109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet
az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által
történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) átadási profil: az a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező teljesítmény-idősor,
amelyet az átviteli rendszerirányító mint KÁT mérlegkör-felelős (a továbbiakban: Befogadó) alkalmaz a közötte és
a KÁT átvevők közötti szállítások meghatározása során,
b) kereskedelmi menetrend: az a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező menetrend,
amelyet két magyarországi bejegyzésű mérlegkör közötti szállítás elszámolása során kell figyelembe venni,
c) KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a
kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban: VET) 9. § (2) bekezdése, valamint a kötelező átvétel szabályairól szóló külön jogszabály alapján
létrehozott eljárásrend szerint,
d) KÁT mérlegköri allokálást menetrendek: a KÁT mérlegkörből a többi mérlegkör felé irányuló kereskedelmi
menetrendek, amely menetrendek összege egyenlő a KÁT mérlegkör összesített, a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott kereskedelmi menetrendjével,
e) KÁT átadási menetrend: a KÁT átvevő kötelező villamos energia átvételének menetrendje, amely az átviteli
rendszerirányító által meghatározott átadási profil alapján kerül kialakításra,
f) KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján az átviteli rendszerirányító mint Befogadó által az átvételi
kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkörfelelőse a Befogadó,
g) KÁT átvevő: a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére
kötelezett villamosenergia-kereskedő, egyetemes szolgáltató, termelői engedélyes és a villamos energiát importáló
felhasználó,
h) KÁT átvevő tény fogyasztási adata: a KÁT átvevő engedélyesek tekintetében a felhasználóik részére
értékesített villamos energia mennyisége adott hónapban, a villamos energiát importáló felhasználó tekintetében a
saját maga által importált villamos energia mennyisége adott hónapban,
i) KÁT átvevő tervezett fogyasztási adata: a KÁT átvevő engedélyesek tekintetében a felhasználóik részére
értékesíteni tervezett villamos energia mennyisége a következő hónapban, a villamos energiát importáló felhasználó
tekintetében a saját maga által importálni tervezett villamos energia mennyisége a következő hónapban,
j) KÁT szétosztási aránytényező: a KÁT átvevőre vonatkozó, a VET 13. § (1) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelő részesedési mérték a KÁT termelés kötelező átvételére,
k) havi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott tervezett termelési
adatait a hónap minden napjára vonatkozó bontásban tartalmazó menetrend,
l) összesített KAT termelés: a havi termelési menetrendek alapján meghatározott összesített villamos energia,
m) KÁT egységára: a KÁT átvevők részére szétosztott, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia adott
hónapra megállapított elszámolási ára.
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok, különösen a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről szóló jogszabály rendelkezései szerint kell
értelmezni.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Értékesítő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. § (1) Az Értékesítő köteles minden év szeptember 10-ig éves villamosenergia-termelési prognózist adni a
Befogadó részére a következő évre vonatkozóan, havi bontásban.
(2) Az Értékesítő köteles minden naptári hónap 7. munkanapjáig a Befogadó részére a következő hónapra
vonatkozó havi termelési menetrendjét megadni.
(3) Az Értékesítő jogosult minden hét harmadik napja 9.00 óráig a következő hétre vonatkozó heti termelési
menetrendet adni, és minden munkanap 9.00 óráig a következő munkanapra és a következő munkanapig terjedő
időszakra napi termelési menetrendet adni a Befogadó részére.
(4) A Befogadó a (2) bekezdés szerint az Értékesítő részéről megadott havi menetrendek alapján meghatározott
villamosenergia-mennyiség összege alapján állapítja meg a következő havi tervezett összesített KÁT termelés
mennyiségét.

A mérlegkör-felelős menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei
3. § (1) Minden mérlegkör-felelős köteles minden naptári hónap 8. munkanapjáig a Befogadó részére megadni a
mérlegkörébe tartozó minden egyes KÁT átvevő előző hónapra vonatkozó tény fogyasztási adatait és a következő
hónapra vonatkozó fogyasztási tervadatait.
(2) Több villamosenergia-vásárlási szerződéssel rendelkező felhasználót az egyes szerződések alapján történő
villamosenergia-fogyasztásának arányában a vele jogviszonyban álló valamennyi KÁT átvevő fogyasztási adatainak
meghatározása során figyelembe kell venni.
(3) A Befogadó köteles a mérlegkör-felelősök (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatása alapján
összesíteni a KÁT átvevők tény fogyasztási adatait (a továbbiakban: összesített tény fogyasztási adat), és a KÁT
átvevők tervezett fogyasztási adatait (a továbbiakban: összesített tervezett fogyasztási adat).
(4) A Befogadó a tárgyhót követő hónap tekintetében irányadó szétosztási aránytényezőt a KÁT átvevőre vetítve
az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján megadott, a KÁT átvevő tárgyhót követő hónapra vonatkozó
tervezett fogyasztási adatai és a (3) bekezdés szerinti számítás alapján megállapított, a tárgyhót követő hónap
összesített tervezett fogyasztási adatai arányában állapítja meg.
(5) A kötelező átvétel alá eső villamos energiát termelő KÁT átvevő a kötelező átvételi rendszerben történő
értékesítés helyett a saját maga által termelt kötelező átvétel alá eső villamos energiát a ráeső szétosztási
aránytényezőbe beszámíthatja, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó eredetigazolással igazolja, hogy az általa
termelt villamos energia megfelel a kötelező átvételre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, és erről, valamint a
következő évre várható termelési prognózisról szeptember 10-ig az eredetigazolás egyidejű megküldésével
tájékoztatja a Befogadót.
(6) Az (5) bekezdés szerinti beszámítás esetén a mérlegkör-felelős az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a
KÁT átvevő által termelt kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségre vonatkozóan is elvégzi.

A Befogadó mint KÁT mérlegkör-felelős feladatai
4. § (1) A Befogadó köteles az összesített KÁT termelés és a szétosztási aránytényezők alapján tervezni a
következő havi KÁT átadási menetrendek és KÁT mérlegkör allokálási menetrendek mennyiségeit. Ennek során a
KÁT átvevő által kötelezően átveendő havi villamos energia mennyiség a KÁT átvevőre vonatkozó szétosztási
aránytényező és az összesített KÁT termelés szorzataként kerül megállapításra.
(2) A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig meghatározni és a mérlegkör-felelősök részére
elektronikusan megküldeni, honlapján közzétenni a következő hónapra vonatkozó havi KÁT mérlegköri allokálási
menetrendet, továbbá a KÁT átvevő részére elektronikusan megküldeni, honlapján közzétenni a havi KÁT átadási
menetrendet, valamint az adott KÁT átvevőre vonatkozó szétosztási aránytényezőt.
(3) A Befogadó jogosult az átadási profilját az összesített KÁT termelés statisztikai elemzéssel meghatározott
termelési profilja alapján kialakítani. Az átadási profil jellemzői háromhavonta módosíthatók. Az átadási profil
jellemzők meghatározásának további részletszabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.
5. § (1) A KÁT egységára a tárgyhó minden elszámolási mérési időintervallumára azonos érték,
meghatározásánál a Befogadó figyelembe veszi az Értékesítőkkel és a KÁT átvevőkkel való elszámolásait, a KÁT
mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait, az előző hónap KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő
pénzforgalmi szaldóját.
(2) A KÁT egységár meghatározása során a Befogadó előjelhelyesen a következő tételeket veszi figyelembe:
a) az egyes Értékesítők tervezett havi termelése zónaidőnkénti bontásban és a külön jogszabályban
meghatározott, az adott Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összege,
b) az Értékesítő előző havi termelési menetrendje szerint tervezett termelés és az Értékesítő előző havi tény
termelésének a különbözete zónaidőnkénti bontásban és az adott Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak az
összege,
c) a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során előző hónapban igénybe vett szabályozási energia költsége, csökkentve
az Értékesítők által fizetendő szabályozási pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után
fizetett visszatérítések összegével,

d) a KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi költségek,
e) a KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energia
Hivatal által elismert, indokolt költségei.
6. § A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig meghatározni, valamint honlapján
nyilvánosságra hozni a következő naptári hónapra érvényes KÁT egységárat, és közzétenni a kiszámítása során
felhasznált összesített adatokat.

III. AZ ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESŐ VILLAMOS ENERGIA
SZÉTOSZTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A menetrendkezelés különös szabályai
7. § (1) A Befogadó és a többi mérlegkör-felelős köteles minden munkanapon a következő munkanapra és a
következő, munkanapig terjedő időszakra vonatkozó napi KÁT mérlegköri allokálási menetrendeket a kereskedelmi
szabályzatban meghatározottak szerint bejelenteni.
(2) Ha a Befogadó mérlegköre és valamely másik mérlegkör egymás viszonylatában értett, (1) bekezdés szerinti
menetrendje eltérő, akkor az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti érvényesnek, és ebben
az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.

Mérés, szabályozási pótdíj megállapítás
8. § A Befogadó köteles minden hónap 6. munkanapjáig a végleges mérési adatok, utasított eltérési adatok, napi
menetrend adatok alapján megállapítani az Értékesítőkre vonatkozó mérési tényadatokat, ez alapján kiszámítani a
megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt
villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló jogszabályban meghatározott szabályozási pótdíj
értékeket.

Számlázás, a fizetési kötelezettségek teljesítésének különös szabályai
9. § (1) A Befogadó a KÁT átvevő részére havonta két számlát állít ki a KÁT átadási menetrendek és a terv-,
illetve tényadatok összevetése alapján a kereskedelmi szabályzat szerint elvégzett pénzügyi korrekció alapján.
(2) A Befogadó jogosult az adott hónap első felére vonatkozó félhavi számláját a teljesítés hónapja 16. napján
vagy az azt követő első munkanapon a KÁT átvevő részére benyújtani. A Befogadó jogosult az adott hónap második
felére vonatkozó félhavi számláját a teljesítést követő hónap első munkanapján a KÁT átvevő részére benyújtani.
(3) A Befogadó köteles számláját a KÁT átvevő részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában
feltüntetett esedékesség időpontját legalább öt banki nappal megelőzően kézhez vehesse.
(4) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétől számított
négy munkanapon belül lehet az átviteli rendszerirányítóval - az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősének egyidejű
tájékoztatása mellett - közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem
változik.
(5) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a KÁT átvevő a késedelembe esés napjától a kifizetés
napjáig terjedő időszakra a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

A KAT átvevő taggal rendelkező (illetve KÁT átvevőnek minősülő) mérlegkör-felelősök
feladatai a KÁT allokálás folyamata során
10. § (1) A KÁT átvevő taggal rendelkező mérlegkör-felelős a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért,
azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, a kereskedelmi menetrendek befogadásáért, kezeléséért, a KÁT
átvevő részéről átvenni kötelezett villamos energia átvételéért, továbbá a KÁT átvevő részére kiszámlázott
villamosenergia-díj megfizetéséért a mérlegkörébe tartozó KÁT átvevőkkel egyetemlegesen felel.
(2) A KÁT átvevő köteles a rá vonatkozó adatok szolgáltatása tekintetében a mérlegkör-felelősével
együttműködni, továbbá a mérlegkör-felelősét és a Befogadót hatvan nappal megelőzően tájékoztatni arról, ha
mérlegkört kíván váltani. Mérlegkör-váltás esetén köteles a mérlegkör-váltást megelőzően a Befogadóval és a
mérlegkör-felelősével a jelen rendelet alapján felmerülő fizetési kötelezettségei tekintetében elszámolni.
(3) A mérlegkör-felelős által az átviteli rendszerirányító részére a mérlegkör-szerződés alapján nyújtott pénzügyi
biztosítékot az átviteli rendszerirányító mint Befogadó jogosult a jelen rendelet szerint a mérlegkör-felelős és a
mérlegkörébe tartozó KÁT átvevő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

Az átviteli rendszerirányító közzétételi kötelezettségei
11. § (1) Az átviteli rendszerirányító köteles meghatározni és honlapján közzétenni
a) minden harmadik naptári hónap 10. munkanapjáig a közzétételt követő időszakban alkalmazandó átadási
profil jellemzőit,
b) minden év szeptember 25. napjáig közzétételt követő évben az átvételi kötelezettség alá tartozó termelői
engedélyesek összesített havonta várható termelését.
(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét azok teljes érvényességi ideje alatt
biztosítani kell.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. § (1) Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba.
(2) A Befogadó - a 4. § (2) bekezdésben meghatározott határidőktől eltérően - a 2008. január során alkalmazandó
havi KÁT mérlegköri allokálási menetrendet, KÁT átadási menetrendet, valamint a KÁT szétosztási
aránytényezőket e rendelet hatálybalépésének napján küldi meg a 4. § (2) bekezdés szerinti érintetteknek, és teszi
közzé honlapján.

