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Új megoldást kínál az ALTEO a megújuló villamosenergia termelők terheinek csökkentésére 

 

2020. április 1-től jelentős változás következett be a KÁT, azaz a Kötelező Átvételi rendszer mérlegkör 

tagjainak menetrendi eltérésének elszámolásában, ez pedig jelentős többlet terhet rótt az érintett 

termelőkre. Az ALTEO Sinergy márkanév alatt, olyan intelligens, teljeskörű és kockázatmentes 

menetrendezési szolgáltatást vezet be, amely megoldást kínál a termelők kihívásaira. 

A pontos menetrendezés iránti szigorú követelmények olyan kihívások elé állítják a jellemzően kisebb méretű 

erőmű tulajdonosokat, beruházókat és üzemeltetőket, amelyek meghaladhatják a reálisan ráfordítható 

erőforrásaikat. A KÁT rendszer pótdíj elszámolásának átalakítása eredményeként ugyanis a termelők és 

menetrend-csoportok kötelesek a tervezett menetrendjüktől való eltérés arányában megfizetni az okozott 

kiegyenlítő energia költségeiket. Emiatt és méretgazdaságossági okokból is érdemes menetrendezési 

tevékenységüket külső szakértőre bízniuk. 

Erre kínál megoldást az ALTEO leányvállalata, a Sinergy Energiakereskedő Kft., amely a mai naptól 

menetrendezési szolgáltatásokkal bővíti tevékenységét. 

A társaság sok éves releváns erőművi üzemeltetés és termelésmenedzsment tapasztalatával, a cégcsoport 

tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő 32 db KÁT jogosult (nap, szél, víz, biogáz, depóniagáz) erőművével, 8 

földgáz tüzelésű erőműből, 3 szélerőműből és egy ipari méretű villamosenergia-tároló létesítményből álló saját 

Szabályozási Központjával és önálló fejlesztésű mesterséges intelligencia alapú megoldásaival minden olyan 

eszközzel és kompetenciával rendelkezik, ami hazánk meghatározó piaci szereplőjévé tette, és ami alapján az 

ország egyik legjelentősebb aggregátorává válhat.  

„Az ALTEO a piac egyik legnagyobb és legerősebb, jól diverzifikált megújuló energiaforrást hasznosító erőművi 

portfólióval és Szabályozási Központtal is rendelkező szolgáltatója. A jelenlegi jogszabályi környezet csak idén 

április 1-től hatályos, és már rövidtávon is újabb változásokra számítunk. A jogszabályi környezet ilyen 

dinamikával történő változása esetén kiemelten fontos lehet a termelők számára egy stabil, tőkeerős, komoly 

szakmai tapasztalattal és reputációval rendelkező szolgáltató választása. Természetesen vannak egyéb 

szolgáltatók is a piacon, de vállalatunk kiemelkedik jelentős méretű, és mind geográfiai, mind technológiai 

értelemben jól diverzifikált saját tulajdonú termelő portfóliójával, saját villamosenergia-tároló kapacitást is 

integráló Szabályozási Központjával, illetve évtizedes kereskedelmi, üzemeltetési és termelésmenedzsment 

tapasztalatával.” - mondta Luczay Péter, az ALTEO Csoport vezérigazgató-helyettese. 

Az ALTEO Sinergy égisze alatt futó szolgáltatásának egyik legfőbb ismérve a stabilitás és a kiszámíthatóság. Fix 

díjazásért kínál egyszerű konstrukciót és nyújt olyan szolgáltatást a KÁT és METÁR-jogosult vagy a KÁT-ból már 

kieső időjárásfüggő termelők részére, amely teljes mértékben mentesíti őket a menetrendezés okozta pótdíj 

fizetési kötelezettség alól. A társaság egyéb, ehhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs szolgáltatásokat (pl. 

MEKH jelentések, MAVIR ügyintézés) is biztosít. A versenyképes és kiszámítható havi díjon felül a partnerek 

részéről semmilyen egyéb biztosíték, letét nyújtása nem szükséges. Ez a konstrukció nagyban hozzájárul ahhoz, 

hogy a Sinergy-hez csatlakozó termelők stabil és kiszámítható pályán működhessenek, saját kompetenciáik 

mentén magas hozzáadott értékű tevékenységet végezhessenek. 

Kockázatmentes termelésmenedzsment szolgáltatásával a társaság a KÁT jogosult termelőkön felül, a még 

próbaüzem alatt álló erőműveknek és a prémium jogosultsággal rendelkező termelőknek (METÁR) is megoldást 

kínál. Ezen kívül, a jól szabályozható kapacitásokkal rendelkező termelők számára, garantált eredményt 

biztosító konstrukció keretében lehetőség nyílik a Sinergy Szabályozási Központjához való csatlakozásra is. 



 

A dinamikusan növekvő beépített kapacitásokra való tekintettel a jövőben egyre kiemeltebb jelentősége lesz 

az időjárásfüggő termelők hatékony termelésmenedzsmentjének. 

„2021-ben mintegy ~2GW időjárásfüggő megújuló energiaforrás alapú villamosenergia-termelő lesz a magyar 

villamos energia rendszerben, amely volumen 2030-ra előreláthatóan ~5GW értékre növekszik. A kereslet a 

menetrendezési szolgáltatás iránt vélelmezhetően ezzel párhuzamosan nő majd. A KÁT és METÁR rendszerben 

működő megújuló energiaforrást hasznosító villamosenergia-termelők összesített kiegyenlítési költsége 2030-

ra - becslésünk szerint- elérheti akár a 35-40 milliárd forintot is, ezért az ALTEO a menetrendezési tudás és az 

aggregátori kompetencia folyamatos felértékelődésére és egy nagyon jelentős potenciállal rendelkező 

villamosenergetikai részpiac kialakulására számít, amelynek meghatározó szolgáltatójává kívánunk válni.” – 

mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 

Az ALTEO új szolgáltatásáról további információk az alábbi helyen érhetőek el: www.sinergy.hu 

*** 

Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján 

(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 

(https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353) és a Magyar Nemzeti Bank 

(http://kozzetetelek.mnb.hu) e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 

*** 

Az ALTEO Csoport 

Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed 

a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, 

személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia 

fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és 

középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű 

eszközeinek, valamint szabályozási központjának köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. 

A vállalat 2016-ban sikeres nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben 

közel 1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019-ben 

12,5 Mrd Ft értékben bocsátott ki kötvényt vagy részvényt, miközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2019-ben elérte a 25,6 milliárd forintot, 

befektetett eszközállománya megközelítette a 25 Mrd Ft-ot. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, 

amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a 

legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket. 

  

Sajtókapcsolat: 

Híves Beáta, Next9 Communications 

+36 70 601 5914 

beata.hives@next9.hu 

 

http://www.sinergy.hu/
https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/
https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353
http://kozzetetelek.mnb.hu/
mailto:beata.hives@next9.hu

