁSAÉRTÉKELÉS FOLYAMATA

Ajánlati 
ára I.

Barnamezős 
terület

Névleges 
teljesítő-
képesség 

II.

Pályázat 
beküldésé-
nek ideje

Közjegyzői 
sorsolás

Alacsonyabb 

ajánlati ár 

elsőbbsége

Barnamezős 

beruházás 

elsőbbsége

Nagyobb névleges 

teljesítőképesség 

elsőbbsége

III.

Korábban beküldött 

pályázat elsőbbsége

IV.

V.

Értékelési lépés sorrend megállapítássalÉrtékelési lépés

VII

Azonos tényleges tulajdonoshoz tartozó 
pályázatok azonosítása7

G
W
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A nyertes pályázó jogai és kötelezettségei
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A pályázat nyerteseinek jogai és kötelezettségei 

A pályázó a határozata véglegessé válásától 

számított 30 napon belül nem igazolja a 

teljesítési biztosíték rendelkezésre állását

Az erőműegység a határozatban 

meghatározott határidőig nem kezdi meg a 

kereskedelmi üzemet

A pályázatban bemutatott erőműegység 

telephelyét a pályázó módosíthatja

A pályázó a határozata véglegessé válásától 

számított fél éven belül jelzi a Hivatalnak, 

hogy a vállalt beruházást mégsem tudja 

megvalósítani

Következmény

A pályázó elveszíti támogatási jogosultságot és az 

ajánlati biztosítékot

A pályázó elveszíti a teljesítési biztosítékot

Csökken az induló támogatott ár 1 Ft/kWh-val

A teljesítési biztosíték 85%-a elveszik, 15%-a 

felszabadul

Az erőműegység a határidőt követő 1 éven 

belül sem kezdi meg a kereskedelmi üzemét

A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, 

és METÁR pályázaton 3 évig nem indulhat

Üzembe-

helyezés

Biztosíték

Telephely 

módosítás

VIII

A támogatási jogosultság a megépült 

erőműegységgel együtt értékesíthető

Az új tulajdonosnak meg kell felelnie a pályázati 

feltételeknek, ide értve a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó korlátot is

Erőműegység 

értékesítése
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A METÁR pályázat ütemterve és főbb mérföldkövei 
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szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

Pályázás

Hirdetmény közzététele

Pályázatok vizsgálata,

felszólítás a hiánypótlásra (1 kör)

Teljesítési biztosíték igazolása 

Ajánlati biztosíték felszabadítása / lehívása 

Értékelés

Hiányok pótlása (1 kör, max. 15 nap)

Pályázat megvalósítás

Kereskedelmi üzembe helyezés (3 év)

Közlemény a pályázat eredményességéről

Teljesítési biztosíték felszabadítása / lehívása 

ÉB Összefoglaló Értékelésének elkészítése

Kereskedelmi üzembe helyezés (+1 év)

Eredményhirdetés

Pályázatbeadási határidő

Pályázatok bontása közjegyző jelenlétében

Egyéni határozatok kiküldése

Eredményhirdetés

Pályázatok beadása

Közlemény a pályázati dokumentációk adatairól

Pályázat kiírása

Hivatal tájékoztatója 

Tevékenység

IX

A kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidő a jogosultság megszerzésétől számított 3 év (+1 év)
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A Hivatal a pályázók rendelkezésére áll online, telefonon

és még személyesen is a pályázat időtartama alatt 
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Ügyfélszolgálat

Hivatali Tájékoztató

Folyamatos 

kapcsolattartás

Egyszeri 

kapcsolat-

felvétel

A MEKH hivatali időben telefonon is segítséget nyújt a pályázóknak a Kiírási 

dokumentáció értelmezésében, a pályázat hibamentes feltöltésében.

A pályázat meghirdetését követően a Hivatal Tájékoztatót tart az érdeklődők 

számára, ahol a specifikus kérdéseikre személyesen válaszol a Hivatal.

+36-1-459-7740

X

A pályázat 

hivatalos 

honlapja

Elérhetőség
www.mekh.hu/metar-tender

A honlapon megtalálható lesz többek között a Kiírási dokumentáció, a 

Hivatal közleményei, a titkosítási folyamat leírása, az ÁNYK űrlap, az 

eredményhirdetés, valamint a beérkezett kérdések alapján összeállított 

kérdés-válasz lista (GYIK).

A Tájékoztató részleteit a Hivatal közzéteszi a pályázat hivatalos oldalán.

A pályázattal kapcsolatos információkat a Hivatal a pályázat hivatalos 

honlapján teszi közzé.

metar@mekh.hu

www.mekh.hu/metar-tender



TERVEZET

Visszajelzés és tájékoztatás

Folyamatos tájékoztatás:

http://www.mekh.hu/metar-tender

RSS hírcsatorna beállítható!

A pályázattal kapcsolatos észrevételeiket 2019. augusztus 28. 

(szerda) 12:00-ig várjuk a metar@mekh.hu e-mail címre!

A kiírási dokumentáció véglegesítésekor ezeket még figyelembe 

tudja venni a MEKH.
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Készült a KPMG Tanácsadó Kft. közreműködésével TERVEZET

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Tóth Tamás – általános elnökhelyettes

Bagi Attila – főosztályvezető-helyettes

Varga Katalin – megújuló energia szakértő

Nyilas Bálint – megújuló energia szakértő


