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Kelt:

(Szükség esetén további adatkitöltők számára új sorok beszúrhatók)

1 Amennyiben a szervezet már létezik az EIA rendszerben, úgy annak kódját/kódjait is szíveskedjenek zárójelben feltüntetni.

Cégképviseletre jogosult(ak) aláírása/neve olvashatóan:

1. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelethez

Elsődleges kapcsolattartó3

További felhasználók/adatkitöltők

„1.  melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL

Kérjük a  táblázatot a lentebb feltüntett útmutatónak megfelelően kitölteni, cégszerűen aláírni és aláírási címpéldány hiteles másolatának csatolásával  postai úton visszaküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal levelezési címére (1388 Budapest Pf. 89)! Tájékoztatjuk, hogy az ebben a formában megtett nyilatkozat okiratnak minősül. A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy az Elsődleges 

kapcsolattartóhoz megadott e-mail címet a Hivatal az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó további tájékoztatás, hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás céljából is felhasználja. A Hivatal az elektronikus 

levelezőrendszeren küldött iratait a papír alapú iratokkal azonos módon dokumentálja.

”

5 Elsődleges kapcsolattartó és felhasználó csak természetes személy lehet!
6 A mobil telefonszámok megadása kötelező (formátum: +36XXYYYYYYYY, például: +36301234567).

2 Amennyiben egy szervezet több típusú működési engedéllyel rendelkezik, a nyilatkozatot engedélyenként szükséges megtenni. Amennyiben egy engedélytípusból több darabbal rendelkezik, nyilatkozata 

kiterjedhet többre is az engedélyszámok felsorolása mellett. A KÁT kvótahatározattal rendelkező adatszolgáltatók az első (eredeti) határozatuk számát adják meg.
3 Minden szervezetnek csak egy Elsődleges kapcsolattartója lehet! A további felhasználók/adatkitöltők száma nincs korlátozva. Az Elsődleges kapcsolattartói jogosultság egyben adatkitöltői jogosultságot is 

magában foglal, azonban rendszerüzeneteket, e-mail-es értesítéseket csak az elsődleges kapcsolattartó kap meg. A Nyilatkozatukban szíveskedjenek az összes felhasználójukat feltüntetni, mert a Hivatal kizárólag 

ezen nyilatkozatban szereplő felhasználókat tekinti az adott engedély vonatkozásában felhasználónak. 
4 Amennyiben a felhasználó már rendelkezik EIA hozzáféréssel, és az adatai változatlanok, elegendő annak azonosítóját feltüntetni (például: kovacs.janos). Ellenkező esetben szíveskedjenek a nevet, e-mail címet 

és a telefonszámokat megadni!

P. H.
Szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomata:

Az ügyintézés gyorsítása érdekében kérjük a szerkeszthető Excel formátumú fájlt valamint a cégszerűen aláírt, lepecsételt elektronikus másolatot az adattar@mekh.hu címre is megküldeni 

szíveskedjenek!

A nyomtatvány elektronikus formában a Hivatal honlapján a "http://www.mekh.hu/download/b/9c/20000/1_sz_melleklet_mekh_adattari_felhasznalok_nyilvantartasa.xlsx" linken érhető el.

Adatszolgáltatásra Kötelezett cégjegyzék szerinti adatai

ENERGIAINFORMÁCIÓS ADATTÁRI (EIA)

FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSA



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Rendszerirányítói engedélyes törzsadatlapja V400 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
V401 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
V401t - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
V402 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.  

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring V403 - v3 Negyedéves
Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell 

megadni. 

Tulajdon-megoszlás V404 - v1 Féléves
Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i 

állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Munkaügyi adatok V405 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni. 

Osztalék fizetés V406 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Villamos energia szállítás átviteli hálózaton V410 - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Szállított villamos energia V411 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott 

villamos energia ágazati bontása
V412 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni

Az elosztók, a felhasználók vagy megbízottai által befizetett 

rendszerhasználati díjak elszámolása
V413 - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Villamos energia fogyasztás V414 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A) V421 - v2 Éves Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni

Villamos-hálózatok  év végi nyomvonal-hossza (B) V422 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Beruházások V423 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Átviteli és elosztó vezeték beruházások a villamos energia 

szektorban (EU) (A)
V424A - v2 Éves Az adatokat évente, az adott év május 31-ig kell megadni.

Átviteli és elosztó vezeték beruházások a villamos energia 

szektorban (EU) (B)
V424B - v2 Éves Az adatokat évente, az adott év május 31-ig kell megadni.

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én V425 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

A villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok V426 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási 

és átadási pontok határmetszékenként
V431 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási 

és átadási pontok és a nemzetközi menetrend 

határmetszékenként

V432 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Villamos energia határon keresztül történő szállításával 

kapcsolatos adatok
V433 - v6 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-ig kell megadni.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA) V434A2 - v2 Napi Az adatokat naponta, az aukciót követő napon kell megadni. 

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Havi aukció V434B - v2 Havi Az adatokat évente, az aukciót követő 10. napig kell megadni. 

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Éves aukció V434C - v2 Éves Az adatokat évente, az aukciót követő 10. napig kell megadni. 

Határkeresztező forgalom V436 - v3 Napi Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

ITC elszámolás V437 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hatodik hónap végéig kell megadni. 

Villamosenergia-ipari adatok (A) V440A - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni. 

Villamosenergia-ipari adatok (B) V440B - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni. 

Bruttó, nettó, terv és tény rendszerterhelések V451A - v4 Napi Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Frekvencia adatok V451B - v1 Napi Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Erőművek bruttó TIT-je és az IMPORT EXPORT a terv és tény 

csúcsidőben
V451C - v9 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek göngyölt 

bruttó villamosenergia-termelése és import-export forgalom
V451D - v9 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

A paksi atomerőmű visszaterhelései V451E - v2 Napi Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Az átviteli hálózat jellemző feszültségértékei V451F - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17 00-ig kell megadni.

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és 

visszajövetelek
V451G - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek 

kikapcsolások és visszajövetelek
V451H - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17 00-ig kell megadni.

Nettó (hálózatra kiadott) rendszerszintű koordinációba 

bevont erőművi termelői menetrendi adatok
V452A - v10 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

„8. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez
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Nettó (hálózatra kiadott) rendszerszintű koordinációba 

bevont erőművi mérési adatok
V452B - v8 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Nettó (hálózatra kiadott) szumma hazai termelői menetrendi 

adatok
V452C - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

Nettó (hálózatra kiadott) szumma hazai termelői mérési 

adatok
V452D - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - terven kívüli 

energia elszámolása
V454 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

Tartaléklekötések 
V455A - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

Tartalékigénybevételek
V455B - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

Tartaléklekötések
V456A - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

Tartalékigénybevételek
V456B - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Akkreditációs eljárások V457 - v1 Negyedéves
Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell 

megadni. 

Órás rendszerterhelési adatok V461 - v5 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Rendszermérleg V462 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Mérlegkörök elszámolásai V471 - v3 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Mérlegkörönkénti villamosenergiaforgalom V472 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell megadni. 

Adott hónapban megkötött KÁT mérlegkör-tagsági 

szerződések
V480 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert 

energiával, valamint a kapcsoltan termelt – kötelező átvétel 

alá eső – villam

V481 - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

Zöld prémium és barna prémium típusú támogatások adatai V481P - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

KÁT-os ügyek státuszjelentése V482 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők 

adatszolgáltatása -  A rendszerszintű koordinációba bevont 

termelő egys

V483A - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 10-ig kell megadni.

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők 

adatszolgáltatása -  A rendszerszintű koordinációba bevont 

termelő egys

V483B - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 10. napjáig kell megadni.

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők 

adatszolgáltatása - A rendszerszintű koordinációba bevont 

termelő egysé

V483C - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni. 

Távhőszolgáltatási támogatás pénzforgalmi kimutatása V485A - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének 

alakulása
V485B - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként FEL irányba
V486A - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17 00-ig kell megadni.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként LE irányba
V486B - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17 00-ig kell megadni.

Rendszerszintű szolgáltatások - FEL irányú igénybevétel piaci 

szereplőnként
V488A - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Rendszerszintű szolgáltatások - LE irányú igénybevétel piaci 

szereplőnként
V488B - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 







MEKH azonosítószáma: V401 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

 Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített 

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V401t - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített 

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V402 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített eredménykimutatás 

kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással
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Negyedéves

Elosztás

bevétel/ráfordítás

1 I. Értékesítés nettó árbevétele

2 I/1. Átviteli rendszerirányítási díj (átállási díj és szénipari szerkezetátalakítási díj nélkül)

3 I/2. Rendszerszintű szolgáltatások díja

4 I/3. Bevétel kiegyenlítő energia elszámolásból

5 I/4. Határkeresztező kapacitásaukció bevétele (tárgyidőszakra eső)

6 I/5. Egyéb árbevétel

7 II. Aktivált saját teljesítmények

8 III. Anyagjellegű ráfordítások

9 III/1. Anyagköltség

10 ebből: átviteli hálózat veszteségének beszerzése

11 III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 ebből: átviteli hálózat karbantartása idegen kivitelezésben

13 távközlési szolgáltatások

14 átviteli célú hálózati elemek után továbbosztott díj

15 III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

16 ebből: CBT/ITC befizetés

17 III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

18 ebből: rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (kapcsolt vállalkozásoktól)

19 rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (egyéb vállalkozásoktól)

20 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (kapcsolt vállalkozásoktól)

21 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (egyéb vállalkozásoktól)

22 átviteli hálózat veszteségének beszerzése

23 IV. Személyi jellegű ráfordítások

24 V. Értékcsökkenési leírás

25 VI. Egyéb bevételek

26 ebből: céltartalék felhasználása

27 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésből

28 értékvesztés visszaírása

29 VII. Egyéb ráfordítások

30 ebből: értékvesztések

31 kártérítés a hálózat hibája miatt

32 iparűzési adó

33 közműadó

34 egyéb adók

35 céltartalék képzés

36 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak értéke

37 selejtezés, terven felüli ÉCS

38 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

39 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

40 ebből: kapott osztalék

41 árfolyamnyereség

42 kapott kamat

43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

44 ebből: árfolyamveszteség

45 fizetett kamat

46 B Pénzügyi műveletek eredményei

47 C. Adózás előtti eredmény

48 1 Kintlévőségek összesen, a negyedév végén

49 2 ebből: határidőn belüli

50 3 1-30 nap lejáratú

51 4 31-60 nap lejáratú

52 5 61-90 nap lejáratú

53 6 91-180 nap lejáratú

54 7 181-360 nap lejáratú

55 8 361 napon túli lejáratú és behajthatatlan

Kiegészítés

 Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat negyedévente a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Sorszám Megnevezés
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3
eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5
eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

Tulajdon-megoszlás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

A 10. sorba be kell írni az összes jegyzett tőke értékét, az arányokat ez alapján számolja ki a tábla. Kérjük, győződjenek meg róla, hogy a részösszegek összege megegyezik 

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

Az űrlapon bővülő sorokon van lehetőség több tulajdonost felsorolni. Az űrlap alap esetben egy sort ajánl fel minden kategóriában. Amennyiben nincsen szükségük az 

adott sorra, legyenek szívesek a piros színű X ikonnal törölni a felesleges sorokat.

Minden esetben a szervezet első szintű tulajdonosát/tulajdonosait kell megadni az űrlapon.

4., 6. és 8. sorok: A megfelelő tulajdonosi csoportba tartozó, 5 %-nál kisebb részaránnyal rendelkező tulajdonosok együttesen.

A 3., 5. és 7. sorszámok alatti - az Adattárban igény szerint feljövő - sorokba a megfelelő tulajdonosi csoportba tartozó, 5 %-nál nagyobb részaránnyal rendelkező 

tulajdonosokat egyenként kell megadni. Minden esetben a szervezetek cégjegyzék szerinti rövid nevét írják be. Egyéb információ (pl. cím) feltüntetése nem szükséges.

Az 5. és 7. sorokban az Ország oszlopba a külföldi többségi tulajdonos, illetve a külföldi befektető anyaországának a nevét kell megadni.
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Éves

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

3 Kiszervezett engedélyes tevékenységben alkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma fő
4 December 31-i létszám fő

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

Munkaügyi adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Az átlagos állományi létszám a munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéni vállalkozók és nem fizetett segítők családtagjai) folyamatosan 

vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével. A naponkénti 

állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát figyelembe véve, el kell osztani a hónap 

napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves 

átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani 

a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak 

csak egy részére esett.

2.) Ugyanaz, mint az 1.), azzal a különbséggel, hogy ebben a pontban csak az engedélyes tevékenység miatt alkalmazottakat kell szerepeltetni (jellemzően akkor tér el 

az 1) ponttól, ha több engedélyes tevékenységet is folytat a társaság). Csak azokat az alkalmazottakat kell itt figyelembe venni, akik kifejezetten az engedélyes 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása miatt vannak a szervezetnél. Ebbe beletartozhatnak funkcionális munkakörök is, pl. számlázás vagy jogi képviselet, 

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

3.) Az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó, nem a tevékenységet végző jogi személy foglalkoztatásában álló alkalmazottak létszáma, 1.) szerinti számítással 

előállítva. A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes 

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

4.) A szervezet december 31-i napra eső állományi létszáma

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Munkaügyi adatok

Az adatokat tizedes nélkül (a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével, egész számban kell közölni. (Kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik!)

1.) A szervezet alkalmazásában állók (teljes és nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak) éves 

átlagos statisztikai állományi létszáma. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy 

egész főnek kell tekinteni.
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Havi

Sorszám Megnevezés Aktuális hónap

2 Erőműből

3 Átviteli hálózatról (elosztónál)

4 Más átviteli hálózatról

5 Határkeresztezésen

6 Betáplálás nagyfeszültségű hálózatba összesen

8 Erőműből

9 Átviteli hálózatról

10 Elosztói nagyfeszültségű hálózatból

11 Más elosztó hálózatáról

12 Betáplálás középfeszültségű hálózatba összesen

14 Középfeszültségű elosztó-hálózatról

15 Más elosztó hálózatáról

16 Betáplálás kisfeszültségű hálózatba összesen

19 Más átviteli hálózatra

20 Határkeresztezésen

21 Elosztóhálózatra

22 Felhasználóknak

23 Villamosenergia-átadás nagyfeszültségű hálózatból

25 Kisfeszültségű hálózatra

26 Más elosztó hálózatára

27 Felhasználóknak

28 Villamosenergia-átadás középfeszültségű hálózatból

30 Más elosztó hálózatára

31 Felhasználóknak

32 Villamosenergia-átadás kisfeszültségű hálózatból

34 Nagyfeszültségű hálózat

35 Középfeszültségű hálózat

36 Kisfeszültségű hálózat

37 Hálózati engedélyes saját felhasználása összesen

39 Nagyfeszültségű hálózat

40 Középfeszültségű hálózat

41 Kisfeszültségű hálózat

42 Hálózati veszteség összesen

Kitöltési útmutató

2. sor: 5MW beépített teljesítményt meghaladó erőművek közcélú hálózati betáplálása 

(feszültségszinttől és hálózattól függetlenül)

21. sor: Átviteli hálózatból elosztóhálózatba átadott villamos energia

22. sor: Átviteli hálózati fogyasztók vételezése (132kV)

37. sor: Hálózati engedélyes saját felhasználása összesen: TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADAT!  A MAVIR 

alállomásokon található berendezések és épületek üzemeltetéséhez szükséges villamos energia, 

mely része az átviteli hálózati veszteségnek.

39. sor: 6-os és 23-as sorszámú adatok különbsége

Középfeszültségű hálózat

Szállított villamos energia

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

Betáplálás

Nagyfeszültségű hálózat

Hálózati veszteség

Kisfeszültségű hálózat

Villamosenergia-átadás

Nagyfeszültségű hálózat

Középfeszültségű hálózat

Kisfeszültségű hálózat

Hálózati engedélyes saját felhasználása





V413 - v3

Havi

Sorszám 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Elosztóhálózatra történő 

betáplálás / vételezés 

átviteli hálózatból

Átviteli díj összesen 

(peremországi nélkül)

Peremországi be- és 

kiszállítás mennyisége

Peremországi be- és 

kiszállítás után fizetett 

átviteli díjból eredő bevétel

Átviteli díj többlet bevétel Átviteli díj visszaosztás

MWh eFt MWh eFt eFt eFt

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása 

szerint 2017. 11. 06-tól NKM Áramhálózati Kft.)

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nem nagyobb

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nagyobb

Összesen

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Az elosztók, a felhasználók vagy megbízottai által befizetett rendszerhasználati díjak elszámolása

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.
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Éves

bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév

1 Nagyfeszültségű szabadvezeték- és kábelvezeték összesen

2 Nagyfeszültségű szabadvezeték összesen

3 ebből:750 kV szabadvezeték

4 400 kV szabadvezeték

5 220 kV szabadvezeték

6 132 kV szabadvezeték*

7 Nagyfeszültségű  kábelvezeték összesen

8 ebből:132 kV kábelvezeték*

9 Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

10 Középfeszültségű szabadvezeték összesen

11 ebből:35 kV szabadvezeték

12 20 kV szabadvezeték

13 10 kV szabadvezeték

14 10-1 kV szabadvezeték

15 Középfeszültségű  kábelvezeték összesen

16 ebből:35 kV kábelvezeték

17 30 kV kábelvezeték

18 20 kV kábelvezeték

19 10 kV kábelvezeték

20 10-1 kV kábelvezeték

21 Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

22 Kisfeszültségű szabadvezeték

23 ebből: 0,4 kV szabadvezeték

24 0,4 kV önálló közvilágítási szabadvezeték

25 Kisfeszültségű kábelvezeték

26 ebből:0,4 kV kábelvezeték

27 0,4 kV önálló közvilágítási kábelvezeték

28 Szabad és kábelvezeték összesen

29 Szabadvezeték összesen

30 Kábelvezeték összesen

* 2017.01.01-től a MAVIR űrlapokon a korábbi 120 kV-os kategória 

132 kV-os megnevezéssel szerepel, mivel a MAVIR Zrt. az Üzemi 

Szabályzatban - az európai sztenderdeknek való megfelelés 

érdekében - átnevezte ezt a feszültségszintet. Az adott sor 

adattartalma (fizikai értelemben) nem változott.

Fogalmak

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, 

földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

Vezetékhossz: nyomvonalhossz, vagy azonos nyomvonalban 

elhelyezett több rendszerű szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos 

távvezeték, földkábel) esetén minden egyes rendszerének 

középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

 Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Sorszám Megnevezés
Nyomvonalhossz Vezetékhossz
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Éves

Sorszám Beruházások*
Aktuális jelentési évre 

vonatkozó adatok (eFt)

1 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű hálózati beruházások összesen

2 Engedélyesi forrás összesen

3    ebből: saját forrás

4                  bankhitel

5 Nem engedélyesi források összesen**

6    ebből: rendszerhasználói befizetés***

7                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

8                  egyéb

9 Tárgyévben befejezett (aktivált) hálózati beruházások  összesen

10 Engedélyesi forrás összesen

11    ebből: saját forrás

12                  bankhitel

13 Nem engedélyesi források összesen**

14    ebből: rendszerhasználói befizetés***

15                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

16                  egyéb

17 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű rendszerirányítási beruházások összesen

18 Engedélyesi forrás összesen

19    ebből: saját forrás

20                  bankhitel

21 Nem engedélyesi források összesen**

22    ebből: rendszerhasználói befizetés***

23                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

24                  egyéb

25 Tárgyévben befejezett (aktivált) rendszerirányítási beruházások összesen

26 Engedélyesi forrás összesen

27    ebből: saját forrás

28                  bankhitel

29 Nem engedélyesi források összesen**

30    ebből: rendszerhasználói befizetés***

31                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

32                  egyéb

33 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházások összesen

34 Engedélyesi forrás összesen

35    ebből: saját forrás

36                  bankhitel

37 Nem engedélyesi források összesen**

38    ebből: rendszerhasználói befizetés***

39                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

40                  egyéb

41 Tárgyévben befejezett (aktivált) átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházások összesen

42 Engedélyesi forrás összesen

43    ebből: saját forrás

44                  bankhitel

45 Nem engedélyesi források összesen**

46    ebből: rendszerhasználói befizetés***

47                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

48                  egyéb

49 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű egyéb beruházások összesen

50 Engedélyesi forrás összesen

51    ebből: saját forrás

52                  bankhitel

53 Nem engedélyesi források összesen**

54    ebből: rendszerhasználói befizetés***

55                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

56                  egyéb

57 Tárgyévben befejezett (aktivált) egyéb beruházások összesen

58 Engedélyesi forrás összesen

59    ebből: saját forrás

60                  bankhitel

61 Nem engedélyesi források összesen**

62    ebből: rendszerhasználói befizetés***

63                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

64                  egyéb

Átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházás

Beruházások

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Hálózati beruházás

Rendszerirányítási beruházás

Egyéb beruházás

Kitöltési útmutató

*A beszámoló kiterjed a szabad- és kábel hálózatok, valamint az alállomások (transzformátorok stb.) fejlesztésével összefüggő beruházások adataira

**A rendszerhasználók által befizetett csatlakozási díjak és hálózatfejlesztési befizetések.

***A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló,  76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet szerinti források elszámolása.
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Éves

Az infrastruktúra típusa Meglévő Infrastruktúra1

Vezetékhossz Vezetékhossz Vezetékhossz Vezetékhossz Vezetékhossz Vezetékhossz

(km) (km) (km) (km) (km) (km)

Váltakozóáram

[-220 kV]

[220-299 kV]

[300-359 kV]

[360-499 kV]

[x]6

Egyenáram

[ -300 MW

300-499 MW

500-699 MW

700-999 MW

1 000-1 199 MW

más

Váltakozóáram

[150-199 kV]

[-220 kV]

[220-299 kV]

[300-359 kV]

[360-499 kV]

más

Egyenáram

[ -300 MW

300-499 MW

500-699 MW

700-999 MW

1 000-1 199 MW

más
Kiegészítő információk7

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

Átviteli és elosztó vezeték beruházások a villamos energia szektorban (EU) (A)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, az adott év május 31-ig kell megadni.

Megvalósítás alatt lévő infrastruktúra2 Tervezett infrastruktúra (VBD)3 Tervezett kiegészítések (megvalósítás alatt + VBD)4 Leszerelendő létesítmények5

Készültség adott év jan. 1-én Készültség adott év márc. 31-én Készültség adott év márc. 31-én A következő két évben A következő két évben A következő 3-5 évben

Vezetékhossz (km) Szám Szám Szám Szám

A következő 3-5 évben

7: 5. cikk (3) bek. alapján:  Információk pl. a több mint három éve nem üzemelő meglévő létesítményekről  Megjegyzés: a „megvalósítás alatt” és a „VBD” (végleges beruházási döntés) kategória a felújítást is magában foglalja. 

Légvezetékek (min. 220 kV) a rendszerösszekötő vezetékek esetében országos szinten általában alkalmazott feszültségtartományra (a tartomány megjelölésével) Melléklet 3.2. pont

Föld alatti vezetékek (> 150 kV)

Kitöltési útmutató

A BIZOTTSÁG 2014. október 16-i 1113/2014/EU végrehajtási rendelete alapján:      

1: Melléklet 3.2. pont 5. cikk (3) bek.

2: Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek., 2. cikk (4) bek., 4. cikk, 5. cikk (1) bek. a) pont alapján

3: Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek., 2. cikk (4) bek., 4. cikk, 5. cikk (1) bek. a) pont alapján

4: Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek., 5. cikk (1) bek. c) pont alapján

5: Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek.,  2. cikk (5) bek.,  5. cikk (2) bek. alapján

6: Akkor töltse ki, ha egyetlen tagállamon belül két feszültségtartományt is alkalmaznak. 
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Éves

 Az infrastruktúra típusa

Az adott szakasz jellemzői Feszültség (kV)

Átviteli kapacitás 

(egyen-áram:MW, 

váltóáram MVA)

Hossz (km) Feszültség (kV)

Átviteli kapacitás 

(egyen-áram MW, 

váltóáram MVA)

Hossz 

(km)

Feszültség 

(kV)

Átviteli kapacitás 

(egyen-áram:MW, 

váltóáram:MVA)

 [Igen/Nem]  [Igen/Nem]  [Igen/Nem]  [Igen/Nem]  Hiv.

 Váltakozóáram

Zapad - Albertirsa

Munkács - Sajószöged

Munkács - Kisvárda OVIT

Munkács - Tiszalök

Békéscsaba - Nadab

Sándorfalva - Arad

Sándorfalva - Szabadka

Pécs - Ernestinovo I.

Pécs - Ernestinovo II.

Hévíz - Zerjavinec I.

Hévíz - Zerjavinec II.

Győr Ovit-Zurndorf

Szombathely-Zurndorf

Neusiedl - Győr OVIT

Wien Südost - Győr OVIT

Győr OVIT - Gabcikovo

Göd - Léva

Sajóivánka-Rimaszombat

Győr - Bős

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

 Átviteli és elosztó vezeték beruházások a villamos energia szektorban (EU) (B)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, az adott év május 31-ig kell megadni.

 Meglévő infrastruktúra1  Megvalósítás alatt lévő infrastruktúra2  Tervezett infrastruktúra (VBD)3
 Tervezett kiegészítések 

(megvalósítás alatt + VBD)4
 Leszerelendő létesítmények5

 TEN-E-

projektek6
 Kiegészítő 

információk7

Magyarország-Horvátország

 Készültség adott év jan. 1-jén  Készültség adott év márc. 31-én  Készültség adott év márc. 31-én
A következő 2 

évben

A következő 3-

5 évben

A következő 2 

évben

A következő 3

5 évben

 Légvezetékek

Magyarország-Ukrajna

Magyarország-Románia

Magyarország-Szerbia

 Megjegyzés: a „megvalósítás alatt” és a „VBD” (végleges beruházási döntés) kategória a felújítást is magában foglalja.

Magyarország-Ausztria

Magyarország-Szlovákia

Kitöltési útmutató

A BIZOTTSÁG 2014. október 16-i 1113/2014/EU végrehajtási rendelete alapján:     

1 Melléklet 3.2. pont 5. cikk (3) bek.

2 Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek., 2. cikk (4) bek., 4. cikk, 5. cikk (1) bek. a) pont

3 Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek., 2. cikk (3) bek., 4. cikk, 5. cikk (1) bek. a) pont

4 Melléklet 3.2. pont 1. cikk (2) bek.  5. cikk (1) bek. c) pont

5 Melléklet 3.2. pont  1. cikk (2) bek., 2. cikk (5) bek., 5. cikk (2) bek.

6 Melléklet 3. pont

7 Melléklet 3.2. pont   5. cikk (3) bek.
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eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés *

* a szállított villamos energia mennyiségéből való kiesést jelenti MWh-ban

Erőművek okozta fogyasztáskiesés

Erőművi üzemzavarokból fakadó kiesések.

Nagyfeszültségű átviteli hálózat

A MAVIR hatáskörébe tartozó >120kV-os hálózat.

Középfeszültségű átviteli hálózat

A 120kV-nál kisebb, de 0,4kV-nál nagyobb hálózat.

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

A villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Erőművek okozta fogyasztáskiesés Nagyfeszültségű átviteli hálózat Energiarendszer Középfeszültségű átviteli hálózat Összes üzemzavar Szállított villamos 

energia

Kiesés a szállított villamos 

energia 0/00-ében
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Napi

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

 Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási és átadási pontok és a nemzetközi menetrend határmetszékenként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Ukrajna Románia Szerbia

A sorok száma bővül az órák számával.

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

Horvátország Szlovénia

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni

Sorkód
Elszámolási mérési 

időintervallum 

Ausztria Szlovákia
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Havi

Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

1 egyeztetett beszállítás

2 Albertirsa-Zapad 750 KV

3 Sajószöged-Munkács 400 KV

4 Tiszalök-Munkács 220 KV

5 Kisvárda-Munkács 220 KV

6 Ukrán mért összesen

7 import áramlás eltérés

8 egyeztetett beszállítás

9 Göd-Léva 400 KV

10 Győr-Gabcsikovo 400 KV

11 Szlovák mért összesen

12 import áramlás eltérés

13 egyeztetett beszállítás

14 Sándorfalva-Arad 400 KV

15 Békéscsaba-Nagyvárad 400 KV

16 Román mért összesen

17 import áramlás eltérés

18 egyeztetett beszállítás

19 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

20 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

21 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

22 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

23 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

24 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

25 Horvát mért összesen

26 import áramlás eltérés

27 egyeztetett beszállítás

28 Sándorfalva-Szabadka 400 KV

29 Szerb mért összesen

30 import áramlás eltérés

31 egyeztetett beszállítás

32 Győr-Zurndorf 400 KV

33 Győr-Bécs 220 220 KV

34 Győr-Neusiedl 220 KV

35 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

36 Osztrák mért összesen

37 import áramlás eltérés

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Villamos energia határon keresztül történő szállításával kapcsolatos adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Az országba szállított villamos energia menetrendi és mért adatok

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék

Osztrák metszék



Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

38 egyeztetett kiszállítás

39 Albertirsa-Zapad 750 KV

40 Sajószöged-Munkács 400 KV

41 Tiszalök-Munkács 220 KV

42 Kisvárda-Munkács 220 KV

43 Ukrán mért összesen

44 export áramlás eltérés

45 egyeztetett kiszállítás

46 Göd-Léva 400 KV

47 Győr-Gabcsikovo 400 KV

48 Szlovák mért összesen

49 export áramlás eltérés

50 egyeztetett kiszállítás

51 Sándorfalva-Arad 400 KV

52 Békéscsaba-Nagyvárad 400 KV

53 Román mért összesen

54 export áramlás eltérés

55 egyeztetett kiszállítás

56 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

57 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

58 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

59 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

60 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

61 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

62 Horvát mért összesen

63 export áramlás eltérés

64 egyeztetett kiszállítás

65 Sándorfalva-Szabadka 400 KV

66 Szerb mért összesen

67 export áramlás eltérés

68 egyeztetett kiszállítás

69 Győr-Zurndorf 400 KV

70 Győr-Bécs 220 220 KV

71 Győr-Neusiedl 220 KV

72 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

73 Osztrák mért összesen

74 export áramlás eltérés

* 2017.01.01-től a MAVIR űrlapokon a korábbi 120 kV-os kategória 132 kV-os megnevezéssel 

szerepel, mivel a MAVIR Zrt. az Üzemi Szabályzatban - az európai sztenderdeknek való megfelelés 

érdekében - átnevezte ezt a feszültségszintet. Az adott sor adattartalma (fizikai értelemben) nem 

változott.

Az országból kiszállított villamos energia menetrendi és mért adatok

Osztrák metszék

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék
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Üzleti nap

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum TTC (MW) NTC (MW) AAC (MW) ATC (MW) Igényelt érték (MW) Kiosztott kapacitásjog (MW) Jelentkezők száma Nyertesek száma Elszámoló ár (EUR/M) Bevétel (EUR)

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum TTC (MW) NTC (MW) AAC (MW) ATC (MW) Igényelt érték (MW) Kiosztott kapacitásjog (MW) Jelentkezők száma Nyertesek száma Elszámoló ár (EUR/M) Bevétel (EUR)

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Kérjük az "Adatlap HUUA" lapon a Magyarországról Ukrajna felé, az "Adatlap UAHU" lapon pedig a Ukrajna felől Magyarország felé irányuló adatokat tüntessék fel.
* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta az aukciót követő napon kell megadni. 

HU - > UA határmetszék (Adatlap HUUA)

UA - > HU határmetszék (Adatlap UAHU)

Kitöltési útmutató
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Havi

Határmetszék Piac Termék Árazási eljárás Pénznem Üzleti intervallum
TTC 

(MW)
TRM (MW) NTC (MW) AAC (MW)

ATC 

(MW)
Ajánlatbeadás határideje

Igényelt érték 

(MW)

Kiosztott kapacitásjog 

(MW)
Jelentkezők száma (db) Nyertesek száma (db)

Elszámoló ár 

(EUR/MW)
Bevétel (EUR)

HU -> RO havi zsinór uniform price EUR

RO -> HU havi zsinór uniform price EUR

HU -> UA havi zsinór uniform price EUR
UA -> HU havi zsinór uniform price EUR

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta az aukciót követő 10. napig kell megadni. 

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Havi aukció

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 
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Határmetszék Piac Termék Árazási eljárás Pénznem Üzleti intervallum TTC (MW)
TRM 

(MW)

NTC 

(MW)

AAC 

(MW)

ATC 

(MW)
Ajánlatbeadás határideje

Igényelt érték 

(MW)

Kiosztott kapacitásjog 

(MW)
Jelentkezők száma (db)

Nyertesek száma 

(db)

Elszámoló ár 

(EUR/MW)
Bevétel (EUR)

HU -> RO éves zsinór uniform price EUR
RO -> HU éves zsinór uniform price EUR

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente az aukciót követő 10. napig kell megadni. 

 Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Éves aukció

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 
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Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen

Teljeskörű engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Korlátozott engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Nemzetközi kisegítések 

(nem kereskedelmi célú szállítások)

Összesen

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Határkeresztező forgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

* APG->MAVIR iránybam bejelentett menetrendek összege.

** MAVIR->APG irányban bejelentett menetrendek összege.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Import* (MWh) Export** (MWh) Import-Export szaldó (MWh)

Kitöltési útmutató
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Havi

Sorszám

1

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 

2018. 01. 01-től E.ON Energiakereskedelmi Kft.)

2

DÉMÁSZ Zrt. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 2017. 11. 06-tól 

NKM Áramszolgáltató Zrt.)

3 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

4 Összesen

5

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 

2018. 01. 01-től E.ON Energiakereskedelmi Kft.)

6

DÉMÁSZ Zrt. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 2017. 11. 06-tól 

NKM Áramszolgáltató Zrt.)

7 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

8 Összesen

Kitöltési útmutató

** Az egyetemes szolgáltatóknak való kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek

         A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

Villamosenergia-ipari adatok (B)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

* A villamosenergia-iparban fennálló eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezmény /VET 147. § (1) b) 

pont/ fedezetéül szolgáló pénzeszközökkel kapcsolatos kifizetések részletezése

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni. 

2. TÁBLÁZAT*

Kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek**

Kifizetés az egyetemes szolgáltatóknak
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Napi

Ténylegesen igénybevehető bruttó teljesítőképesség Terv és Tény adatai

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

Ajka 2345

Ajka 6,7

Mátra I.

Mátra II.

Mátra III.

Mátra IV.

Mátra V.

Paks I.

Paks II.

Paks III.

Paks IV.

Paks V.

Paks VI.

Paks VII.

Paks VIII.

Pécs II. (3, 4 gép)

Pécs VI.

Pécs 3 gép

Pécs 4 gép

Bakony GT1.

Bakony GT2.

Dunamenti Gt. (XIV.)

Dunamenti Gt. (XV.)

Dunamenti Gt. (XVI.)

Dunamenti Gt. (XVII.)

Litér GT

Lőrinci GT.

Mátra VI.

Mátra VII.

Sajószöged GT.

Csepeli erőmű GT1

Csepeli erőmű GT2

Csepeli erőmű ST1

Dunamenti G3 (VII.)

Dunamenti G3 (VIII.)

Gönyű

Kelenföld KCE GT

Kelenföld KCE ST

Kispest

Újpest GT (I.)

Újpest ST (II.)

NYKCE

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

Erőművek bruttó TIT-je és az IMPORT EXPORT a terv és tény csúcsidőben
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Kombinált ciklusú erőművek



ALPIQ

VEOLIA.SZEK

VEOLIA.TERC

EONSUM

Greenergy

Sinergy

Sopronkövesd szélpark

Tatabánya gőzturbinák

VPP szk

PLOOP_gép1

BORZET1_gép2

MVMSzk (Északbuda, Miskolc, Gázmotorok)

SZFV_GM

Bőny

MÁTRA VIII. PV

Tüskéskerti (PÉCS) PV

DUHAMB

DUNAPV

Budapesti KDSZ

Debrecen KDSZ

Győr KDSZ

Miskolc KDSZ

Pécs KDSZ

Szeged KDSZ

Hazai erőművek összesen

Import Export

Terv a MAVIR által 

becsült csúcs időben

Tény mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Kompenzáció

Albertirsa-Zapad

Sajószöged-Munkács

Tiszalök-Munkács

Kisvárda-Munkács

Ukrán szaldó

Göd-Léva

Győr-Gabcikovo

Szlovák szaldó

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román szaldó

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát szaldó

Sándorfalva-Szabadka

Szerb szaldó

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely-Zurndorf

Osztrák szaldó

Horvát-Lenti (Lenti-Nedelj.)

Horvát-Siklós (Siklós-Donji Miholj.)

Import - Export szaldó összesen:

Hazai erőművek + import-export szaldó:

Kitöltési útmutató

A 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet negyedéves módosíthatósági gyakorisága miatt 

az űrlap nem minden esetben tartalmazza az összes erőművet.

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk
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Napi

Napi termelt energia
Kumulált havi 

termelt energia

Kumulált éves 

termelt energia

Hazai termelés összesen

Ajka 2345

Ajka 6,7

Mátra I.

Mátra II.

Mátra III.

Mátra IV.

Mátra V.

Paks I.

Paks II.

Paks III.

Paks IV.

Paks V.

Paks VI.

Paks VII.

Paks VIII.

Pécs II. (3, 4 gép)

Pécs VI.

Pécs 3.gép

Pécs 4.gép

Bakony GT1.

Bakony GT2.

Dunamenti Gt. (XIV.)

Dunamenti Gt. (XV.)

Dunamenti Gt. (XVI.)

Dunamenti Gt. (XVII.)

Litér GT

Lőrinci GT.

Mátra VI.

Mátra VII.

Sajószöged GT.

Kelenföld GT34

Csepeli erőmű GT1

Csepeli erőmű GT2

Csepeli erőmű ST1

Dunamenti G3 (VII.)

Dunamenti G3 (VIII.)

Gönyű

Kelenföld KCE GT

Kelenföld KCE ST

Kispest

Újpest GT (I.)

Újpest ST (II.)

NYKCE

ALPIQ

VEOLIA.SZEK

VEOLIA.TERC

EONSUM

Greenergy

Sinergy

Sopronkövesd szélpark

Tatabánya gőzturbinák

VPP szk

PLOOP_gép1

BORZET1_gép2

MVMSzk (Északbuda, Miskolc, Gázmotorok)

SZFV_GM

Bőny

MÁTRA VIII. PV

Tüskéskerti (PÉCS) PV

DUHAMB

DUNAPV

Budapesti KDSZ

Debrecen KDSZ

Győr KDSZ

Miskolc KDSZ

Pécs KDSZ

Szeged KDSZ

Kombinált ciklusú erőművek

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek göngyölt bruttó villamosenergia-termelése és import-export forgalom
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk



Napi Havi kumulált Éves kumulált

Kompenzáció

Ukránszaldó  terv

Szlovák szaldó terv

Román szaldó terv

Horvát szaldó terv

Szerb szaldó terv

Osztrák szaldó terv

Párhuzamosan működő ve. forgalom terv összesen

Horvát-Siklós  terv

Horvát-Lenti terv

NEM Párhuzamosan működő ve. forgalom terv összesen

Import-Export terv összesen

Albertirsa-Zapad

Sajószöged-Munkács

Tiszalök-Munkács

Kisvárda-Munkács

Ukrán tény összes

Göd-Léva

Győr-Gabcsikovo

Szlovák tény összes

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román tény összes

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát tény összes

Sándorfalva-Szabadka

Szerb tény összes

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely - Zurndorf

Osztrák tény összes

Párhuzamosan működő ve. forgalom tény összesen

Horvát- Siklós tény összes

Horvát - Lenti tény összes

NEM Párhuzamosan működő ve. forgalom tény összesen

Import-Export tény összesen

Import Export terv/tény

Rendszer összes (Hazai termelés + Import Export) tény

Kitöltési útmutató

A 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet negyedéves módosíthatósági gyakorisága miatt 

az űrlap nem minden esetben tartalmazza az összes erőművet.

Import-Export tény

Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom tény

Nem Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom tény

Import-Export terv

Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom terv

Nem Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom terv
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Nap

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Ajka 2345 Ajka 6,7 Mát a I. Mát a II. Mát a I I. Mát a IV. Mát a V.

MW

HU001000-410UBART----KIAD-- - HU001000-410UBIOEN --KIAD---- HU0010001410UMATRE---GEP1---- HU0010001410UMATRE---GEP2---- HU0010002410UMATRE- -GEP3- -- HU0010002410UMATRE-- GEP4---- HU0010002410UMATRE-- GEP5----

S

Elszámolás  

mé és  

t ll

E őműnév-

G P  I P  II P  III P  IV P  V P  VI P  V I P  III P  II P  IV P  VI

MW

HU001000B 10UP KS ---GEP1 --- HU001000B 10UP KS ---GEP2 --- HU001000B 10UP KS- --GEP3- -- HU001000B 10UP KS- --GEP - -- HU001000B 10UP KS----GEP5---- HU001000B 10UP KS ---GEP6---- HU001000B 10UP KS ---GEP7---- HU001000B 10UP KS-- -GEP8-- - HU001000C 10UPECS-- -GEP3-- - HU001000C 10UPECS----GEP ---- HU001000C 10UPECS ---GEP6 ---

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Bakony GT1. Bakony GT2. Dunament  Gt. XIV.) Dunament  Gt. XV.) Dunament  Gt. (XVI.) Dunament  Gt. (XVII.) L té  GT Lő nc  GT. Mát a VI. Mát a V I. Sajószöged GT.

MW

HU001000-410UBART----GT1-- -- HU001000-410UBART----GT2-- -- HU001000B410UDUME----GEP15 -- HU001000C410UDUME----GEP16 -- HU001000C410UDUME-- -GEP17--- HU001000B410UDUME--- GEP6---- HU0010001410ULITR ---GT-- --- HU0010001410ULORI----GT1----- HU0010002410UMATRE---GEP6 --- HU0010002410UMATRE---GEP7---- HU0010001410USAJO ---GT-- ---

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Csepel  e őmű GT1 Csepel  e őmű GT2 Csepel  e őmű ST1 Dunament  G3 (V I.) Dunament  G3 (VIII.) Gönyű Kelenföld KCE GT ( I.) Kelenföld KCE ST ( X.) K spest Ú pest GT (I ) Ú pest ST II.) NYKCE

MW

HU0010001410UCSEP----GT1-- -- HU0010001410UCSEP----GT2--- - HU0010001410UCSEP----GOZ ---- HU001000-410UDUME- --GEP7 --- HU001000B410UDUME-- -GEP8- -- HU001000-410UGONY-KCE--G1 --- HU001000-410UKFOL-- -GT2 ---- HU001000-410UKFOL----GOZ----- HU001000-410UKISP ---KIAD---- HU0010001410UUJPE----GT1-- -- HU0010001410UUJPE----GT2--- - HU001000-410UNYKCE---KIAD----

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység VEOS1 VEOT1 EONSUM PLOOP gép1 BORZET gép2

ALP Q mé legkö felelős szabályozás  

csopo t

GREEN-TR mé legkö felelős szabályozás  

csopo t

S ne gy v tuál s e őmű szabályozás  

csopo t

E ON csopo t szabályozás  EP P ac 2 

(te c e ) Sop onkövesd szélpa k Tatabánya gőztu b nák VPP szk MVMSzk (Északbuda, M skolc, Gázmoto ok) SZFV GM

MW

HU001000-410U SZK01-E-CSOP-01 HU001000-410U SZK01-E-CSOP 02 HU001000-410UEON ---CSOP PIAC HU001000-410U-PLOOP-HUN- CSOP HU001000-410U-SZK02-E CSOP-01        HU001000-410U-ALPIQ- ----CSOP HU001000-410U GREEN-TR---CSOP HU001000-410U-SINERGY----CSOP HU001000-410UEON- --CSOP2PIAC HU001000-410USOPKDSZP KIAD- - HU001000-410UTATAB-- GGKIAD-- HU001000-410U-VPP-EROMU--CSOP HU001000-410U-MVM ----ER CSOP HU001000-410USZFV-GM-KIAD----

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Bőny Mát a V II. PV Tüskéske t  (PÉCS) PV DUHAMB DUNAPV

MW

HU001000-410UBONY- SZP-KIAD-- HU001000-410UMATRE----GEP8----- HU001000-410UPECS-NE-KIAD-- - HU001000-410UDUJV-KE-KIAD-- - HU001000-410UDUNA-- -KAT-----

K töltés  útmutató

A so ok száma bővül a negyedó ák számával.

A 11/2017. (VI I. 25.) MEKH endelet negyedéves módos thatóság  gyako sága m att az ű lap nem m nden esetben ta talmazza az összes e őművet.

Nettó hálózatra kiadott) rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői menetrendi adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonos tószáma

gyako sága

jogc me

        A v llamos ene g á ól (VET) szóló 2007. év  LXXXVI. tö vény 152. §-a 

teljes tésének hatá deje

        Az adatokat a tá gynapot követő ha mad k nap 17 00- g ke l megadn . 

Mé éspont azonos tó

Gőztu b nák (nem ta talmazza a szabályozó központok adata )

Gőztu b nák (nem ta talmazza a szabályozó központok adata t)

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

M t t

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

Át t l  h l t  tl  

Rendsze ány tó  koo d nác óban észtvevő szabályzóközpontok és k se őművek

Komb ná t c klusú e őművek

G t  (  t t l   l  t  t t)
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Nap

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Ajka 2345 Ajka 6,7 Mát a I. Mát a II. Mát a I I. Mát a IV. Mát a V.

Wh

HU001000-410UBART--- KIAD---- HU001000-410UB OEN --KIAD- -- HU0010001410UMATRE---GEP1- -- HU0010001410UMATRE-- GEP2 --- HU0010002410UMATRE---GEP3---- HU0010002410UMATRE---GEP4-- - HU0010002410UMATRE --GEP5----

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Paks I. Paks I. Paks II. Paks IV. Paks V. Paks VI. Paks V I. Paks VIII. Pécs II. Pécs IV. Pécs VI.

kWh

HU001000B410UPAKS----GEP1-- - HU001000B410UPAKS ---GEP2---- HU001000B410UPAKS----GEP3-- - HU001000B410UPAKS----GEP4- -- HU001000B410UPAKS-- -GEP5---- HU001000B410UPAKS ---GEP6---- HU001000B410UPAKS--- GEP7---- HU001000B410UPAKS- --GEP8---- HU001000C410UPECS- --GEP3---- HU001000C410UPECS ---GEP4---- HU001000C410UPECS----GEP6- --

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Bakony GT1. Bakony GT2. Dunament  Gt. XIV.) Dunament  Gt. (XV.) Dunament  Gt. (XVI ) Dunament  Gt. (XV I.) L té  GT Lő nc  GT. Mát a VI. Mát a VII. Sajószöged GT.

kWh

HU001000-410UBART--- GT1--- - HU001000-410UBART----GT2----- HU001000B410UDUME--- GEP15--- HU001000C410UDUME-- -GEP16--- HU001000C410UDUME ---GEP17--- HU001000B410UDUME----GEP6- -- HU0010001410ULITR-- -GT ----- HU0010001410ULORI----GT1----- HU0010002410UMATRE---GEP6---- HU0010002410UMATRE---GEP7-- - HU0010001410USAJO----GT-- ---

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Csepel  e őmű GT1 Csepel  e őmű GT2 Csepel  e őmű ST1 Dunament  G3 (V I.) Dunament  G3 (VIII.) Gönyű Kelenföld KCE GT ( I.) Kelenföld KCE ST (IX.) K spest Ú pest GT (I.) Újpest ST (II.) NYKCE

kWh

HU0010001410UCSEP--- GT1----- HU0010001410UCSEP----GT2----- HU0010001410UCSEP----GOZ ---- HU001000-410UDUME----GEP7- -- HU001000B410UDUME ---GEP8---- HU001000-410UGONY-KCE--G1---- HU001000-410UKFOL----GT2----- HU001000-410UKFOL--- GOZ----- HU001000-410UK SP--- KIAD---- HU0010001410UU PE----GT1----- HU0010001410UUJPE--- GT2--- - HU001000-410UNYKCE-- KIAD----

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység VEOS1 VEOT1 EONSUM PLOOP gép1 BORZET gép2

ALPIQ mé legkö felelős szabályozás  

csopo t

GREEN-TR mé legkö felelős szabályozás  

csopo t

S ne gy v tuál s e őmű szabályozás  

csopo t

E.ON csopo t szabályozás  EP P ac 2 

(te c e ) Sop onkövesd szélpa k Tatabánya gőztu b nák VPP szk MVMSzk Északbuda, M skolc, Gázmoto ok) SZFV GM

kWh

HU001000-410U-SZK01 E-CSOP-01 HU001000-410U-SZK01-E-CSOP-02 HU001000-410UEON--- CSOP-PIAC HU001000-410U PLOOP-HUN- CSOP HU001000-410U-SZK02-E-CSOP-01        HU001000-410U-ALPIQ-- ---CSOP HU001000-410U-GREEN-TR---CSOP HU001000-410U-SINERGY----CSOP HU001000-410UEON----CSOP2PIAC HU001000-410USOPKDSZP-KIAD -- HU001000-410UTATAB --GGKIAD-- HU001000-410U-VPP-EROMU -CSOP HU001000-410U-MVM---- ER-CSOP HU001000-410USZFV-GM-KIAD ---

So szám

Elszámolás  

mé és  

dő nte vallum

E őműnév-

Gépegység Bőny Mát a VIII. PV Tüskéske t  PÉCS) PV DUHAMB DUNAPV

kWh

HU001000-410UBONY -SZP-KIAD-- HU001000-410UMATRE ---GEP8--- - HU001000-410UPECS NE-KIAD---- HU001000-410UDUJV-KE KIAD---- HU001000-410UDUNA----KAT-----

K töltés  útmutató

A so ok száma bővül a negyedó ák számával.

A 11/2017. (VIII. 25 ) MEKH endelet negyedéves módos thatóság  gyako sága m att az ű lap nem m nden esetben ta talmazza az összes e őművet.

Nettó (hálózatra kiadott) rendszerszintű koord nációba bevont erőművi mérési adatok
Az adatszolgá tatás

MEKH azonos tószáma

gyako sága

jogc me

        A v llamos ene g á ól (VET) szóló 2007. év  LXXXVI. tö vény 152. §-a 

teljes tésének hatá deje

        Az adatokat a tá gynapot követő ha mad k nap 17 00- g kell megadn . 

Mé éspont azonos tó

G t  (  t t l   l  t  t t)

Gőztu b nák (nem ta talmazza a szabályozó központok adata t)

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

Mé éspont azonos tó

Rendsze ány tó  koo d nác óban észtvevő szabályzóközpontok és k se őművek

Átv tel  hálózat a csatlakozó k se őművek

Komb nált c klusú e őművek

Gáztu b nák (nem ta talmazza a szabályozó központok adata t)
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Napi

Sorszám

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

Primer Fel - Előírt 

mennyiség (MW)

Primer Fel - 

Lekötött tartalék 

(MW)

Primer Fel - Nem 

lekötött tartalék 

(MW)

Szekunder Fel - 

Előírt menyiség 

(MW)

Szekunder Fel - 

Lekötött tartalék 

(MW)

Szekunder Fel - Nem 

lekötött tartalék (MW)

Tercier Fel - 

Előírt menyiség 

(MW)

Tercier Fel - 

Lekötött tartalék 

(MW)

Tercier Fel - Nem 

lekötött tartalék 

(MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

* A sorok száma bővül az órák számával.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.
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Napi

ELŐÍRT MENNYISÉG 

(MW)

LEKÖTÖTT TARTALÉK 

(MW)

NEM LEKÖTÖTT TARTALÉK 

(MW)

ELŐÍRT MENNYISÉG 

(MW)

LEKÖTÖTT TARTALÉK  

(MW)

NEM LEKÖTÖTT TARTALÉK  

(MW)

ELŐÍRT MENNYISÉG 

(MW)

LEKÖTÖTT TARTALÉK  

(MW)

NEM LEKÖTÖTT TARTALÉK  

(MW)

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

* A sorok száma bővül az órák számával.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum

PRIMER LE SZEKUNDER  LE TERCIER LE







V461 - v5

Napi

/NBP+BT/ /NBP/ /BT/ /ÁH/ /RTA/ /HH/ /IH/ /TBP/

MW MW MW MW MW MW MW MW

/RTV/ /TMK/ /IT/ /KK/ /E/ /TIT/ /IMP./ /TIT + IMP./
MW MW MW MW MW MW MW MW

/HT/ /FT/ /PCS sumtény/ /CSIDŐ tény/ /FCS tény/ /Fkorr tény/ /PV sumtény/ /CSSYSIDŐMIN tény/
MW MW MW (hh:mm) Hz MW MW (hh:mm)

/PCS sumterv/ /CSIDŐ terv/ /PcsFOGYKORL tény/
db óra MW (hh:mm) MW MW

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Órás rendszerterhelési adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Névleges bejáratási próba és 

beépített teljesítőképesség

Névleges 

bejáratási próba

Beépített 

teljesítőképesség

Állandó jellegű 

teljesítőképesség hiányok

Rendelkezésre álló állandó 

teljesítőképesség

Hőszolgáltatás miatti változó 

teljesítmény hiány

Időjárás miatti változó 

teljesítmény hiány
Tényleges bejáratási próba

Rendelkezésre álló változó 

teljesítőképesség

Tervszerű 

megelőző 

karbantartás

Igénybevehető 

teljesítőképesség tény
Kényszerkiesés

Egyéb teljesítőképesség 

változás

Ténylegesen igénybevehető 

teljesítőképesség
Import Teljesítmény

Ténylegesen igénybevehető 

teljesítőképesség és import 

teljesítmény

VER minimális tény 

bruttó 

rendszerterhelése

VER minimális tény bruttó 

rendszerterhelésének 

időpontja

Korrekció (50 Hz-re)

Napi csúcs kihasználási 

óraszám

 Bruttó Fogyasztói 

csúcs igény 

MAVIR által 

becsült

MAVIR által becsült  

Bruttó Fogyasztói 

csúcs igény időpontja 

Fogyasztói csúcs igény 

mérlegkörök bejelentése 

alapján

Fogyasztói korlátozás 

csúcsidőben

Hideg tartalék Forgó tartalék
VER Bruttó csúcs tény 

rendszerterhelés
Tény Csúcs-időpontja Frekvencia a csúcs idején
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Havi

Mérlegkörök megnevezése Mérlegkör felelős neve Export menetrend (E) (MWh)
Import menetrend (I) 

(MWh)

Forgalom más mérlegkör felé (SZki) 

(MWh)

Forgalom más mérlegkörtől (SZbe) 

(MWh)

Teljes mért fogyasztás 

(Ftény ) (MWh)

Teljes tervezett fogyasztás 

(Fmen) (MWh)

Teljes tervezett termelés 

(T50men) (MWh)

Mért kiserőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Mért nagyerőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Utasított termelés csökkentés 

(UTcsök) (MWh)

Utasított termelés növelés 

(UTnöv) (MWh)

Utasított fogyasztás n

övelés (UFnöv) 

(MWh)

Utasított fogyasztás csökkentés 

(UFcsök) (MWh)

Szekunder felszabályozás 

(USZnöv) (MWh)

Szekunder leszabályozás 

(USZcsök) (MWh)

Kiegyenlítő energia fel-irányba 

(MWh)

Kiegyenlítő energia le-

irányba (MWh)

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Mérlegkörönkénti villamosenergiaforgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell megadni. 

Összesen

* Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve. Az űrlap az Energiainformációs Adattárban másképpen jelenik meg.

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.
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Havi

Társaság megnevezése Erőmű neve Erőmű telephelyének címe

Első (eredeti) KÁT 

kvótahatározat / Engedély 

szám

További KÁT kvótahatározat / 

Engedély szám(ok)
KÁT azonosító Mérésponti azonosító

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Adott hónapban megkötött KÁT mérlegkör-tagsági szerződések

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

átvételi 

egységár

átvett 

mennyiség

átvett és kifizetett 

(teljesített) mennyiség

átvett mennyiség 

értéke

átvett és kifizetett (teljesített) 

mennyiség értéke

átvételi 

egységár
átvett mennyiség

átvett és 

kifizetett 

(teljesített) 

mennyiség

átvett mennyiség 

értéke

átvett és kifizetett 

(teljesített) 

mennyiség értéke

átvételi 

egységár

átvett 

mennyiség

átvett és kifizetett 

(teljesített) mennyiség

átvett mennyiség 

értéke

átvett és kifizetett (teljesített) 

mennyiség értéke

átvett 

mennyiség

átvett és 

kifizetett 

(teljesített) 

mennyiség

átvett mennyiség értéke

átvett és kifizetett 

(teljesített) 

mennyiség értéke

menetrendtől 

való eltérés

* A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos 

energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és 

átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet alapján a kötelező átvétel 

alá eső villamos energia átvevőjének havi adatszolgáltatási kötelezettsége. Az adatlap 

tartalmilag azonos a fenti rendelet 8. számú mellékletében szereplő kimutatással. A 

fogalmak meghatározásai a rendeletben megtalálhatóak. 

** az adatlap az igénynek megfelelő számú sort tartalmazhat

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával, valamint a kapcsoltan termelt – kötelező átvétel alá eső – villam
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma

gyakorisága

jogcíme

MEKH azonosító
Kötelező átvétel 

alapja

Csúcsidőszakban

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

Értékesítők (felsorolás) **

Völgyidőszakban Mélyvölgy időszakban

teljesítésének határideje

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni

Értékesítők (felsorolás) ** Telephely
Méréspont 

megnevezése
KÁT azonosító

Összesen
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Havi

A B C D E F G H I=G-H J K=I*J

Támogatott termelők (felsorolás) Telephely
Méréspont 

megnevezése

METÁR 

azonosító

MEKH 

azonosító

Támogatás 

jogszabályi alapja
Támogatott ár

Piaci 

referencia ár

Prémium 

mértéke

Támogatott 

mennyiség

Kifizetett 

prémium

Ft/kWh Ft/kWh Ft/kWh kWh Ft

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező 

átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) 

Korm. Rendelet szerinti zöld prémium és barna prémium típusú 

támogatások kifizetéséről szóló adatszolgáltatás.

Az adatlap az igénynek megfelelő számú sort tartalmazhat.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni

Zöld prémium és barna prémium típusú támogatások adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a
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Havi

Sorszám KÁT azonosító Értékesítő Erőmű neve Erőmű telephelye
Jelenlegi állapot / 

Előzmények
MAVIR intézkedés MEKH intézkedés Egyéb megjegyzés

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

KÁT-os ügyek státuszjelentése

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

Kitöltési útmutató

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

teljesítésének határideje:
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Havi

Igénylési határnap (éééé.hh.nn.):

Záró egyenleg Záró egyenleg 

Kapcsolt termelésszerkezet-

átalakítási 

díjból származó bevétel

Egyéb nem 

távhőipari bevétel

Önellenőrzésből 

származó bevétel

MEKH határozat al

apján jóváírás
Kamatbevétel

Kifizetett 

távhőtámogatási i

gény

Egyéb nem 

távhőipari kiadás

MEKH határozat 

alapján kiadás
Bankköltség

lekötött 

pénzeszközökkel

lekötött 

pénzeszközök 

nélkül

Összesen**

Kitöltési útmutató

* Amennyiben az adott hónap nem 31 napos, úgy kérjük a plusz napokhoz tartozó cellákat szíveskedjenek kihagyni.

** Az "Összesen**" sorban a "Záró egyenleg" oszlopokhoz tartozó cellákban kérjük, az adott hónap utlosó napjához tartozó záró egyenleg összegeket szíveskedjenek feltüntetni.

Az adatok Ft-ban értendőek.

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

Távhőszolgáltatási támogatás pénzforgalmi kimutatása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Nyitó egyenleg

BEVÉTEL KIADÁS

Napok*
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Havi

Műszaki teljesítés dátuma Igénylési határnap (éééé.hh.nn.):

Sz.sz. Igénylők

Igénylő 

MEKH 

kódja

Város

Támo-

gatási 

igény 

hónapja

Igény-

bejelen-

tés 

beérke-

zésének 

dátuma

Igénylési 

határ-

napig 

nem 

beérke-

zett igény 

(X)

Alakilag 

nem meg-

felelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellen-

őrzés 

után 

kifizet-

hető 

összeg

Az 

igényből 

arányosí-

tással 

kifizet-

hető 

összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Határ-

napot 

követő 

vagy alaki 

hibás 

igény 

tárgy-

hónapja

Igény-

bejelen-

tés 

beérke-

zésének 

dátuma

Igénylési 

határ-

napig 

nem 

beérke-

zett igény 

(X)

Alakilag 

nem meg-

felelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellenőr-

zés után 

kifizet-

hető 

összeg

Az 

igényből 

arányosí-

tással 

kifizet-

hető 

összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Kifizetés 

összege

Kifiezetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Kifizetés 

jogcíme 

(vonatkozó 

hónap(ok), 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Befizetés 

jogcíme 

(vonatkozó 

hónap(ok), 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

dátuma

Egyéb 

bevétel 

összege

Egyéb 

bevétel 

jogcíme

Egyéb 

bevétel 

beérke-

zésének 

dátuma

Egyéb 

kiadás 

összege

Egyéb 

kiadás 

jogcíme

Egyéb 

kiadás 

kifizetésé

nek 

dátuma

Összes nettó 

kifizetés

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása

Az adatok Ft-ban értendőek

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 10-ig ke l megadni.

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.
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Napi

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő

Szabályozási egység 

neve

Szabályozási Tartalék Piac Neve 

(Szekunder/Tercier)

Szabályozás 

iránya (FEL)

Ajánlati Technikai 

maximum [MW]
Beadott ajánlat [MW] Lekötött tartalék [MW]

Nem lekötött 

tartalék [MW]

Rendelkezésreállási díj 

[HUF/MW/h]

Szabályozási energia díja 

[HUF/MWh]

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a 

 Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként FEL irányba
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Amennyiben az ajánlat nem teljes napra vonatkozik, úgy csak az ajánlat idejére vonatkozó időintervallum fog megjelenni az "Elszámolási mérési időintervallum" oszlopban. Pl: 11 00 - 15:00 időszakra beadott ajánlat esetén csak ezen időszak idősora és adatai jelennek meg az adott napon.

Kitöltési útmutató

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni 
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Napi

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő Szabályozási egység neve

Szabályozási Tartalék Piac 

Neve (Szekunder/Tercier)
Szabályozás iránya (LE)

Ajánlati Technikai minimum [MW] Beadott ajánlat [MW] Lekötött tartalék [MW]
Nem lekötött tartalék 

[MW]

Rendelkezésreállási díj 

[HUF/MW/h]

Szabályozási energia díja 

[HUF/MWh]

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként LE irányba

teljesítésének határideje:

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni

Kitöltési útmutató

Amennyiben az ajánlat nem teljes napra vonatkozik, úgy csak az ajánlat idejére vonatkozó időintervallum fog megjelenni az "Elszámolási mérési időintervallum" oszlopban. Pl: 11:00 - 15:00 időszakra beadott ajánlat esetén csak 

ezen időszak idősora és adatai jelennek meg az adott napon.

* Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve. Az űrlap az Energiainformációs Adattárban másképpen jelenik meg.













Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - szervezett villamosenergia-piaci engedélyes V800 - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 9-ig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás V801 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás V801t - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás V802 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.  

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring V803 - v2 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Tulajdon-megoszlás V804 - v1 Féléves
Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra 

vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Munkaügyi adatok V805 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni. 

Osztalék fizetés V806 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Szervezett villamosenergia-piaci termékek ára, forgalma - Órás termék V810 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

Másnapi aukció (SPOT piaci) adatok V813 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő 10. napig kell megadni.

Napi SPOT adatok órás, piaci szereplőnkénti bontásban V814 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

DAM Aggregated Curve V816 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

Pre Coupling Price V817 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő 10. napig kell megadni.

Intraday piaci adatok V818 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

Napi Indraday piaci adatok piaci szereplőnkénti bontásban V819 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

DAM block ajánlatok piaci szereplőnként V825 - v3 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

„14. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

3. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelethez





Sorszám Megnevezés Adat

a b c

39 A kapcsolattartó/képviselő (képviselet: pl. Ügyvédi Iroda)

40 cég pontos, teljes neve

41 cég levelezési címe 

42 irányítószám

43 település 

44 utca, házszám 

45 A kapcsolattartó 

46 családi neve

47 utóneve

48 beosztása

49 titulusa

50 vezetékes telefonszáma

51 mobilszáma

52 faxszáma

53 email címe

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

54 Ha van Igazgatóság Elnöke

55 családi neve

56 utóneve

57 beosztása

58 titulusa

59 cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

60 levelezési címe 

61 irányítószám

62 település 

63 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

64 Ha van Felügyelőbizottság Elnöke

65 családi neve

66 utóneve

67 beosztása

68 titulusa

69 cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

70 levelezési címe 

71 irányítószám

72 település 

73 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

74 Amennyiben a társaságnak új neve van (beolvadás, vásárlás)

75 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

76 Engedélyes előző rövid neve



MEKH azonosítószáma: V801 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített 

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

 Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V801t - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített 

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V802 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Kérjük, hogy az értékeket tizedesjegy nélkül, ezer forintban adják meg. Amennyiben az auditált mérleg és eredménykimutatásuk millió forintban 

készül, akkor három darab 0-val alakítsák ezer forinttá.

Tájékoztatjuk, hogy az összköltség eljárással készítet eredménykimutatást kötelező kitölteni. A forgalmiköltség eljárással készített 

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3 eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5 eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

A 10. sorba be kell írni az összes jegyzett tőke értékét, az arányokat ez alapján számolja ki a tábla. Kérjük, győződjenek meg róla, hogy a részösszegek összege megegyezik 

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

Az űrlapon bővülő sorokon van lehetőség több tulajdonost felsorolni. Az űrlap alap esetben egy sort ajánl fel minden kategóriában. Amennyiben nincsen szükségük az 

adott sorra, legyenek szívesek a piros színű X ikonnal törölni a felesleges sorokat.

Minden esetben a szervezet első szintű tulajdonosát/tulajdonosait kell megadni az űrlapon.

4., 6. és 8. sorok: A megfelelő tulajdonosi csoportba tartozó, 5 %-nál kisebb részaránnyal rendelkező tulajdonosok együttesen.

A 3., 5. és 7. sorszámok alatti - az Adattárban igény szerint feljövő - sorokba a megfelelő tulajdonosi csoportba tartozó, 5 %-nál nagyobb részaránnyal rendelkező 

tulajdonosokat egyenként kell megadni. Minden esetben a szervezetek cégjegyzék szerinti rövid nevét írják be. Egyéb információ (pl. cím) feltüntetése nem szükséges.

Az 5. és 7. sorokban az Ország oszlopba a külföldi többségi tulajdonos, illetve a külföldi befektető anyaországának a nevét kell megadni.

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

3 Kiszervezett engedélyes tevékenységben alkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma fő
4 December 31-i létszám fő

Az átlagos állományi létszám a munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéni vállalkozók és nem fizetett segítők családtagjai) folyamatosan 

vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével. A naponkénti 

állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát figyelembe véve, el kell osztani a hónap 

napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves 

átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani 

a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak 

csak egy részére esett.

2.) Ugyanaz, mint az 1.), azzal a különbséggel, hogy ebben a pontban csak az engedélyes tevékenység miatt alkalmazottakat kell szerepeltetni (jellemzően akkor tér el 

az 1) ponttól, ha több engedélyes tevékenységet is folytat a társaság). Csak azokat az alkalmazottakat kell itt figyelembe venni, akik kifejezetten az engedélyes 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása miatt vannak a szervezetnél. Ebbe beletartozhatnak funkcionális munkakörök is, pl. számlázás vagy jogi képviselet, 

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

3.) Az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó, nem a tevékenységet végző jogi személy foglalkoztatásában álló alkalmazottak létszáma, 1.) szerinti számítással 

előállítva. A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes 

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

4.) A szervezet december 31-i napra eső állományi létszáma

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni. 

Munkaügyi adatok

Az adatokat tizedes nélkül (a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével, egész számban kell közölni. (Kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik!)

1.) A szervezet alkalmazásában állók (teljes és nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak) éves 

átlagos statisztikai állományi létszáma. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy 

egész főnek kell tekinteni.

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a.

Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Napok Zsinór Csúcs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Összesen

Kitöltési útmutató

Amennyiben az adott hónap nem 31 napos, úgy kérjük a felesleges napokhoz tartozó sorok celláit szíveskedjenek kinullázni.

* Pl: 2013. február

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyhót követő tizedik napig kell megadni. 

Év, hónap*
Napi referenciaárak (EUR/MWh) Napi zsinór mennyiség 

(MWh)

Napi zsinór 

forgalom (EUR)

Napi csúcsidőszaki 

mennyiség (MWh)

Napi csúcsidőszaki 

forgalom (EUR)

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

Másnapi aukció (SPOT piaci) adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Tag neve
Energiainformációs 

Adattárban szereplő kódja

Portfólió 

azonosítója
Óra

-500 

EUR/MWh

-100 

EUR/MWh

0,01 

EUR/MWh
40 EUR/MWh 60 EUR/MWh 80 EUR/MWh

100 

EUR/MWh

140 

EUR/MWh

3000 

EUR/MWh

Kereskedett 

mennyiség (MWh)

Kereskedett 

mennyiség 

értéke (EUR)

Kereskedett ár 

(EUR/MWh)

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

Napi SPOT adatok órás, piaci szereplőnkénti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 
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Napi

Órás termék  -500 EUR/MWh  -100 EUR/MWh 0,1 EUR/MWh 30 EUR/MWh 40 EUR/MWh 50 EUR/MWh 60 EUR/MWh 70 EUR/MWh 80 EUR/MWh 90 EUR/MWh 100 EUR/MWh 110 EUR/MWh 140 EUR/MWh 500 EUR/MWh 3000 EUR/MWh

h_0

h_1

h_2

h_2_óraátállítás

h_3

h_4

h_5

h_6

h_7

h_8

h_9

h_10

h_11

h_12

h_13

h_14

h_15

h_16

h_17

h_18

h_19

h_20

h_21

h_22

h_23

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

Kereslet

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 

DAM Aggregated Curve
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Órás termék  -500 EUR/MWh  -100 EUR/MWh 0,1 EUR/MWh 30 EUR/MWh 40 EUR/MWh 50 EUR/MWh 60 EUR/MWh 70 EUR/MWh 80 EUR/MWh 90 EUR/MWh 100 EUR/MWh 110 EUR/MWh 140 EUR/MWh 500 EUR/MWh 3000 EUR/MWh

h_0

h_1

h_2

h_2_óraátállítás

h_3

h_4

h_5

h_6

h_7

h_8

h_9

h_10

h_11

h_12

h_13

h_14

h_15

h_16

h_17

h_18

h_19

h_20

h_21

h_22

h_23

Kínálat
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Napi

Negyedóra Legjobb vételi ár (€/MWh) Legjobb kínálati ár (€/MWh) Súlyozott átlagár (€/MWh) Utolsó kötési ár (€/MWh) Kereskedett mennyiség (MW) Vételi ajánlatok száma* (db) Eladási ajánlatok száma* (db)

Kitöltési útmutató

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Az űrlapon azt kell megadni, hogy egy adott nap adott negyedórájában milyen ügyleteket kötöttek.

* Az aktív ajánlatok számát kell megadni.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

Intraday piaci adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 
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Napi

Instrument
Delivery 

Start

Delivery 

End
Company User

Order 

Timestamp
Order ID

Initial Order 

ID

Parent 

Order ID

Order 

Action Type
Order Type Order State

Order 

Execution 

Restriciton

Order Side
Order Limit 

Price

Order 

Quantity

Order 

Hidden 

Quantity

Peak Price 

Delta
Trade ID

Buy Order 

ID

Sell Order 

ID
Trade State Trade Price

Trade 

Quantity

EUR/MWh MWh MWh EUR EUR/MWh MWh

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

Napi Indraday piaci adatok piaci szereplőnkénti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 



V825 - v3

Napi

Delivery Day Block ID MAR AAR Block Code BlockC Area Participan Portfol Status Paradoxical Currenc AVG M Price Total H0 H1 H2 H2_ór H3

ÉÉÉÉ.HH.NN EUR/M EUR MWh MWh MWh MWh MWh MWh

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Delivery Day Szállítási nap

Block ID Block ajánlat egyedi azonosítója

MAR

A blokk ajánlatnak azt a minimum arányát mutatja (0 

és 1 között), aminek mindenképp teljesülni kell a blokk 

elfogadásához.

AAR

A blokk ajánlat részleges teljesülését mutatja (0 és 1 

között), egy blokk minden részének ugyanaz az AAR 

értéke van.

Block Code  Blokkajánlat típusai  C01  Profiled block order; C02  

Linked block order; C04  Exclusive block order

Linked block ordernél  a kapcsolt parent bloc-hoz 

tartozó Block Id szerepel.

Exclusive block ordernél  az egy exclusive csoportba 

tartozó blokkokhoz megegyező azonosító szám 

szerepel.

Egyébként nulla.

Area Konstans (HU-MVR), szállítási zóna azonosítója.

Participant Ajánlattevő EPEX kódja.

Portfolio  Ajánlattevő protfóliójának a neve.

Status A blokk ajánlat teljesülését mutatja  Teljesült/Nem 

teljesült (Executed/Rejected) értékeket vesz fel.

PRB  Paradoxically Rejected Block

Paradoxically Accepted Block „gyermek” blokkal  Ha 

egy szülő blokk ajánlat önmagában értékelve kívül 

esne a MC áron teljesülhet, ha a teljes, kapcsolt 

(„gyermek”) blokkokkal együtt értékelve megfelel a 

MC ár számítási szabályainak. Egy „gyermek” ajánlat 

nélküli „gyermek” ajánlat nem teljesül, ha áron kívül 

esik.

No  Nem Paradoxically Rejected/Paradoxically 

Accepted Block

AVG MCP (EUR/MWh)

Súlyozott átlagár, amely az adott blokkajánlat óráiban 

a HUPX DAM órás árak és az ajánlat órás 

mennyiségeivel súlyozott átlaga.

Price (EUR)

Ajánlati limit ár, amely eladási ajánlat esetén olyan 

minimum, vételi ajánlat esetén olyan maximum ár, 

amit az ajánlattevő elfogad.

Total (MWh) Adott blokk ajánlat teljes mennyisége.

H0-H23 (MWh)
Adott órában eladásra vagy vételre szánt mennyiség. 

A nulla érték jelentése  nincsen ajánlat az adott órára; 

technikai szám az adattárolás sajátosságai miatt.

DAM block ajánlatok piaci szereplőnként

”

teljesítésének határideje

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

BlockCodePRM

Paradoxically

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma

gyakorisága

jogcíme

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. §-a. 



4. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelethez 
„32. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez 

 

Energiainformációs Adattár 

Adatgyűjtő alrendszer 

felhasználói dokumentáció 
 

Bevezető 
Tisztelt Adatszolgáltató! 

Üdvözöljük Önt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Energiainformációs Adattár – 

Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói kézikönyvében! A következőkben megismerheti azt az 

elektronikus adatszolgáltatási rendszert, amelyben a Hivatal által előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségeit tudja teljesíteni. 

Amennyiben automatizált adatkapcsolatot szeretne kiépíteni nagyobb tömegű adatszolgáltatások 

(fél)automatizált teljesítésére, lépjen kapcsolatba a Hivatallal. 

Kapcsolódás 
Az Energiainformációs Adattár – Adatgyűjtő alrendszerét a https://eia.mekh.hu címen érheti el. A 

Hivatal kiszolgálójával az adatcsere biztonságos (https) csatornán történik, melyet (böngésző függő 

módon) a böngészők jeleznek is. 

 

1. ábra: Biztonságos csatorna jelölése Google Chrome böngészőben 

A sikeres kapcsolódást követően megjelenik az Energiainformációs Adattár – Adatgyűjtő alrendszer 

kezdő képernyője. 



 

 

2. ábra: Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszer kezdőképernyő 

Bejelentkezés 
A rendszer használatát a 'Bejelentkezés' menüpont kiválasztásával kezdheti meg. 

 

3. ábra: Bejelentkezés menüpont 

A menüpontra kattintást követően megjelenik a Bejelentkezés képernyő. 



 

4. ábra: Bejelentkezés képernyő 

A rendszer használatához szüksége van a Hivatal által kibocsájtott felhasználói azonosítóra és 

jelszóra, amelyet a regisztrációs eljárás során kapott meg.  

A belépési folyamat elindításához adja meg felhasználói azonosítóját az Azonosító, jelszavát a Jelszó 

mezőben, majd kattintson a Bejelentkezés gombra. 

Sikertelen azonosítás esetén ellenőrizze belépési adatait. 

Amennyiben első alkalommal lép be, úgy meg kell változtatnia jelszavát a Jelszó megváltoztatása 

képernyőn. 

 

5. ábra: Jelszó megváltoztatás képernyő 

A jelszó megváltoztatását követően újra a nyitóképernyő jelenik meg, és meg kell ismételnie a 

felhasználó azonosítást az új jelszó használatával. 

Amennyiben sikeres az azonosítás első lépése, úgy SMS-ben egyszeri belépési kódot kap a 

rendszerben regisztrált mobiltelefonszámára és ezzel egy időben megjelenik az SMS belépési kód 

ellenőrzés képernyő. 



 

6. ábra: SMS belépési kód ellenőrzés képernyő 

A képernyőn megjelenik a neve, felhasználói azonosítója és az azonosítóhoz regisztrált 

mobiltelefonszám, amire az egyszeri SMS kód küldésre került. Amennyiben ez a mobiltelefonszám 

nem egyezik az ön által használt mobiltelefonszámmal, úgy kérjük, jelezze ezt az adattar@mekh.hu 

email címen.  

Az SMS-ben kapott egyszeri jelszó sikeres megadását követően (a beviteli mezőbe az SMS-ben kapott 

számsorozat kötőjel (-) utáni részét kell csak beírni, a bevezető 3 számjegyet és a kötőjelet (-) nem) 

megjelenik az Energiainformációs Adattár – Adatgyűjtő alrendszer fő képernyője. 

  



Főmenü 
A fő képernyőről indulva lehetősége van a nyitott (teljesítendő) valamint a zárt (már teljesített) 

adatszolgáltatásokat megtekintenie. A képernyőn látható a nyitott adatszolgáltatások száma, illetve a 

már zárt adatszolgáltatások száma is. 

 

7. ábra: Fő képernyő 

A képernyőn megjelenhetnek az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tájékoztató üzenetek 

(pl.: tervezett karbantartási időszakok). 

Baloldalon található menüből érhetőek el az adatszolgáltatók által használható funkciók.  



Nyitott adatszolgáltatások 
A 'Nyitott adatszolgáltatások' menüpontot választva megjelenik a listázó felület.  

 

8. ábra: Nyitott adatszolgáltatások, kereső képernyő 

A felületen különböző szempontok szerint szűkítheti a megjelenítendő teljesítendő 

adatszolgáltatások listáját. Abban az esetben, ha csak egy szervezet adatszolgáltatását végzi, úgy a 

listázó felület helyett egyből az eredménylista jelenik meg, ahonnan a Szűrési feltételek 

megjelenítése gomb megnyomásával nyitható meg a listázó felület. 

A 'Szervezet' legördülő listában megtalálja azokat a szervezeteket, amelyek nevében önnek joga van 

az adatszolgáltatások teljesítésére. Az ’Azonosító’ legördülő listában szervezetkód alapján 

választhatja ki a kívánt szervezetet. Az 'Űrlap azonosító' legördülő listában konkrét űrlaptípust 

választhat ki. 

A feltételeknek megfelelő nyitott adatszolgáltatásokat a 'Frissítés' gomb megnyomásával listázhatja. 

 

9. ábra: Nyitott adatszolgáltatások, eredménylista 

Az 'Űrlap azonosító' oszlopban a kitöltendő adatszolgáltatás űrlap azonosítóját, az 'Űrlap neve' 

oszlopban annak megnevezését, a 'Szervezet neve' oszlopban az adatszolgáltatásra kötelezett 

szervezet nevét és kódját, az 'Időszak' oszlopban az adatszolgáltatással érintett időszak első napját, az 

'Állapot' oszlopban az adatszolgáltatás állapotát, a 'Lejárati idő' oszlopban az adatszolgáltatás 

teljesítési határidejét, az 'Ismétlődés' oszlopban az adatszolgáltatás gyakoriságát találhatja meg. 

Az 'Adatlap előírás létrehozva' állapot a kitöltendő, az 'Adatlap mentve' állapot a már részlegesen 

kitöltve elmentett, de nem teljesített adatszolgáltatásokat jelzi. 

A megjelenő listában az oszlopfejlécekre kattintva a listaelemeket sorba rendezheti. 

Adott adatszolgáltatás sorában a  'Kitöltés' műveletet választva elkezdheti a kiválasztott 

adatszolgáltatás kitöltését, a ’Hozzászólások’ és ’Hiba bejelentése’ műveletekkel segítségével az 

adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan kommunikálhat a Hivatallal, a ’Részletek’  művelettel az 

adatszolgáltatás információs lapját (pl.: korábbi verziók listája) tekintheti meg. 



Adatlap kitöltés, mentés, beküldés 
Az adatszolgáltatási adatlap négy fő részből áll. Az előlapon az adatszolgáltatás és az adatszolgáltató 

alapadatai jelennek meg. Az adatlap tartalmazza (egy vagy több fülön keresztül) az adatszolgáltatás 

rögzítését lehetővé tevő felületet, a kitöltési útmutató pedig az adatlaphoz tartozó kitöltési 

segédletet. Az utolsó lapon tud a Hivatal számára megküldött adatokkal kapcsolatos észrevételeket, 

megjegyzéseket tenni. 

Az adatlapokra általában jellemző, hogy az egyes adatbeviteli sorok az egyszerű hivatkozási lehetőség 

miatt sorszámmal vannak ellátva. Minden adatbeviteli mező mögött megtalálható a rögzítendő adat 

mértékegysége. A kitölthető mezők fehér, a csak olvasható (számított) mezők szürke háttérrel 

jelennek meg. Az aktuális beviteli mezőt piros keret veszi körül a könnyebb azonosíthatóság miatt. A 

mezők között az egér használatával, de a TAB / Shift + TAB billentyűk segítségével is lehet közlekedni. 

A mezők kitöltésekor az adatlap automatikusan újra számolja az adatlapon található képleteket. 

 

10. ábra: Adatszolgáltatás kitöltése 

Egyes adatlapokon lehetőség van új adatsorok felvitelére. Ezt az 'Új sor' ( ) gomb megnyomásával 

tehetjük meg. A nem szükséges sorokat a 'Törlés' ( ) gomb megnyomásával törölhetjük.  

Amennyiben szükséges, az adatszolgáltatási adatlapot elmenthetjük. A mentett adatlapokat a 

rendszer 'Adatlap mentve' állapotban tárolja, és később bármikor folytatható a kitöltésük. 

Az adatlapok kitöltésénél figyelni kell arra, hogy minden beviteli mező tartalmazzon adatot (abban az 

esetben, ha nem áll rendelkezésre adat, használjon 0-át). Az adatlapok beküldésének, így az 

adatszolgáltatások teljesítésének feltétele minden adatmező kitöltése, és az esetlegesen az 

adatlapon található ellenőrzési feltételeknek való megfelelőség. 

Az adatlapon található ellenőrzési feltételek (’ellenőrző motorok’) hiba esetén piros betűvel 

figyelmeztetve jelennek meg. A feliratra kattintva a hibát okozó mezőre ugrik a rendszer. 

 

Ha befejezte az adatlap kitöltését, nyomja meg a 'Beküldés' gombot. Az adatszolgáltatása eltűnik a 

nyitott adatszolgáltatások listájáról, és a zárt adatszolgáltatások közé kerül. 

  



Adatszolgáltatás kitöltése Microsoft Excel segítségével 
Egy adatszolgáltatás kitöltését nagyban leegyszerűsíti, ha a webes felületen a Nyitott adatszolgáltatás 

megnyitását követően, a kitöltendő táblázatot Excel formátumba exportálják, majd az adatlap 

Excelben való kitöltését követően, az Excelt visszatöltik adatokkal.  

A felületen található Letöltés Excelbe gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel 

formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az 

Adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:  

 Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat 

begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval) 

bevihetők. 

 Az Excelben letöltött fájl formátuma, tagolása, színezése segíti a megértést. 

 Az Adattár nem fogad be olyan adatlapot, amely tartalmaz üres mezőt. Az Excelbe történő 

letöltés majd visszatöltés esetén az üresen hagyott, számformátumú mezők automatikusan 

nulla értéket vesznek fel. 

Ezen megoldás alkalmazásánál nagyon fontos, hogy a számok beillesztésénél az irányított beillesztés 

/ értékkel funkciót használják, mivel a letöltött Excel fájl mező megjegyzéseinek (piros kis háromszög 

a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén nem lehetséges az Excel visszatöltése! 

A kitöltés javasolt lépései a következők: 

1. Adatgyűjtő alrendszerben a Nyitott adatszolgáltatások között az adatlap megnyitása a 

Kitöltés művelettel 

2. Exportálás Excel-be a Letöltés Excelbe gombra kattintva. Megnyitáskor az Excel figyelmeztető 

üzenetet jelenít meg a fájl formátumára vonatkozóan, amit el kell fogadni.  

3. Ki kell tölteni az adatlap beviteli mezőit a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított 

beillesztés / értékkel funkcióval!). Előzetesen minden kitöltendő számmező nulla értékkel 

töltődik fel. A munkafüzet már tartalmazza a munkát segítő számolódó cellákat. Ezen 

számolódó cellákat is felül lehet írni, azonban az Adattár ezeket a számolódó értékeket 

újraszámolja. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírása nem javasolt (az adatkitöltő 

sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték adódik, akkor a 

beírt alapadatokat célszerű ellenőrizni ismét. 

4. Az így kitöltött Excel állományt vissza kell tölteni az Adatgyűjtő alrendszerbe a Feltöltés 

Excelbe gombra kattintva. 

5. A kitöltő felületet használva be kell küldeni az adatszolgáltatást a Beküldés gomb 

megnyomásával. 

Közvetlen letöltés Excelből 
Egyes adatszolgáltatások nagy mérete (pl. több ezer soros tételes adatszolgáltatások) nem teszi 

lehetővé a web alapú kitöltést. Ezekben az esetekben az adatszolgáltatás csak Excel segítségével 

teljesíthető. A kitöltő felület ilyenkor csak a négy alapvető műveletet tartalmazza, az adatszolgáltatás 

vizuálisan nem jelenik meg. A kitöltés megegyezik az előző fejezetben megadottak szerint, azonban a 

feltöltést követően nem fog megjelenni az adatszolgáltatás űrlapja. További különbségek a feltöltött 

adatállománytól függően: 

- ha a feltöltött állomány mérete kevesebb, mint 10 MB, akkor a Beküldés gomb 

megnyomásával teljesíthető az adatszolgáltatás. 

- ha a feltöltött állomány mérete nagyobb, mint 10 MB, vagy tömörített1, akkor az űrlap 

automatikusan bezáródik a feltöltést követően, az adatszolgáltatás állapota Adatlap betöltve 

                                                           
1 Nagyméretű adatállomány feltöltését gyorsítja, ha előtte tömörítésre került .zip formátumban. Ez akár a 
Windows beépített funkciójával, akár egyéb segédprogramokkal (pl. 7-zip) elvégezhető. Ilyenkor a tallózásnál a 
.zip kiterjesztésű tömörített állományt kell kiválasztani. 



lesz. Az adatszolgáltatás csak a sikeres feldolgozást követően kerül át a zárt 

adatszolgáltatások közé. Amíg Adatlap betöltve állapotú, addig megtekintéskor egy üzenet 

tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a feltöltött adatállomány feldolgozása folyamatban 

van. A feldolgozás ideje az adatállomány méretétől függően néhány óra is lehet. 

 

Amikor a rendszer feldolgozza a fentiekben betöltött adatszolgáltatást, email értesítést küld 

az elsődleges kapcsolattartónak a feldolgozás sikerességéről / sikertelenségéről. Sikeres 

feldolgozás esetén az adatszolgáltatás teljesítetté válok, átkerül a zárt adatszolgáltatások 

közé. Amennyiben a feldolgozás sikertelen volt, úgy az adatszolgáltatás Adatlap mentve 

(vagy Adatlap létrehozva) állapotba kerül, és megismételhetővé válik az adatszolgáltatás 

teljesítése. 

  



Zárt adatszolgáltatások 
A főmenüben a 'Zárt adatszolgáltatások' menüpontot választva megjelenik a már teljesített 

adatszolgáltatások kereső felülete.  

 

11. ábra: Zárt adatszolgáltatások, kereső képernyő 

Hasonlóan a nyitott adatszolgáltatások felületéhez, itt is lehetőség van szervezet és űrlap azonosító 

szerinti szűrésre.  

A Frissítés gomb megnyomását követően megjelenik az eredménylista. 

 

12. ábra: Zárt adatszolgáltatások, eredménylista képernyő 

A megtekintendő adatszolgáltatás 'Adatlap megtekintése' műveletét választva megjelenik az 

adatszolgáltatás adatlapja, a ’Hozzászólások’ és ’Hiba bejelentése’ műveletek segítségével az 

adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan kommunikálhat a Hivatallal, a ’Részletek’  művelettel az 

adatszolgáltatás információs lapját (pl.: korábbi verziók listája) tekintheti meg, A ’Módosítási 

kérelem’, azaz önrevízió művelettel a már teljesített adatszolgáltatása módosítását kezdeményezheti 

(ld. Módosítási kérelem küldése fejezet). Ezt a funkciót használják abban az esetben is, amikor a 

Hivatal tényállás tisztázására szólítja fel Önöket, és az adatok javítása szükséges. 



Az adatlap megtekintéskor csak olvasható állapotú, az adatok módosítása közvetlenül nem 

lehetséges.  

 

13. ábra: Adatszolgáltatás megtekintése 

  



Módosítási kérelem küldése 
A 'Zárt adatszolgáltatások' listájában keresse meg a módosítani kívánt adatszolgáltatást, majd 

válassza a 'Módosítási kérelem' műveletet. 

  

14. ábra: Módosítási kérelem részletei képernyő 

'A módosítási kérelem indokolása' mezőt minden esetben részletesen töltse ki a módosítani tervezett 

adatmezők sorszámainak és a módosítás okának pontos megjelölésével.  

A mező kitöltésének végeztével nyomja meg az 'Elküld' gombot. 

Abban az esetben, ha a módosítási kérelmet még az adatszolgáltatás előírt beküldési határideje elött 

küldi meg a Hivatalnak, a rendszer automatikusan jóváhagyja azt. Minden további esetben a 

módosítás lehetőségéről a rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

Módosítási kérelem jóváhagyásakor új adatszolgáltatási bejegyzés jelenik meg a 'Nyitott 

adatszolgáltatások' listájában 'Adatlap elmentve' állapottal. Az adatszolgáltatási bejegyzés 

tartalmazza a módosítani kívánt adatszolgáltatás adatait, így a kívánt módosítások egyszerűen 

megtehetők. 

A módosított adatszolgáltatás beküldésekor az adatszolgáltatás új változata jön létre, így a 

szolgáltatott adatok minden változata hozzáférhető marad az engedélyes számára. 

  



Hozzászólások, ügyfélkapcsolat 
Adott adatszolgáltatásnál kezdeményezhet kommunikációt a Hivatallal, a Hozzászólás illetve Hiba 

bejelentése műveletekkel.  

 

15. ábra: Hozzászólás írása illetve Hiba bejelentése képernyő 

A megjelenő űrlapon lehetőség van az adott adatszolgáltatáshoz kötötten üzenetet küldeni téma, 

kategória és üzenettörzs megadásával. 

A Hozzászólások és Hiba bejelentések a választható kategóriákban térnek el egymástól.  

A hozzászólások és hiba bejelentések üzenetváltásait a kezdőképernyőn található Hozzászólások és 

Ügyfélkapcsolatok menükben lehet megtekinteni. 

Kijelentkezés 
A rendszer használatát követően jelentkezzen ki a 'Kijelentkezés' menüpont használatával.” 
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