
 MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. május 12., szerda 

 Tartalomjegyzék

241/2021. (V. 12.) Korm. rendelet A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról 3335

242/2021. (V. 12.) Korm. rendelet A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített 
adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet  
módosításáról 3339

243/2021. (V. 12.) Korm. rendelet Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez 
szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról 
szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 3342

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint 
a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló 
beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról 3344

5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet Egyes adatszolgáltatással és földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek 
módosításáról 3345

210/2021. (V. 12.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 3404

211/2021. (V. 12.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 3405

212/2021. (V. 12.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 3405

213/2021. (V. 12.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről 3406

1256/2021. (V. 12.) Korm. határozat A 2021. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa megrendezése érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről 3406

1257/2021. (V. 12.) Korm. határozat A vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak 
megvalósításához szükséges feladatokról 3407

1258/2021. (V. 12.) Korm. határozat A nyílt meteorológiai adatpolitika bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 3407

1259/2021. (V. 12.) Korm. határozat Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról 3408

1260/2021. (V. 12.) Korm. határozat Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének 
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést 
célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő 
benyújtásához való hozzájárulásról 3410

1261/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Csillebérci Üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezéséhez, 
a magánutak köztulajdonba vételéhez és a kapcsolódó utak 
megépítéséhez szükséges intézkedésekről 3411

1262/2021. (V. 12.) Korm. határozat Lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő 
adományozásáról és Ukrajnába történő szállításáról 3412



3334	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám	

 Tartalomjegyzék

1263/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Kárpát-medencei Falugazdász Program működési bővítéséről 3413

1264/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar–Üzbég Startup Programról 3413

1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról 3414

1266/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztéséről 3416

1267/2021. (V. 12.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében 
eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) 
között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről 
(2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 3416



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3335

III. Kormányrendeletek

A Kormány 241/2021. (V. 12.) Korm. rendelete
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés s)  pontjában, valamint 
az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 2.  pont 2.1–2.3. alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként
a) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, valamint
b) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja.”

 (2) A Rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A települési és a térségi főépítész helyettesítésére – legalább egy hónapos akadályoztatása esetén – helyettes 
települési vagy helyettes térségi főépítész bízható meg. Helyettes főépítész az  lehet, aki más településen vagy 
térségben lát el települési vagy térségi főépítészi feladatot. Egy települési vagy térségi főépítész kizárólag egy 
polgármesteri hivatalnál, egy közös önkormányzati hivatalnál vagy térségnél láthat el helyettes főépítészi feladatot. 
A  megyei főépítész esetében a  települési főépítész helyettesítésére vonatkozó szabályokat azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a helyettes megyei főépítész más megyében megyei főépítészi feladatot ellátó személy lehet, és 
helyettesítése csak egy megyében lehetséges.”

2. §  A Rendelet „Foglalkoztatási feltételek” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Foglalkoztatási feltételek és a főépítészi vizsga”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A  (2) bekezdésben foglalt kivétellel önkormányzati főépítészi feladatkör ellátható köztisztviselőként, vagy 
– az  összeférhetetlenségre, a  minősített adatra és a  felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való 
figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött – megbízási szerződés alapján.
(2) A  fővárosi főépítészi feladatkör köztisztviselői, az  állami főépítészi feladatkör kormánytisztviselői kinevezéssel 
látható el.
(3) Főépítészként az foglalkoztatható, aki
a) a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
b) a  főépítészi vizsgát sikeresen teljesítette, kivéve az országos főépítészt, a 3/B. §-ban és a 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott eseteket, és
c) a 3/C. §-ban meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, kivéve a 3/B. § (1) bekezdés a) pontjában és 
(2) bekezdésében meghatározott eseteket.”

4. §  A Rendelet a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettségek a következők:
a) az  országos főépítészi feladatkör esetében a  közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott szakképzettség;
b) az állami főépítész esetében
ba) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség vagy
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bb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű 
szakképzettség;
c) az önkormányzati főépítész esetében
ca) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
cb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök vagy azzal egyenértékű 
szakképzettség vagy
cc) építész- vagy településmérnök főiskolai szakképzettség.
(2) Ha a  főépítész végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a  szakirány, illetve az  egyenértékűség nem 
állapítható meg, akkor az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 38.  § (3)  bekezdése szerinti szakértői testület jogosult szakértőként véleményt 
nyilvánítani, amelyet a munkáltató kötelezően figyelembe vesz.
3/B. § (1) A főépítészi vizsga alól mentesül az a személy, aki
a) építészeti állami díjat kapott, vagy
b) önkormányzati főépítészi szakmérnöki oklevéllel vagy olyan építésügyi szakmai tartalmú vizsgával rendelkezik, 
melynek követelményrendszere a főépítészi vizsga követelményrendszerével megegyezik.
(2) Az  (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzati főépítészi vizsga alól mentesül az a személy, aki a 3/C. § 
szerinti szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és ebből állami vagy önkormányzati főépítészként vagy főépítész 
mellett legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) A  főépítészi vizsga alól részben mentesül az  a  személy, aki olyan vizsgával rendelkezik, melynek 
követelményrendszere a főépítészi vizsga általános vagy különös részének követelményrendszerével megegyezik.
(4) A főépítészi vizsga alóli mentesülést alátámasztó igazolásokat legkésőbb a 4. § (2) bekezdésében meghatározott 
időn belül be kell nyújtani a foglalkoztató részére. A részleges mentesülést alátámasztó iratokat a főépítészi vizsgára 
való jelentkezéskor a  jelentkező megküldi a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
(a továbbiakban: Lechner Tudásközpont).
3/C.  § (1) A  főépítészi feladatkört állami főépítész esetében legalább tízéves, önkormányzati főépítész esetében 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy töltheti be.
(2) A főépítészi feladatkört települési főépítész esetében legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy 
töltheti be.”

5. §  A Rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.  § (1) A  főépítészi vizsga célja, hogy a  jelentkező számot adjon a  területfejlesztéssel és -rendezéssel, 
a  településfejlesztéssel és -rendezéssel, a  településkép-védelemmel, a  kulturális örökség védelmével, 
a  világörökséggel, továbbá az  építésügyi igazgatással kapcsolatos ismereteiről, mely alkalmassá teszi arra, hogy 
a főépítészi feladatokat ellássa.
(2) A  főépítészi feladatkör főépítészi vizsga hiányában egy alkalommal, a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
kezdetétől számított legfeljebb hat hónapig látható el.
(3) A főépítészi vizsgát és az azt megelőző vizsgafelkészítő konzultációt – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint – 
az  önkormányzati főépítészek tekintetében az  illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, az állami főépítészi feladatokat ellátó kormánytisztviselő tekintetében a miniszter bonyolítja le.
(4) A  főépítészi vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A  főépítészi vizsga kérdéseit és a  felkészülést segítő 
segédanyagokat az  1.  mellékletben meghatározott témakörök alapján a  Lechner Tudásközpont az  Országos 
Főépítészi Kollégium (a továbbiakban: OFK) bevonásával állítja össze, és évente legalább egyszer felülvizsgálja.
(5) A főépítészi vizsga kérdéseit és segédanyagát az országos főépítész hagyja jóvá, és gondoskodik a miniszter által 
vezetett minisztérium és a Lechner Tudásközpont honlapján való közzétételéről.
(6) A Lechner Tudásközpont – a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett, az OFK bevonásával – gondoskodik
a) a  főépítészi vizsga vizsgaszabályzatának és a  lebonyolítást meghatározó módszertani útmutatónak 
az elkészítéséről,
b) a vizsgafelkészítő konzultációk és a főépítészi vizsga időpontjainak elektronikus meghirdetéséről, valamint
c) a vizsgák eredményeinek vizsgaszervező rendszerben való elektronikus kezeléséről.
5.  § (1) A  főépítészi vizsga a  Lechner Tudásközpont által üzemeltetett honlapon kerül meghirdetésre legkésőbb 
a  vizsga időpontját megelőző 45 nappal. A  vizsgára a  meghirdetett vizsganap előtt legalább 30 nappal kell 
jelentkezni a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett honlapon.
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(2) A  főépítészi vizsga legalább 6 fő jelentkezése esetén kerül megszervezésre, kivéve az  állami főépítészi vizsgát, 
melynek megszervezése független a  jelentkezők számától. Kérelemre, indokolt esetben – különösen a  4.  § 
(2) bekezdésében foglalt határidő megtartása érdekében – külön főépítészi vizsga szervezhető.
(3) A vizsgára jelentkezéshez benyújtandó:
a) a miniszter által vezetett minisztérium és a Lechner Tudásközpont honlapján közzétett, kitöltött jelentkezési űrlap,
b) a szakirányú végzettséget igazoló oklevelek egyszerű másolata és
c) főépítészi vizsga alóli részleges mentesség kérése esetén az azt alátámasztó irat, bizonyítvány másolata.
(4) A  főépítészi vizsga szabályos lefolytatásáért a  vizsgabizottság felelős. A  vizsgabizottság munkáját az  elnök 
irányítja.
(5) A vizsgabizottság összetétele a következő:
a) állami főépítészi vizsga esetén a  vizsgabizottság elnöke az  országos főépítész vagy az  országos főépítész által 
felkért szakmai képviselő, tagjai két állami főépítész és a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban: MÉK) által delegált 
két fő, azzal, hogy a MÉK delegáltak közül egy fő a Táj- és Kertépítészeti Tagozat képviselője,
b) önkormányzati főépítészi vizsga esetén a  vizsgabizottság elnöke a  területileg illetékes állami főépítész, tagjai 
a miniszter által vezetett minisztérium szakmai képviselője, az elnökön kívüli további egy állami főépítész, valamint 
a MÉK által delegált két fő, azzal, hogy a MÉK delegáltak közül egy fő a Táj- és Kertépítészeti Tagozat képviselője.”

6. §  A Rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „továbbá az épített környezet alakításával, 

valamint” szöveg,
b) 6/B.  §-ában a  „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont” szöveg,
c) 8.  § b)  pontjában az  „évente” szövegrész helyébe az  „az érintett önkormányzat által meghatározott 

gyakorisággal” szöveg,
d) 10.  § (2)  bekezdésében a  „főépítész részt vesz” szövegrész helyébe a  „főépítész a  munkaköri leírásában 

foglaltak szerint részt vesz” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a  Rendelet 6.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
szerinti” szövegrész.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 241/2021. (V. 12.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A főépítészi vizsga témakörei

 1. A főépítészi írásbeli vizsga témakörei
1.1. Általános közigazgatási és jogi ismeretek: a  főépítészi rendszer felépítése, a  vonatkozó alkalmazási és 

összeférhetetlenségi szabályok; a  tervtanácsok típusai és feladatai; az  általános közigazgatási rendtartás és 
a közigazgatási perrendtartás alapvető szabályai, a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások feladatai 
és működése, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti felépítése; kamarai rendszer; közbeszerzési 
eljárás általános szabályai

1.2. Területfejlesztés: a  területfejlesztés célja, az állam, a  főváros, a megyei önkormányzat és a  térségi fejlesztési 
tanácsok területfejlesztési feladatai, a területfejlesztési dokumentumok tartalma és elkészítésük rendje
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1.3. Területrendezés: a  területrendezés célja, az  állam és a  megyei önkormányzat területrendezési feladatai, 
a  területrendezési tervek tartalma, elkészítésük rendje, a  területrendezési hatósági eljárások és 
a területfelhasználási engedély

1.4. Településfejlesztés: a  településfejlesztés célja, a  településfejlesztési dokumentumok tartalma és 
elkészítésének rendje; okos város stratégia

1.5. Településrendezés: a  településrendezés célja, az  országos településrendezési és építési követelmények 
tartalma és érvényesítése; a  településszerkezeti tervek és a  helyi építési szabályzatok tartalma és 
elkészítésének rendje; a  településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények; 
a  tervtanácsok feladata, összetétele, működése; a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, 
települési beruházások főépítészi közreműködése

1.6. Településkép-védelem: a településképi követelmények, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet tartalma és elkészítésének folyamata; önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök; kiemelt 
nemzeti emlékhelyek

1.7. Építésügyi igazgatás: építésügyi és építésfelügyeleti hatósági intézményrendszer rövid bemutatása; 
építészeti műszaki dokumentáció véleményezése; az  Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás működése; 
a nemzeti építészetpolitika céljainak ismerete

1.8. Kulturális örökségvédelem: műemlékvédelmi alapfogalmak, az  egyedi műemlékek típusai, műemléki 
területek (egyedi és területi védelem); a  műemlékek védelme az  engedélyezési és bejelentési eljárás 
keretében; a  tervtanácsok feladatai a  műemlékek és műemléki területek védelme érdekében; helyi 
értékvédelem és települési értékleltár

1.9. Világörökség-védelem: világörökség fogalma és hazánk világörökségi területei; a  világörökségek védelme 
az  engedélyezési eljárások keretében; a  világörökségi kezelési terv tartalma; a  tervtanácsok világörökségi 
feladatai

1.10. Természet- és tájvédelem: a  természetvédelem alapfogalmainak ismerete; a  Nemzeti Tájstratégia 
célrendszere, az  építmények tájba illesztésének követelménye, a  zöldinfrastruktúra hálózat tervezésének 
kérdésköre

1.11. Tervtanácsok feladatai, típusai; műemlékvédelem; helyi értékvédelem; örökségvédelmi hatástanulmányok, 
értékvédelmi terv, települési értékleltár

1.12. A főépítész kommunikációs lehetőségei, területei
1.13. A főépítészi rendszer története, modelljei

 2. A főépítészi szóbeli vizsga témakörei
2.1. Településtervezőnek vagy településmérnök végzettségű vizsgázónak: egy épületterv településképi 

véleményezése
2.2. Építészmérnök végzettségű vizsgázónak: javaslat megfogalmazása egy településszerkezeti terv vagy a helyi 

építési szabályzat szabályozási tervének módosítására
2.3. További témakörök, amelyből egyet kell kiválasztani

2.3.1. Egyéni főépítészi célkitűzések kidolgozása képviselő-testületi meghallgatáshoz
2.3.2. Településrendezéssel kapcsolatos szakmai tájékoztató összeállítása
2.3.3. Településrendezési állami főépítészi vélemény vagy záró szakmai vélemény összeállítása (csak állami 

főépítész vizsgázónál)
2.3.4. Településkép-védelmi tájékoztató összeállítása
2.3.5. Településképi vélemény, településképi tudomásulvételt tartalmazó döntés összeállítása
2.3.6. Településképi kötelezést kiadó vagy településkép-védelmi bírságot kiszabó határozat előkészítése
2.3.7. Feladatkiírás készítése tervezési, településtervezési munka árajánlatkéréséhez
2.3.8. Önkormányzati tervtanács ügyrendjének összeállítása, létrehozásának indoklása, javaslattétel 

tervtanácsi tagokra
2.3.9. Építési vagy változtatási tilalom elrendelésének indoklása
2.3.10. Helyi védelem indoklása, épület helyi védelemre javaslata, értékvédelmi leírása
2.3.11. Helyi védelemmel kapcsolatos településkép-védelmi egyedi döntés előkészítése
2.3.12. Tájékoztató összeállítása ügyfélnek egy telek beépíthetőségéről, a  szomszédban történő 

építkezésről
2.3.13. Építészeti pályázat kiírásának indoklása polgármester vagy képviselő-testület felé
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2.3.14. Terület övezeti, építési övezeti átsorolása, levél ügyfélnek, polgármesternek, államigazgatási 
szerveknek

2.3.15. Mélyen fekvő, vizenyős terület nem beépíthetőségéről levél polgármesternek
2.3.16. Műemlék épület homlokzati kialakításának változtatási szándéka, hatóság megkeresése
2.3.17. Önkormányzati támogatás helyi védett épületeknek, helyi védett területnek, döntés előkészítése 

a képviselő-testület felé”

A Kormány 242/2021. (V. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 37.  § a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 12–14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. sokszorosítás: a  minősített adatról nem hitelesített vagy hiteles papíralapú, illetve elektronikus másolat 
készítése,
13. megsemmisítés: a  minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem képviselő többes 
példánysorszámú példányának fizikai behatás útján történő végleges használhatatlanná tétele,
14. törlés: az  elektronikus minősített adat szoftver útján történő felülírása, amelynek eredményeként a  minősített 
adat tartalmát utólag nem lehet helyreállítani.”

2. §  Az R. 4. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2e) Az  ellenőrzési jegyzőkönyv vagy az  ellenőrzésről készült feljegyzés egy példányát a  vizsgált szerv részére 
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet az ellenőrzés befejezésétől számított 15 napon belül megküldi.”

3. §  Az R. 7. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem az  állami szervek és a  gazdálkodó 
szervezetek esetében a  titkos ügykezelői és a  biztonsági vezetői munkakörben foglalkoztatott személyek 
részére – a  kinevezésük előtt – a  minősített adat védelméről szóló törvény és e  rendelet ismeretéből, gyakorlati 
alkalmazásából oktatást és az  (1)  bekezdésben meghatározott vizsgát szervezhet. A  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemnél a  titkos ügykezelőre meghatározott tananyagot és a  vizsgakövetelményeket a  Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet elnöke előzetesen jóváhagyja.
(3) A  minősített adatot kezelő szerv a  minősített adatot kezelő szervnél titkos ügykezelői munkakörben 
foglalkoztatott személyek részére – a kinevezésük előtt – a minősített adat védelméről szóló törvény és e rendelet 
ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából oktatást és az  (1)  bekezdésben meghatározott vizsgát tarthat. A  titkos 
ügykezelőre meghatározott tananyag és vizsgakövetelmény elkészíttetése, az  oktatás szervezeti kereteinek és 
a  vizsgáztatás eljárási rendjének meghatározása, valamint a  vizsgabizottság kijelölése a  szakirányításra jogosult 
vezető vagy a biztonsági vezető feladata.
(4) A  minősített adatot kezelő szerveknél a  titkos ügykezelőre meghatározott tananyagot és 
a vizsgakövetelményeket a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke előzetesen jóváhagyja. A biztonsági vezető a titkos 
ügykezelők részére szervezett vizsga tervezett időpontjáról a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökét előzetesen 
írásban tájékoztatja, aki elrendelheti a vizsgáztatás menetének és rendjének ellenőrzését.”

4. §  Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  biztonsági vezető felelőssége, hogy a  minősített adatot kezelő szervnél tárolt felhasználói engedély és 
titoktartási nyilatkozat a  felhasználói engedély visszavonását követően 8  évig fellelhető legyen. Ezt követően 
intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzőkönyv felvétele mellett történő megsemmisítéséről.”
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5. §  Az R. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán vagy – ha ezt az adathordozó 
jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy elektronikus adatállományban szerepel a minősítési javaslat és a minősítési 
javaslat tárgyában hozott döntés. A minősítési javaslat és a minősítési javaslat tárgyában hozott döntés minősített 
adatot nem tartalmazhat. A  minősítő a  döntését saját kezűleg aláírja, és a  minősített adatot kezelő szerv 
által használt hivatali bélyegző lenyomatával, elektronikus minősített adat esetén minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy minősített vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel látja el.”

6. § (1) Az R. 39. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat készítése során a  38.  § (1) és (2), valamint az  eredeti irattári példány esetében a  (3)  bekezdésében 
meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:]
„b) – ha az adathordozóból megállapítható – a példányszámot, a példánysorszámot,”

 (2) Az R. 39. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat készítése során a  38.  § (1) és (2), valamint az  eredeti irattári példány esetében a  (3)  bekezdésében 
meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:]
„d) a  mellékletek esetén azok darabszámát, – ha az  adathordozóból megállapítható – a  példánysorszámát és 
a terjedelmét, valamint az adathordozótól eltérő szintű minősítés esetén minősítési szintjét,”

 (3) Az R. 39. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősített adat készítése során a  38.  § (1) és (2), valamint az  eredeti irattári példány esetében a  (3)  bekezdésében 
meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:]
„f ) az  eredeti irattári példány esetében a  kiadmányozó aláírását, elektronikus minősített adat esetén a  minősített 
vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását, vagy az elektronikus bélyegzőt és 
az időbélyeget.”

7. §  Az R. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  főnyilvántartó könyv és az  iktatókönyv nem selejtezhető. A  minősített adatot kezelő szerv a  belső 
átadókönyvet vagy más belső átadóokmányt, a  külső kézbesítőkönyvet, a  futárjegyzéket és a  futárjegyzék-
nyilvántartást 8 évig őrzi.”

8. § (1) Az R. 43. § (3) bekezdés i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A nemzeti minősített adat, valamint – a NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
szintű minősített adatai kivételével – a külföldi minősített adat iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb 
az azt követő munkanapon úgy történik, hogy abból)
„i) az  adathordozó papíralapú vagy elektronikus megjelenési formája és – ha az  adathordozóból 
megállapítható – terjedelme,
j) a  mellékletek száma, valamint papíralapú vagy elektronikus megjelenési formája és – ha az  adathordozóból 
megállapítható – terjedelme,
k) – ha az adathordozóból megállapítható – a példánysorszám,”
(megállapítható legyen.)

 (2) Az R. 43. § (3) bekezdés m)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A nemzeti minősített adat, valamint – a NATO, a NYEU, az EU és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésű!” minősítési 
szintű minősített adatai kivételével – a külföldi minősített adat iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb 
az azt követő munkanapon úgy történik, hogy abból)
„m) a  továbbításra kerülő példányok címzettje és – ha az  adathordozóból megállapítható – példánysorszáma és 
terjedelme,
n) az irattárba, elektronikus minősített adat esetén az elektronikus irattárba helyezés kelte,
o) a megsemmisítés vagy a törlés időpontja, a megsemmisítési vagy a törlési jegyzőkönyv iktatószáma,”
(megállapítható legyen.)

9. §  Az R. 48. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha a szignálásra vagy kiadmányozásra történő bemutatás során a minősített adat a titkos ügykezelő személyes 
felügyelete alatt marad, nem szükséges az  (1)  bekezdésben meghatározott dokumentált módon történő átadás, 
visszavétel.”
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10. §  Az R. a következő 34/A. alcímmel egészül ki:
„34/A. Az elektronikus minősített adat kezelésének speciális szabályai
48/A.  § A 38.  § (1)–(3)  bekezdése szerint készített minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel ellátott minősített adat kizárólag 
iratkezelési szoftverrel rendelkező elektronikus adatkezelő rendszerben hozható létre.
48/B. § (1) Az  iratkezelési szoftverrel rendelkező elektronikus adatkezelő rendszeren kezelt elektronikus minősített 
adatok iktatása során a 43. § (1)–(5) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Az  iratkezelési szoftverrel rendelkező elektronikus adatkezelő rendszeren belül az  elektronikus minősített adat 
készítése során az iktatás a felhasználó által a titkos ügykezelő közreműködése nélkül is történhet.
(3) Az  iratkezelési szoftverrel nem rendelkező elektronikus adatkezelő rendszeren kezelt elektronikus minősített 
adatok esetében a  43.  § (1)–(5)  bekezdését nem kell alkalmazni, ha az  elektronikus minősített adat kizárólag 
az  elektronikus rendszeren belül kezelhető, és ennek során sem papíralapú, sem más adathordozón nem 
jelenik meg.
(4) Ha az  elektronikus minősített adatok kezelése során a  minősített adatot elektronikus adatkezelő rendszeren 
kívül is szükséges papíralapú vagy – más elektronikus adatkezelő rendszerbe történő áthelyezés nélkül  – 
elektronikus adathordozón rögzíteni, a  felhasználó a  minősített adat elektronikus adatkezelő rendszerből történő 
kimentését követően a  minősített adatot tartalmazó adathordozót átadja a  titkos ügykezelőnek, aki a  43.  §  
(1)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
(5) Ha az  elektronikus minősített adatok kezelése során a  minősített adatot szükséges az  elektronikus adatkezelő 
rendszerből kimenteni és más elektronikus adatkezelő rendszerbe áthelyezni, a  kimentésre és az  áthelyezésre 
vonatkozó rendelkezéseket a minősített adatot kezelő szerv vezetője a biztonsági szabályzatban határozza meg.
48/C. § Az elektronikus adatkezelő rendszeren belül az elektronikus minősített adat átadása a  felhasználók között 
a titkos ügykezelő közreműködése nélkül is történhet. Az elektronikus minősített adatok átadása során a 46–48. § 
és az  52.  § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az  elektronikus minősített adat kizárólag az  elektronikus 
adatkezelő rendszeren belül kezelhető, és ennek során sem papíralapú, sem más adathordozón nem jelenik meg. 
Az  elektronikus minősített adatok átadására vonatkozó szabályokat a  minősített adatot kezelő szerv vezetője 
a biztonsági szabályzatban határozza meg.
48/D. § (1) A 48/A. § szerinti elektronikus minősített adat saját készítésű elektronikus irattári példánya a minősítés 
megszüntetése vagy megszűnése előtt – ha törvény másként nem rendelkezik – nem törölhető.
(2) Az  elektronikus minősített adatnak a  kiadmányozás előtti, feleslegessé vált munkapéldánya, valamint 
a  felhasználónál kezelt, ügyviteli érdeket nem képviselő elektronikus példánya – az  elektronikus irattári példánya 
kivételével – a minősítés megszüntetése vagy megszűnése előtt törölhető.
(3) A  törlésről minden esetben törlési jegyzőkönyv készül. A  jegyzőkönyv tartalmazza a  törlésre kerülő minősített 
adatok azonosításához a  nyilvántartási számot, a  minősítési szintet, – ha az  adathordozóból megállapítható  – 
a terjedelmet, a példánysorszámot, valamint a törlés módját és dátumát, a törlést engedélyező vezető és a törlést 
végző aláírását.
(4) A  törlés a  biztonsági vezető által a  minősített adatot kezelő szerv állományából kijelölt, a  törlendő minősített 
adatra érvényes felhasználói engedéllyel és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti.
(5) A törlési jegyzőkönyv nem selejtezhető.
48/E. § (1) Az  iratkezelési szoftverrel rendelkező elektronikus adatkezelő rendszeren kezelt elektronikus minősített 
adatokat az  iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint a  felhasználónak elektronikus irattárba kell 
helyeznie.
(2) Az  iratkezelési szoftverrel nem rendelkező elektronikus adatkezelő rendszeren kezelt elektronikus minősített 
adatok elektronikus archiválásáról a szerv vezetője a biztonsági szabályzatban rendelkezik.”

11. §  Az R. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyes állami vizsgák megszervezése során keletkező, „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű minősített 
adatot tartalmazó adathordozó eredeti példányáról sokszorosítással készülő másolati példányt nem kell hitelesíteni.”

12. §  Az R. 58. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősített adatot kezelő szerv vezetője az irányítása alá tartozó szervekre vonatkozó, e szervek adottságait figyelembe 
vevő biztonsági szabályzatban rendelkezik:)
„a) a személyi, a fizikai, az adminisztratív és az elektronikus biztonsággal kapcsolatos, minősített adatok védelmére 
meghatározott helyi feladatokról, jogosultságokról és felelősségekről,”
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13. §  Az R.
a) 26. § (1) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
b) 27. alcím címében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
c) 36. § (1) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
d) 36.  § (2)  bekezdésében a „Kezelő pontot” szövegrész helyébe a „Kezelőpontot” szöveg és a „Kezelő pont” 

szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
e) 36. § (3) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
f ) 36. § (4) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
g) 36. § (5) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg,
h) 37. § (2) bekezdésében a „Kezelő pontokról” szövegrész helyébe a „Kezelőpontokról” szöveg,
i) 42. § (1) bekezdésében a „Kezelő pont” szövegrész helyébe a „Kezelőpont” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti az R.
a) 43. § (6)–(8) bekezdése,
b) 62. §-a.

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelete
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez 
szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok 
megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 4.  § tekintetében az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2020. évi CXLIV. törvény 
13. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos 
szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark és a  Séd-völgy közötti alagút hasznosítását a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet föld alatti bányatérségek más célú hasznosítására 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával engedélyezi és ellenőrzi.”
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2. §  A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Programsorozat megszervezésével és megrendezésével összefüggésben felmerülő kommunikációs igények 
nem minősülnek a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a  kormányzati kommunikációs beszerzésekről 
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiemelt kommunikációs feladatoknak.”

3. §  A Rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, az  Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat 
megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 
654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)  
megállapított 3.  § (3)  bekezdését, 12.  §-át és 2.  mellékletét a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő 
közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 243/2021. (V. 12.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezésével kapcsolatos kiemelten 
közérdekű beruházások helyszíne és közvetlen környezete

A B

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne

2

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím 
viselésével összefüggésben, az Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat 
megrendezéséhez szükséges 
létesítményfejlesztések, valamint azok 
megközelítését és működését segítő 
építmények, aluljáró és állomásépítés 
megvalósítása

Veszprém belterület 199, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 
233, 234, 236, 238/1, 286, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 2129/4, 2550/1, 2550/2, 
2551, 2552, 
4726/2, 4796, 5040, 5041, 5042, 5044, 5045, 5054, 
5724/1, 6344/1, 6384, 6385, 6386, 6389/3,
Veszprém külterület 0270/1, 0270/2, 0270/3, 0270/7, 0274/3, 
Nemesvámos-Balácapuszta külterület 089/3 helyrajzi számú 
ingatlanok.

”
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A Kormány 244/2021. (V. 12.) Korm. rendelete
a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club 
létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok 
ellátásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a  Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek 
fejlesztésére irányuló program keretében megvalósuló,
a) Népligeti Sportközpont beruházás I. ütem (Budapest X. kerület, 38442/16 helyrajzi számú ingatlanon 

sportlétesítmények felújítása és fejlesztése),
b) Népligeti Sportközpont beruházás II. ütem (Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi 

számú ingatlanokon sportlétesítmények felújítása és fejlesztése)
(a továbbiakban együtt: Beruházás) építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.).

2. §  A BMSK Zrt. a Beruházás végrehajtása során ellátja
a) a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
b) a Beruházással kapcsolatos műszaki ellenőrzést, valamint
c) a Beruházással kapcsolatos járulékos közbeszerzési feladatokat.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelete
egyes adatszolgáltatással és földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi  
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4. és 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § 
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés 
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 
szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint 
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) 
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő 
hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a  földgáz rendszerhasználati díjak, 
a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
és a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)  
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről 
szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet
a) 11. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 23. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

2. A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló  
17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosítása

2. § (1) A  végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A  közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő adóraktári engedélyes éves adatszolgáltatása 
saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza:]
„f ) üzemanyag-fajtánként az  NGM rendelet 1.  melléklet II. fejezet 3.22.12.  alpontja szerinti adatszolgáltatásból 
az  egyéb személy részére végzett bértárolásból kiadott éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter), 
a bértárolásra átadó személy nevének és adószámának feltüntetésével.”

 (2) Az R. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki engedélyes kereskedő éves 
adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza üzemanyag-fajtánként:]
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„c) az  NGM rendelet 3.  melléklet 5.1.  alpontja szerinti, magánszemélyen kívüli személy részére személyenként 
értékesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter), a vevő nevének és adószámának feltüntetésével.”

 (3) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő éves 
adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza:
a) a kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba vételi számot, valamint a nyilvántartásba vételnek az időpontját,
b) üzemanyagfajtánként az  NGM rendelet 4.  melléklet 5.1.  alpontja szerinti, végfelhasználó részére értékesített 
összesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter),
c) az  NGM rendelet 4.  melléklet 5.1.  alpontja szerinti, végfelhasználó részére értékesített benzin összesített éves 
mennyiségéből a repülőgép-üzemanyag mennyiségét (liter, kilogramm, normál köbméter).”

3. § (1) Az R. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kötelezett fél az  energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolni kívánt hitelesített 
energiamegtakarítást az EKR adatgyűjtő rendszer útján a következő adattartalommal jelenti be:]
„a) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezése és típusa,”

 (2) Az R. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kötelezett fél az  energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolni kívánt hitelesített 
energiamegtakarítást az EKR adatgyűjtő rendszer útján a következő adattartalommal jelenti be:]
„c) az  energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának vagy az  energiahatékonysági beruházásnak a  helyszíne, 
a beruházó cégneve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye, adóazonosító jele vagy adószáma,”

4. §  Az R. 4. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit tartalmazza:]
„f ) a  beépített új berendezésre vonatkozó európai uniós vagy magyarországi hatályos energiahatékonysági 
követelmény feltüntetését (különösen az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben szereplő minimumkövetelmények), vagy ilyen 
követelmény hiányának egyértelmű megállapítását,”

5. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 1. § (3) bekezdés d) pontja,
c) 7. §-a.

3. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet 
módosítása

6. §  A földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet
a) 3.  §-ában az „Az R. 13.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
b) 4.  §-ában az „Az R. 14.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
c) 5.  §-ában az „Az R. 15.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
d) 6.  §-ában az „Az R. 16.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

16. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
e) 8.  §-ában az „Az R. 31.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
f ) 9.  §-ában az „Az R. 32.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 

32. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel,
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g) 10.  §-ában az „Az R. 33.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:” szövegrész helyett az „Az R. 
33. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:” szöveggel

lép hatályba.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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1. melléklet az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelethez
„11. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

Adatszolgáltatás címe MEKH adatszolgáltatási 
szám

Adatszolgáltatási 
gyakoriság

Beküldési határidő

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 
eredménykimutatás V601 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 
eredménykimutatás V601t - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 
eredménykimutatás V602 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.  

Osztalék fizetés V606 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti 
kötelezettség megállapításahoz szükséges adatok megadása

V610b - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel 
kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V611 - v5 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel 
kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V620 - v1 Éves

Az adatokat új ajánlat bevezetésekor, tetszőleges alkalommal lehet teljesíteni, de az 
ajánlatokról azok bevezetését megelőzően a kitöltési útmutatóban foglaltak szerint 
kötelező az adatszoolgáltatás megtétele. Az adatszolgáltatás időszaka minden év 
december 31. napjáig tart.

Hátralékos fogyasztók adatai V680 - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

11. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez
1. melléklet a …/2020. (…) MEKH rendelethez
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MEKH azonosítószáma: V601 - 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)
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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)
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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
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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
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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
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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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás
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MEKH azonosítószáma: V601t - 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)



3356	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám	

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)
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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
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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
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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



3360	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám	

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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás
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MEKH azonosítószáma: V602 - 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 20-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)
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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)
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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
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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



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3365

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
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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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás
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MEKH azonosítószáma: V606 - v1
gyakorisága: Éves
jogcíme:

teljesítésének határideje:

Megnevezés Mennyiség
ezer Ft

Osztalék mértéke*
ebből: adózott eredményből
korábbi évek felhalmozott eredménytartalékából

Kitöltési útmutató
*Amit a társaság erre jogosult szerve eldöntött, megszavazott.
Egy adott évre vonatkozó űrlap esetében az adott évre vonatkozó éves 
beszámolóban szereplő osztalék mennyiségét kell szerepeltetni.

Osztalék fizetés
Az adatszolgáltatás

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

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 
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V610b-v2
Éves

Értékesítő törzsszáma ** Partner törzsszáma Partner neve
Nem lakossági felhasználók*

Értékesítő törzsszáma **
Értékesített villamos energia mennyisége 

(kWh)
Profilos felhasználók összesen

Értékesítő törzsszáma **
Értékesített villamos energia mennyisége 

(kWh)
Lakossági fogyasztók összesen

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

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításahoz szükséges adatok megadása
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

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

Értékesített villamos energia mennyisége 
(kWh)

Kitöltési útmutató

Megnevezés

A lakossági fogyasztók adatait összesítve szükséges megadni.
Amennyiben az engedélyes társaság jogelődje(i) a beszámolási időszak alatt engedélyes tevékenységet végeztek, az adatszolgáltatást a jogelőd(ök)re vonatkozóan is 
köteles kitölteni.
Törzsszám magyarországi jogi személyek esetén az adószám első nyolc karaktere.

*A "Nem lakossági felhasználók" esetében az adatokat tételesen, törzsszám szerint szükséges megadni, leszámítva a profilos fogyaztókat, akiket összesítve, külön 
szekcióban szükséges, összesítve megadni.

**Engedélyes saját törzsszáma vagy jogelőd társaság törzsszáma.

*Ennek érdekében a "Nem lakossági felhasználók" sorok száma tetszőlegesen bővíthető. A "profilos felhasználók összesen" és "lakossági fogyasztók összesen" sorok 
száma a jogelőd társaság feltüntetése érdekében bővíthetők 

Kérjük, hogy az összes felhasználó vonatkozásában adják meg az adatokat.
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V611 - v5
Havi

Értékesített villamos energia összesen (MWh)
Sorszám

1 Felhasználók
2     ebből: Lakossági fogyasztók
3         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
4         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
5         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
6         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
7         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
8     ebből: Nem lakossági fogyasztók
9         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
10         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
11         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
12         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
13         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
14         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
15         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

Értékesített összes villamos energia energiadíja (eFt)1
Sorszám

16 Felhasználók
17     ebből: Lakossági fogyasztók
18         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
19         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
20         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
21         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
22         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
23     ebből: Nem lakossági fogyasztók
24         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
25         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
26         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
27         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
28         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
29         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
30         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

Értékesített összes villamos energiára jutó rendszerhasználati-díj (eFt)2
Sorszám

31 Felhasználók
32     ebből: Lakossági fogyasztók
33         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
34         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
35         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
36         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
37         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
38     ebből: Nem lakossági fogyasztók
39         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
40         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
41         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
42         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
43         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
44         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
45         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

Csatlakozási pontok/Felhasználási helyek száma (db)
Sorszám

46 Felhasználók
47     ebből: Lakossági fogyasztók
48         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
49         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
50         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
51         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
52         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
53     ebből: Nem lakossági fogyasztók
54         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
55         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
56         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
57         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
58         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
59         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
60         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni  

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként
Az adatszolgáltatás

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

MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:

A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználók adatai

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés
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Értékesített villamos energia összesen (MWh)
Sorszám

61 Felhasználók
62     ebből: Lakossági fogyasztók
63         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
64         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
65         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
66         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
67         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
68     ebből: Nem lakossági fogyasztók
69         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
70         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
71         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
72         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
73         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
74         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
75         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

Értékesített összes villamos energia árbevétele (eFt)3
Sorszám

76 Felhasználók
77     ebből: Lakossági fogyasztók
78         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
79         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
80         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
81         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
82         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
83     ebből: Nem lakossági fogyasztók
84         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
85         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
86         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
87         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
88         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
89         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
90         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

Csatlakozási pontok/Felhasználási helyek száma (db)
Sorszám

91 Felhasználók
92     ebből: Lakossági fogyasztók
93         ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( x < 1 000 kWh)
94         1 - 2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 1 000 <= x  < 2 500 kWh)
95         2,5 - 5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 2 500 <= x < 5 000 kWh)
96         5 - 15 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 5 000 <= x < 15 000 kWh)
97         15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztóknak ( 15 000 kWh <= x )
98     ebből: Nem lakossági fogyasztók
99         ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( x < 20 MWh)
100         20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 <= x < 500 MWh)
101         500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 500 <= x < 2 000 MWh)
102         2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 2 000 <= x < 20 000 MWh)
103         20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 20 000 <= x < 70 000 MWh)
104         70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 70 000 <= x < 150 000 MWh)
105         150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználóknak ( 150 000 MWh <= x )

A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználók adatai

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés
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„A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználók adatai” táblázathoz

3Az „Értékesített összes villamos energia árbevétele (eFt)” rovathoz:

Tartalmazza a villamos energiáért mint termékért kapott árösszeget, a KÁT és Prémium pénzeszköz beszámításával (a kereskedő árrésével együtt).

Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-a szerinti pénzeszközök (szénipari szerkezetátalakítási támogatás; a külön jogszabályban 
meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően 
biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása), az energiaadó (2017. július 1. óta 
jövedéki adó) és az ÁFA összegét.

Ellenőrzések

A táblázatban a kiszámlázott mennyiségekhez tartozó értékeket kell feltüntetni.

Kitöltési útmutató

Az űrlap kitöltése során az egyes fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), illetve a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) alapján kell értelmezni.

Amennyiben az adatokat EUR-ból HUF-ra váltják át, úgy az űrlap teljes időszakára számított átlagos árfolyamon kérjük azt megtenni. Ezen átváltási árfolyamot 
kérjük, szíveskedjenek feltüntetni az adatlap 'Megjegyzés' rovatában.

A villamosenergia-árak megadása során figyelembe veendőek a 10/2016. MEKH rendeletben foglaltak!

Több felhasználási hellyel rendelkező felhasználó esetén nem csatlakozási pontonként, hanem felhasználási helyenként kell a felhasználókat a fogyasztásuk 
alapján besorolni.

Az adatlap megfelelő kitöltéséhez szükséges, hogy bizonyos tételek az adatlapon belül, illetve más beküldendő adatlapokkal harmonizáljanak. Ehhez 
tájékoztatjuk tisztelt Engedélyes Partnereinket, hogy mely tételek esetén milyen egyezőségek megteremtése szükséges. Bizonyos tételek esetén lehetséges, 
hogy azok nem minden esetben egyeztethetőek össze. Az ilyen kivételeket kérjük, az adatlap 'Megjegyzés' rovatában szíveskedjenek feltüntetni és 
megindokolni is, mert azokat csak így tudja a Hivatal elfogadni.

2) A V610-es adatlap 109. ("Felhasználóknak értékesített villamos energia értéke összesen") sora meg kell, hogy egyezzen a V611-es űrlap 16. ("A 
rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználóknak értékesített villamos energia energiadíja") sorának, a V611-es űrlap 31. ("Az összes 
felhasználónak értékesített összes villamos energiára jutó rendszerhasználati-díj") sorának és a V611-es űrlap 76. ("A rendszerhasználati díjat az elosztóknak 
közvetlenül fizető felhasználóknak értékesített villamos energia árbevétele") sorának az összegével.

átviteli díj, közvilágítási elosztási díj, elosztási díjak, ezen belül: elosztói alapdíj, elosztói teljesítménydíj, elosztói forgalmi díj, elosztói meddő energia díj, 
elosztói veszteség díj, elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj. 

Nem tartalmazza a villamos energiáért mint termékért kapott (a KÁT és Prémium pénzeszközzel együtt számolt) árösszeget (így a kereskedő árrését sem), a 
VET 147. §-a szerinti pénzeszközök (szénipari szerkezetátalakítási támogatás; a külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-
iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás 
támogatása; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása), az energiaadó (2017. július 1. óta jövedéki adó) és az ÁFA összegét.

1) A V610-es adatlap 34. ("Felhasználóknak értékesített villamos energia összesen") sora meg kell, hogy egyezzen a V611-es űrlap 1. ("A rendszerhasználati 
díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználóknak értékesített villamos energia összesen") sorának és a V611-es űrlap 61. ("A rendszerhasználati díjat az 
elosztóknak közvetlenül fizető felhasználóknak értékesített villamos energia összesen") sorának az összegével. 

A kategorizálást a következő módon kérjük elvégezni. 

A profilos fogyasztóknál az aktuális MÉF legyen a kategorizálás alapja, a nem profilos ügyfélnél az előző évi tény fogyasztás legyen a besorolás alapja. 
Újraszegmentálást évente szükséges elvégezni (a lezárt évet követően a rendelkezésre álló információk alapján). Az új fogyasztókat (illetve azokat, akik 
kevesebb, mint egy évnyi fogyasztási adattal rendelkeznek) az aktuális (havi) fogyasztási mennyiség szerint (azt kivetítve egy évre) sorolják be.

„A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználók adatai” táblázathoz

1Az „Értékesített összes villamos energia energiadíja (eFt)”:

Tartalmazza a villamos energiáért mint termékért kapott árösszeget, a KÁT és Prémium pénzeszköz beszámításával (a kereskedő árrésével együtt).

Nem tartalmazza a továbbiakban részletezett rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-a szerinti pénzeszközök (szénipari szerkezetátalakítási támogatás; a külön 
jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak 
megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása; a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása), az energiaadó (2017. 
július 1. óta jövedéki adó) és az ÁFA összegét.

2Az „Értékesített összes villamos energiára jutó rendszerhasználati-díj (eFt)”:

Tartalmazza a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben 
meghatározottak szerint az átviteli díjból és az elosztási díjakból származó bevételeket, azaz a következő tételek mindegyikét (amelyik tételből van bevétele az 
adatszolgáltatónak): 
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V620 - v1
Éves

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

címe:
gyakorisága:
beszámolási időszak:
jogcíme:

teljesítésének határideje:

Az adatszolgáltató
neve:
címe:
tevékenységi köre:
MEKH nyilvántartási 
kódja:
honlapjának címe:

Ajánlat megnevezése Ajánlat leírása 
Ajánlat érvényességi 

idejének kezdete
Ajánlat érvényességi 

idejének vége Ajánlat típusa
Feszültségszint (KIF, 

KÖF, KÖF/KIF) Ellátási típus

Felhasználás típusa Energia díj Megújuló energia 
ajánlat

Fizetés módja - postai 
számlabefizetési megbízás

Fizetés módja - 
egyedi átutalás

Fizetés módja - 
csoportos beszedési 

megbízás

Fizetés módja -online 
banki fizetés

0 0 0 0 0

Fizetés módja - 
egyéb elektronikus fizetés E-számla Éves elszámolás Havi elszámolás Hűségidő Hűségidő (hónap)

Ajánlat megjelenítése 
letiltott?

0 0 0 0 0 0

Beviteli mező

http://www.mekh.hu/download/fix/V620v1

Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve. Az űrlap az Energiainformációs Adattárban másképpen jelenik meg.
A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

        Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

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

MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

Az adatszolgáltatás

Az adatokat új ajánlat bevezetésekor, tetszőleges alkalommal lehet teljesíteni, de az ajánlatokról azok bevezetését megelőzően a kitöltési útmutatóban foglaltak 
szerint kötelező az adatszoolgáltatás megtétele. Az adatszolgáltatás időszaka minden év december 31. napjáig tart.

teljesítésének határideje:

Kitöltési útmutató

A kitöltési útmutatót az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:

Fejléc
Automatikusan töltődő
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V680 - v3
Havi

Ssz. Villamos energiával ellátott felhasználók száma db
1 Ellátott felhasználók száma
1/a     ebből: a lakossági fogyasztók száma

Ssz. Kintlévőségek * eFt
2 Kintlévőségek összesen, a hónap végén
3     ebből:  határidőn belüli
4     1-30 nap lejáratú
5     31-60 nap lejáratú
6     61-90 nap lejáratú
7     91-180 nap lejáratú
8     181-360 nap lejáratú
9     361 napon túli lejáratú

1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 
nap

361 
naptól

összesen

10 A hátralékos számlák száma (db)
11 A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)***
12 A hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)

1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 
nap

361 
naptól

összesen

13 A hátralékos számlák száma (db)
14 A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)***
15 A hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)

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

Hátralékos fogyasztók adatai
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

teljesítésének határideje:
        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni. 

LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

Ssz. Késedelem időtartama Nem lejárt határidejű kintlévőség **
Fizetési határidőtől számított

NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

Ssz. Késedelem időtartama Nem lejárt határidejű kintlévőség **
Fizetési határidőtől számított
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Ssz. Megnevezés Mennyiség
16 A túlfizető felhasználók száma (db)
16/a ebből: lakossági felhasználók száma (db)
17 Összes túlfizetés értéke (eFt)
17/b ebből: lakossági fogyasztók túlfizetésének értéke (eFt)

Ssz. Az adott hónapban értékesített követelések**** Lakossági, összesen
Lakossági, 0-90 nap 

között lejárt 
esedékességű

Lakossági, 91-
180 nap között 

lejárt 
esedékességű

Lakossági, 181-
360 nap között 

lejárt 
esedékességű

Lakossági, 361 
napnál 

régebben lejárt 
esedékességű

16 száma
17 értéke
18 értékesítés árbevétele

Ssz. Az adott hónapban értékesített követelések**** Nem lakossági, összesen
Nem lakossági, 0-90 

nap között lejárt 
esedékességű

Nem lakossági, 
91-180 nap 
között lejárt 
esedékességű

Nem lakossági, 
181-360 nap 
között lejárt 
esedékességű

Nem lakossági, 
361 napnál 

régebben lejárt 
esedékességű

19 száma
20 értéke
21 értékesítés árbevétele

Faktorálás
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FOGYASZTÓK SZÁMA

FOGYASZTÓI ADATOK

TÚLFIZETÉSEK

FAKTORÁLÁS

Túlfizetés tipikus okai: profilos fogyasztó a számlázott felhasználásnál kevesebb villamos energiát fogyasztott, és az elszámolószámlán ez a túlfizetés jóváírásra 
került.

Kitöltési útmutató

Az adatokat a beszámolási időszak utolsó napján fennálló állapotoknak megfelelően kell megadni.
A villamos energia felhasználók számánál kérjük, hogy a szerződéses partnerek számát tüntessék fel, és ne a fogyasztási helyek számát.
Amennyiben az adatokat EUR-ból HUF-ra váltják át, az átváltási árfolyamot kérjük, szíveskedjenek feltüntetni az adatlap 'Megjegyzés' rovatában.

* Nem tartalmazza a felhasználók, esetlegesen más szervezetek túlfizetéseit.
A fogyasztók száma munkalap kintlevőségek táblában az Engedélyes összes kintlevőségét kell feltüntetni (azaz a felhasználók és más üzleti partnerek hátralékait). 
Az átfutó tételeket nem kell megjeleníteni.
A behajtásra átadott, de saját könyvekben számontartott kintlevőségeket is fel kell tüntetni az adatokban.

A fogyasztói adatok munkalapon az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a hátralékos ügyfelek figyelembe 
vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám tekintetében. (Csak azokat az adósokat kérjük megadni mind darabszám, mind hátralék érték 
tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege hátralékot mutat)
** Nem lejárt határidejű a tartozás amennyiben az Engedélyes már kiállította a számlát a felhasználó vagy egyéb szervezet számára, de a teljesítési határidő nem 
járt le a hónap utolsó napján (pl.: számla kiállításának időpontja a hónap 25. napja, befizetésének határideje a következő hónap 6. napja és ha a felhasználó/egyéb 
szervezet nem teljesítette a számlát, akkor az nem lejárt határidejűnek számít).

*** Az adatokat halmozásmentesen kell megadni, tehát minden felhasználót csak egyszer, a legrégebb óta fennálló tartozása szerint kell szerepeltetni.

A túlfizetések munkalapon az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a túlfizető ügyfelek figyelembe 
vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám tekintetében. (Csak azokat a túlfizetőket kérjük megadni mind darabszám, mind túlfizetés 
tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege pozitív egyenleget mutat)

**** A faktorált követelések száma az az értékesített számlák darabszámát mutassa.
Az adott hónapban értékesített követelések számánál, értékénél és az értékesítés árbevételénél csak az eladott követeléseket tüntessék fel, a behajtásra átadott 
követeléseket kérjük ne tüntessék fel.
Az értékhez a számlák összértékét kell beírni.
Az árbevételnél azt az összeget kell beírni, amit az értékesített számlákért kaptak.
A faktorálások között csak a végfelhasználói hátralékok faktorálását tüntessék fel, egyéb partnereik hátralékainak faktorálását ne.

”
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Adatszolgáltatás címe MEKH adatszolgáltatási 
szám

Adatszolgáltatási 
gyakoriság Beküldési határidő

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 
eredménykimutatás G601 - v3 Éves

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

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 
eredménykimutatás G601t - v3 Éves

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 
eredménykimutatás G602 - v3 Éves

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring G603 - v4 Negyedéves
        Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő 
hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Munkaügyi adatok G605 - v1 Éves
        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-
ig kell megadni.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti 
kötelezettség megállapításahoz szükséges adatok megadása G610b - v2 Éves

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

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes 
fogyasztási adatai G612A-J - v1 Féléves

        Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap 
utolsó napjáig kell megadni. 

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján G614 - v3 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második 
hónap 5. napjáig kell megadni. 

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói 
csoportonként G630 - v2 Havi

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 
utolsó napjáig kell megadni. 

Hátralékok és túlfizetések G680 - v3 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. 
napjáig kell megadni. 

2. melléklet a …/2020. (…) MEKH rendelethez
23. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

2. melléklet az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelethez
„23. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez
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G601 - v3
Éves

Fejléc
Számolódó cella
Számbeviteli mező

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

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)
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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
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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
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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
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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

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

Egyszerüsített kimutatás
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással
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G601t - v3
Éves

Fejléc
Számolódó cella
Számbeviteli mező

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

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
teljesítésének határideje:

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

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)
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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 
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
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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
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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
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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

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

Egyszerüsített kimutatás
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3387

G602 - v3
Éves

Fejléc
Számolódó cella
Számbeviteli mező

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

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)
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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
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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
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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
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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

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

Egyszerüsített kimutatás
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással
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G603 - v4
Negyedéves

Fejléc
Fejléc, RHD tétel
Számolódó cella
Számbeviteli mező
Szövegbeviteli mező
Ellenőrző mező

1 2 3 4 5 6 7

Sorszám Megnevezés
Földgáz 

mennyisége (em3, 
288,15 K-en)

Földgáz mennyisége 
(em3, 275,15 K-en)

Földgáz 
mennyisége (GJ 

15/15 NCV)

Földgáz mennyisége 
(MWh, 25/0 GCV)

Költség, bevétel 
(eFt)

I Értékesítés nettó árbevétele (és a hozzá tartozó értékesített földgáz mennyisége) 0 0 0 0 0
I/1 Hazai fogyasztónak való értékesítés nem egyetemes szolgáltatás keretében (kereskedelmi működési engedély esetében) 0 0 0 0 0

ebből:
I/1/1 földgáz molekula értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0

Lakossági fogyasztók összesen 0 0 0 0 0
I/1/1a Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
I/1/1b 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
I/1/1c 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Nem lakossági felhasználók összesen 0 0 0 0 0
I/1/1d 20 m3/óra alatti felhasználók
I/1/1e 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
I/1/1f 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
I/1/1g 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
I/1/2 rendszerhasználati díjak nettó árbevétele 0

Lakossági fogyasztók összesen 0
I/1/2a Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
I/1/2b 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
I/1/2c 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Nem lakossági felhasználók összesen 0
I/1/2d 20 m3/óra alatti felhasználók
I/1/2e 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
I/1/2f 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
I/1/2g 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
I/2a Értékesítés hazai kereskedelmi működési engedélyes számára
I/2b Értékesítés korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyes számára
I/3 Értékesítés egyetemes szolgáltatónak összesen 0 0 0 0 0

ebből:
I/3a Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
I/3b GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
I/3c E.ON Energiaszolgáltató Kft.
I/3d FŐGÁZ Zrt.
I/3e ISD POWER Kft.
I/3f OERG Kft.
I/3g TIGÁZ Zrt.
I/4 Értékesítés földgáz elosztónak
I/5 Értékesítés földgáz tárolónak
I/6 Értékesítés földgáz szállítónak
I/7 Értékesítés rendszerirányítónak egyensúlyozásra

ebből: NFKP-n
I/8 Értékesítés a hazai szervezett földgázkereskedelmi piacon (CEEGEX)
I/9 Értékesítés földgáz termelőnek
I/10 Export értékesítés
I/11 Mobilfinanszírozási díj árbevétele
I/12 Egyéb árbevétel

II Aktivált saját teljesítmények
III Egyéb bevételek

ebből:
késedelmi kamat
kötbér
szállítói visszatérítés

IV Anyagjellegű ráfordítások 0
ebből:

05 Anyagköltség
06 Igénybevett szolgáltatások értéke
07 Egyéb szolgáltatások értéke
08+09 ELÁBÉ+közvetített szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0

ebből:
08+09/a földgáz molekula költsége 0 0 0 0 0
08+09/a1 Lakossági fogyasztóknak értékesített
08+09/a2 Nem lakossági fogyasztóknak értékesített
08+09/b rendszerhasználati díjak költsége 0

földgáz elosztónak fizetett díjak
földgáz tárolónak fizetett díjak
földgáz szállítónak fizetett díjak
exit ponti átvétel esetén ellátó kereskedőnek fizetett díjak

08+09/b1 ESZ jogosult felhasználóknak
08+09/b2 Nem ESZ jogosult felhasználónak továbbszámlázott 0

ebből:
20 m3/óra alatti felhasználók
20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

08+09/aa egyéb közvetített szolgáltatások értéke
08+09/ab importált földgáz
08+09/ac hazai kereskedelmi működési engedélyestől vásárolt földgáz
08+09/ad korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyestől
08+09/af termelőtől
08+09/ag Beszerzés egyensúlyozásra, rendszerirányítótól

ebből: NFKP-ről
08+09/ah hazai szervezett földgázkereskedelmi piacról beszerzett földgáz (CEEGEX)
08+09/ai egyéb forrásból
08+09/aj Készletváltozás (nyári hónapokban negatív, téli hónapokban pozitív)*
08+09/c bértárolás*
V Személyi jellegű ráfordítások
VI Értékcsökkenési leírás
VII Egyéb ráfordítások

ebből:
VII/a Értékvesztés
VII/b Hitelezési veszteség leírása (behajthatatlan követelések leírása)
A Üzemi (üzleti tevékenység eredménye) 0
VIII Pénzügyi műveletek bevételei

ebből: árfolyamkülönbözet
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

ebből: árfolyamkülönbözet
B Pénzügyi műveletek eredményei 0
C Adózás előtti eredmény 0

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

         A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja  
teljesítésének határideje:
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I/1

I/1/1
I/1/2

I/2a
I/2b

I/4

I/5
I/6
I/7

I/11
I/12

III

08+09/d1
08+09/d2

08+09/aj

I/1/1a
I/1/1b
I/1/1c
I/1/1d

I/1/1e

I/1/1f
I/1/1g
I/2a
I/2b
I/3a
I/3b
I/3c
I/3d
I/3e
I/3f
I/3g
I/4
I/5
I/6
I/10
08+09/a1
08+09/a2
08+09/ab
08+09/ac
08+09/ad

Kérjük, hogy amennyiben az adatokat ellenőrizték, azok a valóságnak megfelelnek, és továbbra se tudják beküldeni az adatlapot, abban az esetben ezt az adattar@mekh.hu e-mail címen jelezzék. Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel a pontos hibaüzenetet, tárgynak pedig tüntessék fel az 5 betűs 
kódjukat, és az adatlap kódját (G603).

Lakossági fogyasztóknak értékesített
Nem lakossági fogyasztóknak értékesített
importált földgáz
hazai kereskedelmi működési engedélyestől vásárolt földgáz
korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyestől

Ezek az ellenőrzések megakadályozzák a beküldést amennyiben akár egy sor esetében is a feltüntetett intervallumon kívül esik a számított fűtőérték (MJ/em3, 15/15, NCV)

OERG Kft.
TIGÁZ Zrt.
Értékesítés földgáz elosztónak
Értékesítés földgáz tárolónak
Értékesítés földgáz szállítónak
Export értékesítés

Értékesítés korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyes számára
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
FŐGÁZ Zrt.
ISD POWER Kft.

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/óra alatti felhasználók

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
Értékesítés hazai kereskedelmi működési engedélyes számára

Csak a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyesek számára történő értékesítést tartalmazza

Tárolási céllal beszerzett földgázmennyiség, a nyári hónapokban (betárolás esetén) negatív értékként kérjük, a téli hónapokban (kitároláskor) pozítív értékkén kérjük feltüntetni. Az értékhez (ezer forint) a tároláskor felmerült, molekula értékét kérjük feltüntetni. A 
bértárolást ebben a sorban nem kell feltüntetni, azt a 08+09/c sorban kell szerepeltetni.

Űrlapon belüli ellenőrzések:
Az adatlapon az alábbi sorok esetében történik fűtőérték ellenőrzés (30-38 MJ/m3) intervallummal:

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

A földgáz szállítási tevékenyésget végző engedélyes számára értékesített földgáz mennyisége (szállító saját felhasználásának fedezésére)
Egyensúlyozó földgáz értékesítés

Mobilfinanszírozás: a földgáz tárolóba betárolt földgáz költségére felvett hitel kamata, vagy a betárolt földgázra számított megtérülés értéke. A hitel kamatát "Pénzügyi műveletként" tüntessék fel, bevétel oldalon pedig a mobilfinanszírozás díját az I/11-ben, ha 
leválasztható
Minden egyéb árbevételt itt kérünk feltüntetni. Kérjük, hogy a megjegyzés mezőben tüntessék fel, hogy milyen tételek szerepelnek ezen a soron.

Kérjük, hogy a nominálás eltérési díjból származó bevételeket is ezen a soron tüntessék fel.

Nem tartalmazza az egyetemes földgáz szolgáltatókat, és a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyeseket

Itt kérjük, hogy a földgáz molekula díján felül tüntessék fel az árrésüket is. A mobil finanszírozáshoz kapcsolódó bevételt kérjük, hogy a külön mobil finanszírozásra fenntartott sorban tüntessék fel. Amennyiben az nem leválasztható, kérjük, hogy a megjegyzés mezőben 
ezt tüntessék fel, és az I/1/1-ben tüntessék fel.
A végfelhasználók által befizetett rendszerhasználati díjakat szükséges itt feltüntetni.

Nem tartalmazza az egyetemes földgáz szolgáltatókat, és a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyeseket
Csak a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyesek számára történő értékesítést tartalmazza

A földgáz elosztói tevékenyésget végző engedélyes számára értékesített földgáz mennyisége (elosztói saját felhasználásának fedezésére)

A földgáz tárolói tevékenyésget végző engedélyes számára értékesített földgáz mennyisége (tároló saját felhasználásának fedezésére)

Bilaterális ügyletek keretében való kereskedés esetében, mivel nincsen harmadik fél, a másik szerződő féltől függően kell bekategorizálni az ügyleteket, és a megfelelő soron feltüntetni.
Kérjük, hogy a rendszerhasználati díjakat ne nettósitsák.

Amennyiben egy olyan soron, ahol mennyiséget és értéket szükséges feltüntetni, de nincsen mennyiség az értékhez (pl.: kapacitás értékesítés), abban az esetben csak az értéket tüntessék fel, és a megjegyzés mezőben tüntessék fel, hogy volt kapacitás értékesítésük, vásárlásuk.

Észrevételek az egyes mezőkkel kapcsolatosan

Magyarország területén ellátott lakossági fogyasztó és nem lakossági felhasználónak, földgáz kereskedelmi engedélyesi tevékenység keretében értékesített földgáz mennyisége és a hozzá tartozó bevétel.

Az átfutó tételeket kérjük ne tüntessék fel egyik soron se (Energiaadó, MSZKSZ díj)
A szagosítás és az üzleti szolgáltatások árbevételét kérjük, hogy az egyéb árbevételeknél számolják el.
A beszerzéseket a kereskedelmi forrás szerint kell feltüntetni.

Kérjük, hogy tüntessék fel a megjegyzéseknél, hogy költség oldalon a mobilfinanszírozás díja hol kerül elszámolásra.

Bértárolás: amennyiben nem önök a földgáz tároló közvetlen használói (nem Önök a rendszerhasználók), azonban tároltatnak egy másik kereskedővel, akkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket itt tüntessék fel

Az adattár felületen zölddel megjelölt sorokban kérjük az RHD jellegű tételeket feltüntetni. Az Excel állományban a kitöltendő mező szerepel zöld színnel.

Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:

http://www.mekh.hu/adattari-adatok-mertekegysegenek-meghatarozasa-es-atszamitasa/
A Hivatal a MWh-t (GCV, 25/0) tekinti az elszámolás alapjául, azonban a többi, tájékoztató jellegű adat helyességét is megköveteli, a fenti tájékoztató alapján.

A pénzügyi adatokat a negyedévre vonatkozó főkönyvi adatokkal egyezően kell megadni, a gázmennyiségeket pedig az ezeket alátámasztó gázmérlegek tárgyhavi könyvelt mennyiségi adatai alapján. A havi földgázmérleggel ezáltal nem egyeznek meg a mennyiségi és pénzügyi sorok.
Az adatokat az adott negyedévre kell megadni, görgetés nélkül (Q2-ben csak a Q2-re vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Q2=(Q1+Q2)-Q1

2.       Exportálják ki Excel-be az adatlapot a „Letöltés Excelbe” gombra kattintva. Minden kitöltendő számmező nulla értékkel töltődik fel.

3.       Töltsék ki az adatlap beviteli mezőit (sárga és világoszöld mezők) a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!). Ezen sablon már tartalmazza a munkát segítő számolódó cellákat. Ezen számolódó (kék) cellákat is felül tudják írni, azonban az adattár ezeket a 
számolódó értékeket nem innen az exportált sablonból veszi ki, hanem a rendszer számolja újra. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírását nem javasoljuk (az adatkitöltő sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték adódik, akkor kérjük, nézzék meg a beírt 
alapadatokat ismét. A felül nem írt számmezők az adattárba való feltöltésekor 0, értéket vesznek fel.
4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.
5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Általános információk

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) idemásolhatók.
·         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 az Excel mező megjegyzésének (piros kis háromszög a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén nem lehetséges az Excel visszatöltése! Amennyiben a feltöltés 
Excelből nem akar megvalósulni, akkor először nézzék meg, hogy nem törlődött-e valamelyik Excel mezőből a megjegyzés. A táblázat 0-val való feltöltése során a ki nem töltendő mezők is felülírhatók, azokat az adattár nem importálja, így a számítások nem romlanak el.
A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:
1.       Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

Az adattári táblázat 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 webfelületen található „Letöltés 
Excelbe” gombhasználatával 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:
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I=

I/1=

Lakossági fogyasztók összesen =
Nem lakossági felhasználók 
I/3=
IV=
08+09 =
08+09/a =

08+09/b =
08+09/b2 =
A =
B =
C =

I/1/1 - I/1/2
I/1/1a - I/1/2a
I/1/1b - I/1/2b
I/1/1c - I/1/2c

I/1/1d - I/1/2d

I/1/1f - I/1/2f
I/1/1g - I/1/2g

100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

Amennyiben végfelhasználónak értékesített földgázt, abban az esetben keletkezett RHD bevétel is (kivéve ha RHD-t közvetlenül a rendszerüzemeltetőnek fizetnek a felhasználók). Amennyiben RHD közvetlenül a rendszerüzemeltetőnek fizető felhasználóik vannak, jelezzék ennek tényét a megjegyzés 
mezőben. Érintett sorok:

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/óra alatti felhasználók

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

I+II+III-IV-V-VI-VII
VIII-IX
A+B

A beküldött adatok konzisztencia ellenőrzése (ez a beküldést nem akadályozza meg, ügyintézői ellenőrzések):

Az ellenőrzések során a havi allokált adatok (G610) és a negyedéves könyvelt adatok között (G603) ellenőrzést végzünk. A fizikai és pénzügyi mennyiségek esetében 35 %-nál nagyobb eltérés esetében kérni fogjuk az adatok tisztázást. Amennyiben a két adatlap között inkonzisztencia szerepel (pl.: 
allokált adatok alapján volt import beszerzés, de a költségmonitoring adatlapon az nem szerepel import), abban az esetben is kérni fogjuk az adatok tisztázását.

Soronkénti átlagár ellenőrzés.

I/3a+I/3b+I/3c+I/3d+I/3e+I/3f+I/3g
05+06+07+08+09
(08+09/a)+(08+09/b)+(08+09/c)+(08+09/j)
(08+09/aa)+(08+09/ab)+(08+09/ac)+(08+09/ad)+(08+09/af)+(08+09/ag)+(08+09/ah)+(08+09/ai)+(08+09/aj)

földgáz elosztónak fizetett díjak+földgáz tárolónak fizetett díjak+földgáz szállítónak fizetett díjak
20 m3/óra alatti felhasználók+20-100 m3/óra közötti felhasználók+101-500 m3/óra közötti felhasználók+500 m3/óra feletti névleges összkapacitású fogyasztók

Az adatlapon szereplő számolt cellák képletei:
I/1+I/2a+I/2b++I/3+I/4+I/5+I/6+I/7+I/8+I/9+I/10+I/11

I/1/1

I/1/1a+I/1/1b+I/1/1c
I/1/1d+I/1/1e+I/1/1f+I/1/1g
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G605 - v1
Éves

Munkaügyi adatok

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

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

        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.

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.

teljesítésének határideje:

Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. §  s) pontja
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G610b-v2
Éves

Értékesítő törzsszáma ** Partner törzsszáma Partner neve
Nem lakossági felhasználók*

Értékesítő törzsszáma **
Értékesített földgáz mennyisége (kWh 

GCV(25/0))
20 m3/h alatti, nem lakossági 
fogyasztók*

Értékesítő törzsszáma **
Értékesített földgáz mennyisége (kWh 

GCV(25/0))
Lakossági fogyasztók összesen*

Törzsszám magyarországi jogi személyek esetén az adószám első nyolc karaktere.

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

Megnevezés Értékesített földgáz mennyisége (kWh 
GCV(25/0))

Kitöltési útmutató
*A "Nem lakossági felhasználók" esetében az adatokat tételesen, törzsszám szerint szükséges megadni. A 20 m3/h alatti mérővel rendelkező felhasználókat 
összesítve kérjük megadni.

*Ennek érdekében a "Nem lakossági felhasználók" sorok száma tetszőlegesen bővíthető. A "20m3/h alatti, nem lakossági fogyasztók" és "lakossági fogyasztók 
összesen" sorok száma a jogelőd társaság feltüntetése érdekében bővíthetők 
**Engedélyes saját törzsszáma vagy jogelőd társaság törzsszáma.
Kérjük, hogy az összes felhasználó vonatkozásában adják meg az adatokat.
A lakossági fogyasztók adatait összesítve szükséges megadni, értékesítői törzsszám bontásban.

Amennyiben az engedélyes társaság jogelődje(i) a beszámolási időszak alatt engedélyes tevékenységet végeztek, az adatszolgáltatást a jogelőd(ök)re vonatkozóan 
is köteles kitölteni.

teljesítésének határideje:

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításahoz szükséges adatok megadása
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3397

G612A-J - v1
Féléves

Fejléc
Számbeviteli mező
Szövegbeviteli mező

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 
288,15 K)

Átlagos fogyasztás 
(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 
(MWh 25/0, GCV)

mérő nélküli
0 m3/év
1-200 m3/év
201-400 m3/év
401-600 m3/év
601-800 m3/év
801-1000 m3/év
1001-1200 m3/év
1201-1250 m3/év
1251-1400 m3/év
1401-1600 m3/év
1601-1800 m3/év
1801-2000 m3/év
2001-2500 m3/év
2501-3000 m3/év
3001-3500 m3/év
3501-4000 m3/év
4001-5000 m3/év
5001-6000 m3/év
6001-7000 m3/év
7001-8000 m3/év
8001-9000 m3/év
9001-10000 m3/év
10001- m3/év

Fogyasztók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Összesített gázmérő 
nagyság (m3/h)

Átlagos gázmérő 
nagyság (m3/h)

20 m3/h és a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztók éves felhasználása

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 
288,15 K)

Átlagos fogyasztás 
(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 
(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év
1-200 m3/év
201-400 m3/év
401-600 m3/év
601-800 m3/év
801-1000 m3/év
1001-1200 m3/év
1201-1250 m3/év
1251-1400 m3/év
1401-1600 m3/év
1601-1800 m3/év
1801-2000 m3/év
2001-2500 m3/év
2501-3000 m3/év
3001-3500 m3/év
3501-4000 m3/év
4001-5000 m3/év
5001-6000 m3/év
6001-7000 m3/év
7001-8000 m3/év
8001-9000 m3/év
9001-10000 m3/év
10001- m3/év

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 
288,15 K)

Átlagos fogyasztás 
(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 
(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év
1-200 m3/év
201-400 m3/év
401-600 m3/év
601-800 m3/év
801-1000 m3/év
1001-1200 m3/év
1201-1250 m3/év
1251-1400 m3/év
1401-1600 m3/év
1601-1800 m3/év
1801-2000 m3/év
2001-2500 m3/év
2501-3000 m3/év
3001-3500 m3/év
3501-4000 m3/év
4001-5000 m3/év
5001-6000 m3/év
6001-7000 m3/év
7001-8000 m3/év
8001-9000 m3/év
9001-10000 m3/év
10001- m3/év

Fogyasztói közösségeknek történő értékesítésre vonatkozó adatok

20 m3/h alatti 
gázmérővel 
rendelkező 
fogyasztók

Közintézményeknek történő értékesítésre vonatkozó adatok

20 m3/h alatti 
gázmérővel 
rendelkező 
fogyasztók

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

Lakossági fogyasztóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok

Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
teljesítésének határideje:

        Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

Lakossági fogyasztóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok (kivéve fogyasztói közösségek)

20 m3/h alatti 
gázmérővel 
rendelkező 
fogyasztók
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Felhasználói kategóriák

Fogyasztók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 
288,15 K)

Átlagos fogyasztás 
(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 
(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év
1-200 m3/év
201-400 m3/év
401-600 m3/év
601-800 m3/év
801-1000 m3/év
1001-1200 m3/év
1201-1250 m3/év
1251-1400 m3/év
1401-1600 m3/év
1601-1800 m3/év
1801-2000 m3/év
2001-2500 m3/év
2501-3000 m3/év
3001-3500 m3/év
3501-4000 m3/év
4001-5000 m3/év
5001-6000 m3/év
6001-7000 m3/év
7001-8000 m3/év
8001-9000 m3/év
9001-10000 m3/év
10001- m3/év

Felhasználók 
száma (db)

Értékesített mennyiség 
(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 
15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 
(MWh, GCV 25/0)

Összesített gázmérő 
nagyság (m3/h)

Átlagos gázmérő 
nagyság (m3/h)

20 m3/h lekötésű felhasználók éves felhasználása

4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.
5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

·         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 az Excel mező megjegyzésének (piros kis háromszög a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén nem lehetséges az Excel visszatöltése! 
Amennyiben a feltöltés Excelből nem akar megvalósulni, akkor először nézzék meg, hogy nem törlődött-e valamelyik Excel mezőből a megjegyzés. A táblázat 0-val való feltöltése során a ki nem töltendő mezők is felülírhatók, azokat az adattár nem importálja, így a számítások 
nem romlanak el.
A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:
1.       Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.
2.       Exportálják ki Excel-be az adatlapot a „Letöltés Excelbe” gombra kattintva. Minden kitöltendő számmező nulla értékkel töltődik fel.

3.       Töltsék ki az adatlap beviteli mezőit (sárga és világoszöld mezők) a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!). Ezen sablon már tartalmazza a munkát segítő számolódó cellákat. Ezen számolódó (kék) cellákat is felül tudják írni, azonban 
az adattár ezeket a számolódó értékeket nem innen az exportált sablonból veszi ki, hanem a rendszer számolja újra. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírását nem javasoljuk (az adatkitöltő sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték 
adódik, akkor kérjük, nézzék meg a beírt alapadatokat ismét. A felül nem írt számmezők az adattárba való feltöltésekor 0, értéket vesznek fel.

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

20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
gázmérővel nem rendelkező felhasználók (nem szükséges megbontani lakossági és nem lakossági felhasználókra)

Ha a számlakorrekció miatt negatív érték kerül a nullás sorba, akkor kérjük osszák fel az 1- és 2-es kategóriák szerint, az adatlap Megjegyzés mezőjében.

A beküldést követően ügyintézői ellenőrzésre kerül sor az alábbiak szerint:
soronkénti fűtőérték ellenőrzés
soronkénti ellenőrzés az összetartozó adatok meglétéről
soronkénti ellenőrzés az "átlagos fogyasztás" sorban megadott érték a sorhoz tartozó "fogyasztói kategória" meghatározással való szinkronra

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

Az adattári táblázat 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 
webfelületen található „Letöltés Excelbe” gombhasználatával 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!) idemásolhatók.

20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek,

Az adatokat az Adattár "Periódus" mezőjében található periodust követő évre szükséges megadni (minden XXXX.07.01 időszakú adatlap esetében XXXX év július 1.-től XXXX+1 év június 30-ig kell megadni, minden YYYY.01.01 időszakú adatlap esetében YYYY évre vonatkozóan 
kell megadni)

A felhasználók számánál a beszámolási időszak végén érvényes adatokat kérjük megadni.
Átlagos fogyasztás: teljes időszakra vonatkozó átlagot kérjük feltüntetni (ami nem feltétlenül egyezik a mennyiség és a felhasználók számának hányadosával, mivel év közben lehetséges, hogy több, vagy kevesebb felhasználó tartozott abba a sávba, mint a beszámolási időszak 
végén)

fogyasztói közösség (69/2016. (II. 26.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont:) : a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek számát,
Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:
MWh (25/0, GCV)
GJ (15/15, NCV)
em3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

Egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre: 69/2016. (II. 26.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés alapján:
20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve a fogyasztói közösségeket, (1. szekció)
20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók,

A Hivatal a MWh-t (GCV, 25/0) tekinti az elszámolás alapjául, azonban a többi, tájékoztató jellegű adat helyességét is megköveteli, a fenti tájékoztató alapján.

Egyéb, ESZ-re jogosult, nem lakossági felhasználóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok

20 m3/h alatti 
gázmérővel 
rendelkező 
fogyasztók

Egyéb, ESZ-re jogosult, nem lakossági felhasználóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai
Kitöltési útmutató

Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:
http://www.mekh.hu/adattari-adatok-mertekegysegenek-meghatarozasa-es-atszamitasa/
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G614 - v3
Havi

Megnevezés Mennyiség Összesen (MJ Magyar MMBF Zrt tárolója Mennyiség Összesen Magyar Földgáztároló MMBF Zrt tárolója 
Nyitó készlet tárgyhó első napján
Záró készlet tárgyhó utolsó napján

Megnevezés Mennyiség Összesen (MJ Magyar MMBF Zrt tárolója Mennyiség Összesen Magyar Földgáztároló MMBF Zrt tárolója 
Tárolói ponton kiadott mennyiség a tárgyhóban
Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására
-Közvetlen ellátásban
-Partner engedélyes megbízásából*

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására
-Közvetlen ellátásban
-Partner engedélyes megbízásából*

Mobil készletre betárolt mennyiség a tárgyhóban
Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására
-Közvetlen ellátásban
-Partner engedélyes megbízásából*

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására
-Közvetlen ellátásban
-Partner engedélyes megbízásából*

Készletváltozás

Megnevezés Mennyiség Összesen (MJ Magyar MMBF Zrt tárolója Mennyiség Összesen Magyar Földgáztároló MMBF Zrt tárolója 
Mobil lekötés
-ebből egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött
-ebből egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött

Megnevezés Mennyiség Összesen Magyar MMBF Zrt tárolója Mennyiség Összesen Magyar Földgáztároló MMBF Zrt tárolója 
Betárolási kapacitás lekötés
Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött
Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött
Kitárolási kapacitás lekötés
Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött
Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött

Kérjük, hogy tüntessék fel tárolónkénti bontásban, a megfelelő oszlopban a kérdéses mennyiségeket.

* Kérjük, hogy amennyiben Önök végzik a tárolási feladatokat egy másik rendszerhasználó számára (pl.: a földgáz nagykereskedő esetében), itt adják meg, hogy melyik rendszerhasználó számára, és milyen 
mennyiséget tároltak ki/be.

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második hónap 5. napjáig kell megadni. 

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján
Kitöltési útmutató

Az adatok a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 40. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükségesek.

teljesítésének határideje:

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
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G630 - v2
Havi

Fejléc
Számolódó cella
Számbeviteli mező
Szövegbeviteli mező
Ellenőrző mező

Sorszám A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználók adatai Adatok*
Földgáz értékesítés mennyisége - GJ

13 Összes felhasználó 0,00
14 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
15 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
16 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
17 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
18 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
19 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
20 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
21 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
22 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
23 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
24 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Molekula díjból elért árbevétel - eFt 1 Adatok*
25 Összes felhasználó 0,00
26 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
27 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
28 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
29 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
30 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
31 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
32 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
33 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
34 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
35 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
36 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Rendszerhasználati díjból elért árbevétel - eFt 2 Adatok*
37 Összes felhasználó 0,00
38 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
39 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
40 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
41 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
42 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
43 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
44 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
45 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
46 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
47 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
48 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Egyéb, jogszabály által előírt díjakból származó bevétel - eFt 3 Adatok*
49 Összes felhasználó 0,00
50 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
51 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
52 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
53 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
54 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
55 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
56 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
57 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
58 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
59 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
60 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:
        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja  
teljesítésének határideje:
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként
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Sorszám Egyéb, a felhasználók felé számlázott tételekből származó bevétel - eFt 4 Adatok*
61 Összes felhasználó 0,00
62 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
63 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
64 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
65 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
66 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
67 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
68 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
69 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
70 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
71 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
72 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Felhasználók száma  - db 5 Adatok*
73 Összes felhasználó száma 0
74 ebből: lakossági fogyasztók száma 0
75 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)
76 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)
77 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)
78 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen 0
79 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)
80 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
81 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
82 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
83 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
84 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználók adatai Adatok*
Földgáz értékesítés mennyisége - GJ

85 Összes felhasználó 0,00
86 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
87 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
88 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
89 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
90 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
91 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
92 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
93 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
94 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
95 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
96 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Molekula díjból elért árbevétel - eFt 1 Adatok*
97 Összes felhasználó 0,00
98 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
99 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

100 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
101 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
102 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
103 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
104 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
105 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
106 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
107 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
108 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Egyéb, jogszabály által előírt díjakból származó bevétel - eFt 3 Adatok*
109 Összes felhasználó 0,00
110 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
111 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
112 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
113 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
114 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
115 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
116 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
117 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
118 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
119 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
120 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)
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Sorszám Egyéb, a felhasználók felé számlázott tételekből származó bevétel - eFt 4 Adatok*
121 Összes felhasználó 0,00
122 ebből: lakossági fogyasztók 0,00
123 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)
124 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)
125 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)
126 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00
127 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)
128 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
129 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
130 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
131 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
132 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Felhasználók száma  - db 5 Adatok*
133 Összes felhasználó száma 0
134 ebből: lakossági fogyasztók száma 0
135 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)
136 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)
137 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)
138 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen 0
139 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)
140 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
141 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)
142 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
143 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
144 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

Felhasználók száma
Sorszám Megnevezés Adatok*

1 Felhasználók száma összesen
2 ebből: lakossági fogyasztók száma összesen
3 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)
4 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)
5 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)
6 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen
7 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)
8 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)
9 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

10 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)
11 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)
12 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

Nem tartalmazza a 17/2013. NFM rendelet szerinti különdíjas szolgáltatásokért fizetett összegeket, valamint az áfát.

5 Felhasználók száma (db):

Több fogyasztási hellyel rendelkező felhasználó esetén nem csatlakozási pontonként, hanem felhasználási helyenként kell a felhasználókat a 
fogyasztásuk alapján besorolni.

3 Az „Egyéb, jogszabály által előírt díjakból származó bevétel  (eFt)”:

Tartalmazza a felhasználók által fizetett azon díjakat, melyeket azok jogszabályi kötelezettség alapján fizetnek. Tehát itt kell feltüntetni az 
MSZKSZ-díjat, az importkorrekciós tényezőt és az energiaadót.
Nem tartalmazza az áfát.

4 Az „Egyéb, a felhasználók felé számlázott tételekből származó bevétel  (eFt)”:

Tartalmazza a felhasználók által fizetett olyan egyéb díjakat, amelyeket azok a szerződésük alapján, a földgázszolgáltatásért fizetnek (bonyolítási 
díj, stb.).

1. A felhasználókat az éves (várható) felhasználásuk alapján kell besorolni. Több fogyasztási hellyel rendelkező felhasználó esetén nem 
csatlakozási pontonként, hanem felhasználási helyenként kell a felhasználókat a fogyasztásuk alapján besorolni.
2. A táblázatban a kiszámlázott mennyiségekhez tartozó értékeket kell feltüntetni.

„A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználók adatai” és „A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül 

1 A „Molekuladíjból származó bevétel (eFt)”:

Tartalmazza a felhasználók által a földgázmolekuláért fizetett díjat. Amennyiben a kereskedő külön tételként számlázza az általa alkalmazott 
árrést, az is itt tüntetendő fel.

Nem tartalmazza a rendszerhasználat díját, az MSZKSZ-díjat, az energiaadót, a kereskedő és a felhasználó közti szerződésben meghatározott 
egyéb díjakat, valamint az áfát.

2 A „Rendszerhasználati díjból származó bevétel (eFt)”:

Tartalmazza a felhasználók által a rendszerhasználatért (részletesen: rendszerirányítási díj, szállítási kapacitásdíj, szállítási forgalmi díj, 
szagosítási díj, elosztási átalánydíj, elosztási alapdíj, elosztási kapacitásdíj, elosztási forgalmi díj, elosztási átszállítási díj, kitárolási díj, betárolási 
díj és tárolói kapacitásdíj) fizetett díjat.

Nem tartalmazza a földgázmolekuláért fizetett díjat, az MSZKSZ-díjat, az energiaadót, a kereskedő és a felhasználó közti szerződésben 
meghatározott egyéb díjakat, valamint az áfát.

Az adatszolgáltatás európai uniós rendeletben előírt, az EUROSTAT által gyűjtött, feldolgozott és rendszeresen közzétett adatok összeállításához 
szükséges információkat tartalmaz.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

Kitöltési útmutató



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3403

G680 - v3
Havi

Ssz. Földgáz felhasználók száma darab
1 Összes ellátott felhasználó száma
1/a ebből: lakossági fogyasztók száma

Ssz. Kintlévőségek* eFt
2 Kintlévőségek összesen, a hónap végén
3 ebből:  határidő belüli**
4 1-30 nap lejáratú
5 31-60 nap lejáratú
6 61-90 nap lejáratú
7 91-180 nap lejáratú
8 181-360 nap lejáratú
9 361 napon túli lejáratú

Lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

Késedelem időtartama 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 361 összesen
A hátralékos számlák száma (db)*** 0
A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)*** 0
A határidőn túli hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)*** 0

Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

Késedelem időtartama 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 361 összesen
A hátralékos számlák száma (db)*** 0
A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)*** 0
A határidőn túli hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)*** 0

Ssz. Megnevezés Mennyiség
16 A túlfizető felhasználók száma (db)*
16/a ebből: lakossági fogyasztók száma (db)*
17 Összes túlfizetés értéke (eFt)
17/b ebből: lakossági fogyasztók túlfizetésének értéke (eFt)

Az adott hónapban értékesített követelések**** Lakossági, Lakossági, 0-90 nap Lakossági, 91-180 Lakossági, 181-360 Lakossági, 361 
száma(darab) 0
értéke (ezer Ft) 0
értékesítés árbevétele (ezer Ft) 0

Az adott hónapban értékesített követelések**** Nem lakossági, Nem lakossági, 0- Nem lakossági, 91- Nem lakossági, Nem lakossági, 361 
száma(darab) 0
értéke (ezer Ft) 0
értékesítés árbevétele (ezer Ft) 0

"
A faktorálások között csak a végfelhasználói hátralékok faktorálását tüntessék fel, egyéb partnereik hátralékainak faktorálását ne.

A fogyasztói adatok munkalapon az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a hátralékos ügyfelek figyelembe vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám 
tekintetében. (Csak azokat az adósokat kérjük megadni mind darabszám, mind hátralék érték tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege hátralékot mutat)
* Nem tartalmazza a felhasználók, esetlegesen más szervezetek túlfizetéseit.

** Nem lejárt határidejű a tartozás amennyiben az Engedélyes már kiállította a számlát a felhasználó vagy egyéb szervezet számára, de a teljesítési határidő nem járt le a hónap utolsó napján (pl.: számla kiállításának időpontja a hónap 
25. napja, befizetésének határideje a következő hónap 6. napja és a a felhasználó/egyéb szervezet nem teljesítette a számlát, akkor az nem lejárt határidejűnek számít).
*** Az adatokat halmozásmentesen kell megadni, tehát minden felhasználót csak egyszer, a legrégebb óta fennálló tartozása szerint kell szerepeltetni.

Túlfizetések táblázat:

Az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a túlfizető ügyfelek figyelembe vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám tekintetében. (Csak azokat a túlfizetőket kérjük 
megadni mind darabszám, mind túlfizetés tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege pozitív egyenleget mutat)
Túlfizetés tipikus okai: profilos fogyasztó a számlázott felhasználásnál kevesebb földgázt fogyasztott, és az elszámolószámlán ez a túlfizetés jóváírásra került.

****A faktorált követelések száma az az értékesített számlák darabszámát mutassa.
Az adott hónapban értékesített követelések számánál, értékénél és az értékesítés árbevételénél csak az eladott követeléseket tüntessék fel, a behajtásra átadott követeléseket kérjük ne tüntessék fel.
Az értékhez a számlák összértékét kell beírni.
Az árbevételnél azt az összeget kell beírni, amit az értékesített számlákért kaptak.

A behajtásra átadott, de saját könyvekben számontartott kintlevőségeket is fel kell tüntetni az adatokban.

·         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 az Excel mező megjegyzésének (piros kis háromszög a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén 
nem lehetséges az Excel visszatöltése! Amennyiben a feltöltés Excelből nem akar megvalósulni, akkor először nézzék meg, hogy nem törlődött-e valamelyik Excel mezőből a megjegyzés. A táblázat 0-val való feltöltése során a ki nem 
töltendő mezők is felülírhatók, azokat az adattár nem importálja, így a számítások nem romlanak el.
A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:
1.       Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.
2.       Exportálják ki Excel-be az adatlapot a „Letöltés Excelbe” gombra kattintva. Minden kitöltendő számmező nulla értékkel töltődik fel.

3.       Töltsék ki az adatlap beviteli mezőit (sárga és világoszöld mezők) a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!). Ezen sablon már tartalmazza a munkát segítő számolódó cellákat. Ezen 
számolódó (kék) cellákat is felül tudják írni, azonban az adattár ezeket a számolódó értékeket nem innen az exportált sablonból veszi ki, hanem a rendszer számolja újra. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírását nem javasoljuk 
(az adatkitöltő sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték adódik, akkor kérjük, nézzék meg a beírt alapadatokat ismét. A felül nem írt számmezők az adattárba való feltöltésekor 0, értéket vesznek fel.
4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.
5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Az adatokat a beszámolási időszak utolsó napján fennálló állapotoknak megfelelően kell megadni.
A földgáz felhasználók számánál kérjük, hogy a szerződéses partnerek számát tüntessék fel, és ne a fogyasztási helyek számát.
A fogyasztók száma munkalap kintlevőségek táblában az Engedélyes összes kintlevőségét kell feltüntetni (azaz a felhasználók és más üzleti partnerek hátralékait).

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

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni. 

Hátralékok és túlfizetések

Nem lejárt 
határidejű 

kintlevőség**

Teljesítési határidőtől számítva

Nem lejárt 
határidejű 

kintlevőség**

Teljesítési határidőtől számítva

Faktorálás

Hátralékok és túlfizetések

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

Az adattári táblázat 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 webfelületen található „Letöltés Excelbe” gombhasználatával 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!) idemásolhatók.

teljesítésének határideje:

Hátralékok és túlfizetések
Az adatszolgáltatás
MEKH azonosítószáma:
gyakorisága:
jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 210/2021. (V. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és  zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar könnyű- és filmzenét számos nagy sikerű rajzfilm zenéje mellett táncdalokkal és örökzöld slágerekkel is 
gazdagító nagy ívű, sokoldalú zeneszerzői, illetve a jazz és a swing stílust népszerűsítő előadóművészi pályafutása, 
valamint négy évtizedes zenepedagógusi munkája elismeréseként
dr.  Deák Tamás zeneszerző, trombitaművész, az  egykori Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Jazz 
Tanszakának trombita- és zenekari gyakorlatvezető tanára, a Deák Big Band alapítója és vezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje  
polgári tagozata 

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. április 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 4.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01848-2/2021.
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A köztársasági elnök 211/2021. (V. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/412/3/2021. számú előterjesztésére – Biben Jenő 
(névmódosítás előtti neve: Biben Jevhenij Mihájlovics; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1978. április 12.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 8.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01263-3/2021.

A köztársasági elnök 212/2021. (V. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/614/3/2021. számú előterjesztésére – Roszoha István 
(névmódosítás előtti neve: Roszoha Sztepán Sztepánovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 
1976. november 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. április 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 13.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01371-3/2021.
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A köztársasági elnök 213/2021. (V. 12.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/615/3/2021. számú előterjesztésére – Nagy Izabella 
(névmódosítás előtti neve: Nagy Izabella Jozsefovna; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1970. március 13.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 21.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01372-3/2021.

A Kormány 1256/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a 2021. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa megrendezése érdekében szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megrendezze a 2021. évi Gyorsasági 

Kajak-Kenu Világkupát (a továbbiakban: Világkupa) Magyarországon;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Világkupa 

megrendezéséhez szükséges legfeljebb 90 045 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása 

érdekében – a 2. pontban meghatározott forrás terhére – 90 000 000 forint összegben a Szövetséggel támogatási 
jogviszony létesítéséről elszámolási, és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
költségvetési támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Világkupa lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Világkupa szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1257/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról

A Kormány a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósítása érdekében
 1.  egyetért a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és 

a  tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági társaságok profiltisztításával, melynek keretében 
a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett, a  személyszállítási 
közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó járműgyártási tevékenység, a  vasúti fővizsgákhoz 
szükséges javítási tevékenység, valamint az annak végzéséhez szükséges humán- és eszközerőforrások 2021. október 
1-jei fordulónappal a MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaságba áthelyezésre kerülnek;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.

 2.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a MÁV Zrt. és a tulajdonában álló vagy 
részvételével működő gazdasági társaságok által végzett
a) gyártási tevékenységek 1. pont szerinti átadásának módjára, az átadáshoz szükséges feltételek biztosítására,
b) a vasúti személyszállítási szolgáltatásokhoz szükséges üzemképes gördülőállomány biztosításával 

kapcsolatos tevékenységei tekintetében a  profiltisztítás alternatíváira, kitérve annak előnyeire, hátrányaira, 
szükséges feltételeire és hatásaira,

c) üzemszerű működés biztosításához szükséges karbantartási, a  vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási, 
gyártási, valamint az egyéb, a gördülőállomány biztosításával összefüggő tevékenységeinek megosztására

– a profiltisztítás eredményes, hatékony és gyors megvalósítása érdekében – készítsen költség-haszon elemzést is 
tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt, és annak eredményéről számoljon be a Kormány részére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1258/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a nyílt meteorológiai adatpolitika bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. a  meteorológiában rejlő nemzetgazdasági lehetőségek jobb kihasználásának elősegítése, az  időjárás-érzékeny 

gazdasági szektorok – különösen az agrárgazdaság – kockázatainak csökkentése, valamint az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságának növelése érdekében egyetért az  Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai adatainak 
és információinak a nemzetgazdaság és az állampolgárok számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tételével;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  érintett szektorokat vezető miniszterek bevonásával dolgozzon ki cselekvési 
tervet, amely beazonosítja az  ingyenessé váló adatok felhasználásának irányát és helyét, továbbá intézkedéseket 
tartalmaz ezen adatok felhasználásának ösztönzésére;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2021. december 31.

 3. felhívja az agrárminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a honvédelmi miniszter, valamint 
a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – vizsgálja felül a  repülésmeteorológiai 
szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.) KTM–KHVM–HM  együttes rendeletet, és 
tegyen javaslatot annak módosítására.

Felelős: agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
honvédelmi miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1259/2021. (V. 12.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyar Falu Program céljaival összhangban
 1. egyetért

a) a Felsőcsatár, belterület 131/9 helyrajzi számú, természetben a  9794 Felsőcsatár, Petőfi utca 9/B szám alatt 
található közösségi ház Felsőcsatár Község Önkormányzata általi felújításával,

b) a Felsőcsatár, belterület 136 helyrajzi számú kivett temető Felsőcsatár Község Önkormányzata általi 
felújításával,

c) a Narda, belterület 179 helyrajzi számú, természetben a 9793 Narda, Kossuth utca 179. szám alatt található 
kivett temető Narda Község Önkormányzata általi felújításával;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a  18. Községi 
önkormányzatok fejlesztési célú támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pontban meghatározott célok megvalósítása 

érdekében 89 950 866 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása cím 1.  melléklet 
szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pontban meghatározott támogatási célokra, a  3.  pont szerint 

átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  1.  melléklet szerinti önkormányzatok (a  továbbiakban együtt: Önkormányzatok) részére 
támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okiratok alapján;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okiratok kiadását 
követően folyósítsa az Önkormányzatok részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1259/2021. (V. 12.) Korm. határozathoz

Alcímszám Alcímnév Támogatási összeg (forint) Támogatási cél

1.
Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi 

ház és ravatalozó felújításának támogatása
59 988 081

közösségi ház, ravatalozó 
felújítása

2.
Narda Község Önkormányzata ravatalozó 

felújításának támogatása
29 962 785 ravatalozó felújítása
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2. melléklet az 1259/2021. (V. 12.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

18 Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása
391928 1 Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi ház és ravatalozó felújításának támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 988 081
391939 2 Narda Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29 962 785
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -89 950 866

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -89 950 866

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 89 950 866 89 950 866

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Kormány 1260/2021. (V. 12.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében 
meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő 
benyújtásához való hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
 1. a  VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, Az  erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
1.1. a  Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 

a Gyulaj Zrt. területén 2021/1. rész”,
1.2. az  IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítások és intenzíven terjedő 

idegenhonos fafajok visszaszorítása az IPOLY ERDŐ Zrt. területén”,
1.3. a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Szerkezetátalakítás 2021”,
1.4. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Idegenhonos állományok őshonosakká 

alakítása a Kisalföld állami tulajdonú erdeiben 2021-ben”,
1.5. a  Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Tarvágást követő teljes erdőszerkezet-átalakítás és 

kiegészítő intézkedései a Mecsekerdő Zrt. területén”,
1.6. a  NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „NYÍRERDŐ  Zrt. – Erdőszerkezet-

átalakítás a 2021. évben”,
1.7. a  Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőállományok természetességi állapotának 

javítása érdekében tervezett beavatkozások a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelt területein”,
1.8. a  SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Tarvágást követő teljes 

erdőszerkezet-átalakítás”
című támogatási kérelmet benyújtsa;

 2. a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra
2.1. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Alsó-Duna menti erdei genetikai 

értékek 2021. évi megőrzése a Gemenc Zrt. erdőgazdálkodási területén”,
2.2. a  Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások 

megőrzése a Gyulaj Zrt. területén 2021”,
2.3. a  Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „A Pilisi Parkerdő  Zrt. bejegyzett 

génrezervátumainak fenntartási tevékenysége”
című támogatási kérelmet benyújtsa;

 3. a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra
3.1. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Alsó-Duna menti erdei genetikai 

értékek 2021-ben megtervezett fejlesztése a Gemenc Zrt. erdőgazdálkodási területén”,
3.2. a  Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások 

fejlesztése a Gyulaj Zrt. területén V. rész”,
3.3. a  Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „A Pilisi Parkerdő  Zrt. génmegőrzési 

tevékenységének folytatása a Gödöllői-dombság területén”,
3.4. a  Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Cser magtermelő törzsállomány kialakítása 

a Vérteserdő Zrt. területén”
című támogatási kérelmet benyújtsa;

 4. a  VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, Az  erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása című, 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
4.1. a  Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok helyreállítása a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. területén”,
4.2. a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok helyreállítása a DALERD Zrt. területén”,
4.3. a  Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „2019–2020.  évi erdőkárok 

helyreállítása az Alsó-Duna mentén a Gemenc Zrt. erdőgazdálkodási területén”,
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4.4. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása a Gyulaj Zrt. területén 2021”,

4.5. a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőkár helyreállítás 2021”,
4.6. a  Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „A 2020-ban bekövetkezett erdőkárok 

helyreállítása a Kisalföld állami tulajdonú erdeiben”,
4.7. a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „NYÍRERDŐ Zrt. – Erdőkár helyreállítás 

a 2021. évben”,
4.8. a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „2020. évben keletkezett biotikus és abiotikus károk 

helyreállítása a Pilisi Parkerdő Zrt. erdeiben”,
4.9. a Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „2020. évi abiotikus károk felszámolása a Vérteserdő Zrt. 

területén”
című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1261/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Csillebérci Üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezéséhez, a magánutak köztulajdonba vételéhez és 
a kapcsolódó utak megépítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Csillebérci 

Üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezésére vonatkozóan;
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2021. november 30.

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg a Csillebérci Üdülőtelepen található magánutak 
köztulajdonba vételének lehetőségét;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2021. november 30.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a  Csillebérci Üdülőtelepen az  utak 
megépítésének négyéves időtartamra vonatkozó ütemezése iránt;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2021. november 30.

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Csillebérci Üdülőtelep tulajdonviszonyai rendezésének, illetve az  utak megépítésének 
ütemezéséről és azok forrásigényéről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2022. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1262/2021. (V. 12.) Korm. határozata
lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Ukrajnába történő 
szállításáról

A Kormány
 1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állam tulajdonában 

álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének 
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi 
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII.  29.) Korm. rendelet 2.  §-a alapján 
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt 
az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete részére, a  COVID-19 világjárvánnyal szembeni szövetségesi erőfeszítések 
támogatása céljából;

 2. felhívja a  belügyminisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
az  1.  melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az  Országos Kórházi Főigazgatóság felé 
az átadás végrehajtása érdekében;

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  eszközök Ukrajnába szállítása és az  átadás-átvétel 

megvalósítása céljából vegye fel a  kapcsolatot a  kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az  átadás-átvétel 
megvalósításáról a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, a 2. pont szerint.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1262/2021. (V. 12.) Korm. határozathoz

Lélegeztetőgépek

A B

Sorszám Gyári szám

1. SH300SLASTCE20051435

2. SH300SLASC4E2005853

3. SH300SLASTCE20051444

4. SH300SLABC3CE2006014

5. SH300SLACRCE2006716

6. SH300SLASTCE20051225

7. SH300SLACTE20051096

8. SH300SLASTCE20051259

9. SH300SLASRCE2006419

10. SH300SLASTCE20051270



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	87.	szám 3413

A Kormány 1263/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei Falugazdász Program működési bővítéséről

A Kormány
 1.  a  Kárpát-medencei magyar gazdák szülőföldön való boldogulása érdekében egyetért a  Falugazdász Program 

folytatásával;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – az  agrárminiszter 

bevonásával – gondoskodjon 343 360 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – az  agrárminiszter 

bevonásával – a 2022. évtől gondoskodjon évi 343 360 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a központi 
költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet Kárpát-medencei Falugazdász Program működését finanszírozó 
előirányzatán.

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1264/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Magyar–Üzbég Startup Programról

A Kormány a  magyar és üzbég innovatív vállalkozások együttműködésének támogatása, ezáltal a  magyar vállalkozások 
fejlődésének, piacaik visszaszerzésének és új piacokon történő térnyerése érdekében
 1. egyetért a Magyar–Üzbég Startup Program elindításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon  

a  Magyar–Üzbég Startup Program működéséhez, valamint a  program lebonyolításához szükséges források 
biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása cím javára 6 000 000 forint,

b) a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
7.  Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális, határon túli és 
egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok javára 1 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg;
Felelős: pénzügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. június 1.

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban biztosított többletforrás terhére 
a Magyar–Üzbég Startup Program meghirdetéséről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. június 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1265/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesülése érdekében egyetért a  00186 Róma, 

Via Giulia 1. szám alatt található Collegium Hungaricum Róma elhelyezését biztosító ingatlan teljes körű felújítására 
irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás), annak előkészítésével, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;

 2. a Beruházás előkészítőjének kormányzati felelőseként a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója a Külgazdasági és Külügyminisztérium legyen;
 4. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 

(2)  bekezdés b), c), f ), g), m), n), o) és p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira a  2021. évben 234 782 650 forint,  
a  2022. évben 623 434 890 forint, a  2023. évben 98 913 060 forint költségvetési forrást biztosít azzal,  
hogy az előkészítési fázisokat 2023. március 1. napjáig kell megvalósítani;

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
234 782 650 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára, 
elszámolási és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében:
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2023. július 1.

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás 
előkészítéséhez
a) a 2022. évben 623 434 890 forint,
b) a 2023. évben 98 913 060 forint
biztosításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 7.  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének bemutatásával, valamint a  létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni, vagyonkezelői és üzemeltetői jogviszonyairól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1265/2021. (V. 12.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -234 782 650

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K6 Beruházások 234 782 650
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 234 782 650
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos 234 782 650  
egyéb: azonnal 234 782 650

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1266/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztéséről

A  Kormány hazánk természeti értékeinek környezetbarát, fenntartható módon történő bemutatása, valamint az  aktív- és 
ökoturisztikai attrakciók fejlesztése érdekében
 1. egyetért a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztésével (a továbbiakban: fejlesztés);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  agrárminiszter bevonásával gondoskodjon a  fejlesztés megvalósításához 

a  2021.  évben 300  706  250  forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XII.  Agrárminisztérium fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Környezet- és természetvédelmi feladatok alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: 2021. szeptember 15.
 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  2022.  évben 548  093  750  forint rendelkezésre állásáról és 

elkülönítéséről a 2022. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy az agrárminiszter a fejlesztés azonnali megkezdése érdekében a 2021–2022. években legfeljebb 
848  800  000  forint összegben kötelezettséget vállaljon a  XII. Agrárminisztérium fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Környezet- és természetvédelmi feladatok alcím terhére;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az  agrárminisztert, hogy – az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon 
a fejlesztés megvalósításáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakmai közreműködésével.

Felelős: agrárminiszter 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1267/2021. (V. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló 
vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között 
az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 
8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az  Afrikai-eurázsiai vándorló 

vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között 
az  Afrikai-eurázsiai vándorló madarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8.  ülésének 
megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;
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 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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