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A villamos energia teljes díja
Villamos energia tekintetében a Vevőnek az alábbi díjtételeket szükséges megfizetni az energiaszámlában:
1. Energiadíj
2. KÁT költsége (ún. kötelező átvétel alá eső energia)
3. Pénzeszközök
a) Szénipari szerkezet átalakítás támogatása
b) Kapcsolt termék szerkezet-átalakítás díj
c) Kedvezmény áru villamos energia-támogatás
4. Energiaadó
5. Rendszerhasználati díjak
A versenyeztetések, közbeszerzések alkalmával a 3.,4. és 5. pontokban ismertetett díjakat nem szerepeltetjük, ezek
hatósági díjtételek. A 2. pontban található a KÁT, mely a 63/2013. (X. 29.) NFM rendeletben meghatározott, a
MAVIR Zrt. mérlegköréből származó, megújuló energiaforrásokból, hulladékból nyert vagy kapcsoltan termelt
villamos energiát jelenti. Az ily módokon megtermelt villamos energia mennyiségeket a rendszerirányító (MAVIR Zrt.)
– a fent említett szereplők termelésének az elősegítése érdekében – kötelezően átveszi, majd szétosztja a villamos
energiakereskedők között, ami aztán így a végfelhasználóknak értékesítésre kerülő portfoliókba kerül. A KÁT -ot
alapvetően – 2013. évtől – minden (nem lakossági) fogyasztónak fizetnie kell.

Villamos energia piaci árkonstrukciók
A versenyeztetés konstrukciós lehetőségei:
1. KÁT -ot tartalmazó egységár versenyeztetése, mely egyelőre – a kereskedő várakozásai alapján beállított –
szinten tartalmazza a KÁT –ot.

2. KÁT nélküli egységár (vagy MAVIR elszámolású ár) versenyeztetése esetében a kereskedő nem árazza be
előre az energiadíjba a KÁT költségét, hanem az energiadíj mellett, külön soron, a MAVIR honlapján havi
szinten közzétett KÁT allokálási adatok alapján, számlázza a KÁT –ot.

Korábban kizárólag a versenyszférában tapasztaltuk, hogy a cégek nagy része (jellemzően a nagyfogyasztók) a
KÁT -ot nem tartalmazó energiaárat részesítették előnyben, illetve szerződték. Mára azonban a tapasztalatok
alapján a közbeszerzési eljárásokban is egyre szélesebb körben folyik a versenyeztetés KÁT nélkül. Mivel az
elmúlt években a KÁT körüli jogszabály folyamatosan változott, ez bizonytalanságot okozott kereskedői
körben (is), így ennek költsége és a bizonytalanság kockázata beárazásra kerül a KÁT -ot tartalmazó
egységárba. Tudomásunk szerint jelenleg is folyamatban van egy villamos energia kereskedők által
megfogalmazott beadvány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, melyben javasolják,
hogy a KÁT költsége „kerüljön át” a rendszerhasználati díjakhoz (vagy a pénzeszközökhöz).

A KÁT –ra vonatkozó fontosabb változások az elmúlt években:
 2011 Július elsején az 50 MW alatti gázmotorok kikerültek a kötelező átvételi körből, ebből adódóan változott
a KÁT mértéke.
 2013. év elején ismét változásokkal kellett szembe néznie az energia piacnak, kikerült az ún. KÁT
értékesítésre kötelezett körből az egyetemes szolgáltatás. A szektor szereplői között ugyanakkor továbbra is
ugyanannyi, a KÁT termelők által megtermelt villamos energiát kellett szétosztani, így a jelentkező KÁT
díjtétel megemelkedett.
 2014. januártól a korábbi 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet helyett, az átvételi kötelezettség alá eső villamos
energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak
meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet szabályozza az életbe lépett új KÁT
működési modellt.

A fentiek alapján a kockázati felár elkerülése érdekében a meghirdetett közbeszerzési eljárásban az
energiadíj KÁT nélküli versenyeztetésére kerül sor.

A KÁT változása az elmúlt időszakban:
A fogyasztók által fizetendő KÁT mértéke – a jelen piaci körülmények között elérhető benchmark árszintek mellett –
nagyságrendileg 1,80 – 2,70 Ft/kWh között alakult az elmúlt hónapokban.

*14,50 Ft/kWh KÁT nélküli energiaárral kalkulálva. Adatok forrása: www.mavir.hu

