
 

 

 

 

 

 

A KÁT rendszer aktualitásai és hatásuk a 

termelőkre 
 

 2011. m{rcius 31-én került sor az Energetikai Szakkollégium K{rm{n 

Tódor emlékfélévének hetedik előad{s{ra, melynek keretében a KÁT rendszer  

(kötelező {tvételi rendszer)  aktu{lis kérdéseiről, a rendszer múltj{ról, 

jelenéről, és az egyelőre bizonytalan jövőjéről hallhattunk a két, meghívott 

előadó jóvolt{ból. Az előad{s első felében Bartoss Krisztina, a MAVIR Zrt. 

KÁT oszt{ly{nak egyik főmunkat{rsa adott elő, míg az elad{s m{sodik 

felében Dr. P{lfi Géza, a Dalkia Zrt. villamosenergia-értékesítési vezetője 

foglalkozott a tém{val. 

 A KÁT rendszer eredeti célja, hogy t{mogassa a megújuló energiaforr{s 

alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelést haz{nkban. A rendszer létrejöttének 

lehetőségét a 2001. évi CX. teremtette meg, melynek alap gondolatait az új 

villamos energia törvény, a 2007.évi LXXXVI. törvény (tov{bbiakban VET) is 

alkalmazza. A törvények értelmében jött létre először a KÁP (2003-2007) , majd a 

KÁT rendszer (2008-), melyek célja az energiahatékonys{g növelése, az 

energiafelhaszn{l{s csökkentése valamint a megújuló energiaforr{sok ar{ny{nak 

növelése. ennek érdekében t{mogatja a megújuló energiaforr{sokat és a 

hulladékot hasznosító, illetve a kapcsoltan termelő erőművek villamosenergia-

termelését. A t{mogat{s két l{bon {ll: egyrészt kötelező a termelt {ram {tvétele, 

m{srészt a termelők sz{m{ra t{mogatott (az {tlagos piaci {r feletti) {tvételi {rat 

garant{l. 

 Bartoss Krisztina, mint a MAVIR Zrt. főmunkat{rsa, a rendszerir{nyít{s 

oldal{ról közelítette meg a kérdéskört. Bemutatta azt a jogszab{lyi környezetet, 

mely keretet szab a mindenkori KÁT rendszer működésének. Ennek alapja a VET, 

melyet több korm{nyrendelet és szab{lyzat egészíti ki, így megteremtve a KÁT 

jogi környezetét.  

 Adódott az alapvető kérdés, hogy valój{ban mit is takar ez a rendszer: Ki 

az, aki a rendszerbe termelhet, kinek és mennyit kell {tvennie ebből az {tlagosn{l 

dr{g{bb energi{ból, és miként teszi ezt. A magyar villamosenergia-rendszeren 

belül a KÁT rendszerbe termelő erőművek (értékesítők) külön elsz{mol{si 

csoportot, úgynevezett KÁT mérlegkört alkotnak, melynek élén a 

rendszerir{nyító, mint mérlegkör felelős {ll. A mérlegkör felelős feladata a KÁT 



energia befogad{sa, a KÁT energia mennyiségének meghat{roz{sa az {tvevők 

részére, az energia szétoszt{sa a külön mérlegkörökbe tartotó {tvevők között , a 

mérlegkör kiegyenlítése, valamint a KÁT energia elsz{mol{sa. Azt hogy mely 

erőművek tartoznak ebbe a kedvezményezett körbe, rendelet hat{rozza meg. A 

jelenlegi szab{lyoz{s szerint a megújuló energiaforr{sból vagy hulladékból 

villamos energi{t elő{llító erőművek valamint a kapcsolt hő- és villamosenergia-

termeléssel működő hőerőművek tartoznak a KÁT mérlegkörbe.  

 KÁT energia {tvevőinek körét szintén korm{nyrendelet szab{lyozza. Az 

{tvevőket, akik kötelesek {tvenni a KÁT energi{t, alapvetően h{rom csoportba 

oszthatjuk: Villamos energia kereskedők (ide tartoznak az egyetemes szolg{ltatók 

is), azok a termelők akik {tvevők is egyben és a külföldről villamos energi{t 

import{lók. 

 Miut{n megismerkedtünk a rendszer tagjaival, betekintést kaptunk a 

rendszer mögött rejlő tervezési folyamatról is. A folyamat {tl{t{s{hoz az 1.{bra 

nyújt nekünk segítséget: 

 

1. ábra: A villamos energia termelés tervezése 

A KÁT energia mennyiségének tervezhetősége, a rendszer összes tagj{nak 

fontos, főképp a rendszerir{nyítónak (MAVIR Zrt.) és az {tvevőknek, hiszen a 

rendszerir{nyítónak biztosítania kell a rendszer kiegyensúlyozotts{g{t, míg az 

{tvevőnek terveznie kell azzal a plusz kiad{ssal, amit a dr{g{bb KÁT energia 

megv{s{rl{sa jelent. De vajon mi alapj{n kerül szétoszt{sra ez a megtermelt 

energiamennyiség? A KÁT energia szétoszt{s{t (allok{ciój{t) szintén a MAVIR 



Zrt., mint mérlegkör felelős végzi. Az energia szétoszt{sa az {tvevők között, 

az {ltaluk bejelentett értékesítési adatok alapj{n, ar{nyosan történik. Ez azt 

jelenti, hogy minden {tvevőnek akkora részt kell {tvennie a megtermelt KÁT 

energi{ból, mint amekkora részar{nyt képvisel az adott kereskedő értékesítése 

a teljes hazai értékesítésen belül. 

  A soron következő téma a KÁT energia {r{nak meghat{roz{sa volt. 

Ennek alapja, az értékesítők menetrendje alapj{n meghat{rozott úgynevezett 

korrekció nélküli {r. Ezt az {rat módosítj{k a  különböző korrekciók, mint 

péld{ul: 

 Termelési korrekció: Értékesítők tervezett és tény termelése közti 

különbség Forintban. 

 A mérlegkör kiegyenlítése sor{n előző hónapban igénybe vett 

szab{lyoz{si energia költsége csökkentve az Értékesítőktől befolyt 

szab{lyoz{si   pótdíjak és  módosít{si pótdíjak, valamint a jogosulatlanul 

értékesített villamos energia ut{n fizetett visszatérítések összegével. 

 A KÁT mérlegkör pénzforgalm{nak likvidit{s{t biztosító pénzügyi 

jellegű bevételek és költségek.  

 A KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok 

elvégzésének a Magyar Energia Hivatal {ltal elismert, indokolt költségei. 

 Csökkentő tételként a KÁT {tvevőktől befolyt tervezési pótdíjak 

összege. 

Ezen Tényezők figyelembevételével alakul ki a KÁT energia végleges 

egység{ra. Az {r kialakít{sakor alapvető, hogy a kialakult {r figyelembe 

vételével nullszaldós legyen a mérlegkör. 

 Mivel a KÁT rendszerre vonatkozó jogszab{lyok közül több is 

megv{ltozott 2011. janu{r 1-i hat{llyal, ezért a fontosabb jogszab{ly 

v{ltoztat{sok is szóba kerültek az előad{son. Ilyen v{ltoz{s volt péld{ul a havi 

gördülő prognózis bevezetése, az előlegsz{mla eltörlése valamint a menetrend 

módosít{si pótdíj és a tervezési pótdíj bevezetése.  

 Az előad{sa z{ró akkordjaként Bartoss Krisztin{tól a KÁT rendszer 

lehetséges jövőjéről hallattunk: 

A MAVIR szerint a jövő egyik lehetséges fejlődési ir{nya lehet a jelenlegi 

német elsz{mol{si rendszer {tültetése a KÁT rendszerre. Ebben a modellben a 

KÁT {tvevők egy úgynevezett zsinór energi{t vesznek {t, melynek 

mennyisége úgy van meghat{rozva, hogy az ingadoz{sok ellenére lehetőleg 

mindig a ténytermelés alatt maradjon.  



 

2. ábra: Zsinór átadás 

kék: Zsinór átadás, narancssárga: Napi menetrend, zöld: Havi menetrend, 
bordó: Valós termelés 

 

A zsinór havonta kerül meg{llapít{sra. A fennmaradó energi{t (a havi zsinór 

és a napi menetrend különbségét) a szervezett piacon értékesítik. Ezzel a 

rendszerrel csökkenthető lenne a felhaszn{lt kiegyenlítő energia mennyisége, 

valamint a szervezett piacon történő értékesítésből sz{rmazó bevétel az 

{tad{si {rat is csökkentheti. 

 

 Az este tov{bbi részében Dr. P{lfi Géz{t, a Dalkia Zrt. villamosenergia-

értékesítési vezetőjét hallhattuk, aki előad{s{ban a Dalkia egyik jelentős, 

jelenleg is futó projektjéről a Virtu{lis erőmű projektről beszélt, valamint 

ennek esetleges hat{s{ról a kapcsolt termelőkre. A cég szerint, a rendszer 

csökkenthetné a kapcsoltan termelő erőművekre kerülő terheket, a KÁT 

rendszerből való kivezetésük esetén: 

 A projekt célja egy olyan, minden 

részletre kiterjedő erőművi t{vfelügyelő 

rendszer megalkot{sa volt, amely 

jelentősen csökkentheti az 

energiatermelő berendezések 

üzemeltetési költségeit: automatikus és 

gyors szab{lyoz{st, ir{nyít{st tesz 

lehetővé, ak{r a vil{g m{sik feléről is, 

mindenféle külső, emberi beavatkoz{s 

nélkül. A cég a 3 éve tartó fejlesztésbe 44 

g{zmotorj{t és 5 turbin{j{t vonta be, 

melyek az orsz{g különböző 

szegleteiben vannak. 

 

3. ábra:  TIR egység 



 Ezeket a termelő berendezéseket mind felszerelték egy-egy ön{lló TIR 

(telemetriai ir{nyító rendszer) egységgel. A TIR egységek csoportjai egy-egy 

üzemi központhoz csatlakoznak (jelenleg 10 ilyen üzemel az orsz{gban), 

melyek közvetlenül kapcsolódnak egy budapesti központi egységhez. Jobban 

mondva két központi egységhez, mivel a teljes védelem érdekében a Dalkia 

két központi egységet helyezett el, két különböző helyen, így biztosítva a 

rendszer zavartalan működését az egyik központi sz{mítógép esetleges 

meghib{sod{sa, megrong{lód{sa esetén.  

 A 3 éves fejlesztésnek köszönhetően m{ra minden olyan feltételnek 

megfelel a rendszer amit a fejlesztők a projekt elején meg{lmodtak: 

 Képes ell{tni a berendezések teljes t{vfelügyeletét (a programból 

kiolvasható a berendezés minden olyan műszaki paramétere, amely alapj{n 

meg{llapítható a gép {llapota). Ennek köszönhetően nem feltétlen szükséges 

az emberi jelenlét a termelő egységek közvetlen környezetében. 

 Képes a berendezések t{vszab{lyoz{s{ra: A programon keresztül le-, 

felszab{lyozható a berendezés teljesítménye, szükség esetén ak{r le{llítható, 

elindítható a termelőegység. 

 A berendezések ön{llóan képesek működni egy, a programba (ak{r egy 

évre előre) bevitt, 15 perces bont{sú menetrend szerint (A központi egységgel 

történő kommunik{ció hi{ny{ban is). 

 A programon keresztül valós idejű mérési adatokat kaphatunk az 

egységektől: Mivel a rendszerir{nyítóval való elsz{mol{s a megtermelt 

villamos energia alapj{n történik, így igen előnyös, ha ez alapj{n tudjuk 

szab{lyozni a berendezést is. 

 Adatbiztons{g: Az adatok közvetlen úton jutnak be a központba, 

valamint onnan a MAVIR központba is. 

 Korl{tlan bővíthetőség: A rendszerbe, puszt{n a központi szerverek 

kapacit{s{nak növelése mellett, végtelen sok egység kapcsolható. 

 Csoportos működtetés: A Dalkia tervei közt szerepel, hogy az {ltala 

fejlesztett rendszer szolg{ltat{sait (ak{r rendszerszintű szolg{ltat{sokat) 

felaj{nlja m{s cégeknek is. A cégek akik megv{s{rolj{k ezt a szolg{ltat{st, 

csatlakoztathatj{k termelő egységeiket, úgy hogy azok a rendszerben egy 

külön{lló csoportot alkossanak, így a cég megtarthatja a saj{t berendezései 

feletti kontroll lehetőségét, és ez az elsz{mol{si problém{kat is kiküszöböli. 

 MAVIR {ltali akkredit{lhatós{g: A MAVIR akkredit{lta a rendszert, így 

a Dalkia könnyen értékesítheti azt külső cégek sz{m{ra is. 

 Jogszab{lyi illesztés:  Az új VET  többek közt kimondja, hogy a 

termelőknek 2011.december 31-ig alkalmass{ kell tenniük termelőegységeiket  

a hőfogyaszt{shoz nem kötött működésre és a valós idejű üzemir{nyít{si 

mérésre. Tov{bb{ azt is kimondja, hogy a 20 MW beépített teljesítőképesség 

alatti erőművek csak szab{lyoz{si központon keresztül adhatnak aj{nlatot a 

rendszerir{nyítónak és rendelkezniük kell minim{lisan 5 MW szab{lyoz{si 

képességgel.  



 Ezen problém{kra a Dalkia szerint megold{st jelenthetne az egyedi, kis 

erőművek Virtu{lis erőmű projekthez való csatol{sa. 

 A rendszer létjogosults{g{t mutatj{k azok a tapasztalatok, amit a 

Dalkia a rendszer haszn{lata közben gyűjtött: Jelentősen csökkentek a 

pótdíjfizetési kötelezettségeik, ami köszönhető az automatikus 

menetrendkövetésnek és a valós idejű mérésnek. Jelentősen csökkentek az 

üzemeltetési és karbantart{si költségeik, mivel lényegesen kevesebb emberi 

erőforr{ssal is üzemeltethetőek a berendezések. A programnak h{la 

csökkentek a v{llaltra nehezedő adminisztratív terhek, lerövidült a hatós{gi 

jelentések elkészültéhez szükséges idő. 

 Ezen tapasztalatokat l{tva a Dalkia jogosan remélheti, hogy a Virtu{lis 

erőmű program külső cégek sz{m{ra is szimpatikus lesz, és ezért igénybe 

veszik majd az {ltala nyújtott szolg{ltat{sokat. 

 

 Az előad{s végére megismerkedhettünk a KÁT rendszer felépítésével, a 

rendszer problém{ival és hallhattunk p{rat az esetleges megold{si 

javaslatokból mind a rendszerir{nyít{s, mind a termelők oldal{ról. 

 Az hogy mi is lesz a rendszer jövője igen csak kérdéses, reméljük, hogy 

a döntéshozók meghallgatva a fejlesztési javaslatokat a legjobb döntéseket 

fogj{k meghozni, és egy hosszút{von is működőképes KÁT rendszer 

kialakul{s{nak lehetünk tanúi az elkövetkező időszakban. 

 

Pintácsi Dániel 

Energetikai Szakkollégium tagja 

 

 


