
Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

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

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

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

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

megadni. 

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

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

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

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

Villamos energia szállítás átviteli hálózaton V410 - v5 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott 

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

Az elosztók, a felhasználók vagy megbízottai által befizetett 

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

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

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

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

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

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

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási és 

átadási pontok határmetszékenként
V431 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási és 

átadási pontok és a nemzetközi menetrend 

határmetszékenként

V432 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Villamos energia határon keresztül történő szállításával 

kapcsolatos adatok
V433 - v8 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-ig kell megadni.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA) V434A2 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Havi aukció V434B - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

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

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

 HUPX ID mérlegkör határkeresztező menetrendjei V438 - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

Villamosenergia-ipari adatok (A) V440A - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni. 

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

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

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

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

csúcsidőben
V451C - v13 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek göngyölt 

bruttó villamosenergia-termelése és import-export forgalom
V451D - v13 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

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

Az átviteli hálózat jellemző feszültségértékei V451F - v3 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és 

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

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek 

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - átadási 

pontok
V453 - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői nettó 

menetrendi adatok
V453A - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

        Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi nettó 

mérési adatok
V453B - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Szumma hazai termelői nettó menetrendi adatok V453C - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

Szumma hazai termelői nettó mérési adatok V453D - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

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

1. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez



Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - terven kívüli 

energia elszámolása
V454 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

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

megadni. 

VER napi teljesítőképesség adatai V461 - v5 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

Havi nettó rendszermérleg V463 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

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

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

Elosztói mérlegkör fogyasztás és maradékgörbe teljesülésének 

havi összege
V473 - v1 Havi A tárgyidőszakot követő hónap 15. napja.

Hatályba lépő KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező 

termelők adatai
V480K - v2 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

Hatályba lépő Prémium támogatási szerződéssel rendelkező 

termelők adatai
V480PT - v2 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

MAVIR tartozásmentességi nyilatkozat V481H - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10-ig kell megadni.

KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők 

értékesítési adatai
V481K - v2 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők 

értékesítési adatai
V481PT - v2 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek 

teljesítőképesség adatai
V483D - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 10.napjáig kell megadni.

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek elszámolási 

adatai
V483E - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

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

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként FEL irányba
V486A - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként LE irányba
V486B - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként POZITÍV (FEL) irányba  - Intraday
V486C - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3.nap 17h00-ig  kell megadni

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

szereplőnként NEGATÍV (LE) irányba - Intraday
V486D - v1 Napi Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3.nap 17h00-ig  kell megadni

Rendszerszintű szolgáltatások - FEL irányú igénybevétel piaci 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - LE irányú igénybevétel piaci 

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

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási 

szolgáltatások tender eredményeiről - FEL
V490A - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási 

szolgáltatások tender eredményeiről - LE
V490B - v1 Napi Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.



V400 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (VET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe

9 irányítószám

10 település

11 utca, házszám

12 Engedélyes levelezési címe:

13 irányítószám

14 település

15 utca, házszám

16 Engedélyes központi telefonszáma

17 Vezető

18 családi neve

19 utóneve

20 beosztása

21 titulusa

22 telefonszáma

23 faxszáma

24 e-mail címe

25 Elsődleges kapcsolattartó

26 neve

27 beosztása

28 vezetékes telefonszáma

29 mobilszáma

30 faxszáma

31 e-mail címe

32 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

33 Engedélyes számlázási címe:

34 irányítószám

35 település
36 utca, házszám

Rendszerirányítói engedélyes törzsadatlapja

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

teljesítésének határideje:
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

38 cég pontos, teljes neve

39 cég levelezési címe 

40 irányítószám

41 település 

42 utca, házszám 

43 A kapcsolattartó 

44 családi neve

45 utóneve

46 beosztása

47 titulusa

48 vezetékes telefonszáma

49 mobilszáma

50 faxszáma
51 email címe

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

52 Ha van Igazgatóság Elnöke

53 családi neve

54 utóneve

55 beosztása

56 titulusa

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

58 levelezési címe 

59 irányítószám

60 település 
61 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

62 Ha van Felügyelőbizottság Elnöke

63 családi neve

64 utóneve

65 beosztása

66 titulusa

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

68 levelezési címe 

69 irányítószám

70 település 
71 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

73 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)
74 Engedélyes előző rövid neve



MEKH azonosítószáma: V401 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V401t - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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)

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V402 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással
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Negyedéves

Elosztás

bevétel/ráfordítás

1 I. Értékesítés nettó árbevétele

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

3 I/2. Rendszerszintű szolgáltatások díja

4 I/3. Bevétel kiegyenlítő energia elszámolásból

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

6 I/5. Egyéb árbevétel

7 II. Aktivált saját teljesítmények

8 III. Anyagjellegű ráfordítások

9 III/1. Anyagköltség

10 ebből: átviteli hálózat veszteségének beszerzése

11 III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 ebből: átviteli hálózat karbantartása idegen kivitelezésben

13 távközlési szolgáltatások

14 átviteli célú hálózati elemek után továbbosztott díj

15 III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

16 ebből: CBT/ITC befizetés

17 III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

18 ebből: rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (kapcsolt vállalkozásoktól)

19 rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (egyéb vállalkozásoktól)

20 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (kapcsolt vállalkozásoktól)

21 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (egyéb vállalkozásoktól)

22 átviteli hálózat veszteségének beszerzése

23 IV. Személyi jellegű ráfordítások

24 V. Értékcsökkenési leírás

25 VI. Egyéb bevételek

26 ebből: céltartalék felhasználása

27 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésből

28 értékvesztés visszaírása

29 VII. Egyéb ráfordítások

30 ebből: értékvesztések

31 kártérítés a hálózat hibája miatt

32 iparűzési adó

33 közműadó

34 egyéb adók

35 céltartalék képzés

36 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak értéke

37 selejtezés, terven felüli ÉCS

38 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

39 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

40 ebből: kapott osztalék

41 árfolyamnyereség

42 kapott kamat

43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

44 ebből: árfolyamveszteség

45 fizetett kamat

46 B Pénzügyi műveletek eredményei

47 C. Adózás előtti eredmény

48 1 Kintlévőségek összesen, a negyedév végén

49 2 ebből: határidőn belüli

50 3 1-30 nap lejáratú

51 4 31-60 nap lejáratú

52 5 61-90 nap lejáratú

53 6 91-180 nap lejáratú

54 7 181-360 nap lejáratú

55 8 361 napon túli lejáratú és behajthatatlan

Kiegészítés

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Sorszám Megnevezés
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3
eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5
eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

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

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

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

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

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

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

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

csak egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.

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

Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



MEKH azonosítószáma: V406 - 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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Havi

Sorszám Megnevezés Aktuális havi adatok

1 Átviteli hálózatba betáplált, elszámolási mérési pontokon mért villamos energia összesen

2    ebből: 750 kV-on betáplált

3             400 kV-on betáplált

4             220 kV-on betáplált

5             132 kV-on betáplált*

6             132 kV alatti feszültségszinten betáplált*

7 Villamosenergia-termelők által az átviteli hálózatba  betáplált villamos energia összesen

8    ebből: Kiserőművek által az átviteli hálózatba betáplált villamos energia összesen

9 Határkeresztezéseken az átviteli hálózatba betáplált villamos energia összesen

10 Egyéb csatlakozási ponton az átviteli hálózatba betáplált villamos energia összesen

11 Átviteli hálózatból kiadott, elszámolási mérési pontokon mért villamos energia összesen

12    ebből: 750 kV-on kiadott

13             400 kV-on kiadott

14             220 kV-on kiadott

15             132 kV-on kiadott*

16             132 kV alatti feszültségszinten kiadott*

17 Átviteli hálózatból elosztóhálózatba kiadott villamos energia összesen (szaldó érték)

18    ebből: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatába kiadott (szaldó érték)

19             NKM Áramhálózati Kft. hálózatába kiadott (szaldó érték)

20             E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatába kiadott (szaldó érték)

21             ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. hálózatába kiadott (szaldó érték)

22             ÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózatába kiadott (szaldó érték)

23             E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. hálózatába kiadott (szaldó érték)

24 Felhasználóknak átviteli hálózatból kiadott villamos energia összesen

25 Az átviteli hálózatból villamosenergia-termelőknek kiadott villamos energia összesen

26    ebből: Az átviteli hálózatból kiserőműveknek kiadott villamos energia összesen

27 Határkeresztezéseken az átviteli hálózatból kiadott villamos energia összesen

28 Átviteli hálózati veszteség

29             ebből: átviteli rendszerirányító saját felhasználása összesen

Kitöltési útmutató

Az űrlapon szereplő adatokat kWh-ban kell megadni.

A nem definiált fogalmakat a 2007. évi LXXXVI. törvényben (VET) meghatározottak szerint kell érteni.

7: Az átviteli hálózatra csatlakozó, rendszerszintű koordinációba bevont termelők és villamosenergia-

tárolók által az átviteli hálózatra kiadott villamos energia mennyisége.

8: Az átviteli hálózatra csatlakozó, rendszerszintű koordinációba bevont, 50MW-nál kisebb teljesítményű 

termelők és villamosenergia-tárolók által az átviteli hálózatra kiadott villamos energia mennyisége.

17: Az átviteli hálózatból elosztóhálózatra átadott, illetve elosztóhálózatból átvett villamos energia 

különbsége. 

25: Az átviteli hálózatra csatlakozó, rendszerszintű koordinációba bevont termelők és villamosenergia-

tárolók számára az átviteli hálózatból kiadott villamos energia mennyisége.

26: Az átviteli hálózatra csatlakozó, rendszerszintű koordinációba bevont, 50MW-nál kisebb 

teljesítményű termelők és villamosenergia-tárolók számára az átviteli hálózatból kiadott villamos energia 

mennyisége.

28: Lásd bővebben: MAVIR Üzemi Szabályzat 10.2 rész.

29: TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADAT!  A MAVIR alállomásokon található berendezések és épületek 

üzemeltetéséhez szükséges villamos energia, mely része az átviteli hálózati veszteségnek.

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

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

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

teljesítésének határideje:

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

Villamos energia szállítás átviteli hálózaton

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Nemzetgazdasági ágak* Nemzetgazdasági ágak
Mennyiség 

(MWh)

Fogyasztók 

száma (db)

1
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

A

2 Bányászat, kőfejtés B

3 Feldolgozóipar C

4
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás
D

5
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, -kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződés-

mentesítés, egyéb hulladékkezelés

E

6 Építőipar F

7 Kereskedelem, gépjárműjavítás G

8 Szállítás, raktározás H

9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás I

10 Információ, kommunikáció J

11 Pénzügyi, biztosítási tevékenység K

12 Ingatlanügyletek L

13
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

M

14
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység
N

15
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás
O

16 Oktatás P

17 Humán-egészségügyi, szociális ellátás Q

18 Művészet,szórakoztatás, szabad idő R

19 Egyéb szolgáltatás S

20 Területen kívüli szervezetek U

21 Lakossági fogyasztók**

22 Egyéb fogyasztók

23
Felhasználóknak átadott összes villamos 

energia***

*** Meg kell egyeznie a V411-es számú adatlap megfelelő, 22-as sorkód alatti, "Felhasználóknak átadott 

villamosenergia összesen" elnevezésű sorának értékével.

teljesítésének határideje:

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

Kitöltési útmutató

* A felhasználókat a "TEÁOR 2008" szerinti ágazati osztályozás alapján kérjük besorolni.

** Itt a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 3. § 43. pontja szerinti lakossági fogyasztók részére 

átadott mennyiséget kell megadni.

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

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott villamos energia ágazati bontása

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Elosztóhálózatra történő 

betáplálás / vételezés 

átviteli hálózatból

Átviteli díj összesen 

(peremországi nélkül)

Peremországi be- és 

kiszállítás mennyisége

Peremországi be- és 

kiszállítás után fizetett 

átviteli díjból eredő 

bevétel

Átviteli díj többlet bevétel Átviteli díj visszaosztás

MWh eFt MWh eFt eFt eFt

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása 

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

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nem nagyobb

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nagyobb

Összesen

teljesítésének határideje:

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

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Adott hónap

1 E.ON ÉDÁSZ Zrt.

2 ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3 E.ON DÉDÁSZ Zrt.

4

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A Céginformációs Szolgálat 

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

5 ELMŰ Hálózati Kft.

6 E.ON TITÁSZ Zrt.

7 MOL Nyrt.

8 AUDI Kft.

9 Összesen

teljesítésének határideje:

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

Nettó villamosenergia-fogyasztás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév

1 Nagyfeszültségű szabadvezeték- és kábelvezeték összesen

2 Nagyfeszültségű szabadvezeték összesen

3 ebből:750 kV szabadvezeték

4 400 kV szabadvezeték

5 220 kV szabadvezeték

6 132 kV szabadvezeték*

7 Nagyfeszültségű  kábelvezeték összesen

8 ebből:132 kV kábelvezeték*

9 Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

10 Középfeszültségű szabadvezeték összesen

11 ebből:35 kV szabadvezeték

12 20 kV szabadvezeték

13 10 kV szabadvezeték

14 10-1 kV szabadvezeték

15 Középfeszültségű  kábelvezeték összesen

16 ebből:35 kV kábelvezeték

17 30 kV kábelvezeték

18 20 kV kábelvezeték

19 10 kV kábelvezeték

20 10-1 kV kábelvezeték

21 Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

22 Kisfeszültségű szabadvezeték

23 ebből: 0,4 kV szabadvezeték

24 0,4 kV önálló közvilágítási szabadvezeték

25 Kisfeszültségű kábelvezeték

26 ebből:0,4 kV kábelvezeték

27 0,4 kV önálló közvilágítási kábelvezeték

28 Szabad és kábelvezeték összesen

29 Szabadvezeték összesen
30 Kábelvezeték összesen

Fogalmak

gyakorisága:

jogcíme:

* 2017.01.01-től a MAVIR űrlapokon a korábbi 120 kV-os kategória 132 kV-os megnevezéssel szerepel, mivel a MAVIR Zrt. az Üzemi Szabályzatban - az európai sztenderdeknek való megfelelés érdekében - átnevezte 

ezt a feszültségszintet. Az adott sor adattartalma (fizikai értelemben) nem változott.

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

Vezetékhossz: nyomvonalhossz, vagy azonos nyomvonalban elhelyezett több rendszerű szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, földkábel) esetén minden egyes rendszerének középvonalára vonatkoztatott 

függőleges vetület hossza.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

teljesítésének határideje:

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

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Sorszám Megnevezés
Nyomvonalhossz Vezetékhossz

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:
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Éves

Sorszám Megnevezés
Hálózat hossz az év 

végén (km)

1 Nagyfeszültségű hálózat

2 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

3 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

4 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

5 Középfeszültségű hálózat

6 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

7 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

8 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

9 Kisfeszültségű hálózat

10 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

11 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

12 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

Az űrlapon nyomvonalhossz adatokat kell megadni.

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, földkábel) középvonalára vonatkoztatott 

függőleges vetület hossza.

teljesítésének határideje:

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

Villamos-hálózatok  év végi nyomvonal-hossza (B)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Beruházások*
Aktuális jelentési évre 

vonatkozó adatok (eFt)

1 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű hálózati beruházások összesen

2 Engedélyesi forrás összesen

3    ebből: saját forrás

4                  bankhitel

5 Nem engedélyesi források összesen**

6    ebből: rendszerhasználói befizetés***

7                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

8                  egyéb

9 Tárgyévben befejezett (aktivált) hálózati beruházások  összesen

10 Engedélyesi forrás összesen

11    ebből: saját forrás

12                  bankhitel

13 Nem engedélyesi források összesen**

14    ebből: rendszerhasználói befizetés***

15                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

16                  egyéb

17 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű rendszerirányítási beruházások összesen

18 Engedélyesi forrás összesen

19    ebből: saját forrás

20                  bankhitel

21 Nem engedélyesi források összesen**

22    ebből: rendszerhasználói befizetés***

23                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

24                  egyéb

25 Tárgyévben befejezett (aktivált) rendszerirányítási beruházások összesen

26 Engedélyesi forrás összesen

27    ebből: saját forrás

28                  bankhitel

29 Nem engedélyesi források összesen**

30    ebből: rendszerhasználói befizetés***

31                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

32                  egyéb

33 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházások összesen

34 Engedélyesi forrás összesen

35    ebből: saját forrás

36                  bankhitel

37 Nem engedélyesi források összesen**

38    ebből: rendszerhasználói befizetés***

39                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

40                  egyéb

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

42 Engedélyesi forrás összesen

43    ebből: saját forrás

44                  bankhitel

45 Nem engedélyesi források összesen**

46    ebből: rendszerhasználói befizetés***

47                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

48                  egyéb

49 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű egyéb beruházások összesen

50 Engedélyesi forrás összesen

51    ebből: saját forrás

52                  bankhitel

53 Nem engedélyesi források összesen**

54    ebből: rendszerhasználói befizetés***

55                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

56                  egyéb

57 Tárgyévben befejezett (aktivált) egyéb beruházások összesen

58 Engedélyesi forrás összesen

59    ebből: saját forrás

60                  bankhitel

61 Nem engedélyesi források összesen**

62    ebből: rendszerhasználói befizetés***

63                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

64                  egyéb

Egyéb beruházás

Kitöltési útmutató

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

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

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

Átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházás

Beruházások

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Hálózati beruházás

Rendszerirányítási beruházás



V425 - v1

Éves

Sorszám db MVA

2 Nagyfeszültség/nagyfeszültség
3 Nagyfeszültség/középfeszültség
4 Középfeszültség/középfeszültség
5 Középfeszültség/kisfeszültség
6 Összesen

8 Nagyfeszültség/nagyfeszültség
9 Nagyfeszültség/középfeszültség
10 Középfeszültség/középfeszültség
11 Középfeszültség/kisfeszültség
12 Összesen

teljesítésének határideje:
        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell 

megadni.

Beépített transzformátorok

December 31-én üzemben lévő transzformátorok

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

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés *

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

Erőművek okozta fogyasztáskiesés

Erőművi üzemzavarokból fakadó kiesések.

Nagyfeszültségű átviteli hálózat

A MAVIR hatáskörébe tartozó >120kV-os hálózat.

Középfeszültségű átviteli hálózat

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

teljesítésének határideje:

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

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

energia

Kiesés a szállított villamos 

energia 0/00-ében

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

A villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok 
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

Ukrajna Románia Szerbia

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

Horvátország Szlovénia

teljesítésének határideje:

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

Sorkód
Elszámolási mérési 

időintervallum 

Ausztria Szlovákia

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási és átadási pontok határmetszékenként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

Ukrajna Románia Szerbia

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

Horvátország Szlovénia

teljesítésének határideje:

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

Sorkód
Elszámolási mérési 

időintervallum 

Ausztria Szlovákia

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

1 egyeztetett beszállítás

2 Szabolcsbáka-Zahidnoukrainska 750 KV

3 Szabolcsbáka-Mukachevo 400 KV

4 Tiszalök-Mukachevo 220 KV

5 Kisvárda-Mukachevo 220 KV

6 Ukrán mért összesen

7 import áramlás eltérés

8 egyeztetett beszállítás

9 Göd-Levice 400 KV
10 Győr-Gabcikovo 400 KV
11 Sajóivánka-Rimavská Sobota 400 kV
12 Gönyü-Gabcikovo 400 kV
13 Gönyü- Veľký Ďur 400 kV

14 Szlovák mért összesen

15 import áramlás eltérés

16 egyeztetett beszállítás

17 Sándorfalva-Arad 400 KV

18 Békéscsaba-Nadab 400 KV

19 Román mért összesen

20 import áramlás eltérés

21 egyeztetett beszállítás

22 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

23 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

24 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

25 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

26 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

27 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

28 Horvát mért összesen

29 import áramlás eltérés

30 egyeztetett beszállítás

31 Sándorfalva-Subotica 400 KV

32 Szerb mért összesen

33 import áramlás eltérés

34 egyeztetett beszállítás

35 Győr-Zurndorf 400 KV

36 Győr-Wien Südost 220 KV

37 Győr-Neusiedl 220 KV

38 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

39 Osztrák mért összesen
40 import áramlás eltérés

teljesítésének határideje:

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

Az országba szállított villamos energia menetrendi és mért adatok

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék

Osztrák metszék

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

Villamos energia határon keresztül történő szállításával kapcsolatos adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

41 egyeztetett kiszállítás

42 Szabolcsbáka-Zahidnoukrainska 750 KV

43 Szabolcsbáka-Mukachevo 400 KV

44 Tiszalök-Mukachevo 220 KV

45 Kisvárda-Mukachevo 220 KV

46 Ukrán mért összesen

47 export áramlás eltérés

48 egyeztetett kiszállítás

49 Göd-Levice 400 KV

50 Győr-Gabcikovo 400 KV

51 Sajóivánka-Rimavská Sobota 400 kV

52 Gönyü-Gabcikovo 400 kV

53 Gönyü- Veľký Ďur 400 kV

54 Szlovák mért összesen

55 export áramlás eltérés

56 egyeztetett kiszállítás

57 Sándorfalva-Arad 400 KV

58 Békéscsaba-Nadab 400 KV

59 Román mért összesen

60 export áramlás eltérés

61 egyeztetett kiszállítás

62 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

63 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

64 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

65 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

66 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

67 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

68 Horvát mért összesen

69 export áramlás eltérés

70 egyeztetett kiszállítás

71 Sándorfalva-Subotica 400 KV

72 Szerb mért összesen

73 export áramlás eltérés

74 egyeztetett kiszállítás

75 Győr-Zurndorf 400 KV

76 Győr-Wien Südost 220 KV

77 Győr-Neusiedl 220 KV

78 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

79 Osztrák mért összesen

80 export áramlás eltérés

* 2017.01.01-től a MAVIR űrlapokon a korábbi 120 kV-os kategória 132 kV-os megnevezéssel szerepel, mivel a MAVIR Zrt. az Üzemi Szabályzatban - az 

európai sztenderdeknek való megfelelés érdekében - átnevezte ezt a feszültségszintet. Az adott sor adattartalma (fizikai értelemben) nem változott.

2021.04.01.-től a  Lenti-Nedeljanec  132 kV és Siklós-Donji Miholjac 132 kV-os távezetékek menetrend és mérési adatai a nemzetközi elszámolás 

részei; a horvát metszék szaldó részeit képezik. Az új szlovák-magyar távvezetékek Sajóivánka-Rimavská Sobota 400 kV, Gönyü-Gabcikovo 400 kV,  

Gönyü - Veľký Ďur  400 kV üzembehelyezési programja szerint 2021.03.29-től kerülnek bekapcsolásra.

Osztrák metszék

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék

Az országból kiszállított villamos energia menetrendi és mért adatok
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Napi

Üzleti nap

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

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

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

HU - > UA határmetszék (Adatlap HUUA)

UA - > HU határmetszék (Adatlap UAHU)

Kitöltési útmutató

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

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V434B - v3

Havi

Határmetszék Piac Termék Árazási eljárás Pénznem Üzleti intervallum
TTC 

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

ATC 

(MW)
Ajánlatbeadás határideje

Igényelt érték 

(MW)

Kiosztott kapacitásjog 

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

Elszámoló ár 

(EUR/MW)
Bevétel (EUR)

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Havi aukció

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V436 - v3

Napi

Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Horvátország Összesen

Teljeskörű engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Korlátozott engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Nemzetközi kisegítések 

(nem kereskedelmi célú szállítások)

Összesen

* APG->MAVIR iránybam bejelentett menetrendek összege.

** MAVIR->APG irányban bejelentett menetrendek összege.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

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

Kitöltési útmutató

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

        Határkeresztező forgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



MEKH azonosítószáma: V437 - v2

gyakorisága: Havi

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Aktuális hónap 

(EUR)
Befizetés

Bevétel
Szaldó

ITC elszámolás

Az adatszolgáltatás

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

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hetedik hónap végéig kell megadni. 



Az adatszolgáltatás

V438-v1

Napi

NORA000 NORA001 NORA002 NORA003 NORA004 NORA005 NORA006 NORA007 NORA008 NORA009 NORA010 NORA011 NORA012 NORA013 NORA014 NORA015

00:00 - 00:15 00:15 - 00:30 00:30 - 00:45 00:45 - 01:00 01:00 - 01:15 01:15 - 01:30 01:30 - 01:45 01:45 - 02:00 02:00 - 02:15 02:15 - 02:30 02:30 - 02:45 02:45 - 03:00 03:00 - 03:15 03:15 - 03:30 03:30 - 03:45 03:45 - 04:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA016 NORA017 NORA018 NORA019 NORA020 NORA021 NORA022 NORA023 NORA024 NORA025 NORA026 NORA027 NORA028 NORA029 NORA030 NORA031

04:00 - 04:15 04:15 - 04:30 04:30 - 04:45 04:45 - 05:00 05:00 - 05:15 05:15 - 05:30 05:30 - 05:45 05:45 - 06:00 06:00 - 06:15 06:15 - 06:30 06:30 - 06:45 06:45 - 07:00 07:00 - 07:15 07:15 - 07:30 07:30 - 07:45 07:45 - 08:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA032 NORA033 NORA034 NORA035 NORA036 NORA037 NORA038 NORA039 NORA040 NORA041 NORA042 NORA043 NORA044 NORA045 NORA046 NORA047

08:00 - 08:15 08:15 - 08:30 08:30 - 08:45 08:45 - 09:00 09:00 - 09:15 09:15 - 09:30 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 10:30 10:30 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 12:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA048 NORA049 NORA050 NORA051 NORA052 NORA053 NORA054 NORA055 NORA056 NORA057 NORA058 NORA059 NORA060 NORA061 NORA062 NORA063

12:00 - 12:15 12:15 - 12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 13:00 - 13:15 13:15 - 13:30 13:30 - 13:45 13:45 - 14:00 14:00 - 14:15 14:15 - 14:30 14:30 - 14:45 14:45 - 15:00 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA064 NORA065 NORA066 NORA067 NORA068 NORA069 NORA070 NORA071 NORA072 NORA073 NORA074 NORA075 NORA076 NORA077 NORA078 NORA079

16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00 17:00 - 17:15 17:15 - 17:30 17:30 - 17:45 17:45 - 18:00 18:00 - 18:15 18:15 - 18:30 18:30 - 18:45 18:45 - 19:00 19:00 - 19:15 19:15 - 19:30 19:30 - 19:45 19:45 - 20:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA080 NORA081 NORA082 NORA083 NORA084 NORA085 NORA086 NORA087 NORA088 NORA089 NORA090 NORA091 NORA092 NORA093 NORA094 NORA095 NORA008b NORA009b NORA010b NORA011b

20:00 - 20:15 20:15 - 20:30 20:30 - 20:45 20:45 - 21:00 21:00 - 21:15 21:15 - 21:30 21:30 - 21:45 21:45 - 22:00 22:00 - 22:15 22:15 - 22:30 22:30 - 22:45 22:45 - 23:00 23:00 - 23:15 23:15 - 23:30 23:30 - 23:45 23:45 - 24:00 02:00 - 02:15 (b) 02:15 - 02:30 (b) 02:30 - 02:45 (b) 02:45 - 03:00 (b)

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

Az egyes mezők értékkészlete:

Metszék: Horvát; Osztrák; Román

Típus: Import; Export

HUPX ID mérlegkör határkeresztező menetrendjei

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Kitöltési útmutató:

TípusMetszék 

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:



V440A - v2

Havi

Sorszám
1 Mennyiség MWh

2 Nyitó egyenleg Ft
3 Bevétel Ft
4 Hozam Ft
5 Kifizetés Ft
6 Visszautalás Ft
7 Költség Ft
8 Záró egyenleg Ft

*A villamosenergia-iparban fennálló eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető 

villamosenergia-vásárlási kedvezmény /VET 147. § (1) b) pont/ fedezetéül szolgáló pénzeszközök 

befizetésének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség

**A villamosenergia-iparban fennálló eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető 

villamosenergia-vásárlási kedvezmény /VET 147. § (1) b) pont/ fedezetéül szolgáló pénzeszközzel 

kapcsolatos pénzmozgások

teljesítésének határideje:

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

1. TÁBLÁZAT*

Villamosenergia-vásárlási kedvezmény**

Kitöltési útmutató

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

Villamosenergia-ipari adatok (A)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám 2. TÁBLÁZAT*

1

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

2018. 01. 01-ig E.ON Energiaszolgáltató Kft.)

2

NKM Energia Zrt. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 2019. 06. 30-

ig NKM Áramszolgáltató Zrt.)

3 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

4 Összesen

5

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

2018. 01. 01-ig E.ON Energiaszolgáltató Kft.)

6

NKM Energia Zrt. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint 2019. 06. 30-

ig NKM Áramszolgáltató Zrt.)

7 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
8 Összesen

Kitöltési útmutató

**Az egyetemes szolgáltatóknak való kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek

Kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek**

Kifizetés az egyetemes szolgáltatóknak

teljesítésének határideje:

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

*A villamosenergia-iparban fennálló eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető 

villamosenergia-vásárlási kedvezmény /VET 147. § (1) b) pont/ fedezetéül szolgáló pénzeszközökkel 

kapcsolatos kifizetések részletezése

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

Villamosenergia-ipari adatok (B)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Sorszám
Elszámolási mérési 

időintervallum

Bruttó MAVIR 

rendszerterhelés becslés 

(MW)

Bruttó terv rendszerterhelés (Piaci 

bruttó "rendszertermelés")  (MW)

Nettó terv 

rendszerterhelés  

(MW)

Nettó terv 

rendszertermelés  

(MW)

Hitelesített bruttó 

tény rendszerterhelés 

(MW)

Nettó tény rendszerterhelés (Piaci 

tény "rendszertermelés") (MW)

Piaci fogyasztók 

(tény) (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

Bruttó, nettó, terv és tény rendszerterhelések

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V451B - v1

Napi

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum Frekvencia (Hz)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Frekvencia adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Hazai erőművek összesen

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk

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

teljesítésének határideje:

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

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Kombinált ciklusú erőművek

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Import Export
Terv a MAVIR által 

becsült csúcs időben

Tény mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Kompenzáció

Szabolcsbáka-Zahidnoukrainska

Szabolcsbáka-Mukachevo

Tiszalök-Mukachevo

Kisvárda-Mukachevo

Ukrán szaldó

Göd-Levica

Győr-Gabcikovo

Sajóivánka-Rimavská Sobota

Gönyü-Gabcikovo

Gönyü- Veľký Ďur

Szlovák szaldó

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román szaldó

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát-Lenti (Lenti-Nedelj.)

Horvát-Siklós (Siklós-Donji Miholj.)

Horvát szaldó

Sándorfalva-Subotica

Szerb szaldó

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely-Zurndorf

Osztrák szaldó

Import - Export szaldó összesen:

Hazai erőművek + import-export szaldó:

Kitöltési útmutató

Az "Adatlap A"-n az egyes blokkokban a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.2021.04.01.-től a  Lenti-Nedeljanec  132 kV és 

Siklós-Donji Miholjac 132 kV-os távezetékek menetrend és mérési adatai a nemzetközi elszámolás részei; a horvát metszék 

szaldó részeit képezik. Az új szlovák-magyar távvezetékek Sajóivánka-Rimavská Sobota 400 kV, Gönyü-Gabcikovo 400 kV,  

Gönyü - Veľký Ďur  400 kV üzembehelyezési programja szerint 2021.03.29-től kerülnek bekapcsolásra.
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Napi

Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Hazai erőművek összesen

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Egység neve Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Kombinált ciklusú erőművek

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk

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

teljesítésének határideje:

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

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Napi Havi kumulált Éves kumulált

Kompenzáció

Ukrán szaldó  terv

Szlovák szaldó terv

Román szaldó terv

Horvát szaldó terv

Szerb szaldó terv

Osztrák szaldó terv

Import-Export terv összesen

Szabolcsbáka-Zahidnoukrainska

Szabolcsbáka-Mukachevo

Tiszalök-Mukachevo

Kisvárda-Mukachevo

Ukrán tény összes

Göd-Levica

Győr-Gabcikovo

Sajóivánka-Rimavská Sobota

Gönyü-Gabcikovo

Gönyü- Veľký Ďur

Szlovák tény összes

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román tény összes

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát-Lenti (Lenti-Nedelj.)

Horvát-Siklós (Siklós-Donji Miholj.)

Horvát tény összes

Sándorfalva-Subotica

Szerb tény összes

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely - Zurndorf

Osztrák tény összes

Import-Export tény összesen

Import Export terv/tény

Rendszer összes (Hazai termelés + Import Export) tény

Az erőművek esetében sorok száma tetszőlegesen bővíthető. 2021.04.01.-től a  Lenti-Nedeljanec  132 kV és Siklós-Donji Miholjac 132 kV-os távezetékek menetrend és mérési adatai a 

nemzetközi elszámolás részei; a horvát metszék szaldó részeit képezik. Az új szlovák-magyar távvezetékek Sajóivánka-Rimavská Sobota 400 kV, Gönyü-Gabcikovo 400 kV,  Gönyü - 

Veľký Ďur  400 kV üzembehelyezési programja szerint 2021.03.29-től kerülnek bekapcsolásra.

Kitöltési útmutató

Import-Export tény

Import-Export terv



V451E - v2

Napi

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum
Paksi Atomerőmű 

visszaterhelésének mértéke (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

A Paksi Atomerőmű visszaterhelései

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Átviteli hálózati elem (távvezeték) Előírt kV érték napi minimum (kV) napi maximum (kV)

Albertirsa (400 kV) 380-420

Békéscsaba (400/132 kV) 380-420

Bicske Dél (400/132 kV) 380-420

Felsőzsolca (400/132/35/20 kV) 380-420

Göd (400/220/132 kV) 380-420

Gönyű (400 kV) 380-420

Győr (400/220/132 kV) 380-420

Hévíz (400/132 kV) 380-420

Józsa (400/132 kV) 380-420

Kerepes (400/132 kV) 380-420

Kisvárda (400/132 kV) 380-420

Litér (400/132 kV) 380-420

Martonvásár (400/220 kV) 380-420

Paks (400/132 kV) 380-420

Pécs (400/132 kV) 380-420

Perkáta (400/132 kV) 380-420

Sajóivánka (400/132 kV) 380-420

Sajószöged (400/220/132 kV) 380-420

Sándorfalva (400/132 kV) 380-420

Szabolcsbáka (750/400 kV) 380-420

Szigetcsép (400/132 kV) 380-420

Szolnok (400/220/132/20 kV) 380-420

Szombathely (400/132 kV) 380-420

Toponár (400/132 kV) 380-420
Detk (220/132 kV) 189-244

teljesítésének határideje:

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

Az átviteli hálózat jellemző feszültségértékei

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V451G - v1

Napi

Dátum Időpont

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és visszajövetelek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Esemény időpontja
Hely / Berendezés + Esemény



V451H - v1

Napi

Dátum Időpont

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek kikapcsolások és 

visszajövetelek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Esemény időpontja
Hely / Berendezés + Esemény



V453-v1

Napi

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum 
E.ON DÉDÁSZ Zrt. 

(kWh)

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A 

Céginformációs Szolgálat 

nyilvántartása szerint 2017. 11. 

06-tól NKM Áramhálózati Kft.) 

(kWh)

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 

(kWh)

ELMŰ Hálózati Kft. 

(kWh)

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

(kWh)

E.ON TITÁSZ Zrt. 

(kWh)

teljesítésének határideje:

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

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - átadási pontok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



Az adatszolgáltatás

V453A - v1

Napi

NORA000 NORA001 NORA002 NORA003 NORA004 NORA005 NORA006 NORA007 NORA008 NORA009 NORA010 NORA011 NORA012 NORA013 NORA014 NORA015

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 00:00 - 00:15 00:15 - 00:30 00:30 - 00:45 00:45 - 01:00 01:00 - 01:15 01:15 - 01:30 01:30 - 01:45 01:45 - 02:00 02:00 - 02:15 02:15 - 02:30 02:30 - 02:45 02:45 - 03:00 03:00 - 03:15 03:15 - 03:30 03:30 - 03:45 03:45 - 04:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA016 NORA017 NORA018 NORA019 NORA020 NORA021 NORA022 NORA023 NORA024 NORA025 NORA026 NORA027 NORA028 NORA029 NORA030 NORA031

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 04:00 - 04:15 04:15 - 04:30 04:30 - 04:45 04:45 - 05:00 05:00 - 05:15 05:15 - 05:30 05:30 - 05:45 05:45 - 06:00 06:00 - 06:15 06:15 - 06:30 06:30 - 06:45 06:45 - 07:00 07:00 - 07:15 07:15 - 07:30 07:30 - 07:45 07:45 - 08:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA032 NORA033 NORA034 NORA035 NORA036 NORA037 NORA038 NORA039 NORA040 NORA041 NORA042 NORA043 NORA044 NORA045 NORA046 NORA047

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 08:00 - 08:15 08:15 - 08:30 08:30 - 08:45 08:45 - 09:00 09:00 - 09:15 09:15 - 09:30 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 10:30 10:30 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 12:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA048 NORA049 NORA050 NORA051 NORA052 NORA053 NORA054 NORA055 NORA056 NORA057 NORA058 NORA059 NORA060 NORA061 NORA062 NORA063

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 12:00 - 12:15 12:15 - 12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 13:00 - 13:15 13:15 - 13:30 13:30 - 13:45 13:45 - 14:00 14:00 - 14:15 14:15 - 14:30 14:30 - 14:45 14:45 - 15:00 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA064 NORA065 NORA066 NORA067 NORA068 NORA069 NORA070 NORA071 NORA072 NORA073 NORA074 NORA075 NORA076 NORA077 NORA078 NORA079

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00 17:00 - 17:15 17:15 - 17:30 17:30 - 17:45 17:45 - 18:00 18:00 - 18:15 18:15 - 18:30 18:30 - 18:45 18:45 - 19:00 19:00 - 19:15 19:15 - 19:30 19:30 - 19:45 19:45 - 20:00

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

NORA080 NORA081 NORA082 NORA083 NORA084 NORA085 NORA086 NORA087 NORA088 NORA089 NORA090 NORA091 NORA092 NORA093 NORA094 NORA095 NORA008b NORA009b NORA010b NORA011b

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 20:00 - 20:15 20:15 - 20:30 20:30 - 20:45 20:45 - 21:00 21:00 - 21:15 21:15 - 21:30 21:30 - 21:45 21:45 - 22:00 22:00 - 22:15 22:15 - 22:30 22:30 - 22:45 22:45 - 23:00 23:00 - 23:15 23:15 - 23:30 23:30 - 23:45 23:45 - 24:00 02:00 - 02:15 (b) 02:15 - 02:30 (b) 02:30 - 02:45 (b) 02:45 - 03:00 (b)

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

* A táblázat az átláthatóság kedvéért megtörésre került, azonban a Hivatal Energiainformációs Adattárában egyben szerepel.

A

B

C

D

E

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői nettó menetrendi adatok

Kombinált ciklusú erőmű

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő 

szabályzóközpontok és kiserőművek

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőmű

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

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

teljesítésének határideje:

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Típuskódolás

Gőzturbina

Gázturbina



Az adatszolgáltatás

V453B - v1

Napi

NORA000 NORA001 NORA002 NORA003 NORA004 NORA005 NORA006 NORA007 NORA008 NORA009 NORA010 NORA011 NORA012 NORA013 NORA014 NORA015

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 00:00 - 00:15 00:15 - 00:30 00:30 - 00:45 00:45 - 01:00 01:00 - 01:15 01:15 - 01:30 01:30 - 01:45 01:45 - 02:00 02:00 - 02:15 02:15 - 02:30 02:30 - 02:45 02:45 - 03:00 03:00 - 03:15 03:15 - 03:30 03:30 - 03:45 03:45 - 04:00

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

NORA016 NORA017 NORA018 NORA019 NORA020 NORA021 NORA022 NORA023 NORA024 NORA025 NORA026 NORA027 NORA028 NORA029 NORA030 NORA031

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 04:00 - 04:15 04:15 - 04:30 04:30 - 04:45 04:45 - 05:00 05:00 - 05:15 05:15 - 05:30 05:30 - 05:45 05:45 - 06:00 06:00 - 06:15 06:15 - 06:30 06:30 - 06:45 06:45 - 07:00 07:00 - 07:15 07:15 - 07:30 07:30 - 07:45 07:45 - 08:00

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

NORA032 NORA033 NORA034 NORA035 NORA036 NORA037 NORA038 NORA039 NORA040 NORA041 NORA042 NORA043 NORA044 NORA045 NORA046 NORA047

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 08:00 - 08:15 08:15 - 08:30 08:30 - 08:45 08:45 - 09:00 09:00 - 09:15 09:15 - 09:30 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 10:30 10:30 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 12:00

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

NORA048 NORA049 NORA050 NORA051 NORA052 NORA053 NORA054 NORA055 NORA056 NORA057 NORA058 NORA059 NORA060 NORA061 NORA062 NORA063

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 12:00 - 12:15 12:15 - 12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 13:00 - 13:15 13:15 - 13:30 13:30 - 13:45 13:45 - 14:00 14:00 - 14:15 14:15 - 14:30 14:30 - 14:45 14:45 - 15:00 15:00 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 15:45 15:45 - 16:00

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

NORA064 NORA065 NORA066 NORA067 NORA068 NORA069 NORA070 NORA071 NORA072 NORA073 NORA074 NORA075 NORA076 NORA077 NORA078 NORA079

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 16:00 - 16:15 16:15 - 16:30 16:30 - 16:45 16:45 - 17:00 17:00 - 17:15 17:15 - 17:30 17:30 - 17:45 17:45 - 18:00 18:00 - 18:15 18:15 - 18:30 18:30 - 18:45 18:45 - 19:00 19:00 - 19:15 19:15 - 19:30 19:30 - 19:45 19:45 - 20:00

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

NORA080 NORA081 NORA082 NORA083 NORA084 NORA085 NORA086 NORA087 NORA088 NORA089 NORA090 NORA091 NORA092 NORA093 NORA094 NORA095 NORA008b NORA009b NORA010b NORA011b

Erőműnév-Gépegység Méréspont azonosító Típus 20:00 - 20:15 20:15 - 20:30 20:30 - 20:45 20:45 - 21:00 21:00 - 21:15 21:15 - 21:30 21:30 - 21:45 21:45 - 22:00 22:00 - 22:15 22:15 - 22:30 22:30 - 22:45 22:45 - 23:00 23:00 - 23:15 23:15 - 23:30 23:30 - 23:45 23:45 - 24:00 02:00 - 02:15 (b) 02:15 - 02:30 (b) 02:30 - 02:45 (b) 02:45 - 03:00 (b)

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

* A táblázat az átláthatóság kedvéért megtörésre került, azonban a Hivatal Energiainformációs Adattárában egyben szerepel.

A

B

C

D

E

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi nettó mérési adatok

Kombinált ciklusú erőmű

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő 

szabályzóközpontok és kiserőművek

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőmű

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

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

teljesítésének határideje:

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Típuskódolás

Gőzturbina

Gázturbina



V453C - v1

Napi

Sorszám
Elszámolási mérési időintervallum 

kezdete/vége

Nettó szumma hazai termelői menetrendi 

adatok
Mértékegység

MW

teljesítésének határideje:

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

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Szumma hazai termelői nettó menetrendi adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V453D - v1

Napi

Sorszám
Elszámolási mérési időintervallum 

kezdete/vége

Nettó szumma hazai termelői mérési 

adatok

50 MW-nál kisebb Nettó szumma hazai termelői mérési 

adatok
Mértékegység

kWh

teljesítésének határideje:

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

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Szumma hazai termelői nettó mérési adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V454 - v2

Napi

Kód Elszámolási mérési időintervallum Terven kívüli energia* (kWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő harmadik nap végéig kell megadni

* pozitív előjellel, ha terven felüli és negatív előjellel, ha terven aluli az értéke
** A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - terven kívüli energia elszámolása

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V455A - v1

Napi

Sorszám

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

FCR (Primer) 

Fel - Előírt 

mennyiség (MW)

FCR (Primer) 

Fel - Lekötött 

tartalék (MW)

FCR (Primer) 

Fel - Nem lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Előírt 

menyiség (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Nem lekötött 

tartalék (MW)

mFRR (Tercier)   

Fel - Előírt 

menyiség (MW)

mFRR (Tercier)   Fel 

- Lekötött tartalék 

(MW)

mFRR (Tercier)   Fel 

- Nem lekötött 

tartalék (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

* A sorok száma bővül az órák számával.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V455B - v1

Napi

mennyisége (kWh) díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF)

mennyisége 

(kWh)
díja (HUF)

mennyisége 

(kWh)
díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF)

** A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Nemzetközi kisegítő import 
Felszabályozási kiegyenlítő 

energia ára (HUF/kWh)

Üzemzavari taratlék energia GCC felszabályozási energia
Nettó rendszer 

állapot

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Kód
Elszámolási mérési 

időintervallum

aFRR (Szekunder) felszabályozási energia mFRR (Tercier) felszabályozási energia Kényszerű menetrend módosítás FEL

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

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartalékigénybevételek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V456A - v1

Napi

Sorszám

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

FCR (Primer) 

Le - Előírt 

mennyiség (MW)

FCR (Primer) 

Le - Lekötött 

tartalék (MW)

FCR (Primer) 

Le - Nem lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Le - Előírt menyiség 

(MW)

aFRR (Szekunder) 

Le - Lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Le - Nem lekötött 

tartalék (MW)

mFRR (Tercier)   

Le - Előírt 

menyiség (MW)

mFRR (Tercier)   Le - 

Lekötött tartalék 

(MW)

mFRR (Tercier)   Le - 

Nem lekötött 

tartalék (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

* A sorok száma bővül az órák számával.

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V456B - v1

Napi

mennyisége (kWh) díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF)

mennyisége (kWh) díja (HUF) mennyisége (kWh) díja (HUF)

** A sorok száma bővül a negyedórák számával.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Sorszám
Elszámolási mérési 

időintervallum

aFRR (Szekunder) leszabályozási energia mFRR (Tercier) leszabályozási energia Kényszerű menetrend módosítás LE

Nemzetközi kisegítő import szabályozási célból
Leszabályozási kiegyenlítő 

energia ára (HUF/kWh)

GCC leszabályozási energia

Nettó rendszer állapot

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

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartalékigénybevételek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma: V457 - v1

gyakorisága: Negyedéves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Akkreditációs eljárások

Partner
Szabályozási 

egység

Akkreditáció 

típusa

Megállapodás 

megkötésének ideje

Akkreditáció 

elvégzésének 

határideje

Jelenlegi 

státusz
Eredmény Megjegyzés

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Akkreditációs eljárások

Lezárt és folyamatban lévő akkreditációs eljárások



V461 - v5

Napi

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

MW MW MW MW MW MW MW MW

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

MW MW MW MW MW MW MW MW

/HT/ /FT/ /PCS_sumtény/ /CSIDŐ_tény/ /FCS_tény/ /Fkorr_tény/ /PV_sumtény/ /CSSYSIDŐMIN_tény/
MW MW MW (hh:mm) Hz MW MW (hh:mm)

/PCS_sumterv/ /CSIDŐ_terv/ /PcsFOGYKORL_tény/
db óra MW (hh:mm) MW MW

Hideg tartalék Forgó tartalék
VER Bruttó csúcs tény 

rendszerterhelés
Tény Csúcs-időpontja Frekvencia a csúcs idején

Napi csúcs kihasználási 

óraszám

 Bruttó 

Fogyasztói csúcs 

igény MAVIR 

által becsült

MAVIR által becsült  

Bruttó Fogyasztói 

csúcs igény időpontja 

Fogyasztói csúcs igény 

mérlegkörök bejelentése 

alapján

Fogyasztói korlátozás 

csúcsidőben

Ténylegesen igénybevehető 

teljesítőképesség
Import Teljesítmény

Ténylegesen 

igénybevehető 

teljesítőképesség és 

import teljesítmény

VER minimális tény 

bruttó 

rendszerterhelése

VER minimális tény bruttó 

rendszerterhelésének 

időpontja

Korrekció (50 Hz-re)

Rendelkezésre álló változó 

teljesítőképesség

Tervszerű 

megelőző 

karbantartás

Igénybevehető 

teljesítőképesség 

tény

Kényszerkiesés
Egyéb teljesítőképesség 

változás

teljesítésének határideje:
        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Névleges bejáratási próba és 

beépített teljesítőképesség

Névleges 

bejáratási próba

Beépített 

teljesítőképesség

Állandó jellegű 

teljesítőképesség hiányok

Rendelkezésre álló állandó 

teljesítőképesség

Hőszolgáltatás miatti változó 

teljesítmény hiány

Időjárás miatti változó 

teljesítmény hiány

Tényleges bejáratási 

próba

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

VER napi teljesítőképesség adatai 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:
jogcíme:
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Havi

Sorszám Megnevezés Adott hónap adatai (GWh)

1 Fogyasztás összesen

2 Átviteli hálózati veszteség

3 Elosztó hálózati veszteség

4 Erőművi segédüzemi fogyasztás

5 Fogyasztás összesen bruttó

6 Kiserőművek kiadott összesen

7 Erőművi blokk kiadott összesen

8 Nemzetközi behozatali szaldó összesen

9 Forrás összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 6+7+8

teljesítésének határideje:

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

Elszámolási Mérési adatok alapján a mérlegköri kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált fogyasztás

Elszámolási Mérési adatok alapján a Mért átviteli hálózati veszteség

Elszámolási Mérési adatok alapján az elosztók hálózatba be- és kitáplált energia alapján számolt elosztóhálózati 

veszteség, mely tartalmazza az elosztó hálózati veszteséget és a profilozott felhasználók 

kiegyenlítésének szaldóját  (Üzemi szabályzat 6.7.14 (I)).

Elszámolási Mérési adatok alapján az Átviteli Rendszerirányító hatáskörébe tartozó erőművek mérlegköri 

kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált vételezése.

1+2+3+4

Elszámolási Mérési adatok alapján a 7-es pontba nem tartozó termelők mérlegköri kiegyenlítő energia 

számításhoz felhasznált nettó termelése.

Tartalmazza az elosztók által megadott 50 kW alatti összes termelési adatot (amiről van mérésük) azaz PV 

szaldó mérést és saját célra termelők szaldó mérését is.

Elszámolási Mérési adatok alapján az 50 MW és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek mérlegköri 

kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált nettó termelése.

Elszámolási Mérési adatok alapján a nemzetközi távvezetékek elszámolási pontjaira megállapított be- és 

kitáplálások szaldója.

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

Havi nettó rendszermérleg

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Kód

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

Mérlegkör a

zonosító

Mérlegkör  

megnevezése

Mérlegkör 

 felelős neve

Export 

menetrend (E) 

(MWh)

Import 

menetrend (I) 

(MWh)

Forgalom más 

mérlegkör 

felé (SZki) 

(MWh)

Forgalom más 

mérlegkörtől 

(SZbe) (MWh)

Teljes mért 

fogyasztás 

(Ftény)  

(MWh)

Teljes 

tervezett 

fogyasztás 

(Fmen)  

(MWh)

Teljes tervezett 

termelés 

(T50men) 

(MWh)

Mért kiserőművi 

termelés 

(T50tény) (MWh)

Mért 

nagyerőműv

i termelés 

(T50tény) 

(MWh)

Utasított 

termelés 

csökkentés 

(UTcsök) 

(MWh)

Utasított 

termelés 

növelés 

(UTnöv) 

(MWh)

Utasított 

fogyasztás 

növelés 

(UFnöv) (MWh)

Utasított 

fogyasztás 

csökkentés 

(UFcsök) 

(MWh)

Szekunder 

felszabályozás 

(USZnöv) 

(MWh)

Szekunder 

leszabályozás 

(USZcsök) 

(MWh)

Kiegyenlítő 

energia fel-

irányba 

(MWh)

Kiegyenlítő 

energia le-

irányba 

(MWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Elszámolási időszak összesen :

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

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

Mérlegkörök elszámolásai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

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

(MWh)

Forgalom más mérlegkör felé (SZki) 

(MWh)

Forgalom más mérlegkörtől (SZbe) 

(MWh)

Teljes mért fogyasztás 

(Ftény ) (MWh)

Teljes tervezett fogyasztás 

(Fmen) (MWh)

Teljes tervezett termelés 

(T50men) (MWh)

Mért kiserőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Mért nagyerőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Utasított termelés csökkentés 

(UTcsök) (MWh)

Utasított termelés növelés 

(UTnöv) (MWh)

Utasított fogyasztás n

övelés (UFnöv) 

(MWh)

Utasított fogyasztás csökkentés 

(UFcsök) (MWh)

Szekunder felszabályozás 

(USZnöv) (MWh)

Szekunder leszabályozás 

(USZcsök) (MWh)

Kiegyenlítő energia fel-irányba 

(MWh)

Kiegyenlítő energia le-

irányba (MWh)

teljesítésének határideje:

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

Összesen

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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

Mérlegkörönkénti villamosenergiaforgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Mérlegkör azonosító Érték Mennyiség

Megnevezés

Mérlegkör azonosító

Érték

Mennyiség valós, kWh

Az idősoros adatoknak nem része a maradékgörbék mennyisége.

szöveges

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

Elosztói mérlegkör fogyasztás és maradékgörbe teljesülésének havi 

összege

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

A tárgyidőszakot követő hónap 15. napja.

Az adatszolgáltatás keretében beküldendő adatok formátuma:

Kitöltési útmutató

Típus

Fogyasztás oldali maradékgörbe; 

Termelés oldali maradékgörbe; Idősoros 

fogyasztás;

Profilos fogyasztás



V480K - v2

Havi

Termelő 

megnevezése

Erőmű 

megnevezése

Elszámolási 

mérési pont 

azonosító

Telephely, 

Irányítószám

Telephely, 

Település

Telephely, 

Közterület/Hely-

rajzi szám

KÁT azonosító
Eredeti határozat 

száma

Utolsó módosító 

határozat száma

KÁT rendszerbe 

lépés időpontja

Jogosultság 

(Új/Átvett)

Jogosultság - Új: korábban nem létező jogosultság és KÁT azonosító; Átvett: másik személyre (jogutódlással, értékesítéssel) átruházott jogosultság és KÁT azonosító.

KÁT rendszerbe lépés időpontja - A mérlegkör-tagsági szerződés hatályba lépésének napja.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Termelő megnevezése - A villamosenergia-termeléssel foglalkozó vállalkozás MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett cégjegyzék szerinti rövid megnevezése.

Erőmű megnevezése - A termelői létesítmény MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett megnevezése.

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét tartalmazó mérési pont azonosítója, mely az országos mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és 

menetrend tartozik hozzá.

Telephely, Irányítószám - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephely címében található Közterület/Helyrajzi szám.

KÁT azonosító - A MAVIR által kiadott, KÁT jogosultsággal összefüggő azonosító.

Eredeti határozat száma - A MEKH által kiadott, adott erőműre vonatkozó első KÁT és METÁR KÁT határozat száma.

Utolsó módosító határozat száma - A MEKH által kiadott, adott erőműre vonatkozó legutóbbi KÁT és METÁR KÁT határozat száma.

Telephely, Irányítószám - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyi címében található irányítószám.

Telephely, Település - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyi címében található település.

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

Hatályba lépő KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Termelő 

megnevezése

Erőmű 

megnevezése

Elszámolási 

mérési pont 

azonosító

Telephely, 

Irányítószám

Telephely, 

Település

Telephely, 

Közterület/Hely-

rajzi szám

PT azonosító
Eredeti határozat 

száma

Utolsó módosító 

határozat száma

PT rendszerbe 

lépés időpontja

Jogosultság 

(Új/Átvett)

Jogosultság - Új: korábban nem létező jogosultság és PT azonosító; Átvett: másik személyre (jogutódlással, értékesítéssel) átruházott jogosultság és PT azonosító.

PT rendszerbe lépés időpontja - A Prémium támogatási szerződés hatályba lépésének napja.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Termelő megnevezése - A villamosenergia-termeléssel foglalkozó vállalkozás MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett cégjegyzék szerinti rövid megnevezése.

Erőmű megnevezése - A termelői létesítmény MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett megnevezése.

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét tartalmazó mérési pont azonosítója, mely az országos mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és 

menetrend tartozik hozzá.

Telephely, Irányítószám - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephely címében található Közterület/Helyrajzi szám.

PT azonosító - A MAVIR által kiadott, (METÁR) Prémium támogatási jogosultsággal összefüggő azonosító.

Eredeti határozat száma - A MEKH által kiadott, adott erőműre vonatkozó első (METÁR) Prémium támogatási határozat száma.

Utolsó módosító határozat száma - A MEKH által kiadott, adott erőműre vonatkozó legutóbbi (METÁR) Prémium támogatási határozat száma.

Telephely, Irányítószám - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyi címében található irányítószám.

Telephely, Település - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyi címében található település.

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

Hatályba lépő Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Név Székhely Adószám
Cégjegyzék szám / 

nyilvántartási szám
Jogcím

Fizetési 

határidő
Bruttó összeg (Ft)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

MAVIR tartozásmentességi nyilatkozat

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi egységár - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszaki, vagy Nem támogatott értékesítés [KÁT 9.§ (2) vagy METÁR 19.§ (2)] szerinti nettó egységára.

Átvett mennyiség - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszakban, vagy Nem támogatott értékesítés [KÁT 9.§ (2) vagy METÁR 19.§ (2)] szerint elszámolt mennyisége.

Átvett mennyiség értéke - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszakban, vagy Nem támogatott értékesítés [KÁT 9.§ (2) vagy METÁR 19.§ (2)] szerint elszámolt mennyiségének nettó ellenértéke.

Nem támogatott értékesítés 

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Termelő megnevezése - A villamosenergia-termeléssel foglalkozó vállalkozás MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett cégjegyzék szerinti rövid megnevezése.

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét tartalmazó mérési pont azonosítója, mely az országos mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és menetrend tartozik hozzá.

KÁT azonosító - A MAVIR által kiadott, KÁT jogosultsággal összefüggő azonosító.

Kötelező átvétel alapja - A megtermelt villamos energia átvételének jogalapját rögzítő jogszabályi hivatkozás.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni

Termelő 

megnevezése

Elszámolási 

mérési pont 

azonosító

KÁT 

azonosító

Kötelező 

átvétel 

alapja

Csúcsidőszak Völgyidőszak Mélyvölgyidőszak

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

KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Termelő 

megnevezése

Elszámolási 

mérési pont 

azonosító

PT 

azonosító

Támogatás 

jogszabályi 

alapja

Támogatott 

ár

Piaci 

referencia 

ár

Prémium 

mértéke

Támogatott 

mennyiség

Kifizetett 

támogatás

Kifizetett prémium [Ft] = Prémium mértéke * Támogatott mennyiség.

PT azonosító - A MAVIR által kiadott, (METÁR) Prémium támogatási jogosultsággal összefüggő azonosító.

Támogatás alapja - A támogatás jogalapját rögzítő jogszabályi hivatkozás.

Támogatott ár [Ft/kWh] - A megtermelt megújuló energiaforrás alapú villamos energia ellenértéke; (299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja).

Piaci referencia ár [Ft/kWh] - A HUPX másnapi piacán kialakuló órás árainak naperőművek/szélerőművek esetén azok termelésével súlyozott havi átlaga, egyéb esetben havi 

egyszerű számtani átlaga.

Prémium mértéke [Ft/kWh] = Támogatott ár - Piaci referencia ár.

Támogatott mennyiség [kWh] - Az a villamosenergia-mennyiség, ami után prémium típusú támogatás kerül kifizetésre.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Termelő megnevezése - A villamosenergia-termeléssel foglalkozó vállalkozás MEKH által kiadott engedélyében feltüntetett cégjegyzék szerinti rövid megnevezése.

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét tartalmazó mérési pont 

azonosítója, mely az országos mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és menetrend tartozik hozzá.

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

Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Gépegység 

megnevezése

Elszámolási mérési 

pont azonosító
Telephely

Elsődleges 

energia-

hordozó

Energia-

hordozó 

ENTSO-E

Gépegység 

típus

Névleges 

teljesítmény 

(MW)

ÁH 

(MW)

RTA 

(MW)

NGC 

(MW)

Csatlakozási 

feszültség-

szint (kV)

Csatlakozási feszültség-szint (kV) - Az elszámolási mérési ponthoz tartozó gépegység(ek) hálózati csatlakozásának feszültségszintje (MAVIR SZOFI rendszere szerint).

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Gépegység típus - A rendszerhasználó üzemeltetésében álló erőművi gépcsoport(ok) MAVIR SZOFI rendszerében regisztrált típusa.

Névleges villamos teljesítőképesség (MW) - Az elszámolási mérési ponthoz tartozó gépegység(ek) MAVIR SZOFI rendszerében regisztrált névleges villamos teljesítőképessége (MAVIR ÜSZ 2.6.2).

ÁH (MW) - Az elszámolási mérési ponthoz tartozó gépegység(ek) vonatkozásában fennálló állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője (MAVIR ÜSZ 2.6.4).

RTA (MW) - Az elszámolási mérési ponthoz tartozó gépegység(ek) vonatkozásában fennálló rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség (MAVIR ÜSZ 2.6.5).

NGC (MW) - Az elszámolási mérési ponthoz tartozó gépegység(ek)  MAVIR SZOFI rendszerében regisztrált nettó villamos teljesítőképessége.

Gépegység megnevezése - A rendszerhasználó üzemeltetésében álló erőművi gépcsoport(ok) MAVIR SZOFI rendszerében regisztrált megnevezése.

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét tartalmazó mérési pont azonosítója, mely az országos 

mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és menetrend tartozik hozzá.

Telephely - A rendszerhasználó üzemeltetésében álló erőművi gépcsoport(ok) MAVIR SZOFI rendszerében regisztrált címe.

Elsődleges energiahordozó - A rendszerhasználó üzemeltetésében álló erőművi gépcsoport(ok)hoz tartozó energiahordozó megnevezése.

Energia-hordozó ENTSO-E - A rendszerhasználó üzemeltetésében álló erőművi gépcsoport(ok)hoz tartozó energiahordozó ENTSO-E szabvány szerinti megnevezése.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek teljesítőképesség adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Elszámolási mérési pont azonosító Mérési pont megnevezése
Elszámolt villamos energia 

mennyisége (MWh)

Elszámolási mérési pont azonosító - (Nettó kereskedelmi elszámolási mérési pont azonosító) a rendszerhasználó nettó kereskedelmi termelési mennyiségét 

tartalmazó mérési pont azonosítója, mely az országos mérlegköri kiegyenlítő energia elszámolásba bekerül és menetrend tartozik hozzá.

Mérési pont megnevezése - A MAVIR Mérési Központjában (MKP) az elszámolási ponthoz tartozó megnevezés.

Elszámolt villamos energia mennyisége (MWh) - A kiegyenlítő energia elszámolásba bekerülő, termelés oldali nettó villamosenergia-mennyiség.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni 

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

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek elszámolási adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V485A - v2

Havi

Igénylési határnap (éééé.hh.nn.):

Záró egyenleg Záró egyenleg 

Napok*

Kapcsolt termelésszerkezet-

átalakítási 

díjból származó bevétel

Egyéb nem 

távhőipari bevétel

Önellenőrzésből 

származó bevétel

MEKH határozat al

apján jóváírás
Kamatbevétel

Kifizetett 

távhőtámogatási i

gény

Egyéb nem 

távhőipari kiadás

MEKH határozat 

alapján kiadás
Bankköltség

lekötött 

pénzeszközökkel

lekötött 

pénzeszközök 

nélkül

Összesen**

Kitöltési útmutató

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

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

Az adatok Ft-ban értendőek.

teljesítésének határideje:

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

BEVÉTEL KIADÁS

Nyitó egyenleg

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

Távhőszolgáltatási támogatás pénzforgalmi kimutatása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

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

Sz.sz. Igénylők

Igénylő 

MEKH 

kódja

Város

Támogatá

si igény 

hónapja

Igénybejel

entés 

beérkezés

ének 

dátuma

Igénylési 

határnapi

g nem 

beérkezet

t igény (X)

Alakilag 

nem 

megfelelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellenőrzés 

után 

kifizethet

ő összeg

Az 

igényből 

arányosít

ással 

kifizethet

ő összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Határnap

ot követő 

vagy alaki 

hibás 

igény 

tárgyhóna

pja

Igénybejel

entés 

beérkezés

ének 

dátuma

Igénylési 

határnapi

g nem 

beérkezet

t igény (X)

Alakilag 

nem 

megfelelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellenőrzés 

után 

kifizethet

ő összeg

Az 

igényből 

arányosít

ással 

kifizethet

ő összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Kifizetés 

összege

Kifiezetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Kifizetés 

jogcíme 

(vonatkoz

ó 

hónap(ok)

, 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Befizetés 

jogcíme 

(vonatkoz

ó 

hónap(ok)

, 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

dátuma

Egyéb 

bevétel 

összege

Egyéb 

bevétel 

jogcíme

Egyéb 

bevétel 

beérkezés

ének 

dátuma

Egyéb 

kiadás 

összege

Egyéb 

kiadás 

jogcíme

Egyéb 

kiadás 

kifizetésé

nek 

dátuma

Összes nettó 

kifizetés

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása

Az adatok Ft-ban értendőek

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

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

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



Az adatszolgáltatás

V486A - v2

Napi

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő

Szabályozási egység 

neve

Szabályozási tartalékpiac neve  

(FCR/aFRR/mFRR)

Ajánlati 

Technikai 

maximum [MW]

Beadott ajánlat [MW]

Lekötött tartalék 

ÖSSZESEN [MW]

Lekötött 

tartalék  

MARKET 

MAKER 

[MW]

Lekötött tartalék 

OPCIÓS [MW]
Nem lekötött tartalék [MW]

Rendelkezésre 

állási díj 

(Ft/MW/h)

Szabályozási energia díja [Ft/MWh]

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként FEL irányba

teljesítésének határideje:

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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

csak ezen időszak idősora és adatai jelennek meg az adott napon.
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Napi

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő Szabályozási egység neve

Szabályozási tartalékpiac 

neve  (FCR/aFRR/mFRR)

Ajánlati Technikai minimum 

[MW]

Beadott ajánlat [MW]
Lekötött tartalék 

ÖSSZESEN [MW]

Lekötött tartalék  MARKET 

MAKER [MW]

Lekötött tartalék OPCIÓS 

[MW]

Nem lekötött tartalék 

[MW]

Rendelkezésre állási díj 

(Ft/MW/h)

Szabályozási 

energia díja 

[Ft/MWh]

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként LE irányba

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

Kitöltési útmutató

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

idősora és adatai jelennek meg az adott napon.
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napi

Dátum Termék Piac Piaci partner Szabályozási egység Energia díj  ID [Ft/MWh] Felajánlott mennyiség D-1 [MW]

* a riportban szereplő energia díjak az utolsó érvényes energia díjak, ezek az energia díjak megfelelnek az EBGL által i irány konvenciónak, 

amelyet az országos kiegyenlítő energia elszámolás során is használ a MAVIR

** a riportban szereplő felajánlott mennyiségek a D-1 napon történ tartaléklekötésre beadott mennyiségi adatok

**** a piac elnevezés az EBGL nevezéktanának megfelelő elnevezések [aFRR, mFRR]

***** VET alapján mindenkinek kötelessége ajánlatot beadni, amennyiben a piaci partner nem szeretné hogy az adott szabályozási egység 

a tartaléklekötés során lekötésre kerüljönakkor  0 MW felajánlott mennyisggel kell, hogy beadjon ajánlatot

****** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3.nap 17h00-ig  kell megadni

Kitöltési útmutató

A termék órás,amelynek dinamikusan változó sorszáma kell, hogy legyen, mert egy adott órában változó mennyiségű darabszámú 

szabályozási egység adhat be ajánlatot.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként POZITÍV (FEL) irányba - Intraday

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

beszámolási időszak: 
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napi

Dátum Termék Piac Piaci partner Szabályozási egység Energia díj  ID [Ft/MWh] Felajánlott mennyiség D-1 [MW]

****** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3.nap 17h00-ig  kell megadni

Kitöltési útmutató

* a riportban szereplő energia díjak az utolsó érvényes energia díjak, ezek az energia díjak megfelelnek az EBGL által i irány konvenciónak, 

amelyet az országos kiegyenlítő energia elszámolás során is használ a MAVIR

** a riportban szereplő felajánlott mennyiségek a D-1 napon történ tartaléklekötésre beadott mennyiségi adatok

**** a piac elnevezés az EBGL nevezéktanának megfelelő elnevezések [aFRR, mFRR]

***** VET alapján mindenkinek kötelessége ajánlatot beadni, amennyiben a piaci partner nem szeretné hogy az adott szabályozási 

egység a tartaléklekötés során lekötésre kerüljönakkor  0 MW felajánlott mennyisggel kell, hogy beadjon ajánlatot

A termék órás,amelynek dinamikusan változó sorszáma kell, hogy legyen, mert egy adott órában változó mennyiségű darabszámú 

szabályozási egység adhat be ajánlatot.

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként NEGATÍV (LE) irányba - Intraday

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

beszámolási időszak: 

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:



V488A - v1

Napi

Igénylési határnap:

Dátum (napi)
Igénybevételi időintervallum 

kezdete/vége
Partner neve Szabályozási egység neve

Szabályozási Tartalék Piac Neve

aFRR/mFRR/EMERGENCY

[2021.03.31-ig: 

(Szekunder/Tercier/Rendszerirányítói 

menetr.mód./Nemzetközi kis.)]

Szabályozás iránya (FEL)
Igénybevett szabályozási 

energia [kWh]

Szabályozási energia díja 

[HUF]

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Rendszerszintű szolgáltatások - FEL irányú igénybevétel piaci szereplőnként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Igénylési határnap:

Dátum (napi)
Igénybevételi időintervallum 

kezdete/vége
Partner neve Szabályozási egység neve

Szabályozási Tartalék Piac Neve

aFRR/mFRR/EMERGENCY

[2021.03.31-ig: (Szekunder/Tercier/Rendszerirányítói menetr.mód./Nemzetközi kis.)]

Szabályozás iránya (LE)
Igénybevett szabályozási 

energia [kWh]

Szabályozási energia díja 

[HUF]

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Rendszerszintű szolgáltatások - LE irányú igénybevétel piaci szereplőnként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



MEKH 

azonosítószáma:

V490A - v1

gyakorisága: Napi

jogcíme:

teljesítésének 

határideje:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dátum Elszámolási mérési időintervallum Kapacitás piac neve  (FCR/aFRR/mFRR) Pályázó
Szabályozási egység 

neve

Beadott pályázat - 

MW
Lekötött kapacitás - MW Kapacitás Ár (Ft/MW/h) Tender megnevezése

Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató FEL irány

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető. A szimmetrikusan beszerzett FCR mind a két adatszolgáltatásban szerepeljen!

2. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő.

3. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő. („FCR”, „aFRR” „mFRR”)

6. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő.

Dátummező: 1,  (Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN)

Szövegmező: 2, 3, 4, 5, 9

Számmező (egész szám): 6, 7, 8

2. a teljesítési időszak órája, amikorra a kapacitás lekötés vonatkozik

6. Az adott tenderen megjelenő kínálat

8. Ha volt lekötés, akkor a lekötött kapacitás fajlagos ára, ha nem volt, akkor az ajánlati görbén a legnagyobb felajánlott kapacitás-kombinációhoz tartozó ár

9. Negyedéves, havi, heti, napi 1. és napi 2.

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások tender eredményeiről - FEL
Az adatszolgáltatás

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. 

1. a teljesítési időszak napja, amikorra a kapacitás lekötés vonatkozik

        Az adatokat naponta, a tárgynapot követő nap 17.00 óráig kell megadni.



MEKH 

azonosítószáma:

V490B - v1

gyakorisága: Napi

jogcíme:

teljesítésének 

határideje:

        Az adatokat naponta, a tárgynapot követő nap 17.00 óráig kell megadni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dátum Elszámolási mérési időintervallum Kapacitás piac neve  (FCR/aFRR/mFRR) Pályázó
Szabályozási egység 

neve

Beadott páyázat - 

MW
Lekötött kapacitás - MW Kapacitás Ár (Ft/MW/h) Tender megnevezése

Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató LE irány

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető. A szimmetrikusan beszerzett FCR mind a két adatszolgáltatásban szerepeljen!

2. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő.

3. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő. („FCR”, „aFRR” „mFRR”)

6. oszlop: A V486-os adatszolgáltatással összhangban kitöltendő.

Dátummező: 1,  (Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN)

Szövegmező: 2, 3, 4, 5, 9

Számmező (egész szám): 6, 7, 8

2. a teljesítési időszak órája, amikorra a kapacitás lekötés vonatkozik

6. Az adott tenderen megjelenő kínálat

8. Ha volt lekötés, akkor a lekötött kapacitás fajlagos ára, ha nem volt, akkor az ajánlati görbén a legnagyobb felajánlott kapacitás-kombinációhoz tartozó ár

9. Negyedéves, havi, heti, napi 1. és napi 2.

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások tender eredményeiről - LE
Az adatszolgáltatás

        A villamos energiáról (VET) szóló 2007. évi LXXXVI. 

1. a teljesítési időszak napja, amikorra a kapacitás lekötés vonatkozik



Sorszám/

Kód
Elszámolási mérési időintervallum

ORA000 00:00 - 01:00

ORA001 01:00 - 02:00

ORA002 02:00 - 03:00

ORA002b 02:00 - 03:00 (b)

ORA003 03:00 - 04:00

ORA004 04:00 - 05:00

ORA005 05:00 - 06:00

ORA006 06:00 - 07:00

ORA007 07:00 - 08:00

ORA008 08:00 - 09:00

ORA009 09:00 - 10:00

ORA010 10:00 - 11:00

ORA011 11:00 - 12:00

ORA012 12:00 - 13:00

ORA013 13:00 - 14:00

ORA014 14:00 - 15:00

ORA015 15:00 - 16:00

ORA016 16:00 - 17:00

ORA017 17:00 - 18:00

ORA018 18:00 - 19:00

ORA019 19:00 - 20:00

ORA020 20:00 - 21:00

ORA021 21:00 - 22:00

ORA022 22:00 - 23:00

ORA023 23:00 - 24:00

Órás bontással rendelkező űrlapokhoz kapcsolt ORA kódlista



Sorszám/Kód Elszámolási mérési időintervallum

NORA000 00:00 - 00:15

NORA001 00:15 - 00:30

NORA002 00:30 - 00:45

NORA003 00:45 - 01:00

NORA004 01:00 - 01:15

NORA005 01:15 - 01:30

NORA006 01:30 - 01:45

NORA007 01:45 - 02:00

NORA008 02:00 - 02:15

NORA008b 02:00 - 02:15 (b)

NORA009 02:15 - 02:30

NORA009b 02:15 - 02:30 (b)

NORA010 02:30 - 02:45

NORA010b 02:30 - 02:45 (b)

NORA011 02:45 - 03:00

NORA011b 02:45 - 03:00 (b)

NORA012 03:00 - 03:15

NORA013 03:15 - 03:30

NORA014 03:30 - 03:45

NORA015 03:45 - 04:00

NORA016 04:00 - 04:15

NORA017 04:15 - 04:30

NORA018 04:30 - 04:45

NORA019 04:45 - 05:00

NORA020 05:00 - 05:15

NORA021 05:15 - 05:30

NORA022 05:30 - 05:45

NORA023 05:45 - 06:00

NORA024 06:00 - 06:15

NORA025 06:15 - 06:30

NORA026 06:30 - 06:45

NORA027 06:45 - 07:00

NORA028 07:00 - 07:15

NORA029 07:15 - 07:30

NORA030 07:30 - 07:45

NORA031 07:45 - 08:00

NORA032 08:00 - 08:15

NORA033 08:15 - 08:30

NORA034 08:30 - 08:45

NORA035 08:45 - 09:00

NORA036 09:00 - 09:15

NORA037 09:15 - 09:30

NORA038 09:30 - 09:45

NORA039 09:45 - 10:00

NORA040 10:00 - 10:15

NORA041 10:15 - 10:30

NORA042 10:30 - 10:45

NORA043 10:45 - 11:00

NORA044 11:00 - 11:15

NORA045 11:15 - 11:30

Negyedórás bontással rendelkező űrlapokhoz 

kapcsolt NORA kódlista



NORA046 11:30 - 11:45

NORA047 11:45 - 12:00

NORA048 12:00 - 12:15

NORA049 12:15 - 12:30

NORA050 12:30 - 12:45

NORA051 12:45 - 13:00

NORA052 13:00 - 13:15

NORA053 13:15 - 13:30

NORA054 13:30 - 13:45

NORA055 13:45 - 14:00

NORA056 14:00 - 14:15

NORA057 14:15 - 14:30

NORA058 14:30 - 14:45

NORA059 14:45 - 15:00

NORA060 15:00 - 15:15

NORA061 15:15 - 15:30

NORA062 15:30 - 15:45

NORA063 15:45 - 16:00

NORA064 16:00 - 16:15

NORA065 16:15 - 16:30

NORA066 16:30 - 16:45

NORA067 16:45 - 17:00

NORA068 17:00 - 17:15

NORA069 17:15 - 17:30

NORA070 17:30 - 17:45

NORA071 17:45 - 18:00

NORA072 18:00 - 18:15

NORA073 18:15 - 18:30

NORA074 18:30 - 18:45

NORA075 18:45 - 19:00

NORA076 19:00 - 19:15

NORA077 19:15 - 19:30

NORA078 19:30 - 19:45

NORA079 19:45 - 20:00

NORA080 20:00 - 20:15

NORA081 20:15 - 20:30

NORA082 20:30 - 20:45

NORA083 20:45 - 21:00

NORA084 21:00 - 21:15

NORA085 21:15 - 21:30

NORA086 21:30 - 21:45

NORA087 21:45 - 22:00

NORA088 22:00 - 22:15

NORA089 22:15 - 22:30

NORA090 22:30 - 22:45

NORA091 22:45 - 23:00

NORA092 23:00 - 23:15

NORA093 23:15 - 23:30

NORA094 23:30 - 23:45

NORA095 23:45 - 24:00

"



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Elosztói engedélyes törzsadatlapja V500 - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
V501 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
V501t - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
V502 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.  

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring V503 - v4 Negyedéves Az adatokat negyedévente a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Tulajdon-megoszlás V504 - v1 Féléves
Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i 

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

Munkaügyi adatok V505 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni. 

Osztalék fizetés V506 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Villamos energia szállítás elosztói vezetéken V510 - v3 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.

Energiamérleg V511 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott 

villamos energia ágazati bontása
V512 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

A felhasználók által befizetett rendszerhasználati díjak 

elszámolása
V513 - v4 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.  

Elosztási tény adatok V5131 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

Az elosztói hálózatra csatlakozó erőművek adatszolgáltatása V514 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott 

villamos energia mennyiségéről
V516A - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Nem lakossági felhasználóknak átadott villamos energia 

mennyisége
V516B - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A) V521 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Villamos-hálózatok  év végi nyomvonal-hossza (B) V522 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Beruházások V523 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én V525 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Hőszivattyúk adatai V526 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Elosztói üzemzavarok V531 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Szolgáltatóváltások V532A - v1 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 30-ig kell megadni. 

Jelentés a hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles 

kiserőművekről
V533 - v6 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

Jelentés a hálózatra az adott időszakban csatlakozott nem 

engedélyköteles kiserőművekről
V534 - v3 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a negyedévet követő második hónap 15-ig kell megadni.

A közvilágítási berendezések adatai V541 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Közvilágítással kapcsolatos adatok V542 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

Elosztói maradékgörbe (Y-2 terv) V550 - v1 Éves
Az adatokat évente, a tárgyidőszakot (tárgyévet (Y)) megelőző 2. év november 30-ig kell 

megadni (Y-2 november 30.)

Elosztói maradékgörbe (menetrend és tény) V551 - v1 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell megadni

E1.2. Call Center műszaki hiba bejelentési szolgáltatási 

színvonal mutató 
V560 - v1 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni. 

E1.3. Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal 

mutató 
V561 - v1 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni. 

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség - elosztók V562 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

Mérőállomány kimutatás V563 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

Szerződésszegések V564 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok V566 - v2 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

Garantált szolgálatások - elosztók V570 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

Kikapcsolt fogyasztók száma V580 - v2 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

2. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez 
„9. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez



V500 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (VET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe

10 település

11 utca, házszám

12 Engedélyes levelezési címe:

13 irányítószám

14 település

15 utca, házszám

16 Engedélyes központi telefonszáma

17 Vezető

18 családi neve

19 utóneve

20 beosztása

21 titulusa

22 telefonszáma

23 faxszáma

24 e-mail címe

25 Elsődleges kapcsolattartó

26 neve

27 beosztása

28 vezetékes telefonszáma

29 mobilszáma

30 faxszáma

31 e-mail címe

32 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

33 Engedélyes számlázási címe:

34 irányítószám

35 település
36 utca, házszám

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

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

        Elosztói engedélyes törzsadatlapja
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

38 cég pontos, teljes neve

39 cég levelezési címe 

40 irányítószám

41 település 

42 utca, házszám 

43 A kapcsolattartó 

44 családi neve

45 utóneve

46 beosztása

47 titulusa

48 vezetékes telefonszáma

49 mobilszáma

50 faxszáma
51 email címe

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

52 Ha van Igazgatóság Elnöke

53 családi neve

54 utóneve

55 beosztása

56 titulusa

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

58 levelezési címe 

59 irányítószám

60 település 
61 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

62 Ha van Felügyelőbizottság Elnöke

63 családi neve

64 utóneve

65 beosztása

66 titulusa

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

68 levelezési címe 

69 irányítószám

70 település 
71 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

73 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)
74 Engedélyes előző rövid neve



        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V501 - 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

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V501t - 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

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V502 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



V503 - v4

Negyedéves

bevétel/ráfordítás

1 I. Értékesítés nettó árbevétele

2 I/1. Elosztó hálózati díjak

3 I/2. Átviteli-rendszerirányítási díj

4 I/3. Rendszerszintű szolgáltatások díja

5 I/4. Közvilágítási elosztási díj

6 I/5. Külön díj ellenében végzett szolgáltatások bevétele

7 I/6. Térítés nélküli átvétel-elhatárolások amortizációja *

9 II. Aktivált saját teljesítmények

10 III. Anyagjellegű ráfordítások

11 III/1. Anyagköltség

12 ebből: hálózati veszteség pótlása

13 III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 ebből: kapcsolt vállalkozástól igénybe vett

15 III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

16 III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

17 ebből: átviteli rendszerirányítási díj

18 rendszerszintű szolgáltatások díja

19 hálózati veszteség pótlása

20 IV. Személyi jellegű ráfordítások

21 V. Értékcsökkenési leírás

22 VI. Egyéb bevételek

23 ebből: céltartalék felhasználása

24 értékvesztés visszírása

25 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből

26 VII. Egyéb ráfordítások

27 ebből: iparűzési adó

28 közműadó

29 egyéb adók **

30 kártérítés a hálózat hibája miatt

31 céltartalék képzés

32 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak értéke

33 értékvesztés

34 selejtezés, terven felüli értékcsökkenés

35 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

36 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

37 ebből: kapott osztalék

38 devizás ügyletek árfolyamnyeresége

39 kapott kamat

40 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

41 ebből: devizás ügyletek árfolyamvesztesége

42 fizetett kamat

43 B Pénzügyi műveletek eredményei

44 C Adózás előtti eredmény

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

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

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

Sorszám Megnevezés
Elosztás



Mennyiség

1

2 Ebből: Fizetett adó

3 Fizetett osztalék

4 Egyéb

5

6 Ebből: Befektetett eszközök beszerzése

7 Befektetett eszközök eladása

8 Kapott osztalék

9

10 Ebből: Tőkebevonás bevétele

11 Hitel, kölcsönyfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele

12 Véglegesen kapott pénzeszköz

13 Tőkeleszállítás

14 Hitel, kölcsöntörlesztés, kötvényvisszafizetés

15 Végelegesen átadott pénzeszköz

16 Cash-pool egyenleg változása

17 Egyéb 

18

Mennyiség

1

2 Ebből: határidő belüli

3 1-30 nap lejáratú 

4 31-60 nap lejáratú

5 61-90 nap lejáratú

6 91-180 nap lejáratú

7 181-360 nap lejáratú

8 361 napon túli lejáratú

Kitöltési útmutató

* beleértve a HFH-ból és csatlakozási díjból származó bevételeket is

Kintlévőségek összesen, a negyedév utolsó napján

** az iparűzési adó nem értendő bele, mivel annak külön sora van. Az egyéb adók között kell feltüntetni minden olyan (a közműadón és 

az iparűzési adón kívüli) adótípust, amit egyéb ráfordítások között szerepeltetnek.

A táblázat az engedélyes tevékenységre vonatkozik, így a cash-flow-t és a kintlévőségeket is arra kell megadni. A kintlévőségek a cég 

negyedéves zárásának megfelelő megadását a Hivatal elfogadja.

Egyszerüsített Cash Flow

I. Szokásos működési tevékenységből származó pénzeszköz változás

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

IV: Pénzeszközök változása összesen

Kintlévőségek
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3
eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5
eFt %

eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

        Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

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

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.



MEKH azonosítószáma: V506 - 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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Havi

Sorszám Megnevezés Adott hónap

1 Elosztó hálózatba (szabad- és kábelvezeték) betáplált villamosenergia összesen MWh

2 Az átviteli hálózatból elosztó hálózatra (szabad- és kábelvezeték) betáplált villamosenergia összesen MWh

3 50MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek által közvetlenül betáplált villamosenergia összesen MWh

4 ebből:   nagyfeszültségű vezetéken MWh

5 középfeszültségű vezetéken MWh

6 5 MW-nál nagyobb teljesítményű kiserőművek által közvetlenül betáplált villamosenergia összesen MWh

7 ebből:   nagyfeszültségű vezetéken MWh

8 középfeszültségű vezetéken MWh

10 ebből:   nagyfeszültségű vezetéken MWh

11 középfeszültségű vezetéken MWh

12 kisfeszültségű vezetéken MWh

13 Elosztói 120 kV-os feszültségszintű határkeresztezésen betáplált villamosenergia összesen MWh

14 Elosztók közti 120 kV-os feszültségszintű vezetéken betáplált villamosenergia összesen MWh

15 Elosztói 120 kV-nál kisebb feszültségszintű határkeresztezésen betáplált villamosenergia összesen MWh

16 Elosztók közti 120 kV-nál kisebb feszültségszintű vezetéken betáplált villamosenergia összesen MWh

17 Elosztó hálózatból kiadott villamosenergia összesen MWh

18 Felhasználóknak átadott villamosenergia összesen MWh

19 ebből:   nagyfeszültségű vezetéken MWh

20 nagy/középfeszültségű transzformátoron MWh

21 középfeszültségű vezetéken MWh

22 közép/kisfeszültségű transzformátoron MWh

23 kisfeszültségű vezetéken MWh

24 Elosztói 120 kV-os feszültségszintű határkeresztezésen kiadott villamosenergia összesen MWh

25 Elosztók közti 120 kV-os feszültségszintű vezetéken kiadott villamosenergia összesen MWh

26 Elosztói 120 kV-nál kisebb feszültségszintű határkeresztezésen kiadott villamosenergia összesen MWh

27 Elosztók közti 120 kV-nál kisebb feszültségszintű vezetéken kiadott villamosenergia összesen MWh

28 Saját felhasználás MWh

29 Számított hálózati veszteség (betáplálás - kitáplálás - saját felhasználás) MWh

30 Elosztó hálózati veszteség  pótlására kereskedelmi szerződés szerint vásárolt villamos energia mennyisége MWh

31 Elosztó hálózati veszteség  pótlásának költsége ezer Ft

32 ebből: kereskedelmi szerződés alapján történő vásárlás ezer Ft

33 menetrendi eltérés kiegyenlítésének költsége ezer Ft

Kitöltési útmutató

 A táblázatban a bruttó betáplált, illetve kitáplált villamosenergia-mennyiséget kell feltüntetni.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni 

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

        Villamos energia szállítás elosztói vezetéken
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V511 - v3

Éves

Sorszám Meghatározás Mértékegység

1 Átviteli hálózati szinttel megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

2 Határkeresztező vezetéken megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

3 Szomszédos elosztó hálózattal megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

4 Erőművek által betáplált energia MWh

5 Saját tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

6 Idegen tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

7 Felhasználóknak átadott energia MWh

8 Saját tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

9 Idegen tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

10 Alacsonyabb hálózati szintre kitáplált energia szaldója MWh

11 Saját tulajdonú tárolóban keletkezett veszteség MWh

12 Műszaki veszteség MWh

13 Felsőbb hálózati szintről betáplált energia szaldója MWh

14 Szomszédos elosztó hálózattal megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

15 Erőművek által betáplált energia MWh

16 Saját tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

17 Idegen tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

18 Felhasználóknak átadott energia MWh

19 Saját tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

20 Idegen tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

21 Alacsonyabb hálózati szintre kitáplált energia szaldója MWh

22 Önfogyasztás MWh

23 Saját tulajdonú tárolóban keletkezett veszteség MWh

24 Műszaki veszteség MWh

25 Átviteli hálózati szinttel megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

26 Felsőbb hálózati szintről betáplált energia szaldója MWh

27 Szomszédos elosztó hálózattal megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

28 Erőművek által betáplált energia MWh

29 Saját tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

30 Idegen tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

31 Felhasználóknak átadott energia MWh

32 Saját tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

33 Idegen tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

34 Alacsonyabb hálózati szintre kitáplált energia szaldója MWh

35 Saját tulajdonú tárolóban keletkezett veszteség MWh

36 Műszaki veszteség MWh

37 Felsőbb hálózati szintről betáplált energia szaldója MWh

38 Szomszédos elosztó hálózattal megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

39 Erőművek által betáplált energia MWh

40 Saját tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

41 Idegen tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

42 Felhasználóknak átadott energia MWh

43 Szaldó elszámolásban részt vevő (HMKE-vel rendelkező) felhasználóknak átadott energia szaldója MWh

44 Saját tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

45 Idegen tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

46 Alacsonyabb hálózati szintre kitáplált energia szaldója MWh

47 Saját tulajdonú tárolóban keletkezett veszteség MWh

48 Műszaki veszteség MWh

49 Felsőbb hálózati szintről betáplált energia szaldója MWh

50 Szomszédos elosztó hálózattal megvalósult energiaforgalom szaldója MWh

51 Erőművek által betáplált energia MWh

52 Saját tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

53 Idegen tulajdonú tárolóberendezésből betáplált energia MWh

54 Felhasználóknak átadott energia MWh

55 Szaldó elszámolásban részt vevő (HMKE-vel rendelkező) felhasználóknak átadott energia szaldója MWh

56 Saját tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

57 Idegen tulajdonú tárolóberendezésbe kitáplált energia MWh

58 Saját tulajdonú tárolóban keletkezett veszteség MWh

59 Műszaki veszteség MWh

60 Nem műszaki veszteség MWh

KÖF

        Energiamérleg
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

NAF

NAF/KÖF

KÖF/KIF

KIF



A táblázat minden sorában hatásos villamos energia adatokat szükséges szerepeltetni.

Alapértelmezésben minden sorba pozitív előjelű számot kell írni. A rendelkezésre álló energia mennyiségét 

jellemzően növelő sorok zöld színűek, csökkentő sorok nincsenek színezve.

A 2., 3., 14., 27., 38., 43., 50., 55., 60. sorok kivételével alapértelmezésben minden sorba pozitív előjelű számot 

kell írni. A rendelkezésre álló energia mennyiségét jellemzően növelő sorok zöld színűek, csökkentő sorok 

nincsenek színezve.

Kérjük, hogy a kitöltés során ügyeljenek arra, hogy a villamos eloszó hálózatba betáplált és a hálózatból 

kitáplált villamos energia mennyiségei minden feszültségszint esetén egyenlőek legyenek egymással.   

Amennyiben egy adott sor kitöltéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő mérés, az adott sor műszaki becslés 

alapján is kitölthető. Ezt kérjük a megjegyzések között jelezni szíveskedjenek. 

1

Az átviteli hálózat és a nagyfeszültségű elosztó hálózat közötti energiaforgalom szaldója. A szaldó kiszámítása 

során pozitív előjellel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és negatív előjellel az elosztó 

hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét. A szaldó jellemzően pozitív előjelű.

2

Az elosztó tulajdonában álló, nagyfeszültségű határkeresztező vezetéken megvalósult energiaforgalom 

szaldója. A szaldó kiszámítása során pozitív előjellel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és 

negatív előjellel az elosztó hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét.

3

A szomszédos elosztó hálózattal nagyfeszültségű elosztó vezetéken megvalósult energiaforgalom szaldója. A 

szaldó kiszámítása során pozitív előjjel kell figyelembe venni az adatszolgáltatást kitöltő elosztó hálózatába 

befolyó és negatív előjellel az elosztó hálózatáról kifolyó villamos energia mennyiségét.

4 Erőművi villamos energia betáplálás a nagyfeszültségű elosztó hálózatra.

5

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezéséből a nagyfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

6

Idegen tulajdonú tárolóberendezéséből a nagyfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

7 Nagyfeszültségen vételező felhasználónak átadott villamos energia mennyisége.

8

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésébe a nagyfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

9

Idegen tulajdonú tárolóberendezésébe a nagyfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

10

A nagyfeszültségű elosztó hálózatról a NAF/KÖF alállomás NAF gyűjtősínére kitáplált villamos energia 

mennyisége.

11 Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésében keletkezett villamosenergia-veszteség mennyisége.

12

A nagyfeszültségű szabadvezetékeken és kábeleken és NAF/NAF alállomásokon keletkezett veszteség. Az 

elosztók mért és/vagy számított adatai alapján kell meghatároni. A számítás lehet műszaki becslés is.

13

A nagyfeszültségű elosztó hálózatról a NAF/KÖF alállomás NAF gyűjtősínére történő villamos energia 

betáplálás szaldója. A szaldó jellemzően pozitív előjelű.

14

Szomszédos elosztótó hatásos villamos energia betáplálása a NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínére. A szaldó 

kiszámítása során pozitív előjjel kell figyelembe venni az adatszolgáltatást kitöltő elosztó hálózatába befolyó és 

negatív előjellel az elosztó hálózatáról kifolyó villamos energia mennyiségét. 

15 A NAF/KÖF transzformátorállomás KÖF gyűjtősínjére történő erőművi betáplálás.

16

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezéséből a NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínére betáplált villamos energia 

mennyisége.

17

Idegen tulajdonú tárolóberendezéséből a NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínére betáplált villamos energia 

mennyisége.

18

A NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínére közvetlenül csatlakozó felhasználónak szolgáltatott villamos energia 

mennyisége.

19

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésébe  NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínéről kitáplált villamos energia 

mennyisége.

20

Idegen tulajdonú tárolóberendezésébe  NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínéről kitáplált villamos energia 

mennyisége.

21 A NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínéről a KÖF elosztó hálózatra kitáplált villamos energia mennyisége.

22

Önfogyasztás. A NAF/KÖF alállomások váltakozó- és egyenáramú segédüzemének hatásos villamosenergia-

fogyasztása.

23 Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésében keletkezett villamosenergia-veszteség mennyisége.

24

Hálózati veszteség műszaki része. A NAF/KÖF alállomásokban keletkezett veszteség. Az elosztók mért és/vagy 

számított adatai alapján kell meghatároni. A számítás lehet műszaki becslés is.

25

Az átviteli hálózat és a középfeszültségű elosztó hálózat közötti energiaforgalom szaldója. A szaldó kiszámítása 

során pozitív előjellel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és negatív előjellel az elosztó 

hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét. A szaldó jellemzően pozitív előjelű.

26

Az elosztói NAF/KÖF alállomás KÖF gyűjtősínéről a KÖF elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége. A szaldó jellemzően pozitív előjelű.

27

A szomszédos elosztó hálózattal középfeszültségű elosztó vezetéken megvalósult energiaforgalom szaldója. A 

szaldó kiszámítása során pozitív előjjel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és negatív előjellel az 

elosztó hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét.

28 Erőművi villamos energia betáplálás a középfeszültségű elosztó hálózatra.

29

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezéséből a középfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

30

Idegen tulajdonú tárolóberendezéséből a középfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

31 Középfeszültségen vételező felhasználónak átadott villamos energia mennyisége.

32

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésébe a középfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

33

Idegen tulajdonú tárolóberendezésébe a középfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

34

A középfeszültségű elosztó hálózatról a KÖF/KIF transzforok KÖF kapcsára kitáplált villamos energia 

mennyisége.

35 Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésében keletkezett villamosenergia-veszteség mennyisége.

36

Hálózati veszteség műszaki része. A középfeszültségű szabadvezetékeken és kábeleken és KÖF/KÖF 

alállomásokon fellépő veszteség. Az elosztók mért és/vagy számított adatai alapján kell meghatároni. A 

számítás lehet műszaki becslés is.

Kitöltési útmutató

NAF

NAF/KÖF

KÖF



37

A középfeszültségű elosztó hálózatról a KÖF/KIF alállomás KÖF gyűjtősínére történő villamos energia 

betáplálás szaldója. A szaldó jellemzően pozitív előjelű.

38

Szomszédos elosztótó hatásos villamos energia betáplálása a KÖF/KIF alállomás KIF gyűjtősínére. A szaldó 

kiszámítása során pozitív előjjel kell figyelembe venni az adatszolgáltatást kitöltő elosztó hálózatába befolyó és 

negatív előjellel az elosztó hálózatáról kifolyó villamos energia mennyiségét. 

39 A KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsára történő erőművi betáplálás.

40

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezéséből a KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsára betáplált villamos energia 

mennyisége.

41

Idegen tulajdonú tárolóberendezéséből a KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsára betáplált villamos energia 

mennyisége.

42

A KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsára közvetlenül csatlakozó felhasználónak - kivéve a szaldó elszámolásban 

részt vevő (HMKE-vel rendelkező) felhasználókat- szolgáltatott villamos energia mennyisége.  Profilos mérővel 

rendelkező felhasználók esetén a naptári éves adatra számított érték is megadható. A profiltól való eltérésből 

és a profileltéréshez kapcsolódó korrekciókból adódó mennyiségeket a felhasználóknak átadott villamos 

energia mennyiségének kiszámítása során figyelmebe kell venni.

43

A KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsára közvetlenül csatlakozó, szaldó elszámolásban részt vevő (HMKE-vel 

rendelkező) felhasználónak szolgáltatott villamos energia mennyisége. A szaldó kiszámítása során negatív 

előjellel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és pozitív előjellel az elosztó hálózatról kifolyó 

villamos energia mennyiségét. ("+"átadás "-"hálózatba betáplálás) Az okos mérővel vagy távleolvasható 

mérővel rendelkező felhasználók esetében az adott naptári évre vonatkozó tényadatot szükséges beírni. 

Profilos mérővel rendelkező felhasználók esetén a naptári éves adatra számított érték is megadható. A 

profiltól való eltérésből és a profileltéréshez kapcsolódó korrekciókból adódó mennyiségeket a 

felhasználóknak átadott villamos energia szaldójának kiszámítása során figyelmebe kell venni.  A sor negatív 

értéket is felvehet.

44

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésébe  KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsáról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

45

Idegen tulajdonú tárolóberendezésébe  KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsáról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

46 A KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsáról a KIF elosztó hálózatra kitáplált villamos energia mennyisége.

47 Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésében keletkezett villamosenergia-veszteség mennyisége.

48

Hálózati veszteség műszaki része. A NAF/KÖF alállomásokban keletkezett veszteség. Az elosztók mért és/vagy 

számított adatai alapján kell meghatároni. A számítás lehet műszaki becslés is.

49

Az elosztói KÖF/KIF transzformátor KIF kapcsáról a KIF elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

50

A szomszédos elosztó hálózattal kisfeszültségű elosztó vezetéken megvalósult energiaforgalom szaldója. A 

szaldó kiszámítása során pozitív előjjel kell figyelembe venni az elosztó hálózatba befolyó és negatív előjellel az 

elosztó hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét.

51 Erőművi villamos energia betáplálás a kisfeszültségű elosztó hálózatra.

52

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezéséből a kisfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

53

Idegen tulajdonú tárolóberendezéséből a kisfeszültségű elosztó hálózatra betáplált villamos energia 

mennyisége.

54

Kisfeszültségen vételező felhasználónak - kivéve a szaldó elszámolásban részt vevő (HMKE-vel rendelkező) 

felhasználókat-  szolgáltatott hatásos villamos energia. Profilos mérővel rendelkező felhasználók esetén a 

naptári éves adatra számított érték is megadható. A profiltól való eltérésből és a profileltéréshez kapcsolódó 

korrekciókból adódó mennyiségeket a felhasználóknak átadott villamos energia mennyiségének kiszámítása 

során figyelmebe kell venni.

55

A kisfeszültségen vételező, szaldó elszámolásban részt vevő (HMKE-vel rendelkező) felhasználónak 

szolgáltatott villamos energia mennyisége. A szaldó kiszámítása során negatív előjellel kell figyelembe venni az 

elosztó hálózatba befolyó és pozitív előjellel az elosztó hálózatról kifolyó villamos energia mennyiségét. 

("+"átadás "-"hálózatba betáplálás) Az okos mérővel vagy távleolvasható mérővel rendelkező felhasználók 

esetében az adott naptári évre vonatkozó tényadatot szükséges beírni. Profilos mérővel rendelkező 

felhasználók esetén a naptári éves adatra számított érték is megadható. A profiltól való eltérésből és a 

profileltéréshez kapcsolódó korrekciókból adódó mennyiségeket a felhasználóknak átadott villamos energia 

szaldójának kiszámítása során figyelmebe kell venni. A sor negatív értéket is felvehet.

56

Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésébe a kisfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

57

Idegen tulajdonú tárolóberendezésébe a kisfeszültségű elosztó hálózatról kitáplált villamos energia 

mennyisége.

58 Elosztó saját tulajdonú tárolóberendezésében keletkezett villamosenergia-veszteség mennyisége.

59

Hálózati veszteség műszaki része. A kisfeszültségű szabadvezetékeken és kábeleken fellépő veszteség. Az 

elosztók mért és/vagy számított adatai alapján kell meghatároni. A számítás lehet műszaki becslés is.

60

Hálózati veszteség nem műszaki része (nem szabályos vételezésből eredő károk és mérési pontatlanságok). A 

maradékelv alpján kell kiszámítani.

1+2+3+4+5+6 = 7+8+9+10+11+12

13+14+15+16+17 = 18+19+20+21+22+23+24

25+26+27+28+29+30 = 31+32+33+34+35+36

37+38+39+40+41 = 42+43+44+45+46+47+48

49+50+51+52+53 = 54+55+56+57+58+59+60

10 = 13

21 = 26

34 = 37

46 = 49

A 2, 3, 14, 27, 38, 43, 50, 55, 60 sorok kivételével a sorok negatív értéket nem vehetnek fel.

ELLENŐRZÉSEK AZ ŰRLAPON

KÖF/KIF

KIF
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Éves

Sorszám Nemzetgazdasági ágak*
Nemzet-

gazdasági ágak
Mennyiség

Fogyasztók 

száma

1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat A

2 Bányászat, kőfejtés B

3 Feldolgozóipar C

4 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás D

5 Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, -kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés E

6 Építőipar F

7 Kereskedelem, gépjárműjavítás G

8 Szállítás, raktározás H

10 Információ, kommunikáció J

11 Pénzügyi, biztosítási tevékenység K

12 Ingatlanügyletek L

13 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M

14 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység N

15 Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás O

16 Oktatás P

17 Humán-egészségügyi, szociális ellátás Q

18 Művészet,szórakoztatás, szabad idő R

19 Egyéb szolgáltatás S

20 Területen kívüli szervezetek U

21 Lakossági fogyasztók**

22 Egyéb fogyasztók

23 Felhasználóknak átadott összes villamos energia***

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

        Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott villamos energia ágazati bontása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

** Itt a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 3. § 43. pontja szerinti lakossági fogyasztók részére átadott mennyiséget kell megadni.

*** Meg kell egyeznie a V510-es számú adatlap megfelelő, 18-as sorkód alatti, "Felhasználóknak átadott villamosenergia összesen" elnevezésű sorának értékével.

teljesítésének határideje:

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

Kitöltési útmutató

* A felhasználókat a "TEÁOR 2008" szerinti ágazati osztályozás alapján kérjük besorolni.
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Havi

Átviteli díj
Elosztási díjak 

összesen

Elosztói 

alapdíj

Elosztói teljesítmény 

díj

Elosztói 

forgalmi díj

Elosztói 

veszteség díj

Elosztói meddő energia 

díj

Elosztói teljesítmény 

túllépés pótdíja

Elosztói 

menetrendkiegyensúlyozási díj

MW MWh ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Ft/kWh db

1 Nagyfeszültségű csatlakozás

2 Nagy/középfeszültségű csatlakozás

3 Középfeszültségű csatlakozás

4 Közép/kisfeszültségű csatlakozás

5   ebből:  I.

6                III.

8   ebből:  I.

9                II.

10                III.

11 Közvilágítási elosztási díj

12 Rendszerhasználók összesen

A felhasználók által befizetett rendszerhasználati díjak elszámolása

Átviteli díj
Elosztási díjak 

összesen

Elosztói 

alapdíj

Elosztói teljesítmény 

díj

Elosztói 

forgalmi díj

Elosztói 

veszteség díj

Elosztói meddő energia 

díj

Elosztói teljesítmény 

túllépés pótdíja

Elosztói 

menetrendkiegyensúlyozási díj

MW MWh ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Ft/kWh db

1 Nagyfeszültségű csatlakozás

2 Nagy/középfeszültségű csatlakozás

3 Középfeszültségű csatlakozás

4 Közép/kisfeszültségű csatlakozás

5   ebből:  I.

6                III.

7 Kisfeszültségű csatlakozás

8   ebből:  I.

9                II.

10                III.

11 Közvilágítási elosztási díj

12 Rendszerhasználók összesen

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

        A felhasználók által befizetett rendszerhasználati díjak elszámolása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

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

Sorszám A felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjak összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló 

teljesítmény

A fizetés alapjául 

szolgáló villamos 

energia mennyisége

Rendszerhasználati 

díjfizetés összesen

Ebből: Ebből:

Csatlakozási 

pontok száma

Rendszerhasználat 

átlagára

Csatlakozási 

pontok száma

Sorszám A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjak összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló 

teljesítmény

A fizetés alapjául 

szolgáló villamos 

energia mennyisége

Rendszerhasználati 

díjfizetés összesen

Ebből: Ebből:
Rendszerhasználat 

átlagára



A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjak

Sorszám Megnevezés
A fizetés alapjául 

szolgáló villamos 

energia mennyisége

Rendszerhasználati 

díjfizetés

MWh ezer Ft

1 Rendszerhasználók összesen

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 )

A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjak

Sorszám Megnevezés
A fizetés alapjául 

szolgáló villamos 

energia mennyisége

Rendszerhasználati 

díjfizetés

MWh ezer Ft

16 Rendszerhasználók összesen

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 )

Kitöltési útmutató

RHD összesen és RHD közvetlenül fizetve munkalapok

Az "RHD Összesen" munkalapon a kereskedő közvetítésével fizetett és az elosztónak közvetlenül fizetett RHD-t kell magadni, míg a RHD közvetlenül fizetve munkalapon csak azt a részt, amit az elosztónak közvetlenül fizettek.

Az erőmű által vételezéskor fizetett, valamint a közvetlen, vagy termelői vezetéken vételezők rendszerhasználati díjait is bele kell foglalni a táblázatba!

Az adatszolgáltatás a kiszámlázott értékekre vonatkozik.

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.

16. sor: Meg kell egyeznie az "RHD közvetlenül fizetve" munkalap 12. sorában megadott adatokkal.

1.+16. sor: Meg kell egyeznie az "RHD összesen" munkalap 12. sorában megadott adatokkal.

A másik elosztó által fizetett RHD-t nem kell beleírni táblázatba.

RHD fogyasztás szerint munkalap

1-15. sor: a kereskedő közvetítésével fizető felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjakat kell itt szerepeltetni.

16-30. sor: az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználóknak vagy megbízottaiknak kiszámlázott rendszerhasználati díjakat kell itt szerepeltetni.



        Elosztási tény adatok
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Éves

Csatlakozási 

pontok száma*

Lekötött 

teljesítmény*, **

Villamos energia 

fogyasztás
Meddő energia

Elosztói alapdíj 

bevétel

Elosztói 

teljesítménydíj 

bevétel

Elosztói forgalmi 

díj bevétel

Elosztói meddő 

energia díj bevétel

Elosztói veszteség 

díj bevétel

Elosztói menetrend-

kiegyensúlyozási 

díj bevétel

Közvilágítási 

elosztási díj 

bevétel

db kW kWh kVArh e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

Nagyfeszültségű csatlakozás (NAF)

Nagy/középfeszültségű csatlakozás (NAF/KÖF)

Középfeszültségű csatlakozás (KÖF)

Közép/kisfeszültségű csatlakozás (KÖF/KIF)

ebből: profilos (KÖF/KIF I.)

idősoros (KÖF/KIF III.)

Kisfeszültségű csatlakozás (KIF)

ebből: profilos (KIF I.)

vezérelt (KIF II.)

idősoros (KIF III.)

Közvilágítási elosztó hálózaton keresztül történő csatlakozás***

Csatlakozási (tarifa-) szint NAF NAF/KÖF KÖF KÖF/KIF III. KIF III.

kW kW kW kW kW

1. A hálózathasználati szerződések (HHSZ) szerint lekötött éves átlagos 

teljesítmények összege

2. Az R. 17. § (8) bekezdése által érintett havi teljesítmények összege

2.1. A 2. pont szerinti értékből 12-vel történő osztással számított éves 

átlagteljesítmény

3. Az R. 17. § (11) bekezdése szerinti (nem bejelentett) havi teljesítménytúllépések 

összege

3.1. A 3. pont szerinti érték éves átlagának korrigált értéke (az érték háromszorosa 

osztva 12-vel)

4. A HHSZ, illetve annak módosítása alapján meghatározott szintek feletti 

engedélyezett (R. 17. § (10) bekezdése szerinti, előre bejelentett) havi 

teljesítménytúllépések összege

4.1. A 4. pont szerinti érték éves átlagának korrigált értéke (az érték 1,2-szerese 

osztva 12-vel)

5. Összes korrigált lekötés (az 1., 2.1., 3.1., 4.1. sorok összege)

Kitöltési útmutató

* Éves átlag

** Ennek az oszlopnak a megfelelő sorai egyezzenek meg a Villamos energia elosztás 

teljesítmény-lekötési adatai c. táblázat összegző sorának megfelelő adataival.

*** A közép/kisfeszültségű csatlakozás sorban szereplő adatok közül  (KÖF/KIF (I.))  a 

közvilágítási elosztó hálózat adatai külön is kimutatandók.

Megjegyzés: az R. a 10/2016.(XI. 14.) MEKH rendeletet jelöli.

teljesítésének határideje:

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Erőművi gépegységnév (MEKH 

Határozat alapján)*

Erőmű MEKH 

azonosítója**

Erőművi gépegység elszámolási 

méréspont azonosítója

Mérőhitelesség 

hatálya***

 Legutóbbi, az adott hálózati engedélyes által 

történt ellenőrzés/vizsgálat időpontja***

Erőművi gépegység bruttó beépített teljesítő 

képessége (BT) (MW)

Hálózatra kiadott tárgyhavi villamos 

energia mennyisége (kWh)

Hálózatra kiadott kumulált éves villamos 

energia mennyisége (kWh)
Megjegyzés

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni 

Kitöltési útmutató

        Az elosztói hálózatra csatlakozó erőművek adatszolgáltatása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Kérjük, hogy a Megjegyzés mezőben tüntessék fel az erőmű elsődleges erőforrását is (tüzelőanyag).

* Amennyiben az erőmű csak gépegységgel rendelkezik, megegyezik az erőmű nevével.

** A Magyar Energetikai és közmű-szabályozási hivatal adja át az Engedélyesek számára, 5 karakterből álló kód.

Az adatszolgáltatás keretében az erőművek adatait szükséges megadni, gépegységenkénti felsorolásban (A háztartási méretű kiserőművek kivételével).



MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Irányítószám Településnév

Kitöltési útmutató:

Instrukciók a kitöltéshez:

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott villamos energia mennyiségéről

Az adatszolgáltatás

V516A - v1

Éves

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. § (1) pontja

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

Éves átadott mennyiség (MWh) Fogyasztók száma (db)

Kérjük, hogy a nem lakossági ügyfelek esetében soronként az egy POD azonosítóhoz tartozó adatokat adják meg (egy nem lakossági 

végfelhasználó egy soron jelenjen meg (ha több POD-ja van abban az esetben több soron)).

Kérjük, hogy a tárgyévre vonatkozóan az összes felhasználó adatát tüntessék fel, azaz azon felhasználók adatait is kérjük akik év közben váltak le, 

vagy csatlakoztak az elosztóvetezetékhez.

Lakossági ügyfelek esetében kérjük, hogy az adott irányítószám és település pároshoz tartozó ügyfelek összesített adatát adják meg.

Az adatszolgáltatás a terjedelme miatt .csv állományban feltölthető az Energiainformációs Adattárba.



POD azonosító Irányítószám Településnév Törzsszám
TEÁOR'08 

szakágazat

TEÁOR'08 nemzetgazdasági 

ág

Éves átadott 

mennyiség (MWh)

Fogalmak

POD azonosító: Az adott mérési pont azonosítója ahol a villamosenergia átadása a felhasználónak történik.

Irányítószám:

Településnév

TEÁOR'08 ágazat:

TEÁOR'08 

Éves átadott mennyiség 

Fogyasztók száma (db)

Instrukciók a kitöltéshez:

Kérjük, hogy a tárgyévre vonatkozóan az összes felhasználó adatát tüntessék fel, azaz azon felhasználók adatait is kérjük akik év közben váltak le, vagy 

csatlakoztak az elosztóvetezetékhez.

Az adatszolgáltatás a terjedelme miatt .csv állományban feltölthető az Energiainformációs Adattárba.

Kitöltési útmutató:

postai irányítószám ahol az adott POD található

a település megnevezése, ahol a POD található

az adott fogyasztási helyhez tartozó felhasználó négyjegyű tevékenyésgi kódja TEÁOR'08 alapján. Amennyiben ezt nem tudják 

megadni, adják meg a TEÁOR'08 nemzetgazdasági ág oszlopban a megfelelő adatot.

az adott felhasználó nemzetgazdasági ágazatának kódja (A-U) a TEÁOR'08 alapján.

az adott POD azonosítónak átadott MWh mennyisége a naptári évben

az adott település és irányítószám alapján definiált sorban szereplő lakossági előfizetők darabszáma (a tárgyidőszak végén)

Kérjük, hogy a nem lakossági ügyfelek esetében soronként az egy POD azonosítóhoz tartozó adatokat adják meg (egy nem lakossági végfelhasználó 

egy soron jelenjen meg (ha több POD-ja van abban az esetben több soron)).

Nem lakossági felhasználóknak átadott villamos energia mennyisége

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Nem lakossági felhasználókra vonatkozó adatok

V516B - v1

Éves

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 152. § (1) pontja

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.
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Éves

bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév

1 Nagyfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

2 Nagyfeszültségű szabadvezeték összesen

3 ebböl:750 kV szabadvezeték

4 400 kV szabadvezeték

5 220 kV szabadvezeték

6 120 kV szabadvezeték

7 Nagyfeszültségű  kábelvezeték összesen

9 Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

10 Középfeszültségű szabadvezeték összesen

11 ebböl:35 kV szabadvezeték

12 20 kV szabadvezeték

13 10 kV szabadvezeték

14 10-1 kV szabadvezeték

15 Középfeszültségű  kábelvezeték összesen

16 ebböl:35 kV kábelvezeték

17 30 kV kábelvezeték

18 20 kV kábelvezeték

19 10 kV kábelvezeték

20 10-1 kV kábelvezeték

21 Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

22 Kisfeszültségű szabadvezeték

23 ebböl: 0,4 kV szabadvezeték

24 0,4 kV önálló közvilágítási szabadvezeték

25 Kisfeszültségű kábelvezeték

26 ebböl:0,4 kV kábelvezeték

27 0,4 kV önálló közvilágítási kábelvezeték

28 Szabad és kábelvezeték összesen

29 Szabadvezeték összesen

30 Kábelvezeték összesen

Fogalmak

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos 

távvezeték, földkábel) középvonalára vonatkoztatott 

függőleges vetület hossza.

Vezetékhossz: nyomvonalhossz, vagy azonos 

nyomvonalban elhelyezett több rendszerű szabad- vagy 

szigetelt vezeték (villamos távvezeték, földkábel) esetén 

minden egyes rendszerének középvonalára vonatkoztatott 

függőleges vetület hossza.

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

        Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Sorszám Megnevezés
Nyomvonalhossz Vezetékhossz
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Éves

Sorszám Megnevezés

Hálózat hossz 

az év végén 

(km)

1 Nagyfeszültségű hálózat

2 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

3 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

4 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

5 Középfeszültségű hálózat

6 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

7 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

8 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

10 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

11 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

12 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

Az űrlapon nyomvonalhossz adatokat kell megadni.

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, 

földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

        Villamos-hálózatok  év végi nyomvonal-hossza (B)
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Beruházások

mennyiség        

(km, db, kVA) eFt

1 Tárgyévben megkezdett beruházások összesen 1)

2 ebből:   Hálózati beruházások 2)

3 egyéb beruházások 5)

4 Tárgyévben üzembe helyezett (aktivált) beruházások összesen 1)

5 ebből:  Hálózati beruházások 2)

6 egyéb beruházások

7 ebből: saját forrás

8 hitel

9 rendszerhasználói befizetés (pl.: csatlakozási díj) 6)

11 ebből:  0,4 kV feszültségszintű

12 10 kV feszültségszintű

13 20 kV feszültségszintű

14 35 kV feszültségszintű

15 120 kV feszültségszintű

16 Tárgyévben üzembe helyezett szabadvezetékek aktivált értéke  3)

17 ebből:  0,4 kV feszültségszintű

18 10 kV feszültségszintű

19 20 kV feszültségszintű

20 35 kV feszültségszintű

21 120 kV feszültségszintű

22 Tárgyévben üzembe helyezett földkábelek hossza összesen (a létesítéssel párhuzamosan történő bontás levonása nélkül) 3)

23 ebből:  0,4 kV feszültségszintű

24 10 kV feszültségszintű

25 20 kV feszültségszintű

26 35 kV feszültségszintű

27 120 kV feszültségszintű

28 Tárgyévben üzembe helyezett földkábelek aktivált értéke 3)

29 ebből:  0,4 kV feszültségszintű

30 10 kV feszültségszintű

31 20 kV feszültségszintű

32 35 kV feszültségszintű

33 120 kV feszültségszintű

34 Tárgyévben üzembe helyezett transzformátorok száma összesen 3)

35 ebből:  nagy/középfeszültségű

36 közép/középfeszültségű

37 közép/kisfeszültségű

38 Tárgyévben üzembe helyezett transzformátorok összes beépített teljesítménye 3)

39 ebből:  nagy/középfeszültségű

40  közép/középfeszültségű

41  közép/kisfeszültségű

42

Tárgyévben üzembe helyezett transzformátorok aktivált értéke (beleértve az egyéb alállomási berendezések aktivált 

értékét) 7)

43 ebből:  nagy/középfeszültségű

44  közép/középfeszültségű

45  közép/kisfeszültségű

46 A tárgyévi csatlakozási díj és hálózatfejlesztési befizetések összesen 4)

47 ebből: nagyfeszültségű hálózat létesítésére fordított befizetések

48

középfeszültségű hálózatra és nagy/közép-, valamint közép/középfeszültségű transzformátorok létesítésére 

fordított befizetések

49 kisfeszültségű hálózatra és közép/kisfeszültségű transzformátorok létesítésére fordított befizetések

50 ebből: felhasználó

51 ebből: lakossági fogyasztó

52 termelő

53 A tárgyévi csatlakozási díj és hálózatfejlesztési befizetők száma

54 ebből: felhasználó

55 ebből: lakossági fogyasztó

56 termelő

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

        Beruházások
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.  



km mFt

1 Középfeszültségű  kábel összesen

2 ebböl:35 kV kábel

3 20 kV kábel

4 10 kV kábel

5 10-1 kV kábel

6 Kisfeszültségű kábel

7 ebből: a közvilágítási elosztóhálózat közvilágítási kábele

* * Belterületen a VET 178/J. §-ban foglalt kötelezettség alapján  létesült nyomvonalhossz és a beruházás aktivált értéke.

1) Az engedélyes által megkezdett, illetve végrehajtott összes beruházást kell feltüntetni.

2)

Hálózati eszköz: távvezetékek, transzformátorok, alállomások, alállomási ingatlanosk, mérők, csatlakozó berendezések, 

hálózati informatika (ÜIK, telemechanika, HFKV), egyéb hálózati eszközök.

3)

A 4. sorban feltüntetett beruházási összeg részeként megvalósult beruházások. Csak új létesítéseket, illetve meglévő 

berendezések cseréjét kell feltüntetni.

4) Beleértve a térítés nélkül átvett eszközök értékét is.

5)

Minden olyan enegdélyes által végrehajtott beruházás, ami nem hálózati beruházás és amit a táblázat többi sorában nem 

kell részletezni.

6) A csatlakozási díj és a térítés nélkül átadott eszköz is ide értendő.

7) Az egész alállomás értékét tartalmazza.

Az űrlapon nyomvonalhossz adatokat kell megadni.

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges 

vetület hossza.

Sorszám Megnevezés
Nyomvonalhossz
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Éves

Sorszám db MVA

2 Nagyfeszültség/nagyfeszültség

3 Nagyfeszültség/középfeszültség

4 Középfeszültség/középfeszültség

5 Középfeszültség/kisfeszültség

6 Összesen

8 Nagyfeszültség/nagyfeszültség

10 Középfeszültség/középfeszültség

11 Középfeszültség/kisfeszültség
12 Összesen

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

        Hálózati transzformátorok adatai december 31-én

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell 

megadni.

Beépített transzformátorok

December 31-én üzemben lévő transzformátorok



Hőszivattyúk adatai

V526 - v2

Éves

Tárgyév dec. 31-i állapot szerint a hálózatra csatlakoztatott hőszivattyúk Mértékegység levegő-levegő levegő-víz talaj-levegő talaj-víz víz-levegő víz-víz Összesen

Darabszáma db

Névleges villamos teljesítménye - Összesen kW

Fűtési teljesítménye - Összesen kW

Átlagos COP

Tárgyévi villamosenergia-fogyasztás kWh

ebből nyári villamosenergia-fogyasztás (április 16. - október 14.) kWh

ebből téli villamosenergia-fogyasztás (október 15. - április 15.)* kWh

Ágazati besorolás Ipar Lakosság Egyéb Összesen

Átlagos COP

Tárgyévi villamosenergia-fogyasztás (kWh)

ebből nyári villamosenergia-fogyasztás (április 16. - október 14.)

ebből téli villamosenergia-fogyasztás (október 15. - április 15.)*

A hőszivattyú a környezeti levegő hő formájában tárolt energiáját 

hasznosítja. 

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés levegő segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A hőszivattyú a környezeti levegő hő formájában tárolt energiáját 

hasznosítja. 

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés víz (folyadék) segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A hőszivattyú a talajban (ide értve a felszín alatti vizekben tárolt 

hőt is) levő hőenergiát hasznosítja.

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés levegő segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A hőszivattyú a talajban (ide értve a felszín alatti vizekben tárolt 

hőt is) levő hőenergiát hasznosítja.

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés víz (folyadék) segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A hőszivattyú a felszíni vizekben hő formájában tárolt energiát 

hasznosítja.

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés levegő segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A hőszivattyú a felszíni vizekben hő formájában tárolt energiát 

hasznosítja.

A környezeti hő és a felvett villamos energia segítségével előállított hőt 

a berendezés víz (folyadék) segítségével juttatja a hasznosítandó térbe.

A típus szerint megbontást az adatlap kitöltésekor a rendelkezésre 

álló adatok alapján kérjük elvégezni, az összesen oszlop nem 

számolódó, ezért itt minden hőszivattyút el kell elszámolni, 

függetlenül attól, hogy ismert vagy sem a típusa. 

Az összes hőszivattyú berendezések száma. Amennyiben egy 

fogyasztási helyen több hőszivattyús berendezés is csatlakozik, 

abban az esetben azokat kérjük elkülöníteni. 

Az egyes hőszivattyú berendezés(ek) névleges villamos 

teljesítményfelvétele (gyári adat). Amennyiben ez nem ismert, 

akkor a fogyasztó által igényelt teljesítmény is elfogadható.

Az egyes berendezés(ek) névleges fűtési teljesítménye (gyári adat). 

A csak HMV üzemű hőszivattyúkat is itt kérjük elszámolni. 

A hőszivattyús berendezés hatékonysági mutatószáma. Értéke a 

leadott fűtési hőteljesítmény és a felvett villamos teljesítmény 

hányadosa. Alapvetően a gyári adatok egyszerű átlaga. 

Itt a hőszivattyúk  villamos energia fogyasztását kérjük. Tehát nem 

azon fogyasztók teljes villamos energia fogyasztására gondoltunk, 

ahol üzemel hőszivattyú, hanem jellemzően a H- illetve Geo-

tarifával vételezett villamos energiára.

* tárgyév január 1 - április 15. és október 15 - december 31.

Berendezések darabszáma

Kitöltési útmutató

Minden évben a H tarifás mérőórára kötött hőszivattyúk TELJES ÁLLOMÁNYÁRÓL kell adatokat szolgáltatni, tehát NEM csak az új csatlakozókról.

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. § (4) pontja szerint a +2 Celsius fok levegőhőmérsékletnél és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve legalább 3 jósági fokú hőszivattyús 

berendezések adatait kérjük jelenteni.

Hőszivattyúk adatai típusok szerint

Levegő-levegő

Levegő-víz

Talaj-levegő

Talaj-víz

Víz-levegő

Víz-víz

Átlagos COP

Tárgyévi villamosenergia-fogyasztás (kWh)

Névleges villamos teljesítményfelvétel

Fűtési teljesítménye - Összesen (kW)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.



"B" bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és földgázkitermelés nélkül) 

(TEÁOR 07-09), a "C" feldolgozóiparba (kokszgyártás és kőolaj-

feldolgozás és ipari gép, berendezés, eszköz javítása nélkül) (TEÁOR 10-

18,20-32), és az "F" építőiparba (TEÁOR 41-43) sorolt szervezetek

Megnevezés TEÁOR'08 Szakágazat

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01.11-03.22

szénbányászat, kőolaj- és földgázkitermelés 07.10-09.90

kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás 19.10-19.20

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 33.11-33.19

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 35.11-35.30

VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 36.00-39.00

KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 45.11-47.99

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 49.10-53.20

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 55.10-56.30

INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 58.11-63.99

PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 64.11-66.30

INGATLANÜGYLETEK 68.10-68.32

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 69.10-75.00

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 77.11-82.99

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 84.11-84.30

OKTATÁS 85.10-85.60

HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 86.10-88.99

MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ 90.01-93.29

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 94.11-96.09

C33

D

Hőszivattyúk adatai ágazatok szerint
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Az ágazati besorolást a V516 azonosítójú adatszolgáltatással összhangban kérjük elvégezni. 

O

P

Q

E

G

H

A szervezet besorolása a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) szerint megállapított főtevékenysége alapján: 

Ipar:

Egyéb:

Szervezet főtevékenysége

A

B07-B09
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Éves

eset kiesés * eset kiesés * eset kiesés *

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

Nagyfeszültségű elosztóhálózat

Az elosztói engedélyes hatáskörébe tartozó 132kV-os hálózat.

A 132kV-nál kisebb, de 0,4kV-nál nagyobb hálózat.

Szállított villamos energia

A rendelkezésre álló villamos energia (más néven az elosztói hálózatba betáplált 

villamos energia). Tartalmazza: fogyasztóknak átadott villamos energia, veszteség, 

korrekciós tényező (mennyiségi eltérés, mérési hiba, szerződés nélküli vételezés).

Kiesés a szállított villamos energia 0/00-ében

Azonos a B)1. Kiesési mutatóval.

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

        Elosztói üzemzavarok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

Nagyfeszültségű elosztóhálózat Középfeszültségű elosztóhálózat Összes üzemzavar Szállított villamos 

energia

Kiesés a szállított villamos 

energia 0/00-ében
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Negyedéves

OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia-fogyasztása

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia fogyasztása

db MWh db MWh db MWh

OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia-fogyasztása

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia fogyasztása

db MWh db MWh db MWh

OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia-fogyasztása

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia fogyasztása

db MWh db MWh db MWh

OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia-fogyasztása

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia fogyasztása

db MWh db MWh db MWh

OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia-fogyasztása

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási 

mérési pontokkal (POD) összerendelt 

csatlakozási pontok előző évi tényleges, 

éves villamosenergia fogyasztása

db MWh db MWh db MWh

ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (..< 20 MWh)

ebből: 20 - 500 MWh éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (20<=..< 500 MWh)

 nem lakossági csatlakozási pont

Szolgáltatóváltások
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 30-ig kell megadni. 

Összes csatlakozási pont

 lakossági csatlakozási pont



OSSZ OSSZF K KF U UF

Szolgáltató törzsszáma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontok (POD) száma

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz 

hozzárendelt összes elszámolási mérési 

pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási 

pontok előző évi tényleges, éves 

villamosenergia-fogyasztása

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási 

mérési pontok (POD) száma 
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* A táblázat az átláthatóság kedvéért megtörésre került, azonban a Hivatal Energiainformációs Adattárában egyben szerepel.

ebből: 500 - 2 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (500<=..< 2 000 MWh)

ebből: 2 000 - 20 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (2 000<=..< 20 000 MWh)

ebből: 20 000 - 70 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (20 000<=..< 70 000 MWh)

ebből: 70 000 - 150 000 MWh éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (70 000<=..<= 150 000 MWh)

ebből: 150 000 MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású csatlakozási pont (150 000 MWh < ..)



Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása (UF)

Rögzítendő a tárgyidőszakra szolgáltatót váltott (U) elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok összes, tárgyévet megelőző teljes éves villamosenergia-fogyasztása MWh mértékegységben kifejezve. Nem rögzítendő tehát a szolgáltatónál újonnan létesült valamint 

visszakapcsolt és a felhasználó-váltással összefüggésben hozzárendelt elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása.

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása (KF)

Rögzítendő a szolgáltatótól a tárgyidőszaki aktuális negyedévben – szolgáltatóváltás miatt – kijelentett elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása (dinamikus adat).

BEJELENTETT ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI PONTOK

Új, a tárgyidőszakra bejelentett elszámolási mérési pontok (POD) száma (U)

Rögzítendő azon elszámolási mérési pontok száma, amelyek – szolgáltatóváltás keretében – a tárgyidőszaki aktuális negyedév során lettek hozzárendelve a szolgáltatóhoz. Nem rögzítendő tehát a szolgáltatónál újonnan létesült valamint visszakapcsolt elszámolási mérési pontok (POD) száma – illetve a 

felhasználó-változással összefüggő hozzárendelések száma sem. Amennyiben azonos elszámolási mérési pont (POD) a negyedév során több alkalommal is bejelentésre került a szolgáltatóhoz, a bejelentés tényét ez esetben kérjük csak egy alkalommal figyelembe venni.

Amennyiben egy felhasználási helyet cégen belül maradva (Tehát abban az esetben, ha ugyanúgy a Példa Zrt.-nél marad a felhasználási hely.) már nem kereskedői engedély alapján, hanem egyetemes szolgáltatás keretében látnak el (avagy mindez fordítva történik), akkor az nem minősül 

szolgáltatóváltásnak. Kérjük az adatokat – lehetőség szerint – ennek megfelelően jelenteni, és az ezzel kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot a megjegyzés rovatban ismertetni szíveskedjenek.

Rögzítendő a szolgáltatótól a tárgyidőszaki aktuális negyedévben – szolgáltatóváltás miatt –  kijelentett elszámolási mérési pontok (POD) száma (dinamikus adat). Nem rögzítendő tehát a szerződés megszűnése okán és a felhasználó-változással összefüggő kijelentések száma sem. Amennyiben azonos 

elszámolási mérési pont (POD) a negyedév során több alkalommal is kijelentésre került, a kijelentés tényét ez esetben csak egyszer kérjük figyelembe venni.

Űrlapszerkezet

Az alább felsorolt adatmezők mindig az adott fogyasztási sávhoz rendelten értelmezendők. Az egyes fogyasztási sávokhoz rendelt adatmezők típusa azonban nem különbözik, így azok értelmezése valamennyi fogyasztási sáv esetén egységes az alábbiak szerint.

ÖSSZES ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI PONTOK

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz hozzárendelt összes elszámolási mérési pontok (POD) száma (OSSZ)

Rögzítendő a tárgyidőszaki aktuális negyedév utolsó napján a szolgáltatóhoz hozzárendelt valamennyi elszámolási mérési pont (POD) száma, a hozzárendelés dátumától függetlenül (statikus adat).

A tárgyidőszakban szolgáltatóhoz hozzárendelt összes elszámolási mérési pontokkal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása (OSSZF)

Rögzítendő a tárgyidőszaki aktuális negyedév utolsó napján a szolgáltatóhoz hozzárendelt valamennyi elszámolási mérési ponttal (POD) összerendelt csatlakozási pontok előző évi tényleges, éves villamosenergia-fogyasztása (statikus adat).

KIJELENTETT ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSI PONTOK

Tárgyidőszakra kijelentett elszámolási mérési pontok (POD) száma (K)

Az ellátatlan elszámolási mérési pontokat (POD) figyelmen kívül kell hagyni az adatszolgáltatás során.

Az adatszolgáltatást azokra a szolgáltatókra vonatkozóan kell kitölteni, amelyek az adott elosztói engedélyesnél a tárgyidőszakban felhasználóval rendelkeznek.

Az elosztói engedélyes köteles a területén a tárgyidőszakban felhasználóval rendelkező valamennyi szolgáltatóra vonatkozóan, azok számának megfelelően az adatszolgáltatást teljesíteni.

Az űrlapokon az egyes szolgáltatók adatait egymás alatt, bővülő soros elrendezésben kérjük rögzíteni.

Szolgáltatók azonosítása és rögzítése

A szolgáltatókat engedélyük típusától függetlenül azok törzsszámával kell azonosítani. A törzsszám a szervezet adószámának első nyolc számjegye.

Felhasználók besorolása

A lakossági kategória összevonásra került: a lakossági fogyasztókat éves fogyasztásuktól függetlenül kérjük figyelembe venni. A nem-lakossági fogyasztók esetében az összesítő adatmezőn kívül a fogyasztási sávonkénti adatokat is kérjük rögzíteni.

Profilos felhasználók esetében a tárgyév január 1-jei mértékadó éves fogyasztás (MÉF) alapján, idősoros felhasználóknál az előző évi mért fogyasztás alapján kérjük besorolni az elszámolási mérési pontokat (POD). Új elszámolási mérési pont esetében a bekapcsoláskor érvényes mértékadó éves 

fogyasztás szerint kérjük a felhasználót besorolni.

Törtévi fogyasztás rendelkezésre állása esetén éves fogyasztást kérünk kalkulálni. A törtévi fogyasztás alapján történő besorolás abban az esetben is szükséges ilyen módon, ha előző évi vételezés hiányában a tárgyidőszaki fogyasztást kell alapul venni a bekategorizálásnál. Ez esetben a lekötött 

teljesítményt kérjük figyelembe venni átlagos kihasználtság mellett (1180 óra).

Az űrlap kitöltése

Kitöltési útmutató

Általános információk

Jelen adatszolgáltatás keretében szolgáltató alatt értendő a 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében egyetemes szolgáltatói engedélyes (továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyes (továbbiakban: villamosenergia-kereskedő).

Jelen adatszolgáltatás kitöltésekor a megfigyelési egységnek az elszámolási mérési pontot (POD) kell tekinteni a 2007. évi LXXXVI. törvény értelmezése alapján. Jelen adatszolgáltatás keretében a felhasználó az elszámolási mérési ponttal azonos.
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* A táblázat az átláthatóság kedvéért megtörésre került, azonban a Hivatal Energiainformációs Adattárában egyben szerepel.

        Jelentés a hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőművekről
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 8. § (4) 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

November December

Június

Július Augusztus Szeptember Október

Január Február Március Április Május



Minden évben a TELJES ÁLLOMÁNYRÓL kell adatokat szolgáltatni, tehát NEM 

csak az új csatlakozókról.

A kiserőműveket az elszámolási időszak gyakorisága szerint külön munkalapokon 

kel megadni. Az "éves" és a "havi" elszámolású kiserőművek összesítve adják ki a 

teljes állományt.

Kérjük, hogy az űrlapot a fogyasztásmérésekből származó TÉNY ADATOKKAL 

töltsék ki!

Okos ad-vesz mérővel rendelkező, éves elszámolású felhasználók esetében 

amennyiben az okos mérő a teljes naptári évre vonatkozóan rögzít adatot, akkor 

az adott naptári évre január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó  

betáplálási és vételezési adatokat szükséges megadni a 17. és 18. számú 

oszlopokban. A 11-14. számú oszlopok ez esetben üresen (0-val feltöltve) 

maradnak.

Okos ad-vesz mérővel rendelkező, éves elszámolású felhasználók esetében 

amennyiben az okos mérő az adott naptári év közben került felszerelésre, úgy az 

okos mérő üzembehelyezését megelőző elszámolási időszakra vonatkozó 

adatokat 11., 12., 13., 14. oszlopokban szükséges rögzíteni. Az okos mérő 

üzembehelyezése utáni időszakra vonatkozó adatokat a 17. és 18. számú 

oszlopban szükséges rögzíteni. (A 17.  és 18. oszlopban az üzembehelyezés 

időpontja és az adott naptári év december 31. közötti betáplálási és vételézési 

adatokat szükséges rögzíteni.)

Havi elszámolású felhasználók esetében - függetlenül attól, hogy okos mérő 

üzembe helyezésre került-e - mindig az adott naptári hónapra vonatkozó 

betáplálási és vételezési adatokat kell megadni.

Éves elszámolás és Havi elszámolás munkalap

Tulajdonos neve

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa

Magánszemélyek esetén mint név csak „Magánszemély” kerüljön megjelenítésre 

az adatszolgáltatáson

Tulajdonos természetes személy-e?

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa 

természetes személy-e: igen/nem.

Beépített teljesítménye

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű  betáp irányú 

rendelkezésre álló teljesítménye, kW-ban kifejezve.

Felhasznált energiahordozó

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű által felhasznált 

energiahordozó fajtája. Kérjük, használja a következő kategóriákat: nap, szél, víz, 

földgáz, biomassza, biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz, termálmetán, benzin, 

dízel. Kérjük, fokozottan figyeljen a biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz és 

termálmetán kategóriák pontos elkülönítésére (pl. a termálmetánt ne sorolja 

földgáz kategóriába, vagy a depónia-, szennyvízgázt biogáz kategóriába)! A 

felsoroltakon felül esetlegesen előforduló energiahordozót kérjük, nevezze meg 

tételesen! Az „Összesítő táblázat” fülön utóbbit kérjük, sorolja az „Egyéb” 

kategóriába!

Az egység háztartási méretű kiserőműként van 

nyilvántartva?

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű háztartási méretű 

kiserőműként van-e nyilvántartva: igen/nem.

Mérési pont azonosító A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű mérésponti azonosítója.

Csatlakozási dátum

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű csatlakozási dátuma, 

amely a mérők ad-veszre történő átprogramozásának időpontja.  (ÉÉÉÉ-HH-NN 

formátumban) 

Telephely - irányítószám

Annak a helynek az irányítószáma, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet 

telepítették. (pl. 1234)

Telephely - település

Az a település, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet telepítették. Ide a 

saját önkormányzattal rendelkező közigazgatási egység nevét kérjük, nem 

településrészét (pl. Bükkszentlászló esetén Miskolc, Inota esetén Várpalota)

Telephely - közterület

Az a közterület, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet telepítették. (pl. Szél 

utca 2.)

Hálózatra kiadott villamos energia

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű által az adott időszak 

során a hálózatra kiadott villamos energia mennyisége, MWh-ban kifejezve.

Hálózatból vételezett villamos energia

A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű által az adott időszak 

során a hálózatból vételezett villamos energia mennyisége, MWh-ban kifejezve.

Elszámolási időszak kezdete

Éves elszámolás esetén a szerződésben megállapított, elszámolás alapjául 

szolgáló két mérőleolvasás közötti időszak kezdő időpontja. 

Elszámolási időszak vége

Éves elszámolás esetén a szerződésben megállapított, elszámolás alapjául 

szolgáló két mérőleolvasás közötti időszak záró időpontja. 

Kitöltési útmutató



Okos mérővel rögzített fogyasztás? Igen, ha az adott naptári évben okos mérő üzembehelyezésre került.

Okos mérő üzembe helyezésének időpontja Okos mérő üzembe helyezésének időpontja
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Negyedéves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tulajdonos neve
Tulajdonos természetes 

személy-e?

Beépített 

teljesítménye

Felhasznált 

energiahordozó

Az egység 

háztartási méretű 

kiserőműként van 

nyilvántartva?

Mérési pont 

azonosító

Csatlakozási 

dátum

Elszámolási 

időszak 

gyakorisága

Telephely - 

irányítószám

Telephely - 

település

Telephely - 

közterület

Hálózati 

csatlakozási díj

Nem HMKE esetén 

igénybe vett 

kedvezmény a 

hálózati 

csatlakozási díjból

igen/nem kW igen/nem ÉÉÉÉ-HH-NN Ft Ft

Általános információk

Az űrlap kitöltése

3: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű betáp irányú rendelkezésre álló teljesítménye, kW-ban kifejezve.

        Jelentés a hálózatra az adott időszakban csatlakozott nem engedélyköteles kiserőművekről
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 8. § (4) 

teljesítésének határideje:

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

1: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa. Magánszemélyek esetén mint név csak „Magánszemély” kerüljön megjelenítésre az adatszolgáltatáson

2: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa természetes személy-e: igen/nem.

Kitöltési útmutató

Minden negyedévben CSAK az új csatlakozókról kell adatot szolgáltatni, NEM a teljes állományról.

Új csatlakozók munkalap

12: Az a település, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet telepítették. Ide a saját önkormányzattal rendelkező közigazgatási egység nevét kérjük, nem településrészét (pl. Bükkszentlászló esetén Miskolc, Inota esetén Várpalota)

11: Az a közterület, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet telepítették. (pl. Szél utca 2.)

12: Az elosztónak fizetendő eredeti hálózati csatlakozási díj, Ft-ban kifejezve.

13: Nem HMKE kategóriába sorolt kiserőművek esetén az elosztónak fizetendő eredeti hálózati csatlakozási díjból kapott kedvezmény összege, Ft-ban kifejezve. (7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet 7. § (7) alapján)

4: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű által felhasznált energiahordozó fajtája. Kérjük, használja a következő kategóriákat: nap, szél, víz, földgáz, biomassza, biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz, termálmetán, benzin, dízel. Kérjük, 

fokozottan figyeljen a biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz és termálmetán kategóriák pontos elkülönítésére (pl. a termálmetánt ne sorolja földgáz kategóriába, vagy a depónia-, szennyvízgázt biogáz kategóriába)! A felsoroltakon felül esetlegesen 

előforduló energiahordozót kérjük, nevezze meg tételesen!

5: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű háztartási méretű kiserőműként van-e nyilvántartva: igen/nem.

6: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű mérésponti azonosítója.

7: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű csatlakozási dátuma, amely a mérők ad-veszre történő átprogramozásának időpontja.  (ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban) 

8: A hálózatra csatlakozott nem engedélyköteles kiserőmű által kiadott és vételezett villamos energia elszámolásának gyakorisága. (pl. éves, havi stb.)

9: Annak a helynek az irányítószáma, ahová a nem engedélyköteles kiserőművet telepítették. (pl. 1234)
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Éves

Szám 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

Az üzemeltetett 

lámpatestek 

mennyisége

A közvilágítási 

célra vásárolt  

villamos energia 

mennyisége

Az üzemeltetett 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítménye

A közvilágítási 

tevékenység éves 

árbevétele

Közvilágítási 

kapcsolókörzetek 

száma

Mért közvilágítási 

kapcsolókörzetek 

száma

Települések 

felsorolása

Mértékegység db MWh MW MFt db db -

Adatok, összesen

Szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés
Nátriumlámpás 

lámpatestek

Nátriumlámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Hagyományos 

fénycsöves 

lámpatestek

Hagyományos 

fénycsöves 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Kompakt 

fénycsöves 

lámpatestek

Kompakt 

fénycsöves 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Higanylámpás 

lámpatestek

Higanylámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Fémhalogén 

fényforrással 

üzemelő 

lámpatestek

Fémhalogén 

fényforrással 

üzemelő 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Kisnyomású 

nátriumlámpás 

lámpatestek

Kisnyomású 

nátriumlámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

LED-es 

lámpatestek

LED-es 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Egyéb 

lámpatestek

Egyéb 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Mértékegység db MW db MW db MW db MW db MW db MW db MW db MW

Szám 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

Az üzemeltetett 

lámpatestek 

mennyisége

A közvilágítási 

célra vásárolt  

villamos energia 

mennyisége

Az üzemeltetett 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítménye

A közvilágítási 

tevékenység éves 

árbevétele

Közvilágítási 

kapcsolókörzetek 

száma

Mért közvilágítási 

kapcsolókörzetek 

száma

Települések 

felsorolása

Adatok, településenként (Település 

megnevezése) db MWh MW MFt db db -

Szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés
Nátriumlámpás 

lámpatestek

Nátriumlámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Hagyományos 

fénycsöves 

lámpatestek

Hagyományos 

fénycsöves 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Kompakt 

fénycsöves 

lámpatestek

Kompakt 

fénycsöves 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Higanylámpás 

lámpatestek

Higanylámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Fémhalogén 

fényforrással 

üzemelő 

lámpatestek

Fémhalogén 

fényforrással 

üzemelő 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Kisnyomású 

nátriumlámpás 

lámpatestek

Kisnyomású 

nátriumlámpás 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

LED-es 

lámpatestek

LED-es 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Egyéb 

lámpatestek

Egyéb 

lámpatestek 

elszámolási 

teljesítmény

Adatok, településenként (Település 

megnevezése) db MW db MW db MW db MW db MW db MW db MW db MW

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

        A közvilágítási berendezések adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni 

Az Elosztó közvilágítás üzemeltetési szolgáltatásának összesített adatai (A)

Az Elosztó közvilágítás üzemeltetési szolgáltatásának településenkénti adatai (B)
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Éves

Szám Megnevezés

Összesen (db) Ebből saját tulajdon (db) Összesen (MW) Ebből saját tulajdon (MW) Összesen (km) Ebből saját tulajdon (km)

1 Az üzemeltetett lámpatestek mennyisége

2 Lámpatestek elszámolási teljesítménye

3 Oszlop

4 Kapcsolószekrény

5 Önálló szabadvezetékhálózat

6 Önálló kábelhálózat

Szám Megnevezés

Km Db eFt

1. Kábel

2. Szabadvezeték

3. Lámpatest

4. Kapcsolószekrény

5. Oszlop

6. Gépjármű

7. Egyéb

9. ÖSSZESEN

Kitöltési útmutató

*December 31-i állapot.

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

        Közvilágítással kapcsolatos adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Adatok  

teljesítésének határideje:

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

A közvilágítási üzemeltetési szolgáltatás összesített adatai*

Adatok  
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éves

Dátum
Negyedóra kezdő 

időpontja
Érték

Megnevezés Típus Minta

Dátum dátummező ÉÉÉÉ-HH-NN

Negyedóra 

kezdő időpontja
szövegmező ÓÓ:PP

Érték valós, kWh

Dátum dátummező ÉÉÉÉ.HH.NN
Az adatszolgáltatásban az elosztói maradékgörbe vonatkozó tervgörbe adatait kell megadni negyedórás bontásban. 

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

Elosztói maradékgörbe (Y-2 terv)
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

2021.04.01-től:

2021.03.31-ig

teljesítésének határideje:

A tárgyévet (Y) megelőző 2. év november 30. napja. (Y-2 november 30.)

Kitöltési útmutató

Az adatszolgáltatás keretében beküldendő adatok formátuma:
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negyedéves

Dátum
Negyedóra kezdő 

időpontja

elosztói 

maradékgörbe 

utoljára beadott 

menetrend

elosztói maradékgörbe tény

Megnevezés Típus Minta

Dátum dátummező ÉÉÉÉ-HH-NN

Negyedóra kezdő 

időpontja
szövegmező ÓÓ:PP

elosztói 

maradékgörbe 

utoljára beadott 

menetrend

valós, kWh

elosztói 

maradékgörbe tény
valós, kWh

Dátum dátummező ÉÉÉÉ.HH.NN

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

Elosztói maradékgörbe (menetrend és tény)
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

2021.04.01-től:

2021.03.31-ig

teljesítésének határideje:

A tárgynegyedévet követő hónap 15. napja.

Kitöltési útmutató

Az adatszolgáltatás keretében beküldendő adatok formátuma:
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Negyedéves

Első hónap Második hónap Harmadik hónap Összesen

1. IVR felé irányuló hívások száma db -----

2. IVR-ben elveszett hívások száma db -----

3. IVR-ben fogadott hívások száma db -----

4. Fogadott hívások száma: db -----

5. Hibacím bejelentési szolgáltatási színvonal %/mp 75/30

6. Átlagos várakozási idő mp max. 20 

7. Elveszett hívások aránya % max. 10

9. Foglaltsági arány % max. 10

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

        E1.2. Call Center műszaki hiba bejelentési szolgáltatási színvonal mutató 
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni. 

mértékegység Elvárt érték
Tény értékek tárgy negyedévben
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Negyedéves

mérték-

egység Első hónap Második hónap Harmadik hónap Összesen

1. IVR felé irányuló hívások száma db -----

2. IVR-ben elveszett hívások száma db -----

3. IVR-ben fogadott hívások száma db -----

4. Fogadott hívások száma: db -----

5. Mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal %/mp 85/30

6. Átlagos várakozási idő mp max. 20 

7. Elveszett hívások aránya % max. 10

9. Foglaltsági arány % max. 10

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

        E1.3. Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal mutató 
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni. 

Elvárt érték
Tény értékek tárgy negyedévben
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Éves

Minőségi mutató mértékegység adat

1 Illetékesség miatt másik engedélyesnek átadandó ügyek száma (db)

2 8 napon belül átadott ügy (db)

3 8 napon belül átadott ügyek aránya (%)

4 Összes ügyek száma (db)

5 Összes átfutási napok száma (nap)

Átlagos átfutási idő (nap/db)

6 12 nap alatt teljesített válaszadások száma (db)

8 15 nap alatt teljesített válaszadások száma (db)

9 15 nap alatt teljesített válaszadások  aránya (%)

Minőségi mutató mértékegység adat

1 Ügyfélszolgálati irodai megkeresések száma db

2 20 percen belül fogadott felhasználók száma db

3 20 percen belül fogadott felhasználók aránya %

E2.1. E2.2. E2.3.

1 ügyek száma összesen db

2 átfutási napok száma összesen nap

átlagos átfutási idő nap/db

3 7 napon belül megválaszolt egyszerű igénybejelentések száma db

4 7 napon belül megválaszolt egyszerű igénybejelentések aránya %

5 8 napon belül megválaszolt egyszerű igénybejelentések száma db

6 8 napon belül megválaszolt egyszerű igénybejelentések aránya %

7 25 napon belül megválaszolt összetett igénybejelentések száma db

8 25 napon belül megválaszolt összetett igénybejelentések aránya %

9 30 napon belül megválaszolt összetett igénybejelentések száma db

10 30 napon belül megválaszolt összetett igénybejelentések aránya %

11 7 nap alatt bekapcsolt felhasználók száma db

12 7 nap alatt bekapcsolt felhasználók aránya %

13 8 nap alatt bekapcsolt felhasználók száma db

14 8 nap alatt bekapcsolt felhasználók aránya %

E2.1-2.3 - Igénybejelentés-Bekapcsolás

        Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség - elosztók
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

E1.1 - Válaszadás dokumentált megkeresésre - Információadás dokumentált felhasználói megkeresésre

E1.5 - 20 percen belül fogadott felhasználók aránya

Mutatók



Panaszok száma Mutató

Összes Jogos Jogos/ Összes

1000 

felhasználóra jutó 

jogos panaszok 

aránya

db db % db

1 1. Mérő, mérés, leolvasás

2 2. Kiszolgálás minőség

3 3. Üzemszünetek kiértesítése

4 4. HFH, csatlakozási díj

5 5. Kártérítési, kártalanítási igény

6 6. Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

7 7. Határidők be nem tartása

8 8. Egyéb elosztói

9 9. Számlázás

10 10. Elszámolás

11 11. Folyószámla-kezelés

12 12. Hátralékkezelés

13 13. Szerződéskötés, felmondás

14 14. Megtévesztés, kereskedőváltás megakadályozása

15 15. Összesen

16 A felhasználók száma december 31-én

mértékegység Minőségi mutató

1 Ügyfélszolgálati irodai megkeresések száma 1) db

2 Összes várakozási idő az ügyfélszolgálati irodákon perc

3 Átlagos várakozási idő az ügyfélszolgálati irodákon perc

E2.4 - Panaszok

E2.5 - Átlagos várakozási idő



1 2 3 4 5 6 7 8

Végzendő tevékenységek köre 2) szerződéskötés, -módosítás, -megszüntetés

Hálózatfejlesztéssel 

megoldható 

igénybejelentések 

fogadása szerződésszegés

fogyasztói 

szolgálati 

tevékenység

szolgáltatás 

minőség 

színvonala

egyéb 

bejelentés

reklamációk, 

panaszok 

fogadása

tájékoztatás 

általános 

eljárásrendről

1 Ügyfélszolgálati iroda

2 Ügyfélszolgálati fiókiroda

3

9 10 11 12 13 14 15 16

Végzendő tevékenységek köre 2) tájékoztatás áralkalmazásról

tájékoztatás 

energiatakarékosságró

l

tájékoztatás fogyasztóvédelmi 

szabályokról

pénzbefizetés 

készpénzzel

pénzbefizetés 

bankkártyával

Készpénz-

átutalási 

megbízás 

kiadása

Elektronikus 

ügyfélhívó 

alkalmazása

Előzetes 

időpontfoglalás 

biztosítása

Ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélszolgálati fiókiroda

Reklamációk száma Mutató

Összes Jogos Jogos/ Összes

1000 

felhasználóra jutó 

jogos panaszok 

aránya

db db % db

1 1. Mérő, mérés, leolvasás

2 2. Kiszolgálás minőség

3 3. Üzemszünetek kiértesítése

4 4. HFH, csatlakozási díj

5 5. Kártérítési, kártalanítási igény

6 6. Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

7 7. Határidők be nem tartása

8 8. Egyéb elosztói

9 9. Számlázás

10 10. Elszámolás

11 11. Folyószámla-kezelés

12 12. Hátralékkezelés

13 13. Szerződéskötés, felmondás

14 14. Megtévesztés, kereskedőváltás megakadályozása

15 15. Összesen

16 A felhasználók száma december 31-én 3)

E2.6 - Végzendő tevékenységek

E3.1. - Reklamációk



Minőségi mutató mérték-egység adat

1 Ügyfélszolgálati irodai megkeresések száma db

2 Front Office ügyintézők száma fő

3 A felhasználók száma december 31-én 3) db

4 1000 felhasználóra jutó Front Office ügyintézők száma fő

5 1000 felhasználóra jutó ügyfélszolgálati irodai megkeresések db

* Az E1.5 - 20 percen belül fogadott felhasználók aránya című táblázat 1. sorának adata.

Minőségi jellemző mérték-egység adat

1 Budapesti ügyfélszolgálati irodák száma db

2 Budapesti lakossági fogyasztók száma db

3 Egy irodára jutó Budapesti lakossági fogyasztók száma db/iroda

4 Megyei jogú városok száma a szolgáltatási területen db

5 Megyei jogú városok ügyfélszolgálati irodáinak száma db

6 Kistérségek száma a szolgáltatási területen db

7 Kistérségek ügyfélszolgálati irodáinak száma db

S.sz.

Csoportba tartozó irodák száma:

Heti nyitvatartási 

napok száma: Heti nyitvatartási órák száma:

Min. napi 

nyitvatartási órák 

száma:

20 óráig nyitva 

tartó napok 

száma:

1 Állandó ÜSZI

2 ÜSZI fiókiroda

3

S.sz. Minőségi mutató mértékegység adat

1 Leolvasandó felhasználók száma db

2 Leolvasások száma db

3 Átlagos éves fogyasztásmérő leolvasások száma db/felhasználó

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség - elosztók

Kitöltési útmutató

1)  E1.5 - 20 percen belül fogadott felhasználók aránya című táblázat 1. sorának adata.

2) Amennyiben a végzett tevékenység szempontjából több különböző típusú ügyfélszolgálati iroda van, akkor újabb sorok beszúrásával kérjük az adatokat ezen irodákra (típussal) is megadni

3) E2.4 - Panaszok című táblázat 16. sorának adata.

4) Amennyiben nyitva tartás szempontjából több különböző típusú ügyfélszolgálati iroda van, akkor újabb sorok beszúrásával kérjük az adatokat ezen irodákra (típussal) is megadni

Nyitvatartási idő

E3.6 - Fogyasztásmérő leolvasások

E3.2-3.3 - Ügyintézők-Megkeresések

E3.4. - Irodák száma - Ügyfélszolgálati irodai ellátottság

E3.5. - Irodák nyitva tartása 4)
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Éves

tárgyévben tárgyév előtt 1 évvel tárgyév előtt 2 évvel tárgyév előtt 3 évvel tárgyév előtt 4 évvel tárgy év előtt több mint 4 évvel Összesen első hitelesítésű darabonként újrahitelesített mintavételesen újrahitelesített Összesen

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

1 fázisú

3 fázisú

A tárgyév előtt 2 évvel oszlopban a 2014-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 3 évvel oszlopban a 2013-ban lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 4 évvel oszlopban a 2012-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt több mint 4 évvel oszlopban a 2012 előtt lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

Példa a kitöltésre

A 2016-os évre vonatkozó adatszolgáltatás esetében:

A tárgyévben lejárt oszlopban a 2016-os évben lejárt hitelesítésű mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 1 évvel oszlopban a 2015-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A "mintavételesen újrahitelesített" oszlop kitöltése nem kötelező, kérjük, hogy csak abban az esetben töltsék ki, amikor jogszabály alapján van lehetőségük mintavételesen újrahitelesíteni mérőket.

Aktív fogyasztásmérő: műszaki és elszámolás technikai szempontból aktív, felszerelt, üzemelő készülékek

Az okos mérők olyan fogyasztásmérők, amelyek az úgynevezett hagyományos mérőkkel szemben biztosítani képesek, hogy az érintett felek (fogyasztó, elosztó, kereskedő) a fogyasztásról részletes adatokhoz jussanak, így lehetőség legyen a tudatos, takarékos energia felhasználás megtervezésére. Az adatok lehetnek havi, napi, akár negyedórás energiafelhasználási adatok, vagy 

hálózatminőségi adatok, vagy a mérővel kapcsolatos események (pl. befolyásolási kísérlet).

Mérők darabszáma a tényleges darabszám legyen, minden mérő egyszer szerepeljen csak

Az "elektronikus mérők" számánál kérjük, hogy az  előrefizetős mérők számát ne tüntessék fel, azokat külön az "elektronikus előrefizetős mérők"  számánál a megfelelő helyen szerepeltessék.

Okos, távleolvasott
egytarifás

kéttarifás

Aktív mérők darabszáma összesen tárgyév december 31-én

Kitöltési útmutató

Elektronikus előrefizetős mérő

Nem okos, nem távleolvasható
egytarifás

kéttarifás

Okos, nem távleolvasható
egytarifás

kéttarifás

Okos, távleolvasható, de nem távleolvasott
egytarifás

kéttarifás

Elektromechanikus mérő
egytarifás

kéttarifás

Elektronikus mérő

Nem okos, nem távleolvasható
egytarifás

kéttarifás

Okos, nem távleolvasható
egytarifás

kéttarifás

Okos, távleolvasható, de nem távleolvasott
egytarifás

kéttarifás

Okos, távleolvasott
egytarifás

kéttarifás

teljesítésének határideje:

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

Mérőállomány kimutatás
A tárgyév december 31-én nyilvántartott aktív fogyasztásmérők száma

Nem hiteles fogyasztásmérők a hitelesítés lejárati időpontja szerint Hiteles fogyasztásmérők a hitelesítés típusa szerint
Összesen

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

Mérőállomány kimutatás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Szerződésszegések

Szerződésszegések felderítése

1 Események száma

2

3

4.a)

4.b) Nem indult eljárás tárgyévi jkv. alapján (db)

5

6

7

7.a)

7.b)

7.c)

7.d)

7.e)

7.f)

8

9

10 Vizsgálat alatt, folyamatban lévő

11

Valamilyen külső eljárás az Engedélyesnek adott 

igazat (bíróság, MEKH)

12 Külső eljárás nem adott igazat az Engedélyesnek

13

14

15

16

17 Eljárás indult (db)

18 Végrehajthatóvá vált (db)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

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

        Szerződésszegések
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

A felhasználó készülékeinek üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét szerződésszegő módon nem tartja be.

teljesítésének határideje:

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

Tárgyévi események

Tárgyévben végrehajtott mérőellenőrzések száma

Tárgyévben felvételre került szerződésszegés gyanúja / ténymegállapító jegyzőkönyv (db)

Nem indult eljárás tárgyévet megelőző évi jkv. alapján (db)

Eljárás indult tárgyévet megelőző évi jkv. alapján (db)

Eljárás indult tárgyévi jkv. alapján (db)

Eljárás indult összesen (db)

ÜSZ szerinti szerződésszegés típusonkénti bontásban

A felhasználó a fizetési, bejelentési kötelezettségét nem tartja be, vagy akadályozza az Engedélyes munkavégzését.

Fizetési meghagyásos eljárások (db)
Perré alakult (db)

Folyamatban van (db)

A fogyasztásmérő-berendezés, a túláramvédelmi berendezés vagy a fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett 

plomba sérülését nem jelentette be.

A fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett plomba vagy a fogyasztásmérő-berendezés megrongálásával méretlen 

A fogyasztásmérő berendezés megkerülésével vagy megrongálásával méretlen villamos energiát vételez.

A c)-e) pontok hatálya alá nem tartozó módon szabálytalanul vételez.

Kiküldött kötbérértesítőben megfogalmazott kötbérkövetelés (Ft)

Eljárás indult (db) fogyasztó elismerése szerinti bontásban

A fogyasztó elismerte

A fogyasztó nem ismerte el

Rendőrségen indított eljárások (db)

Nem készült rendőrségi feljelentés

Rendőrségi feljelentés készült

Rendőrség megszüntette az eljárást

Rendőrség az eljárást sikeresen befejezte

Bíróság előtt indult peres eljárások (db)

Peresített ügy (db)

Bíróság előtti peres eljárás, de jogerősen vesztett ügy (db)

Bíróság előtti peres eljárás, jogerősen nyert ügy (db)

Bíróság előtti peres eljárás, peren belüli egyezséggel lezárt ügy (db)

Bíróság előtt folyamatban lévő ügy

Kötbérek

Előző évről áthozott kiegyenlítetlen kötbérigény (Ft)

Kiküldött kötbérértesítőben megfogalmazott kötbérkövetelés (Ft)

Felhasználó által befizetett kötbér összege (Ft)

Elengedett követelések

Követelés csökkentése, az ügyek egyedi elbírálása alapján (Ft)

Követelések csökkenése, az Engedélyes számviteli politikájából fakadóan (pl.: be 

nem hajtható követelések leírása)

Szolgáltató által megegyezés szerint elengedett követelés (Ft)

MEKH által elengedett követelés (Ft)

Bíróság által elengedett követelés (Ft)

Számlázási adat elemzése alapján végzett ellenőrzés

Egyéb okból végzett ellenőrzés

Összesen

Kiegyenlítetlen kötbérigény (Ft)

Fogyasztásmérők ellenőrzése

Hitelesítéses mérőcsere

Felhasználói hiba bejelentés

Felhasználóváltás

Harmadik személy által tett bejelentés



Kitöltési útmutató

Szerződésszegések felderítése adatlaphoz

Az adatlapon az egyes sorokban az adott tárgyévben elvégzett 

feladatok száma szerepel (pl.: az adott évben elvégzett 

felülvizsgálatok, adott évben peresített ügyek száma függetlenül 

attól, hogy mikor indult az ügy)

4.

Azon esetek ahol ténymegállapító jkv. került felvételre, de a 

szakértő nem igazolta a szabálytalan vételezést, vagy az eset 

körülményei miatt a szabálytalan vételezéssel kapcsolatosan 

eljárás nem indult, nem volt további lépés az ügyben. A folyamat 

elején levő szűrő, amely az elégtelen, nem teljes körű, hiányos, stb, 

jegyzőkönyveket szűri, nem is indít belőle eljárást.

7a,7b,7c,7

d,7e,7f

A 7. sorban szereplő eljárásokat  kellrészletezni  a 7a, 7b, 7c, 7d, 

7e, 7f értékekre, így  összegük megegyezik a 7. sor értékével.

9-12

A 7.sorban szereplő eljárásokat kell részletezni, így összegük 

megegyezik a 7.sor értékével.

15.

Azon ügyek száma, ahol a rendőrség megszüntette az eljárást. A 

15. sor és a 16. sor adattartalmilag nem átfedő.

16.

Azon ügyek száma, ahol a rendőrség az eljárást sikeresen 

befejezte. A 15. sor és a 16. sor adattartalmilag nem átfedő.

23.

Nem tartalmazza a perbeli egyezséggel lezárt ügyeket, azok a 24. 

sorban feltüntetendők. A tárgyévben lezárt ügyek.

24. A perbeli egyezséggel lezárt ügyek a tárgyévben.

25.

A tárgyidőszak december 31. napján folyamatban lévő ügyek 

száma.

Kötbérek adatlaphoz

Az adatlapon a tárgyévre vonatkozó adatokat szükséges 

feltüntetni.

A „Kötbérek” csoport azt méri fel, hogy mekkora a felhasználók 

által megfizetendő kötbérállomány. Ehhez kiindulásnak az előző 

évi záróállományt tekinti (26.sor). Ehhez adódnak hozzá a 

27.

Az adott évben a könyvelésekben újonnan megjelent kötbérigény, 

értéke megegyezik a 8. sor értékével.

28.

Az tárgyévben megfizetett összes kötbér összege kerül, függetlenül 

attól, hogy mikor keletkezett a követelés.

29.

A csökkentés az Engedélyes belső eljárásának eredménye, a 

felhasználó passzív. Például: az Engedélyes észleli az ügy belső 

felülvizsgálata során, hogy eredeti döntése nem volt megfelelő, ez 

alapján követelést enged el. Az eljárás közben derül ki, hogy nem 

volt jó a minősítés, át kell sorolni az esetet egy másik 

szerződésszegési kategóriába, vagy  kevesebb napot kell 

figyelembe venni, azaz az engedélyes saját döntése alapján 

csökkenti a kötbérkövetelés, kártérítés összegét.

30.

A követelések csökkenése az Engedélyes számviteli politikájából 

fakadóan (pl.: be nem hajtható követelések leírása): itt kérjük 

feltüntetni az olyan kötbérigényeket is, amelyeket a könyveikből 

leírtak, mint pl.: behajthatatlan követelés.

31.

Adott fogyasztó egyedi körülményei alapján a szolgáltató 

követelést enged el. A fogyasztó aktív magatartásának, bizonyítási 

eljárásának következménye. Az Engedélyes a felhasználóval 

megállapodva (annak szociális helyzete, az egyösszegű megfizetés, 

a szerződésszegés elismerése miatt) csökkeneti a fizetendő kötbér 

vagy kártérítés összegét. 

33.

Az az összeg amellyel csökkentette a bíróság az engedélyes 

követelésének eredeti összegét.

Fogyasztásmérők ellenőrzése adatlaphoz

36. Minden, a felhasználó által a hibabejelentőben jelzett hiba.

38.

Harmadik személy: aki a felhasználási helyre nem rendelkezik 

semmilyen szerződéssel.

Ellenőrzések - összefüggések sorok között

7=7a+7b+7c+7d+7e+7f

7=9+10+11+12

2=41

8=27
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Éves

Sorszám Kérdések

Mennyiség 

(felhasználók 

darabszáma)*

1 Tárgyév december 31-én nyilvántartott védendő fogyasztók száma

2 Szociálisan rászoruló védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én

3 Fogyatékkal élő védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én

4

Szociálisan rászorulónak és egyúttal fogyatékkal élő fogyasztónak is minősülő védendő fogyasztók száma 

tárgyév december 31-én

5

Kedvezményekben részesült védendő fogyasztók száma összesen (tárgyév december 31-én védendő 

státuszban levők közül)

6

Védendő fogyasztók (tárgyév december 31-én védendő státuszban levők) számára biztosított 

kedvezmények száma összesen

ebből:

7 Fizetési haladék/részlet (vonatkozó igény szerint)

8 Előrefizetős mérő (biztosított kedvezmény)

9 Havi mérőleolvasás (biztosított kedvezmény)

10 Számlaértelmezés (vonatkozó igény szerint)

11 Helyszíni számlakiegyenlítés (vonatkozó igény szerint)

12 Egyedi mérőhely kialakítás (biztosított kedvezmény)

13 Szünetmentes áramforrás (biztosított kedvezmény)

14 Szükség áramforrás (biztosított kedvezmény)

15 Egyéb (biztosított kedvezmény/vonatkozó igény)

16

Nem védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én, akik saját kérésre vagy ügyfélcsere miatt 

előrefizetős  mérővel rendelkeznek

17

Nem védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én, akiknél  felszerelve maradt az előre fizetős 

mérő (Korábban védendő fogyasztó volt, de megszűnt ezen státusza.)

18 Hálózaton lévő EF mérővel rendelkező fogyasztók száma tárgyév december 31-én

Kitöltési útmutató

* Több mérővel rendelkező felhasználót/fogyasztót egyként kérjük feltüntetni.

Az 1. sorban minden nyilvántartott védendő fogyasztó szerepel, míg az 5. sorban csak azok a fogyasztók, 

akik kedvezményben részesültek.

4. sor:  nem tartalmazza a 2. és 3. sorban feltüntetett felhasználókat.

5-6. sor: 6. sor értéke lehet több az 5. sorba beírt védendő fogyasztók számánál, mivel több kedvezmény 

is adható egy fogyasztónak.

7-15. sor: VET 65. § (1) elosztói engedélyes kötelessége a nyilvántartás vezetése az elosztó által 

biztosított kedvezményekről és a kereskedőtől igényelt kedvezményekről. 

15. sor: Az egyéb szolgáltatások tartalmát a megjegyzés rovatban részletezze!

teljesítésének határideje:

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

        Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V570 - v1

Éves

Elosztói engedélyes Garantált Szolgáltatásainak nyilvántartásával egyező adatok      GSZ-E 

táblázat

Mennyiség Kötbér Összeg Mennyiség Kötbér Összeg Mennyiség Összeg

GSZ megnevezése Esetszám db db db % db Ft Ft db Ft Ft db Ft

GSZ I. Villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen történő kimaradás 

megszüntetésének megkezdése

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

GSZ II. A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának 

megszüntetése

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ III. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ IV. Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ V. Az egyeztetett időpontok megtartása

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ VI. Információadás dokumentált megkeresésre

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ VII. Értesítés az áramszolgáltatás tervezett szüneteltetéséről

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ VIII. Feszültségpanasz kivizsgálása

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ IX. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ X. Visszatérítés téves számlázás esetén

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ XI. A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ XII. A felhasználó visszakapcsolása

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ XIII. Nem jogszerű kikapcsolás

lakossági fogyasztó

egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

összesen:

GSZ körébe tartozó ügyek összesen

Lakossági fogyasztó

Egyéb kisfeszültségű felhasználó

középfeszültségű felhasználó

Felhasználók összesen

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

        Garantált szolgálatások - elosztók
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Összesen

teljesítésének határideje:

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

GSz körébe tartozó ügyek Kifizetett kötbérek

Összesen Nem  teljesített

Teljesítés  

aránya

Felhasználói kérésre Automatikusan



V580 - v2

Havi

Összesen
Egyetemes 

szolgáltatásban ellátott

Nem egyetemes 

szolgáltatásban ellátott

1 Fogyasztási helyek száma

2 ebből lakossági fogyasztási helyek száma

3 Szolgáltatásból kikapcsolt fogyasztási helyek száma

4 ebből saját kérésre

5 műszaki okok miatt

6 díjtartozás miatt

7 egyéb okok miatt

8 Szolgáltatásból kikapcsolt lakossági fogyasztási helyek száma

9 ebből saját kérésre

10 műszaki okok miatt

11 díjtartozás miatt

12 egyéb okok miatt

13 Tárgyidőszakban kikapcsolt fogyasztási helyek száma

14 ebből saját kérésre

15 műszaki okok miatt

16 díjtartozás miatt

17 egyéb okok miatt

18 Tárgyidőszakban kikapcsolt lakossági fogyasztási helyek száma

19 ebből saját kérésre

20 műszaki okok miatt

21 díjtartozás miatt

22 egyéb okok miatt

23 A tárgyidőszakban bekapcsolt új fogyasztási helyek száma összesen

24 ebből lakossági fogyasztási helyek száma

25 Kikapcsolt fogyasztási helyek visszakapcsolása a tárgyidőszakban

26 ebből: díjtartozás miatt kikapcsolt fogyasztási helyek

27 Kikapcsolt lakossági fogyasztási helyek visszakapcsolása a tárgyidőszakban

28 ebből: díjtartozás miatt kikapcsolt fogyasztási helyek

Kikapcsolt fogyasztók száma

Kitöltési útmutató

Az adatokat a beszámolási időszak utolsó napján fennálló állapotnak megfelelően kell 

megadni (a 13-22 sorok kivételével, amelyek a hónap egészében elvégzett kikapcsolási 

tevékenységre vonatkoznak).

Fogalmak

Kikapcsolt állapot:

Aktív hálózat használati szerződéssel rendelkező, de villamos energiát nem kapó 

fogyasztási hely.

Visszakapcsolás:

Aktív hálózat használati szerződéssel rendelkező fogyasztási hely, aki a kikapcsolás 

megszüntetése után újra részesül villamosenergia-ellátásban.

Bekapcsolás:

Meglévő fogyasztási hely bekapcsolása (pl. névváltozás miatt).

Új bekapcsolás:

Szerződéssel nem rendelkező fogyasztási hely bekapcsolása.

Sorokhoz kapcsolódó útmutatások

1: Tartalmazza az összes fogyasztási helyet (lakossági, nem lakossági).

3; 8: A hó végén megfigyelhető összes kikapcsolt fogyasztási hely száma jelenjen meg.

Minden fogyasztási helyet külön kell számolni, még akkor is, ha egy üzleti partnerhez 

tartoznak.

13; 18: Kérjük, hogy itt az adott hónapban elvégzett kikapcsolások számát tüntessék fel 

(hány kikapcsolási művelet került elvégzésre a hónapban, akár visszakapcsolták a 

tárgyidőszakban a fogyasztási helyet, akár nem).

23: A bekapcsolások számánál az adott hónapban bekapcsolt fogyasztási helyek száma 

jelenjen meg. Itt szerepeltetni kell minden olyan fogyasztási helyet, amelyre korábban 

nem volt kötve szerződés, vagy volt, de az felmondásra került.

25; 27: Itt azokat a fogyasztási helyeket kell szerepeltetni, amelyek a kikapcsolás és a 

felhasználási hely megszüntetése/leválasztása (vagy az ellátatlan fogyasztói státusz) 

közötti időszakban, a megfelelő feltételeknek eleget téve, visszakapcsolásra kerültek.

"

teljesítésének határideje:

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

        Kikapcsolt fogyasztók száma
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - kereskedő V600 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring/Cost 

monitoring
V603 - v4 Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell 

megadni. 

Tulajdon-megoszlás V604 - v1 Féléves
Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i 

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

Munkaügyi adatok V605 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni. 

Villamos energia vásárlás és értékesítés/Purchase and sale of 

electricity
V610 - v6 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások 

szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása
V612 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Határkeresztező kapacitás vásárlás és értékesítés V614 - v1 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

3. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez

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



V600 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat
a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (VET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe

9 irányítószám

10 település

11 utca, házszám

12 Engedélyes levelezési címe:

13 irányítószám

14 település

15 utca, házszám

16 Engedélyes központi telefonszáma

17 Vezető

18 családi neve

19 utóneve

20 beosztása

21 titulusa

22 telefonszáma

23 faxszáma

24 e-mail címe

25 Elsődleges kapcsolattartó

26 neve

27 beosztása

28 vezetékes telefonszáma

29 mobilszáma

30 faxszáma

31 e-mail címe

32 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

33 Engedélyes számlázási címe:

34 irányítószám

35 település

36 utca, házszám

37 Mérlegkörfelelős (igen/nem)
38 Mérlegköre EIC azonosító kódja

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni. 

        Törzsadatlap - kereskedő
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

40 cég pontos, teljes neve

41 cég levelezési címe 

42 irányítószám

43 település 

44 utca, házszám 

45 A kapcsolattartó 

46 családi neve

47 utóneve

48 beosztása

49 titulusa

50 vezetékes telefonszáma

51 mobilszáma

52 faxszáma
53 email címe

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

54 Ha van Igazgatóság Elnöke

55 családi neve

56 utóneve

57 beosztása

58 titulusa

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

60 levelezési címe 

61 irányítószám

62 település 
63 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

64 Ha van Felügyelőbizottság Elnöke

65 családi neve

66 utóneve

67 beosztása

68 titulusa

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

70 levelezési címe 

71 irányítószám

72 település 
73 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

75 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)
76 Engedélyes előző rövid neve



V603 - v4

Negyedéves

Sorszám/

Number

Értékesített/vásárolt villamos 

energia mennyisége (MWh)/ Amount 

of sold/purchased electricity (MWh)

Villamos energia 

kereskedelem/Electricity 

trade

1 I. Értékesítés nettó árbevétele/Net sales revenues

2 I/1. hazai felhasználóknak/sold to Hungarian end-users

3 I/2. hazai kereskedőnek/sold to Hungarian trader

4 I/3. egyetemes szolgáltatónak/universal provider

5 I/4. rendszerirányítónak/sold to the transmission system operator (TSO)

6       ebből: kiegyenlítő energia

7       rendszerszintű szolgáltatások

8 I/5. elosztónak/sold to a distributor

9 I/6. erőműnek/ sold to a power plant

10 I/7. határkeresztező kereskedés (kiszállítás)/cross-border trade (transfer from Hungary)

11 I/8. szervezett villamosenergia-piacon/domestic power exchange (i.e. at HUPX)

12 I/9. egyéb kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó bevétel/other income related to commercial activity

13 II.

14 III.

15 III/1.

16       ebből: rendszerhasználati díjak (elosztóknak, rendszerirányítónak)/thereout: system use charges (to distributors or transmission system operator)

17       ebből: vásárolt villamos energia költsége/thereout: expense of purchased electricity

18             erőműtől/from power plants

19             hazai kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól/from Hungarian traders/universal provider

20             határkeresztező kereskedés (beszállítás)/from cross-border trade (transfer into Hungary) 

21             szervezett villamosenergia-piacról/from domestic power exchange (i.e. at HUPX)

22             kötelező átvétel/Feed-in tariff (obligatory takeover)

23             kiegyenlítő energiából (rendszerirányítótól/mérlegkör-felelőstől) /from balancing energy (from the transmission system operator (TSO)/responsible for balancing group)

24                   ebből: kiegyenlítő energia

25                   rendszerszintű szolgáltatások

26             elosztótól/from a distributor

27 III/2.

28       ebből: kapcsolt vállalkozás által végzett tevékenység

29       ebből: nem kapcsolt vállalkozás által végzett tevékenység

30 III/3.

31 III/4.

32       ebből: rendszerhasználati díjak (elosztóknak, rendszerirányítónak)/thereout: system use charges (to distributors or transmission system operator)

33       vásárolt villamos energia költsége/thereout: expense of purchased electricity

34             ebből: erőműtől/from power plants

35             hazai kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól/from Hungarian traders/universal provider

36             határkeresztező kereskedés (beszállítás)/from cross-border trade (transfer into Hungary)

37             szervezett villamosenergia-piacról/from domestic power exchange (i.e. at HUPX)

38             kötelező átvétel/Feed-in tariff (obligatory takeover)

39             kiegyenlítő energiából

40                   ebből: kiegyenlítő energia

41                   rendszerszintű szolgáltatások

42             elosztótól/from a distributor

43 IV.

44 V.

45 VI.

46 VII.

47

48 A

49 VIII.

50 IX.

51 B
52 C

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

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring/Cost monitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Személyi jellegű ráfordítások/Payroll and related expenditures

teljesítésének határideje:

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

Megnevezés/Description

Aktivált saját teljesítmények/Capitalized value of own production

Anyagjellegű ráfordítások/Material-type expenditures

Anyagköltség/Raw material costs

Igénybe vett szolgáltatások értéke/Contracted services

Egyéb szolgáltatások értéke/Other service activities

ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke/Original cost of goods sold+Value of services intermediated

Kitöltési útmutató

Értékcsökkenési leírás/Depreciation

Egyéb bevételek/Other income

Egyéb ráfordítások/Other expenditures

ebből: értékvesztés/thereout: loss in value

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Operating income or loss

Pénzügyi műveletek bevételei/Revenues from financial activities

Pénzügyi műveletek ráfordításai/Expenses on financial transactions

Pénzügyi műveletek eredményei/Profit (loss) on financial activities
Adózás előtti eredmény/Net profit or loss before tax

23. és 40. sorok: az átviteli rendszerirányítótól vásárolt rendszerszintű energia (leszabályozás) is ide tartozik.

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 számviteli szabályokkal ellentétben nem görgetett adatokat kérünk megadni (1, 1-2, 1-3, 1-4 negyedévekről), hanem csak az aktuális negyedévre vonatkozó adatokat tüntessék fel!

Az űrlap fősorait számviteli, míg azok alpontjait műszaki szempontok előtérbe helyezésével szíveskedjenek kitölteni az Adatszolgáltatók.

Csak a hazai engedélyes tevékenységre vonatkozó kereskedéseket kell jelenteni az űrlapon.

A KÁT felárnak a fogyasztói értékesítésekben kell megjelennie.

Az értékesítés nettó árbevételeként azokat a tételeket indokolt szerepeltetni, amelyek a számviteli előírások alapján árbevételként számolandóak el (pl. energiaadó, energiadíjak és mindazok a díjelemek, melyek árbevételnek minősülnek).



V604 - v1

Féléves

Tulajdon-megoszlás

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3
eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5
eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

        Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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



V605 - v1

Éves

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

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

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

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

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

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

időszaknak csak egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.



V610 - v6

Havi

Sorszám/Number Megnevezés/Description Adott hónap/For the given month

1 Vásárolt villamos energia összesen/Total purchased electricity

TERMELŐTŐL VÁSÁRLÁS

2 hazai erőműtől vásárolt összesen (az alább részletezett termelőktől)/Total purchased from the below listed domestic generators

3 Tisza Erőmű Kft.

4 Bakonyi Erőmű Zrt.

5 Budapesti Erőmű Zrt.

6 Alpiq Csepel Kft.

7 Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.

8 Dunamenti Erőmű Zrt.

9 ISD POWER Kft.

10 MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. (Bakonyi, Litér, Lőrinc, Sajószöged)

11 Mátrai Erőmű Zrt.

12 MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

13 Vértesi Erőmű Zrt.

14 Uniper Hungary Kft. (Gönyű)

15 egyéb termelőtől vásárolt/purchased from other domestic generators

KERESKEDŐTŐL VÁSÁRLÁS

16 magyarországi szállításra villamosenergia-kereskedőtől vásárolt összesen/total purchased from domestic electricity traders

17 magyarországi szállításra szervezett villamosenergia-piacon beszerzett/purchased at a domestic power exchange

18 ebből: Intraday piacon vásárolt/of which: purchased on Intraday market

19 DAM piacon vásárolt/purchased on Day-Ahead Market

20 Physical Futures piacon vásárolt/purchased on Physical Futures market

21 közvetlen import összesen (az alább részletezett irányokból)/total direct import (from the below listed inbound-directions)

22 Ausztria/Austria

23 Szlovákia/Slovak Republic

24 Ukrajna/Ukraine

25 Románia/Romania

26 Szerbia/Serbia

27 Horvátország/Croatia

28 Szlovénia/Slovenia

EGYÉB BESZERZÉS

29 elosztótól vásárolt összesen (mennyiségi eltérés)/electricity purchased from DSO (quantity difference)

30 vásárolt kiegyenlítő energia/purchased balancing energy

31 vásárolt rendszerszintű energia (leszabályozás)/purchased system-level energy (down-regulation)

32 egyéb forrásból beszerzett villamos energia/electricity purchased from other source

Sorszám/Number Megnevezés/Description Adott hónap/For the given month

33 Értékesített villamos energia összesen/Total sold electricity

KERESKEDELMI CÉLÚ ÉRTÉKESÍTÉS

34 felhasználóknak/sold to end-users

35 egyetemes szolgáltatónak/sold to universal supplier

36 ebből: NKM Energia Zrt. (korábban: NKM Áramszolgáltató Zrt.)

37 E.ON Energiakereskedelmi Kft.

38 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

39 hazai erőműnek/sold to domestic generator

40 magyarországi szállításra villamosenergia-kereskedőnek összesen/total sold to domestic electricity traders

41 magyarországi szállításra szervezett villamosenergia-piacon/sold at domestic power exchange

42 ebből: Intraday piacon értékesített/of which: sold on Intraday market

43 DAM piacon értékesített/sold on Day-Ahead Market

44 Physical Futures piacon értékesített/sold on Physical Futures market

45 közvetlen export összesen (az alább részletezett irányokba)/total direct export (to the below listed outbound-directions)

46 Ausztria/Austria

47 Szlovákia/Slovak Republic

48 Ukrajna/Ukraine

49 Románia/Romania

50 Szerbia/Serbia

51 Horvátország/Croatia

52 Szlovénia/Slovenia

EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS

53 elosztóknak (mennyiségi eltérés) /electricity sold to DSO (quantity difference)

54 értékesített kiegyenlítő energia/balancing energy sold

55 értékesített rendszerszintű energia/system-level energy sold

56 értékesítés az átviteli veszteség fedezésére/Sales to cover transmission losses

57 értékesítés az elosztóhálózati veszteség fedezésére/Sales to cover distribution losses

58 egyéb értékesítés/Other sales

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni

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

        Villamos energia vásárlás és értékesítés/Purchase and sale of electricity
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám/Number Megnevezés/Description Adott hónap/For the given month

59 Vásárolt összes villamos energia értéke összesen/Total value of all purchased electricity

TERMELŐTŐL VÁSÁRLÁS

60

hazai erőműtől összesen vásárolt villamos energia értéke összesen (az alább részletezett erőművek esetén tételes bontásban is)/Total value of all purchased 

electricity (regarding procurements from the below listed domestic generators)

61 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

62 Tisza Erőmű Kft.

63 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

64 Bakonyi Erőmű Zrt.

65 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

66 Budapesti Erőmű Zrt.

67 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

68 Alpiq Csepel Kft.

69 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

70 Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.

71 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

72 Dunamenti Erőmű Zrt.

73 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

74 ISD POWER Kft.

75 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

76 MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. (Bakonyi, Litér, Lőrinc, Sajószöged)

77 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

78 Mátrai Erőmű Zrt.

79 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

80 MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

81 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

82 Vértesi Erőmű Zrt.

83 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

84 Uniper Hungary Kft. (Gönyű)

85 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

86 egyéb termelőtől vásárolt villamos energia értéke/value of electricity purchased from other domestic generators

87 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

KERESKEDŐTŐL VÁSÁRLÁS

88 magyarországi szállításra villamosenergia-kereskedőtől összesen vásárolt villamos energia értéke/value of electricity purchased from domestic electricity traders

89 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

90 magyarországi szállításra szervezett villamosenergia-piacon beszerzett villamos energia értéke/value of electricity purchased at a domestic power exchange

91 ebből: Intraday piacon vásárolt villamos energia értéke/of which: value of electricity purchased on the Intraday market

92 DAM piacon vásárolt villamos energia értéke/value of electricity purchased on the Day-Ahead Market

93 Physical Futures piacon vásárolt villamos energia értéke/value of electricity purchased on the Physical Futures market

94

importált villamos energia értéke összesen (az alább részletezett irányokból tételesen számszerűsítve is)/total value of all imported electricity (shared among the 

below listed inbound-directions)

95 Ausztria/Austria

96 Szlovákia/Slovak Republic

97 Ukrajna/Ukraine

98 Románia/Romania

99 Szerbia/Serbia

100 Horvátország/Croatia

101 Szlovénia/Slovenia

102

az összes villamosenergia-importhoz (94. sorhoz) vásárolt határkeresztező kapacitás(ok) költsége/all costs regarding the cross-border capacity charges linked to 

the imported electricity (row 94)

EGYÉB BESZERZÉS

103 elosztótól vásárolt villamos energia értéke (mennyiségi eltérés)/value of electricity purchased from DSO (quantity difference)

104 vásárolt kiegyenlítő energia értéke/value of purchased balancing energy

105 vásárolt rendszerszintű energia (leszabályozás) értéke/value of purchased system-level energy (i.e. the price of down-regulation)

106 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

107 egyéb forrásból beszerzett villamos energia értéke/value of: electricity purchased from other source

Sorszám/Number Megnevezés/Description Adott hónap/For the given month

108 Értékesített összes villamos energia értéke összesen/Total value of all sold electricity

KERESKEDELMI CÉLÚ ÉRTÉKESÍTÉS

109 felhasználóknak értékesített villamos energia értéke/value of electricity sold to end-users

110 ebből: KÁT és Prémium pénzeszköz

111 egyetemes szolgáltatónak értékesített villamos energia értéke/value of electricity sold to universal supplier

112 ebből: NKM Energia Zrt. (korábban: NKM Áramszolgáltató Zrt.)

113 E.ON Energiakereskedelmi Kft.

114 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

115

a 111. sorból: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other 

supplementary fees

116 hazai erőműnek értékesített villamos energia értéke/value of electricity sold to domestic generators

117 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

118 magyarországi szállításra villamosenergia-kereskedőnek összesen értékesített villamos energia értéke/value of electricity sold to domestic electricity trader

119 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

120 magyarországi szállításra szervezett villamosenergia-piacon értékesített villamos energia értéke/value of electricity sold at a domestic power exchange

121 ebből: Intraday piacon értékesített villamos energia értéke/of which: value of sold on Intraday market

122 DAM piacon értékesített villamos energia értéke/value of sold on Day-Ahead Market

123 Physical Futures értékesített villamos energia értéke/value of sold on Physical Futures market

124 exportált összes villamos energia értéke összesen/total value of all exported electricity (shared among the below listed outbound-directions)

125 Ausztria/Austria

126 Szlovákia/Slovak Republic

127 Ukrajna/Ukraine

128 Románia/Romania

129 Szerbia/Serbia

130 Horvátország/Croatia

131 Szlovénia/Slovenia

132

az összes exportált villamos energiához (124. sorhoz) vásárolt határkeresztező kapacitás(ok) költsége/all costs regarding the cross-border capacity charges linked 

to the exported electricity (row 124)

EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS

133 elosztóknak értékesített villamos energia értéke (mennyiségi eltérés)/value of electricity sold to DSO (quantity difference)

134 értékesített kiegyenlítő energia értéke/value of sold balancing energy

135 értékesített rendszerszintű energia értéke/value of sold system-level energy

136 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

137 átviteli veszteség fedezésére értékesített villamos energia értéke/value of electricity sales to cover transmission losses

138 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

139 elosztóhálózati veszteség fedezésére értékesített villamos energia értéke/value of electricity sales to cover distribution losses

140 ebből: kapacitás és/vagy lekötési díjak, illetve egyéb kiegészítő díjak értéke összesen/of which: capacity and/or standing charges and all other supplementary fees

141 egyéb értékesítés értéke/value of other sales



Rendszerszintű szolgáltatások - bevételt jelentő mennyiségek Mértékegységek

RB1 Energia alapú rendszerszintű szolgáltatások összesített mennyisége MWh

RB2 Primer tartalék tenderen lekötött kapacitás MW

Szekunder tartalék szabályozás

RB3 Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében értékesített villamos energia MWh

RB4 Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia MWh

RB5 Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás - Opcionális szerződés és előre le nem kötött MW

RB6 Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás - Opcionális szerződés és előre le nem kötött MW

éves negyedéves havi heti

RB7 Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás - Market maker MW

RB8 Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás - Market maker MW

Tercier tartalék szabályozás

RB9 Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében értékesített villamos energia MWh

RB10 Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia MWh

RB11 Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás - Opcionális szerződés és előre le nem kötött MW

RB12 Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás - Opcionális szerződés és előre le nem kötött MW

éves negyedéves havi heti

RB13 Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás - Market maker MW

RB14 Tercier tartalék (le) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás - Market maker MW

RB15 Sötétindítás (blackstart) szolgáltatás

RB16 Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) MVar

RB17 Egyéb energia alapú rendszerszintű szolgáltatás MWh

RB18 Egyéb teljesítmény alapú rendszerszintű szolgáltatás MW

Rendszerszintű szolgáltatások - bevételt jelentő árak

RB1B Rendszerszintű szolgáltatások keretében értékesített villamos energia árbevétele eFt

RB2B Primer tartalék tenderen lekötött kapacitásdíj árbevétele eFt

Szekunder tartalék szabályozás

RB3B Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében értékesített villamos energia árbevétele eFt

RB4B Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia árbevétele eFt

RB5B Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Opcionális szerződés és előre le nem kötött eFt

RB6B Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Opcionális szerződés és előre le nem kötött eFt

éves negyedéves havi heti

RB7B Szekunder tartalék (fel) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Market maker eFt

RB8B Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Market maker eFt

Tercier tartalék szabályozás

RB9B Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében értékesített villamos energia árbevétele eFt

RB10B Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia árbevétele eFt

RB11B Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Opcionális szerződés és előre le nem kötött eFt

RB12B Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott átlagos kapacitás árbevétele - Opcionális szerződés és előre le nem kötött eFt

éves negyedéves havi heti

RB13B Tercier tartalék (fel) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás árbevétele - Market maker eFt

RB14B Tercier tartalék (le) szabályozás keretében lekötött átlagos kapacitás árbevétele - Market maker eFt

RB15B Sötétindítás (blackstart) szolgáltatás árbevétele eFt

RB16B Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) bevétele eFt

RB17B Egyéb energia alapú rendszerszintű szolgáltatás bevétele eFt

RB18B Egyéb teljesítmény alapú rendszerszintű szolgáltatás bevétele eFt

Rendszerszintű szolgáltatások - költséget jelentő tételek

RK1 Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia mennyisége eFt

RK2 Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia mennyisége eFt

RK1K Szekunder tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia költsége eFt

RK2K Tercier tartalék (le) szabályozás keretében szolgáltatott villamos energia költsége eFt



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.

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

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 űrlap 'Megjegyzés' rovatában.

Az űrlapon a menetrendezett, magyarországi szállításokat kell feltüntetni. (Nem kell tehát feltüntetni a nem menetrendezett villamosenergia forgalmat, sem pedig a 

különböző pénzügyi termékeket.)

Fontos, hogy az űrlapon csak a magyarországi villamosenergia-kereskedelmi engedélyükhöz kapcsolódó, magyarországi illetőségű tevékenységeket szerepeltetni.

Fontos továbbá, hogy az adott hónapban realizált tevékenységeket kell megadni az űrlapon, tehát pl. egy tranzakciót nem abban a hónapban kell szerepeltetni, amikor 

szerződést kötöttek rá, hanem amelyik időszakra vonatkozik. (Amelyik időszakban történik a szállítás.)

Amennyiben villamosenergia-kereskedelmi és termelői engedéllyel is rendelkeznek, kérjük, hogy a különböző engedélyes tevékenységeiket a VET-ben meghatározott 

módon válasszák szét, és figyeljenek arra, hogy a Hivatal felé küldött különböző adatszolgáltatásaikban ugyanazt a tevékenységet többször ne jelentsék. (Pl. ha 

villamosenergia-kereskedőnek értékesítenek villamos energiát, akkor ugyanazt az értékesítést a V610-es és a V215-ös űrlapok közül csak az egyiken szerepeltessék.)

Az adatokat MWh-ban kell megadni.

17

Ezen a soron minden olyan szervezett villamosenergia-piacon történt vásárlást fel kell tüntetni, amely magyarországi szállítású villamos energiára vonatkozik. (Tehát ez 

nem csak a HUPX lehet.)

21 A kapacitás lekötéseket NEM KELL MEGJELENÍTENI ezen az űrlapon!

22-28

Értelemszerűen, ha Magyarország határain túlról importálnak villamos energiát, akkor azt ezeken a sorokon kell feltüntetni. (Fontos, hogy duplikáltan ne adjanak meg 

adatot, tehát pl. ha külföldről vásárolnak egy kereskedőtől, akkor ugyanazt a mennyiséget ne szerepeltessék a 16. soron.)

30

Bármely partnertől vásárolják a kiegyenlítő energiát (nem csak a rendszerirányítótól), kérjük, hogy itt tüntessék fel. Alapvetően a felszabályozás mennyisége a vásárolt, a 

leszabályozás mennyisége az értékesítés munkalapon szerepeljen, de a le- és felszabályozási, illetve a kiegyenlítő energiát mindig a helyzettől függően kell értelmezni. 

Átfolyó tételeknél előfordulhat, hogy a kereskedő és a termelő felé történő elszámolásnál a fel és le irány eltérően lehet vásárlás vagy értékesítés a kereskedő 

szempontjából. Tekintettel arra, hogy az adatlap a vásárlás és értékesítés szempontú, ezt kell elsődlegesnek tekinteni, nem pedig a fel és le irány tényét. Az adatszolgáltatás 

során minden olyan tételt pozitív előjellel kell figyelembe venni, amelyek a kereskedő nyilvántartásában, számlázási tevékenységében megjelenik. Kérjük, hogy az 

összesítés során se mennyiséget, se értéket ne nettósítson.

31 Bármely partnertől vásárolják a rendszerszintű energiát (nem csak a rendszerirányítótól), kérjük, hogy itt tüntessék fel.

32

Bármilyen (a többi kategóriába nem sorolható) egyéb forrásból beszerzett villamos energiát ezen a soron tüntessenek fel. A sor célja, hogy a vásárolt és az értékesített 

villamos energia mennyiség mérlegszerűsége fenntartható legyen. Amennyiben ezen sor értéke nem nulla, kérjük, nevesítsék az űrlap 'Megjegyzés' rovatában az egyéb 

forrásaikat.

Az adatokat MWh-ban kell megadni.

34

Amennyiben villamosenergia-kereskedőként nem értékesítenek más felhasználónak villamos energiát, csak saját maguknak, akkor szintén itt tüntessék fel ezt a 

villamosenergia-mennyiséget (és a 109. soron a hozzá tartozó e Ft értéket).

41

Ezen a soron minden olyan szervezett villamosenergia-piacon történt értékesítést fel kell tüntetni, amely magyarországi szállítású villamos energiára vonatkozik. (Tehát ez 

nem csak a HUPX lehet.)

46-52

Értelemszerűen, ha Magyarország határain túlra exportálnak villamos energiát, akkor azt ezeken a sorokon kell feltüntetni. (Fontos, hogy duplikáltan ne adjanak meg 

adatot, tehát pl. ha külföldre értékesítenek egy kereskedőnek, akkor ugyanazt a mennyiséget ne szerepeltessék a 40. soron.)

54

Bármely partnernek értékesítik a kiegyenlítő energiát (nem csak a rendszerirányítónak), kérjük, hogy itt tüntessék fel. Alapvetően a felszabályozás mennyisége a vásárolt, a 

leszabályozás mennyisége az értékesítés munkalapon szerepeljen, de a le- és felszabályozási, illetve a kiegyenlítő energiát mindig a helyzettől függően kell értelmezni. 

Átfolyó tételeknél előfordulhat, hogy a kereskedő és a termelő felé történő elszámolásnál a fel és le irány eltérően lehet vásárlás vagy értékesítés a kereskedő 

szempontjából. Tekintettel arra, hogy az adatlap a vásárlás és értékesítés szempontú, ezt kell elsődlegesnek tekinteni, nem pedig a fel és le irány tényét. Az adatszolgáltatás 

során minden olyan tételt pozitív előjellel kell figyelembe venni, amelyek a kereskedő nyilvántartásában, számlázási tevékenységében megjelenik. Kérjük, hogy az 

összesítés során se mennyiséget, se értéket ne nettósítson.

55 Bármely partnernek értékesítik a rendszerszintű energiát (nem csak a rendszerirányítónak), kérjük, hogy itt tüntessék fel.

58

Bármilyen (a többi kategóriába nem sorolható) egyéb villamos energia értékesítést (pl. továbbadás, önfogyasztás stb.) ezen a soron tüntessenek fel. A sor célja, hogy a 

vásárolt és az értékesített villamos energia mennyiség mérlegszerűsége fenntartható legyen. Ha van egyéb értékesítésük, akkor kérjük, hogy nevesítsék ezeket az űrlap 

'Megjegyzés' rovatában.

Az adatokat ezer Ft-ban kell megadni.

Az adatokat ezer Ft-ban kell megadni.

109 A felhasználóknak értékesített villamos energia értéke TARTALMAZZA: 

1) a villamos energiáért, mint termékért kapott árösszeget, a KÁT és Prémium pénzeszköz beszámításával (ezt külön soron is megjelenítve), a kereskedő árrésével együtt, 

illetve 

2) amennyiben a felhasználó a rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizeti, abban az esetben 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): 

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. 

A felhasználóknak értékesített villamos energia értéke NEM TARTALMAZZA 

• 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.

110 A MAVIR ZRt. által meghatározott KÁT és Prémium pénzeszközt is szerepeltetni kell.

„Rendszerszintű szolgáltatások” oldalon azon kereskedelmi engedélyesektől kérünk nullától különböző adatokat beküldeni, akik átviteli rendszerirányító részére 

közvetlenül nyújtanak és számolnak el ilyen típusú szolgáltatásokat. Közvetetten szolgáltatatóktól - ugyanúgy, mint nem szolgáltatóktól - nullás értékeket kérünk tölteni; az 

abból származó bevételt a „Vásárlás-értékesítés” oldalakon kell szerepeltetni.

Az adatlap megfelelő kitöltéséhez szükséges, hogy bizonyos tételek az adatlapon belül, illetve más beküldendő adatlapokkal harmonizáljanak. 

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. 

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.

3) A Vásárolt villamos energia mennyiségének (1. sor) és az Értékesített villamos energia mennyiségének (33. sor) meg kell egyeznie.

4)

A V610-es űrlapon megadott értékesített és vásárolt villamos energia mennyiségének (MWh) háromhavi összesítésben szinkronban kell lennie a V603-as űrlap megfelelő 

mezőin jelentett MWh értékekkel.

*Az egyezőségnek csak akkor kell fennállnia, ha az Adatszolgáltató a V611-es űrlapot is tölti.

Rendszerszintű szolgáltatások

Ellenőrzések

Kitöltési útmutató

Általános tudnivalók

Vásárolt villamos energia

Értékesített villamos energia

Vásárolt villamos energia értéke

Értékesített villamos energia értéke
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Éves

Sorszám Az értékesített villamos energia

Értékesített 

villamos 

energia 

mennyisége 

(MWh)

Az összes 

értékesített 

villamos 

energia 

megoszlása (%)

Kéndioxid-

kibocsátás 

(1000 t)

Széndioxid-

kibocsátás 

(1000 t)

A keletkezett 

radioaktív 

hulladék 

mennyisége 

(m3)

1 Hazai termelésű

2 ebből:  Megújuló alapú

3 ebből:   szélenergia

4 vízenergia

5 napenergia

6 geotermikus energia

7 biomassza

8 egyéb megújuló:

9      Olaj alapú

10      Földgáz alapú

11      Szén alapú

12      Nukleáris alapú

13             Egyéb:

14 EU tagállamból importált

15 Ebből: Megújuló alapú

16 ebből:   szélenergia

17 vízenergia

18 napenergia

19 geotermikus energia

20 biomassza

21 egyéb megújuló:

22      Olaj alapú

23      Földgáz alapú

24      Szén alapú

25      Nukleáris alapú

26             Egyéb:

27 Nem EU tagállamból importált

28 Ebből: Megújuló alapú

29 ebből:   szélenergia

30 vízenergia

31 napenergia

32 geotermikus energia

33 biomassza

34 egyéb megújuló:

35      Olaj alapú

36      Földgáz alapú

37      Szén alapú

38      Nukleáris alapú

39             Egyéb:
40 Mindösszesen

A táblázat sorai közti összefüggések:

        Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

 A táblázatban közölt, az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok forrásának megjelölése:

40 = 1 + 14 + 27

Amennyiben a 8., 13., 21., 26., 34. és 39. sorok "Egyéb:" rovataiba adat kerül, akkor az energiaforrást az adott rovatban meg kell nevezni!

1 = 2 + 9 + 10 + 11+ 12 + 13

2 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

14 = 15 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21

27 = 28 + 35 + 36 + 37+ 38+ 39

28 = 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34
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Havi

Sorszám Megnevezés Adott Hónap

1 Összes vásárolt és értékesített határkeresztező import kapacitás (MW)

2 Ukrajna - Magyarország irány

3 Éves aukción vásárolt

4 Havi aukción vásárolt

5 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

6 Éves nem aukción vásárolt

8 Havi nem aukción vásárolt

9 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

10 Éves nem aukción értékesített

11 Havi nem aukción értékesített

12 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

13 Szlovákia - Magyarország irány

14 Éves aukción vásárolt

15 Havi aukción vásárolt

16 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

17 Éves nem aukción vásárolt

18 Havi nem aukción vásárolt

19 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

20 Éves nem aukción értékesített

21 Havi nem aukción értékesített

22 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

23 Románia - Magyarország irány

24 Éves aukción vásárolt

25 Havi aukción vásárolt

26 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

27 Éves nem aukción vásárolt

28 Havi nem aukción vásárolt

29 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

30 Éves nem aukción értékesített

31 Havi nem aukción értékesített

32 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

33 Szerbia - Magyarország irány

34 Éves aukción vásárolt

35 Havi aukción vásárolt

36 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

37 Éves nem aukción vásárolt

38 Havi nem aukción vásárolt

39 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

40 Éves nem aukción értékesített

41 Havi nem aukción értékesített

42 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

43 Horvátország - Magyarország irány

44 Éves aukción vásárolt

45 Havi aukción vásárolt

46 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

47 Éves nem aukción vásárolt

48 Havi nem aukción vásárolt

49 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

50 Éves nem aukción értékesített

51 Havi nem aukción értékesített

52 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

53 Ausztria - Magyarország irány

54 Éves aukción vásárolt

55 Havi aukción vásárolt

56 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

57 Éves nem aukción vásárolt

58 Havi nem aukción vásárolt

59 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

60 Éves nem aukción értékesített

61 Havi nem aukción értékesített

62 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

63 Szlovénia - Magyarország irány

64 Éves aukción vásárolt

65 Havi aukción vásárolt

66 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

67 Éves nem aukción vásárolt

68 Havi nem aukción vásárolt

69 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

70 Éves nem aukción értékesített

71 Havi nem aukción értékesített

72 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

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

        Határkeresztező kapacitás vásárlás és értékesítés
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni



Sorszám Megnevezés Adott Hónap

73 Összes vásárolt és értékesített határkeresztező export kapacitás (MW)

74 Magyarország - Ukrajna irány

75 Éves aukción vásárolt

76 Havi aukción vásárolt

77 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

78 Éves nem aukción vásárolt

79 Havi nem aukción vásárolt

80 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

81 Éves nem aukción értékesített

82 Havi nem aukción értékesített

83 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

84 Magyarország - Szlovákia irány

85 Éves aukción vásárolt

86 Havi aukción vásárolt

87 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

88 Éves nem aukción vásárolt

89 Havi nem aukción vásárolt

90 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

91 Éves nem aukción értékesített

92 Havi nem aukción értékesített

93 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

94 Magyarország - Románia irány

95 Éves aukción vásárolt

96 Havi aukción vásárolt

97 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

98 Éves nem aukción vásárolt

99 Havi nem aukción vásárolt

100 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

101 Éves nem aukción értékesített

102 Havi nem aukción értékesített

103 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

104 Magyarország - Szerbia irány

105 Éves aukción vásárolt

106 Havi aukción vásárolt

107 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

108 Éves nem aukción vásárolt

109 Havi nem aukción vásárolt

110 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

111 Éves nem aukción értékesített

112 Havi nem aukción értékesített

113 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

114 Magyarország - Horvátország irány

115 Éves aukción vásárolt

116 Havi aukción vásárolt

117 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

118 Éves nem aukción vásárolt

119 Havi nem aukción vásárolt

120 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

121 Éves nem aukción értékesített

122 Havi nem aukción értékesített

123 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

124 Magyarország - Ausztria irány

125 Éves aukción vásárolt

126 Havi aukción vásárolt

127 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

128 Éves nem aukción vásárolt

129 Havi nem aukción vásárolt

130 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

131 Éves nem aukción értékesített

132 Havi nem aukción értékesített

133 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

134 Magyarország - Szlovénia irány

135 Éves aukción vásárolt

136 Havi aukción vásárolt

137 Napi aukciókon vásárolt havi átlaga

138 Éves nem aukción vásárolt

139 Havi nem aukción vásárolt

140 Napi nem aukción vásárolt havi átlaga

141 Éves nem aukción értékesített

142 Havi nem aukción értékesített

143 Napi nem aukción értékesített havi átlaga

"

* A "Napi aukciókon vásárolt havi átlaga " sorok kitöltése esetében, kérem úgy járjon el, hogy ossza el az egy naptári hónap alatt órás vagy napi aukciókon vásárolt villamos energia 

teljes összegét (amely összeg MWh-ban adódik) az adott hónap óráinak számával (ami valamennyi h), hogy egyfajta havi átlagos értéket kapjon MW-ban. A " Napi nem aukción vásárolt 

havi átlaga ", illetve a " Napi nem aukción értékesített havi átlaga " sorok kitöltése esetében is hasonló módszert kérünk alkalmazni. 

Hasonlóan a fentebbi elvhez, hogyha éves vagy havi határkeresztező kapacitást értékesít vagy vásárol egy naptári hónap folyamán, ezeknek is egy számított havi átlagos értékét 

szerepeltesse a megfelelő sorban, az adott hónap napjainak számát használva mennyiségi súlyok gyanánt (például 30 MW, 10 napig érvényes határkeresztező kapacitás esetében ez 30 

MW * 10 nap / 30 nap = 10 MW határkeresztező kapacitást jelent, 30 nap hosszú naptári hónap esetén).



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - Szállítási rendszerüzemeltető G400 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G401 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G401t - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
G402 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

Szállítási rendszerüzemeltetői tevékenységre vonatkozó 

költségmonitoring
G403 - v3 Negyedéves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

Tulajdon-megoszlás G404 - v1 Féléves Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Munkaügyi adatok G405 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Szállítási rendszerüzemeltető földgázmérlege G410 - v6 Havi          Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.  

Szállítási rendszerüzemeltető havi import-export forgalmi 

adatok
G412 - v4 Havi         Az adatokat gázhónapra vonatkozóan havonta a gázhónapot követő tizenötödik napig kell megadni. 

Gázszállítás földgázvezeték-beruházások adatai* G420 - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

Határkeresztező gázszállítás földgázvezeték-beruházások 

adatai
G421 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

A gázátadókon október 1. és március 30. közötti időszakban 

mért legmagasabb napi és órai adatai gázátadónként, illetve 

az ország

G424 - v3 Éves         Az adatokat gáznapra vonatkozóan naponta a gáznapot követő harmadik napig kell megadni. 

Az aktuális gázévre lekötött és az azt követő 9 évre 

előrejelzett, rendszerhasználónként kimutatott 

szállítóvezetéki kapacitásig

G425 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszak október 15-ig kell megadni. 

Szállítóvezeték 5 éves kapacitás fejlesztési terv G426 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni. 

A felhasználók számára számlázott szállítási díjak 

elszámolása*
G441 - v2 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Éves tényleges szállított gázforgalom G449 - v2 Éves        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni. 

A felhasználók ki- és bekapcsolásával összefüggő adatok G450 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni. 

Szállítóvezeték műszaki és csatlakozási díj adatai G451 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni. 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai G453 - v5 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megadni. 

MA_BALANCING_BY_PARTNER G460 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_BALANCING_BY_PARTNER_NP G461 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 21. napjáig kell megadni. 

MA_BALANCING_GAS_PRICE G462 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_BP_AUCTION_DATA G463 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_CAP_BY_PARTNER G464 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_CAP_ON_DSO_SYSTEM_BY_PARTNER G466 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_CAP_ON_NETWORK_POINT G467 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_CAPACITY_TRADE G469 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_GASTRADE_BIDS G470 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_GASTRADE_TRADE G471 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_NETWORK_POINT G472 - v1 Havi         Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

MA_PARTNER G474 - v1 Havi         Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

MA_QUALITY_ACCOUNTING_RULES G475 - v1 Éves
        Az adatokat évente, a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata alapján február 15-ig, valamint új betáplálási vagy kiadási pont, illetve új kromatográf 

üzembe helyezése előtt esetileg kell megadni.

MA_TSO_ALLOC_QUANTITY G477 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_TSO_DAILY_BALANCE_BY_NP G479 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_TSO_DAILY_BALANCE_SYSTEM G480 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_TSO_NOM_QUANTITY G481 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_TSO_QUALITY_MEASURE G482 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_OPERATIONAL_BALANCING_ACCOUNT G483 - v1 Napi        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

4. melléklet a 12/2021. (IX. 20.)  MEKH rendelethez 
„19. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez



G400 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (GET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe - irányítószám

9 Engedélyes címe - település

10 Engedélyes címe - utca, házszám

11 Engedélyes levelezési címe - irányítószám

12 Engedélyes levelezési címe - település

13 Engedélyes levelezési címe - utca, házszám

14 Engedélyes központi telefonszáma

15 Vezető - családi neve

16 Vezető - utóneve

17 Vezető - beosztása

18 Vezető - titulusa

19 Vezető - telefonszáma

20 Vezető - faxszáma

21 Vezető - e-mail címe

22 Elsődleges kapcsolattartó -  neve

23 Elsődleges kapcsolattartó -  beosztása

24 Elsődleges kapcsolattartó -  vezetékes telefonszáma

25 Elsődleges kapcsolattartó -  mobilszáma

26 Elsődleges kapcsolattartó -  faxszáma

27 Elsődleges kapcsolattartó -  e-mail címe

28 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

29 Engedélyes számlázási címe - irányítószám

30 Engedélyes számlázási címe - település
31 Engedélyes számlázási címe - utca, házszám

Törzsadatlap - Szállítási rendszerüzemeltető

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

        Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

gyakorisága:

beszámolási időszak:

jogcíme:

        A földgázellátásról (GET) szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja

teljesítésének határideje:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

32 Igazgatóság Elnöke - családi neve

33 Igazgatóság Elnöke - utóneve

34 Igazgatóság Elnöke - beosztása

35 Igazgatóság Elnöke - titulusa

36 Igazgatóság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

37 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - irányítószám

38 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - település
39 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

40 Felügyelő bizottság Elnöke - családi neve

41 Felügyelő bizottság Elnöke - utóneve

42 Felügyelő bizottság Elnöke - beosztása

43 Felügyelő bizottság Elnöke - titulusa

44 Felügyelő bizottság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

45 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - irányítószám

46 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - település
47 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

49 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)
50 Engedélyes előző rövid neve

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

51 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - irányítószám

52 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - település 

53 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - utca, házszám 

54 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - vezetékes telefonszáma

55 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - mobilszáma

56 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - faxszáma

57 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - email címe

58

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

családi neve

59

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

utóneve

60

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

beosztása

61

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

titulusa

62

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

vezetékes telefonszáma

63

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

mobilszáma

64

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

faxszáma

65

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

email címe



G401 - 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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerűsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás 
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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerűsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerűsített eredménykimutatás esetében is)

        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás
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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerűsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



G402 - 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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerűsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás
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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerűsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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Negyedéves

Fejléc

Számbeviteli mező

Számolódó cella

ráfordítás, bevétel (eFt)

I. Értékesítés nettó árbevétele

I/1. Szállítási díj

I/1.1. Szállítási kapacitásdíj

I/1.1.1. Ebből: Belépési pontok

I/1.1.1.a -- ukrán-magyar határon (Beregdaróc 1400 (UA > HU), 21Z000000000139O)

I/1.1.1.b -- osztrák-magyar határon (Mosonmagyaróvár (AT > HU), 21Z000000000003C)

I/1.1.1.c -- horvát-magyar határon (Drávaszerdahely (CR > HU), 39WGEDRAVAS1IINA)

I/1.1.1.d -- román-magyar határon (Horia (RO > HU),  39WKECSANAD1IIN2)

I/1.1.1.e -- szlovák-magyar határon (MICENTER1IIN)

I/1.1.1.f -- szlovák-magyar határon (Balassagyarmat (SK > HU), BGYARMAT-SK-HU)

I/1.1.1.g -- termelői belépési pont

I/1.1.1.h -- tárolói belépési pont

I/1.1.2. Ebből: Kilépési pontok

I/1.1.2.a -- ukrán-magyar határon (Beregdaróc 800 (HU > UA), 21Z000000000270Q)

I/1.1.2.b -- horvát-magyar határon (Drávaszerdahely (HU > CR), 21Z000000000249H)

I/1.1.2.c -- szerb-magyar határon  (Kiskundorozsma (HU > RS), 21Z000000000154S)

I/1.1.2.d -- román-magyar határon  (Csanádpalota (HU > RO), 21Z000000000236Q)

I/1.1.2.e -- szlovák-magyar határon (Balassagyarmat (HU > SK), BGYARMAT-HU-SK)

I/1.1.2.f -- hazai kiadási pontok

I/1.1.3 Ebből: Pótdíjból*

I/1.1.4 Ebből: Aukciós díjból*

I/1.2. Szállítási forgalmi díj

I/1.2.1 -Szállítási forgalmi díj elosztóktól

I/1.2.2 -Szállítási forgalmi díj közvetlenül szállítóvezetékről vételező végfelhasználótól

I/2. Kiegyenlítő gáz értékesítése

I/3. Bevétel kiegyenlítő gáz elszámolásból

I/4. Másodlagos kapacitásértékesítések bevételei

I/5. Egyéb árbevétel

II. Aktivált saját teljesítmények

III. Anyagjellegű ráfordítások

III/1. Anyagköltség

III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

ebből:

III.2.1 - karbantartási költségek

III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

III/4.1 Ebből: kiegyenlítő gáz beszerzése kapcsolt vállalkozásoktól

III/4.2 kiegyenlítő gáz beszerzése nem kapcsolt vállalkozásoktól

IV. Személyi jellegű ráfordítások

V. Értékcsökkenési leírás

VI. Egyéb bevételek

VI/1 Ebből: céltartalék felhasználása

VI/2 Ebből: térítés nélkül átvett eszközhöz kapcsolódó egyéb bevétel

VII. Egyéb ráfordítások

VII/1 Ebből: értékvesztések

VII/2 Ebből: terven felüli értékcsökkenés

VII/3 Ebből: céltartalék képzése

A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B Pénzügyi műveletek eredményei

C. Adózás előtti eredmény

Kitöltési útmutató

* Ezek a tételek nem az adott pénzügyi időszakra vonatkozó tételeket tartalmazzák, hanem az elhatárolások és elhatárolás feloldások 

egyenlegét.

teljesítésének határideje:

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

Megnevezés

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

        Szállítási rendszerüzemeltetői tevékenységre vonatkozó költségmonitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3 eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5 eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

        Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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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

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

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

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

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

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

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

egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

(GJ) (15/15, 

NCV)

MWh (25/0, 

GCV)

(1000 m3) 

(288,15 K)

(1000 m3) 

(273,15 K)

Sorszám Megnevezés

1 NYITÓKÉSZLET  szállítóvezetékben

2 BETÁPLÁLÁS ÖSSZESEN  (2=3+9+15+17+20) 0 0 0 0

3 IMPORT BETÁPLÁLÁSI pontokon  (3=4+5+6+7+8) 0 0 0 0

4 - ukrán-magyar határon (Beregdaróc 1400 (UA > HU), 21Z000000000139O)

5 - osztrák-magyar határon( Mosonmagyaróvár (AT > HU), 21Z000000000003C)

6 - horvát-magyar határon (Drávaszerdahely (CR > HU), 39WGEDRAVAS1IINA)

7 - román-magyar határon (Csanádpalota (RO > HU),  39WKECSANAD1IIN2)

8 - szlovák-magyar határon (Balassagyarmat (SK > HU), BGYARMAT-SK-HU)

9 Hazai termelésből átvétel (9=11+14) 0 0 0 0

10 ebből: biogáz átvétel

11 -szabványos minőségű földgáz  (MSZ 1648)  (11=12+13) 0 0 0 0

12 -szállítóvezetéki "0" ponton betáplált

13 -termelőtől szigetüzembe átvétel

14 -magas inerttartalmú gáz (célvezetékbe betáplált)

15 Tranzitra átvétel (15=16) 0 0 0 0

16 - ukrán-magyar határon (Beregdaróc 1400 (UA > HU), 21Z000000000139O)

17 FÖLDALATTI TÁROLÓBÓL ÁTVÉTEL  (17=18+19) 0 0 0 0

18 -Magyar Földgáztároló Zrt.

19 -MMBF

20 ÁTVÉTEL ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONTON (VECSÉS 4)

21 NYITÓKÉSZLET ÉS ÁTVÉTEL ÖSSZESEN   (21=1+2) 0 0 0 0

22 ÁTADÁS BELFÖLDI FELHASZNÁLÁSRA  (22=23+29) 0 0 0 0

23 SZABVÁNYOS MINŐSÉGŰ FÖLDGÁZ  (23=24+27+28) 0 0 0 0

24 SZÁLLÍTÓVEZETÉKRŐL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSÁRA (24=25+26) 0 0 0 0

25 Földgázkereskedőknek szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók ellátására

26 A közvetlenül a szállítóvezetékről saját magukat saját jogon ellátó felhasználóknak

27 Elosztóvezetékbe átadás

28 Szigetüzemnek átadás (vagy fél-szigetüzem)

29 Magas inerttartalmú gáz  (célvezetéken)

30 SAJÁT FELHASZNÁLÁS + EGYENLEG  (30=31+33) 0 0 0 0

31 -saját felhasználás (szállítási rendszerüzemeltető saját exit, épületfűtés is)

32 -ebből technológiai (kompresszormunka, lefuvatás, hőcserélő)

33 -egyenleg (veszteség/nyereség)***

34 LEFÚVATÁS, 3. FÉL SZÁMÁRA

35 ÁTADÁS KEVERÉSRE

36 ÁTADÁS EXPORTRA (36=37+38+39+40+41) 0 0 0 0

37 - ukrán-magyar határon (Beregdaróc 800 (HU > UA), 21Z000000000270Q)

38 - horvát-magyar határon (Drávaszerdahely (HU > CR), 21Z000000000249H)

39 - szerb-magyar határon (Kiskundorozsma (HU > RS), 21Z000000000154S)

40 - román-magyar határon (Csanádpalota (HU > RO), 21Z000000000236Q)

41 - szlovák-magyar határon (Balassagyarmat (HU > SK), BGYARMAT-HU-SK)

42 Egyéb átadás (vezeték provizórium)

43 Átadás tranzitra (43=44) 0 0 0 0

44 - szerb-magyar határon (Kiskundorozsma (HU > RS), 21Z000000000154S)

45 FÖLDALATTI TÁROLÓNAK ÁTADÁS  (45=46+47) 0 0 0 0

46 -Magyar Földgáztároló Zrt.

47 -MMBF

48 ÁTADÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONTON (VECSÉS 4)

49 ÁTADÁS ÖSSZESEN   (49=22+31+34+35+36+42+43+45+48) 0 0 0 0

50 NYITÓKÉSZLET, ÁTVÉTEL ÉS ÁTADÁS ÖSSZESEN (50=21-49-33) 0 0 0 0

51 ZÁRÓKÉSZLET szállítóvezetékben (51=50)

52

Átadás a közvetlenül a szállítóvezetékről saját magukat saját jogon ellátó felhasználóknak összesen   

(52=53+54) = (26) 0 0 0 0

53 Pétfürdő 2 - KAPETFUR12GN

54 Ősi - KAOSI00011GN

55

Átadás szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók ellátására összesen (naturális adatok)  

(55=56+57+…+90) = (24+29) 0 0 0 0

56 Kazincbarcika IV (BHE) - MIBHE00011GN

57 Tiszaújváros I-2 (INERT) - MITHE00013GN

58 Tiszaújváros I-4 (INERT II) - MITHE00014GN

59 Tiszaújváros II-2 (THE) - MITVK00012GN

60 Tiszaújváros I-1-1 (THE) - MITHE00012GN

61 Kazincbarcika III-1 (BVK) - MIBVK00011GN

teljesítésének határideje:

         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.  

tárgyhó adatai

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

        Szállítási rendszerüzemeltető földgázmérlege
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



62 Kazincbarcika V (BVK) - MIBVK00021GN

63 Vác III-1-1 (DCM) - VEDCM00011GN

64 Százhalombatta I-2 (DHE) - KADHE00012GN

65 Százhalombatta I-3 (DHE) - KADHE00013GN

66 Százhalombatta II-1 (DUFI) - KADUFI0011GN

67 Százhalombatta II-2 (DUFI) - KADUFI0012GN

68 Orosháza II-2 - KEOROSHA22GN

69 Fót - VEFOT00011GN

70 Orosháza II-3 - KEOROSHA23GN

71 Győr 3 - KAGYOR0013GN

72 Dunaújváros 4 - KADUNAUJ14GN

73 Miskolc III (HCM) - MIHCM00011GN

74 Üllő - VEULLO0011GN

75 Visonta - MIVISONT11GN

76 Miskolc II-5 - MIVARGAH15GN

77 Ősi - KAOSI00011GN

78 Pétfürdő 2 - KAPETFUR12GN

79 Center 2-1 - MICENTER12GN

80 Pécs III - GEPECS0031GN

81 Sopron 3 - GESOPRON1VEN

82 Tatabánya II - KATATABA21GN

83 Tiszaújváros I-1-2 (TIFO) - MITHE00011GN

84 Szajol 1-2 - HASZAJOL1VDN

85 Tiszaújváros II-1 (TVK) - MITVK00011GN

86 Tiszaújváros II-4 (TVK-ER) - MITVK00014GN

87 Gönyű - KAGONYU011GN

88 Nagylengyel KTD NLT - GENAGYLE1ZEN

89 Nagylengyel KTD NLT-3 - GENAGYLE1EEN

90 Üllés 2 (KTD) - KEULLES01VEN

91 Az országos felhasználói órai csúcsfogyasztása a tárgyhónapban

92 Az országos felhasználói órai csúcsfogyasztás napja tárgyhónapban (1-31)

93 Az országos felhasználói órai csúcsfogyasztás időpontja a tárgyhónap napján (0-24)

94 Az országos felhasználói elosztóhálózati órai csúcsfogyasztása a tárgyhónapban

95 Az országos felhasználói elosztóhálózati órai csúcsfogyasztás napja tárgyhónapban (1-31)

96 Az országos felhasználói elosztóhálózati órai csúcsfogyasztás időpontja a tárgyhónap napján (0-24)

97 Az országos felhasználói szállítóvezetéki órai csúcsfogyasztása a tárgyhónapban

98 Az országos felhasználói szállítóvezetéki órai csúcsfogyasztás napja tárgyhónapban (1-31)

99 Az országos felhasználói szállítóvezetéki órai csúcsfogyasztás időpontja a tárgyhónap napján (0-24)

100

Az országos felhasználói csúcsnapi teljes fogyasztás a tárgyhónapban (Tartalmazza a szállítási 

rendszerüzemeltető saját felhasználását és a szigetüzemi felhasználást (2014-től))

101 Az országos felhasználói csúcsnapi teljes fogyasztás napja a tárgyhónapban (1-31)

102 Az országos felhasználói csúcsnapi elosztóhálózati fogyasztás a tárgyhónapban

103 Az országos felhasználói csúcsnapi elosztóhálózati fogyasztás napja a tárgyhónapban (1-31)

104 Az országos felhasználói csúcsnapi szállítóvezetéki fogyasztás a tárgyhónapban

105 Az országos felhasználói csúcsnapi szállítóvezetéki fogyasztás napja a tárgyhónapban (1-31)

106 Földgázkereskedők által szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók száma (db)

107 Közvetlenül a szállítóvezetékről saját magukat saját jogon ellátó felhasználók száma (db)

108 ÁTADÁS A FÖLDGÁZELOSZTÓKNAK ÖSSZESEN (108=109+110+…+121)= (27+28) 0 0 0 0

109 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. - HULDDGAZ

110 ISD-POWER Kft. - HULDUNAFER

111 ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. - HULEDEGAZ

112 FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. - HULFOGAZ

113 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. - HULKOGAZ

114 Magyar Gázszolgáltató Kft. - HULMAGYAR

115 OERG-Ózdi Energiaszolg. és Ker. Kft - HULOERG

116 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. - HULTIGAZ

117 MOL Nyrt. KTD - HUPMOLKTD

118 Csepeli Erőmű Kft.

119 NGS Kft.

120 Földgázelosztói tevékenység keretében történő gázkiadás (Kardoskút II.)

121 E.Gas Kft.



A Hivatal a kWh, és m3 (273,15 K-en) tekinti az elszámolás alapjául szolgáló mennyiségnek. A többi érték tájékoztató jellegű, de helyességét a Hivatal ellenőrzi.

Az adatlapon szereplő adatok átváltásához segédletet az alábbi linken találnak:

**** 38. sor  -egyenleg (veszteség/nyereség): a veszteséget pozitív számként, a nyereséget negatív számként tüntessék fel. Ok: a pozitív veszteség növeli a rendszerüzemeltető saját 

felhasználását/veszteségét

Az egyes sorok esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek szükséges feltüntetnie az adatokat.

Átadás/Átvétel összekapcsolási ponton: A két Rendszerüzemeltető közötti forgalmat tartalmazza.

m3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

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.

Általános információk

Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:

kWh (25/0, GCV)

m3 (273,15 K, 101325 Pa nyomáson)

MJ (15/15, NCV)

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.

Szállítási rendszerüzemeltető földgázmérlege

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.

·         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.
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Havi

IP kód Megnevezés

21Z000000000139O Ukrán/magyar határon (Beregdaróc 1400 (UA > HU))

21Z000000000003C Osztrák/magyar határon (Mosonmagyaróvár (AT > HU))

39WGEDRAVAS1IINA Horvát/magyar határon (Drávaszerdahely (CR > HU))

39WKECSANAD1IIN2 Román/magyar határon (Csanádpalota (RO > HU))

BGYARMAT-SK-HU Szlovák/magyar határon (Balassagyarmat (SK > HU))

IP kód Megnevezés

21Z000000000270Q Magyar/ukrán határ mérőállomás (Beregdaróc 800 (HU > UA))

21Z000000000154S Magyar/szerb határ mérőállomás Kiskundorozsma (HU > RS)

21Z000000000249H Magyar/horvát határ mérőállomás Drávaszerdahely (HU > CR)

21Z000000000236Q Magyar/román határ mérőállomás Csanádpalota (HU > RO)

BGYARMAT-HU-SK Magyar/Szlovák határon (Balassagyarmat (HU > SK))

IP kód Megnevezés

21Z000000000139O Ukrán/magyar határon (Beregdaróc 1400 (UA > HU))

IP kód Megnevezés

21Z000000000154S Magyar/szerb határ mérőállomás Kiskundorozsma (HU > RS)

kWh (25/0, GCV)

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

Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:

Az import és az export adatokból kérjük kizárni a tranzit mennyiségeket.

m3 (273,15 K, 101325 Pa nyomáson)

MJ (15/15, NCV)

m3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

A Hivatal a kWh, és m3 (273,15 K-en) tekinti az elszámolás alapjául szolgáló mennyiségnek. A többi érték tájékoztató jellegű, de helyességét a Hivatal ellenőrzi.

Az adatlapon szereplő adatok átváltásához segédletet az alábbi linken találnak:

Az adatlapon a Valós fizikai szállított c .blokkban a tényleges fiziakai forgalmat kérjük megadni, amely az adatott beszámolási időszakban átlépte az adott határmetszéket.

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.

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

Szállítási rendszerüzemeltető havi import-export forgalmi adatok

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.

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

ezer m3 

(288,15 K)

·         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:

Határmetszék ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

Földgáz tranzit Exit Valós fizikai szállított  mennyiség Kereskedelmileg elszámolt  kiszállított mennyiség Kereskedelmileg elszámolt beszállított mennyiség 

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

Határmetszék ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

Földgáz tranzit Entry Valós fizikai szállított  mennyiség Kereskedelmileg elszámolt  beszállított mennyiség Kereskedelmileg elszámolt kiszállított mennyiség 

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

Határmetszék ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

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

(GJ) (15/15, 

NCV)

Földgáz export Exit Valós fizikai szállított  mennyiség Kereskedelmileg elszámolt  kiszállított mennyiség Kereskedelmileg elszámolt beszállított mennyiség 

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

(GJ) (15/15, 

NCV)

ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

Határmetszék ezer m3 

(288,15 K)

ezer m3 

(273,15 K)

MWh (25/0, 

GCV)

        Szállítási rendszerüzemeltető havi import-export forgalmi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat gázhónapra vonatkozóan havonta a gázhónapot követő tizenötödik napig kell megadni. 

Szállítási rendszerüzemeltető havi import-export forgalmi adatok

Földgáz import Entry Valós fizikai szállított  mennyiség Kereskedelmileg elszámolt  beszállított mennyiség Kereskedelmileg elszámolt kiszállított mennyiség 

(GJ) (15/15, 

NCV)

ezer m3 

(288,15 K)
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Éves

 Az infrastruktúra típusa (1)

 Meglévő 

infrastruktúra

Melléklet 2.1. pont

5. cikk (3) bek.)

 Hossz (km)  Száma  Hossz (km)  Száma  Hossz (km)  Száma  Hossz (km)  Hossz (km)  Száma  Hossz (km)  Hossz (km)

 Szállító-vezetékek (1)

Melléklet 2.1. pont

 Kompresszor-alállomások (2)

Melléklet 2.1. pont

 Kiegészítő információk

5. cikk (3) bek.

"É" év : tárgyév

Hossz: Vezetékhossz

Száma: darabban megadandó adat (darab)

(1) Lásd a tanácsi rendelet mellékletének 2.1. pontjában található meghatározást: Olyan szállítóvezetékek, amelyek túlnyomórészt nagynyomású csővezetékeket tartalmazó hálózathoz tartoznak, kivéve az upstream csővezeték-hálózathoz tartozó csővezetékeket és kivéve a 

nagynyomású vezetékeknek az elsődlegesen a helyi földgázelosztás keretében használt részét.

(2) A szállítóvezetékekhez kapcsolódó kompresszor-alállomások.

* A BIZOTTSÁG 2014. október 16-i 1113/2014/EU, Euratom RENDELETE alapján

 Általános információk 

pl. a több mint három 

éve nem üzemelő 

meglévő 

létesítményekről

 Teljes teljesítmény 

(MW)
 Száma

 Teljes teljesítmény 

(MW)
 Száma

 Teljes 

teljesítmény 

(MW)

 Száma

 Teljes 

teljesítmény 

(MW)

 Teljes 

teljesítmény 

(MW)

 Száma

 Teljes 

teljesítmény 

(MW)

 Teljes 

teljesítmény 

(MW)

 Készültség az „É"  Készültség az „É" év
 Készültség az „É" év márc. 31-

én
 É + [0-2]  É + [3-5]  É + [0-2]

        Gázszállítás földgázvezeték-beruházások adatai*
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

Kitöltési útmutató

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

1. cikk (2) bek. + 2. cikk 4. pont + 4. cikk  + 5. 

cikk (1) bek. a) pont

1. cikk (2) bek. + 2. cikk 3. pont 

+ 4. cikk + 5. cikk (1) bek. a) 

pont

1. cikk (2) bek. + 5. cikk (1) bek. c) pont 1. cikk (2) bek. + 2. cikk 5. pont+ 5. cikk (2) bek.

 Megvalósítás alatt lévő infrastruktúra  Tervezett infrastruktúra (VBD)
 Tervezett kiegészítések (megvalósítás alatt + 

VBD)
 Leszerelendő infrastruktúra

 É + [3-5]
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Éves

 Határkereszező szállítási Infrastruktúra TEN E projektek  Kiegészítő információk ** 

Melléklet 2.1. pont Melléklet 2.1 pont (5. cikk (3) bekezdés)

Határkeresztezési pont megnevezése Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló**** Érkező***  Induló****

 Hiv.

 Készültség az „É" év Jan. 1-

jén  Készültség az „É" év márc. 31-én  Készültség az „É" év márc. 31-én  É + [0-2]  É + [3-5]  É + [0-2]  É + [3-5]

5. cikk (3) bek. 1. cikk (2) bek. + 2. cikk 4. pont + 4. cikk + 5. cikk (1) bek. a) pont 1. cikk (2) bek. + 2. cikk 3. pont + 4. cikk + 5. cikk (1) bek. a) pont 1. cikk (2) bek. + 5. cikk (1) bek. c) pont) 1. cikk (2) bek. + 2. cikk 5. pont + 5. cikk (2) bek.

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

 Műszakilag lehetséges legnagyobb szállítókapacitás (Nm3/nap)

 Meglévő infrastruktúra  Megvalósítás alatt lévő infrastruktúra  Tervezett infrastruktúra (VBD)  Tervezett kiegészítések (megvalósítás alatt + VBD)  Leszerelendő infrastruktúra

Teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

        Határkeresztező gázszállítás földgázvezeték-beruházások adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

**** A jelentéstételt teljesítő tagállamból kiinduló vezetékek.

Kitöltési útmutató

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

* A BIZOTTSÁG 2014. október 16-i 1113/2014/EU, Euratom RENDELETE alapján

**Információk pl. a csúszásokról, az új infrastruktúrával kapcsolatos problémákról vagy arról, hogy miért tervezik megnövelni a határkeresztezési pontban a műszakilag lehetséges szállítókapacitást, ha új szállítóvezetéket viszont nem építenek

*** A jelentéstételt teljesítő tagállamba érkező vezetékek.
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Éves

Országos és gázátadó állomások* megnevezése**

mennyisége (GJ, 

15/15 NCV)

mennyisége (MWh, 

25/0, GCV

mennyisége (Mm3 

288,15 K)

mennyisége (Mm3 

273,15 K)
ideje (hónap, nap)

mennyisége 

(GJ)

mennyisége 

(MWh)

mennyisége 

(Mm3 288,15 K)

mennyisége 

(Mm3 273,15 K)
ideje (hónap, nap)

Országos

Fejléc

Számbeviteli mező em3 (288,15 K-en)

Számbeviteli mező em3 (273,15 K-en)

Számbeviteli mező MWh (25/0, GCV)

Számbeviteli mező MJ (15/15, NCV)

Számolódó cella

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

A sorok száma tetszőlegesen módosítható.

5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Általános információk

Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:

MWh (25/0, GCV)

Mm3 (273,15 K, 101325 Pa nyomáson)

GJ (15/15, NCV)

Mm3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

A Hivatal a MWh, és Mm3 (273,15 K-en) tekinti az elszámolás alapjául szolgáló mennyiségnek. A többi érték tájékoztató jellegű, de helyességét a Hivatal ellenőrzi.

* Minden átadóállomás felsorolása szükséges, a táblázat sorainak száma ennek megfelelően bővíthető

** Az adatszolgáltatóval egyeztetett állandó nevek.

4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.

A gázátadókon október 1. és március 30. közötti időszakban mért legmagasabb napi és órai adatai gázátadónként, illetve az országos legmagasabb fogyasztás

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.

·         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.

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.

Legnagyobb napi fogyasztás Legnagyobb órai fogyasztás

        A gázátadókon október 1. és március 30. közötti időszakban mért legmagasabb napi és órai adatai gázátadónként, illetve az ország
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 15-ig kell megadni. 

A gázátadókon október 1. és március 30. közötti időszakban mért legmagasabb napi és órai adatai gázátadónként, illetve az országos legmagasabb fogyasztás

Átadói legmagasabb órai fogyasztások
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Éves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HÁLÓZATI KÓD/ 

NETWORK CODE**/ 

Hálózati pontok

IP kód*

Kapcsolódó 

Rendszerüzeme

ltető

Kapcsolódó 

Rendszerhaszná

ló

Rendszerhasználó 

MEKH nyilvántartási 

kódja

Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

MJ/óra MJ/nap kWh/óra kWh/nap MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó MJ/hó

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Napi 

kapacitás 

igény

Órai kapacitás 

igény

Napi kapacitás 

igény (MJ/nap)

Órai kapacitás igény 

(MJ/h)

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő nyolcaik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő nyolcaik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

MJ/év MJ/nap MJ/h MJ/nap MJ/h MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/év MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Tárgyi gázévet követő 

első gázév

Tárgyi 

gázévet 

követő 

második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet követő 

ötödik gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap MJ/nap

65 66 67 68 69 70 71 72 73

Tárgyi gázévet követő 

első gázév

Tárgyi 

gázévet 

követő 

második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet követő 

ötödik gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h MJ/h

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Október
Novembe

r
December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

Napi kapacitás 

igény

Órai kapacitás 

igény

Napi kapacitás 

igény

Órai kapacitás 

igény

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő nyolcaik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/hó kWh/év kWh/nap kWh/h kWh/nap kWh/h kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év kWh/év

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Tárgyi gázévet követő 

első gázév

Tárgyi 

gázévet 

követő 

második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet követő 

ötödik gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő nyolcaik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Tárgyi gázévet követő 

első gázév

Tárgyi 

gázévet 

követő 

második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet követő 

ötödik gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő első 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő második 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

harmadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

negyedik gázév

Tárgyi gázévet 

követő ötödik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hatodik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő hetedik 

gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

nyolcadik gázév

Tárgyi gázévet 

követő 

kilencedik 

gázév

kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/nap kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h kWh/h

Fejléc

Számbeviteli mező kWh 

(25/0, GCV)

Számbeviteli mező MJ 

(15/15, NCV)

Számolódó cella

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

Napi csúcsigény Órai csúcsigény

Nyári napi  átlagos igény Nyári órai  minimum igény

Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve, az adatlap a Hivatal Energiainformációs Adattárában egy sorban jelenik meg.

Napi csúcsigény

Órai csúcsigény Nyári napi  átlagos igény

Nyári órai  minimum igény

Havi lekötött kapacitások a tárgyi gázévben

Gázéves  

mennyiség

Csúcsnapi igényelt kapacitás Minimum igényelt kapacitás Éves gázigény

Névleges kapacitás Névleges kapacitás Betáplálási/Kiad

ási pont típusa

Kiadási nyomás 

normál 

üzemmenet 

esetén (bar 

túlnyomás)

Gázéves  mennyiség

Csúcsnapi igényelt Minimum igényelt kapacitás Éves gázigény

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszak október 15-ig kell megadni. 

Az aktuális gázévre lekötött és az azt követő 9 évre előrejelzett, rendszerhasználónként kimutatott szállítóvezetéki kapacitásig

Átadás-átvételi (kiadási) pont Havi lekötött kapacitások a tárgyi gázévben

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

        Az aktuális gázévre lekötött és az azt követő 9 évre előrejelzett, rendszerhasználónként kimutatott szállítóvezetéki kapacitásig
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Kapacitás adatok*

GJ/h (15/15, NCV)
MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K) GJ/h (15/15, NCV)

MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K) GJ/h (15/15, NCV)

MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K) GJ/h (15/15, NCV)

MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K) GJ/h (15/15, NCV)

MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K) GJ/h (15/15, NCV)

MWh/h (25/0, 

GCV)
em3/h (288,15 K) em3/h (273,15 K)

Szállítórendszer belépési pontonként összesen

Hazai import összesen (és határbelépési pontonként)

Tranzit összesen (és határbelépési pontonként)

Hazai termelés összesen (és termelőnként)

Tárolók összesen (és belépő pontonként)

Szállítórendszer kilépési pontonként**

Gázátadó állomások

Export összesen (és határkilépési pontonként)

Tranzit összesen (és határkilépési pontonként)

Tárolók összesen (és kilépő pontonként)

Fejléc

Számbeviteli mező em3/h (288,15 K-en)

Számbeviteli mező em3/h (273,15 K-en)

Számbeviteli mező MWh/h (25/0, GCV)

Számbeviteli mező GJ/h (15/15, NCV)

Számolódó cella

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

em3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

A Hivatal a MWh, és em3 (273,15 K-en) tekinti az elszámolás alapjául szolgáló mennyiségnek. A többi érték tájékoztató jellegű, de helyességét a Hivatal ellenőrzi.

* Csak azokat a hálózati pontokat kell feltüntetni, amelyeken fejlesztést terveznek a beszámolási időszakban.

** Az adatszolgáltatóval egyeztetett, a G425-ös számú adatlap "OTR/WEM kiadási pont megnevezése" oszlopában használt állandó nevek.

5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Általános információk

Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:

MWh (25/0, GCV)

em3 (273,15 K, 101325 Pa nyomáson)

GJ (15/15, NCV)

4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.

Szállítóvezeték 5 éves kapacitás fejlesztési terv

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.

·         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.

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.

terv

teljesítésének határideje:

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

Szállítóvezeték 5 éves kapacitás fejlesztési terv

Tárgyév Tárgyévet követő első év Tárgyévet követő második év Tárgyévet követő harmadik év Tárgyévet követő negyedik év Tárgyévet követő ötödik év

tény terv terv terv terv

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

        Szállítóvezeték 5 éves kapacitás fejlesztési terv

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Hozzáférésre jogosult 

megnevezése**

Kilépési pontok szerinti 

átadás-átvételi pontokra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Drávaszerdahely (HU > 

CR), 21Z000000000249H 

kilépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Kiskundorozsma (HU > 

RS), 21Z000000000154S 

kilépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Csanádpalota (HU > RO), 

21Z000000000236Q 

kilépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Beregdaróc 800 (HU > 

UA), 21Z000000000270Q 

kilépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Balassagyarmat (HU > 

SK), BGYARMAT-HU-SK 

kilépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Algyő virtuális kilépési 

(39WKEALGYO03EENO) 

pontra vonatkozóan 

fizetendő díj összesen

Keverőköri kilépési pont

Egyesített letárolási 

(39ZSIFGTAROLSENX) 

pontra vonatkozóan 

fizetendő díj összesen

Algyő III FGT be 

(39ZKEALGYO03FFNC) 

pontra vonatkozóan 

fizetendő díj összesen

Mosonmagyaróvár (AT > 

HU), 21Z000000000003C 

belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Beregdaróc 1400 (UA > 

HU), 21Z000000000139O 

belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Drávaszerdahely (CR > 

HU, 

39WGEDRAVAS1IINA) 

felöli belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Csanádpalota (RO > HU,  

39WKECSANAD1IIN2) 

belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Balassagyarmat (SK > 

HU), BGYARMAT-SK-HU 

belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Termelési belépési 

ponton fizetendő díj 

összesen

Tárolási belépési pontra 

vonatkozóan fizetendő 

díj összesen

Algyő virtuális entry 

(39WKEALGYO03TEN1) 

pontra vonatkozóan 

fizetendő díj összesen

A fizetés alapjául szolgáló 

mennyiség

Befizetett szállítási 

forgalmi díj összesen

Szállítási teljesítménydíj 

visszatérítés (74/2009 

KHEM rendelet alapján)

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt kWh eFt eFt

Fejléc

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Kitöltési útmutató

*Az adatokat adatszolgáltató összesen** és hozzáférésre jogosultakonkénti bontásban kell megadni.

** Ebbe a rovatba az adatszolgáltató által elszámolt díjak összegét tartalmazó adatok esetében "Összesen", a további, részletező adatok esetében a hozzáférésre jogosult megnevezését kell beírni.

teljesítésének határideje:

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

A felhasználók számára számlázott szállítási díjak elszámolása*

Szállítási díjak

Kilépési pontok szerint fizetendő díj Belépési pontok szerint fizetendő díj

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

        A felhasználók számára számlázott szállítási díjak elszámolása*
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Mértékegység január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen

15 °C m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 °C m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

E:GAS Gázelosztó Kft. 15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

Érintett 

gázátadó 

megnevezése

Érintett gázátadó EIC 

kódja (v. hálózati 

azonosítója)

Felhasználó 

megnevezése

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

15 °C m3 0

MJ 0

0 °C m3 0

kWh 0

** Minden más, fel nem sorolt kiadási pontot itt kell feltüntetni.

Kérjük, hogy az űrlapon a tényleges és  nem a számlázott, nem a nem elhatárolt mennyiségeket tüntessék fel.

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. Bővülő soros táblázatok esetében az Excelben annyiszor másolják be a sort, ahány sort ki kívánnak tölteni. Fontos, hogy ebben az esetben a cellák megjegyzés 

mezőivel együttesen másolják a sorokat.

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.

Észrevételek a kitöltéssel kapcsolatosan

* Ide tartozik: Nagylengyel KTD NLT-3, Nagylengyel KTD ZRG, Nagylengyel KTD NLT

·         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.

Egyéb fel nem sorolt** összesen

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.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

MOL Nyrt. KT* részére átadott

FGSZ Zrt. által üzemeltetett Kardoskút 2-nek átadott

Szállítóvezetékről ellátott felhasználóknak átadott összesen

ebből

OERG Kft.

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató 

Kft.

Magyar Gázszolgáltató Kft.

NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató 

Kft.

Csepeli Erőmű Kft.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni.  

Számolódó cella

Számolódó cella csak az EIA felületen 

elérhető

Szövegbeviteli mező

Elosztóhálózatba betáplált összesen

        Éves tényleges szállított gázforgalom
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

Földgázelosztó megnevezése
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Éves

Felhasználók (fogyasztók)

Összesen

felhasználási (fogyasztási) hely megszűnése miatt

nem fizetett számlák miatt

műszaki-biztonsági okból

szabálytalan vételezés, egyéb szerződésszegés miatt

egyéb okból

Összesen

Összesen

ebből korábban kikapcsolt felhasználók (fogyasztók) visszakapcsolása

az év folyamán bekapcsolt felhasználók (fogyasztók) száma (db)

Bekapcsolt felhasználási (fogyasztási) helyek száma összesen

A tárgyév elején ellátott felhasználók száma (db):

teljesítésének határideje:

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

Megnevezés

az év folyamán kikapcsolt felhasználók (fogyasztók) száma (db)

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

        A felhasználók ki- és bekapcsolásával összefüggő adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszámok Megnevezés Adatok

1 Tárgyévben megkezdett összes fejlesztési beruházás keretében létesítendő gázszállító hálózat hossza

2 Tárgyévben üzembe helyezett földgázszállítóvezeték hossza

3 Földgázszállítóvezeték hossza a tárgyév végén

4 Tárgyévben megszüntetett földgázszállítóvezeték hossza

5 0-5 év korú földgázszállító vezetékek összes hossza a tárgyév végén [km]

6 5-15 év korú földgázszállító vezetékek összes hossza a tárgyév végén

7 15-25 év korú földgázszállító vezetékek összes hossza a tárgyév végén

8 >25 év korú földgázszállító vezetékek összes hossza a tárgyév végén

9 Gázátadó állomások száma a tárgyév végén

10 Tárgyévben beszedett csatlakozási díj

11 A tárgyévben a csatlakozó felhasználóktól fejlesztési hozzájárulásként átvett kamatmentes kölcsön

12 A tárgyévben a csatlakozó felhasználóknak fejlesztési hozzájárulásként átvett kamatmentes kölcsön törlesztése

13 A csatlakozó felhasználóktól átvett, de kapacitáslekötés hiányában vissza nem fizetett kamatmentes kölcsön

teljesítésének határideje:

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

        Szállítóvezeték műszaki és csatlakozási díj adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
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Havi

Fogyasztásmérő 

névleges 

összkapacitása

Jelenlegi 

kereskedője

Előző 

kereskedője 

Kereskedőváltás 

bejelentésének 

időpontja

A 

kereskedőváltás 

időpontja

(kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh) (kWh/h) (MJ/m3) (NCV) (kWh/m3) (GCV) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h) (kWh/h)

Névleges (Fizikai) 

maximális 

teljesítmény

Lekötött (Éves)
Lekötött 

(Negyedéves)
Lekötött (Havi) Lekötött (Napi)

Lekötött (Napon 

belüli 

legmagasabb)

Szabad Lekötött (Éves)
Lekötött 

(Negyedéves)
Lekötött (Havi) Lekötött (Napi)

Fizikai forgalmon 

(napi mért tény)
Óracsúcs

Fűtőérték 

(tájékoztató 

adat)

Égéshő Lekötött (Éves)
Lekötött 

(Negyedéves)
Lekötött (Havi) Lekötött (Napi)

Számbeviteli 

mező 

Szövegbeviteli 

mező

év/hó/nap év/hó/nap megnevezése kódjatelepülés utca, házszám m3/h neve neve

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megadni. 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai

A felhasználási 

hely azonosítója 

(POD)

A felhasználó 

társaság neve
Székhelye

Felhasználási hely

A felhasználót ellátó gázátadó 

állomás  amelyre a napi nominálás 

történik

Nem megszakítható Megszakítható Tényleges Megszakítással ténylegesen érintett

Tárgy gázév 

eddigi földgáz 

felhasználása 

(kWh)
megnevezése irányítószám

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

        Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Partner EIC kód Kiegyensúlyozási mennyiség jogcíme Kiegyensúlyozó gázmennyiség [kWh]

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Partner EIC kód szöveg A partner EIC kódja

Kiegyensúlyozási mennyiség jogcíme Enum: Buy / Sell A napi aggregált kiegyensúlyozási mennyiség irányának jelölése, ami vagy vétel (Buy) vagy eladás (Sell)

Kiegyensúlyozó gázmennyiség [KWh] szám Adott partnerre vonatkozó rendszerszintű kiegyensúlyozási gáz mennyisége KWh mértékegységben.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

        MA_BALANCING_BY_PARTNER
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja
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Napi

Napi 

kapacitáseltérés
Napi megszakítás

[kWh/h] [kWh]

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg A partner EIC kódja

szöveg A hálózati pont EIC kódja

szám Az adott napon a kapacitáseltérés mértéke kWh/h mértékegységben

szám Kapacitáseltérési pótdíj Forintban

szám Megszakítás mennyisége kWh mértékegységben

        MA_BALANCING_BY_PARTNER_NP
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 21. napjáig kell megadni. 

Partner 

EIC kód
Hálózati pont EIC kód

Kapacitáseltérési 

pótdíj [Ft]

Napi megszakítás [kWh]

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése

Partner EIC kód

Hálózati pont EIC kód

Napi kapacitáseltérés [kWh/h]

Kapacitáseltérési pótdíj [Ft]
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Napi

Marginális vételi ár [Ft/kWh] Marginális eladási ár [Ft/kWh]

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Marginális vételi ár [Ft/kWh] szám Marginális vételi ár (Ft/kWh)

Marginális eladási ár [Ft/kWh] szám Marginális eladási ár (Ft/kWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

        MA_BALANCING_GAS_PRICE
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja 
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Napi

nap óra perc nap óra perc

Adattípus Megjegyzés (HU)

A publikáló Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja szöveg A publikáló Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja

Aukció azonosító szöveg Az adott aukció ID-ja, melyet az aukciós platform generál

Hálózati pont EIC kód szöveg Hálózati pont EIC kódja

A résztvevő TSO1 EIC kódja szöveg A résztvevő TSO1 EIC kódja

A résztvevő TSO2 EIC kódja bundled kapacitás esetén szöveg A résztvevő TSO2 EIC kódja bundled kapacitás esetén

Aukció státusza rögzített értékkészlet Az aukció státuszának lehetséges értéke 

Kapacitástermék azonosító rögzített értékkészlet Az adott kapacitástermék azonosítója.

Érvényesség kezdete (gáznap) YYYY.MM.DD A kapacitástermék érvényességének kezdete (gáznap)

Érvényesség kezdete (gázóra)  1-25 A kapacitástermék érvényességének kezdete (gázóra)

Érvényesség vége (gáznap) YYYY.MM.DD A Kapacitástermék érvényességének vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra)  1-25 A Kapacitástermék érvényességének vége (gázóra)

Nagy árlépcső egész szám Nagy árlépcső értéke

Kis árlépcső egész szám Kis árlépcső értéke

Felajánlott kapacitás mennyisége szám Felajánlott kapacitás mennyisége

Felajánlott kapacitás mértékegysége rögzített értékkészlet Felajánlott kapacitás mértékegysége 

Kikiáltási ár (TSO1) szám Kikiáltási ár (általában tarifális ár)

Kikiáltási ár pénzneme (TSO1) rögzített értékkészlet Az adott TSO által felajánlott minimum ár pénzneme

Kikiáltási ár (TSO2) szám Kikiáltási ár (általában tarifális ár)

Kikiáltási ár pénzneme (TSO2) rögzített értékkészlet Az adott TSO által felajánlott minimum ár pénzneme

nap YYYY.MM.DD

óra  1-25

perc szám

nap YYYY.MM.DD

óra  1-25

perc szám

Kiosztott kapacitás mennyisége szám Kiosztott kapacitás az aukción

Kiosztott kapacitás mértékegysége szöveg kWh/óra kWh/nap /év, vagy hó vagy … a termék szerint

Aukciós ár (TSO1) szám Aukciós ár (általában tarifális ár)

Aukciós ár pénzneme (TSO1) rögzített értékkészlet Az adott aukciós ár pénzneme

Aukciós ár (TSO2) szám Aukciós ár (általában tarifális ár)

Aukciós ár pénzneme (TSO2) rögzített értékkészlet Az adott aukciós ár pénzneme

Aukciós prémium (%) szám Aukciós felár %

Aukciós prémium összege (TSO1) szám Aukciós felár

Aukciós prémium pénzneme (TSO1) rögzített értékkészlet Aukciós felár pénzneme

Aukciós prémium (%) szám Aukciós felár %

Aukciós prémium összege (TSO2) szám Aukciós felár

Aukciós prémium pénzneme (TSO2) rögzített értékkészlet Aukciós felár pénzneme

EDIGAS MEGNEVEZÉS Űrlapon szereplő név

ÉVES Yearly ZEJ ZEJ

NEGYEDÉVES Quarterly ZEK ZEK

HAVI Monthly ZEL ZEL

NAPI Daily ZEM ZEM

NAPON BELÜLI Within day ZEN ZEN

kWh/h KW1 KW1

kWh/d KW2 KW2

KAPCSOLT BUNDLED ZEO 0

NEM KAPCSOLT UNBUNDLED ZEP 1

NEM MEGSZAKÍTHATÓ FIRM Z06 0

MEGSZAKÍTHATÓ INTERRUPTIBLE Z05 1

KORLÁTOZOTTAN MEGSZAKÍTHATÓ PARTIALLY INTERRUPTIBLE 2

FELTÉTELESEN NEM MEGSZAKÍTHATÓ CONDITIONALLY FIRM 3

MEGEGYEZŐ CONSISTENT 0

BACKHAUL BACKHAUL 1

        MA_BP_AUCTION_DATA
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

A publikáló Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja Aukció azonosító Hálózati pont EIC kód A résztvevő TSO1 EIC kódja
A résztvevő TSO2 EIC kódja 

bundled kapacitás esetén

Aukció 

státusza

Kapacitástermék 

azonosító

Érvényesség 

kezdete (gáznap)

Érvényesség 

kezdete (gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Nagy 

árlépcső

Kiosztott 

kapacitás 

mennyisége

Kiosztott 

kapacitás 

mértékegysége

Aukciós ár 

(TSO1)

Aukciós ár 

pénzneme 

(TSO1)

Kis 

árlépcső

Felajánlott kapacitás 

mennyisége

Felajánlott kapacitás 

mértékegysége

Kikiáltási ár 

(TSO1)

Kikiáltási ár 

pénzneme (TSO1)

Aukciós 

prémium 

összege 

(TSO2)

Aukciós 

prémium 

pénznem

e (TSO2)

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése

Aukció megnyitásának időpontja Az adott Aukciós Platformon az aukció megnyitásának időpontja

Aukciós ár 

(TSO2)

Aukciós ár 

pénzneme 

(TSO2)

Aukciós 

prémium 

(%)

Aukciós 

prémium 

összege 

(TSO1)

Kikiáltási ár 

(TSO2)

Kikiáltási ár 

pénzneme 

(TSO2)

Aukciós 

prémium 

pénzneme 

(TSO1)

Aukciós 

prémium 

(%)

Aukció megnyitásának időpontja Aukció lezárásának időpontja

AVAILABILITY.TYPE

Direction

Aukció lezárásának időpontja Az adott Aukciós Platformon az aukció lezárásának időpontja

Kapacitástermék azonosító lista elemeinek nomenklatúrája

TIMESERIES.SPANPERIOD

QUANTITY_MEASUREMENT.CODE

CAPACITYTYPE.CODE
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Kapacitástermék azonosító Hálózati pont EIC kód Partner EIC kód Ügylet azonosító Kapacitás [kWh/h]
Kapacitásszerzés 

típusa

Érvényesség 

kezdete (gáznap)

Érvényesség 

kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége 

(gáznap)

Érvényesség 

vége 

(gázóra)

Sor megnevezése Adattípus

Kapacitástermék azonosító rögzített értékkészlet

Hálózati pont EIC kód szöveg

Partner EIC kód szöveg

Ügylet azonosító szöveg

Elnyert kapacitás [kWh/h] szám

Kapacitásszerzés típusa rögzített értékkészlet

Érvényesség kezdete (gáznap) YYYY.MM.DD

Érvényesség kezdete (gázóra)  1-25

Érvényesség vége (gáznap) YYYY.MM.DD

Érvényesség vége (gázóra)  1-25

EDIGAS MEGNEVEZÉS Űrlapon szereplő név

ÉVES Yearly ZEJ ZEJ

NEGYEDÉVES Quarterly ZEK ZEK

HAVI Monthly ZEL ZEL

NAPI Daily ZEM ZEM

NAPON BELÜLI Within day ZEN ZEN

kWh/h KW1 KW1

kWh/d KW2 KW2

KAPCSOLT BUNDLED ZEO 0

NEM KAPCSOLT UNBUNDLED ZEP 1

NEM MEGSZAKÍTHATÓ FIRM Z06 0

MEGSZAKÍTHATÓ INTERRUPTIBLE Z05 1

KORLÁTOZOTTAN MEGSZAKÍTHATÓ PARTIALLY INTERRUPTIBLE 2

FELTÉTELESEN NEM MEGSZAKÍTHATÓ CONDITIONALLY FIRM 3

MEGEGYEZŐ CONSISTENT 0

BACKHAUL BACKHAUL 1

ID Listában szereplő név Leírás (ENG)

1 AUCTN

 Standard capacity product acquired on 

booking platforms

2 CMPGB  CMP give back

3 CMPTB  CMP take back

4 CMIGR

 Capacity change due to consumer 

migration

5 INHER

 Capacity inheritance due to network 

point merging

6 BILAT  Secondary Capacity Trading

7 INTUP  Capacity reduction due to interruption

8 RESTR  Capacity reduction due to restriction

9 REQUE

 Requested capacity at Network 

Operator

10 CAPUR

 Capacity usage right via Trading 

Platform

        MA_CAP_BY_PARTNER
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

Megjegyzés (HU)

Az adott kapacitástermék azonosítója.

A kapacitással érintett hálózati pont EIC kódja

A kapacitásjogot szerzett Partner EIC kódja

A kapacitásügylet azonosítója (ha létezik), melyet a kapacitásaukciós rendszer ad az ügyletnek (tehát az adatszolgáltatónál keletkezik az egyedi azonosító)

Elnyert kapacitás mennyisége kWh/h mértékegységben

Kapacitásszerzés típus.

Érvényesség kezdete (gáznap)

CAPACITYTYPE.CODE

AVAILABILITY.TYPE

Direction

Kapacitásszerzés típusa

Érvényesség kezdete (gázóra)

Érvényesség vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra)

Kapacitástermék azonosító lista elemeinek nomenklatúrája

TIMESERIES.SPANPERIOD

QUANTITY_MEASUREMENT.CODE
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Hálózati pont EIC kód Partner EIC kód Kapacitástermék  azonosító
Érvényesség kezdete 

(gáznap)

Érvényesség kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Lekötött 

kapacitás 

[kWh/h]

Sor megnevezése Adattípus

Hálózati pont EIC kód szöveg

Partner EIC kód szöveg

Kapacitástermék  azonosító rögzített értékkészlet

Érvényesség kezdete (gáznap) YYYY.MM.DD

Érvényesség kezdete (gázóra)  1-25

Érvényesség vége (gáznap) YYYY.MM.DD

Érvényesség vége (gázóra)  1-25

Ügylet azonosító szöveg

Lekötött kapacitás [kWh/h] szám

Kapacitásszerzés típusa rögzített értékkészlet

Kapacitástermék azonosító lista elemeinek nomenklatúrája

EDIGAS MEGNEVEZÉS Űrlapon szereplő név

ÉVES Yearly ZEJ ZEJ

NEGYEDÉVES Quarterly ZEK ZEK

HAVI Monthly ZEL ZEL

NAPI Daily ZEM ZEM

NAPON BELÜLI Within day ZEN ZEN

kWh/h KW1 KW1

kWh/d KW2 KW2

KAPCSOLT BUNDLED ZEO 0

NEM KAPCSOLT UNBUNDLED ZEP 1

NEM MEGSZAKÍTHATÓ FIRM Z06 0

MEGSZAKÍTHATÓ INTERRUPTIBLE Z05 1

KORLÁTOZOTTAN MEGSZAKÍTHATÓ PARTIALLY INTERRUPTIBLE 2

FELTÉTELESEN NEM MEGSZAKÍTHATÓ CONDITIONALLY FIRM 3

MEGEGYEZŐ CONSISTENT 0

BACKHAUL BACKHAUL 1

        MA_CAP_ON_DSO_SYSTEM_BY_PARTNER
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

Megjegyzés (HU)

A hálózati pont EIC kódja

A partner EIC kódja

Az adott kapacitástermék azonosítója. 

Érvényesség kezdete (gáznap)

Érvényesség kezdete (gázóra)

Érvényesség vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra)

CAPACITYTYPE.CODE

AVAILABILITY.TYPE

Direction

A kapacitásügylet azonosítója (ha létezik), melyet a kapacitásaukciós rendszer ad az 

ügyletnek (az adatszolgáltatónál keletkező egyedi azonosító)

Lekötött kapacitás kWh/h mértékegységben

Kapacitásszerzés típus. 

TIMESERIES.SPANPERIOD

QUANTITY_MEASUREMENT.CODE
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Technikai nem 

megszakítható 

kapacitás 

Technikai 

megszakítható 

kapacitás 

Technikai 

backhaul kapacitás 

Lekötött nem 

megszakítható 

kapacitás 

Lekötött 

megszakítható 

kapacitás 

Lekötött 

backhaul 

kapacitás 

Szabad nem 

megszakítható 

kapacitás 

Szabad 

megszakítható 

kapacitás 

Szabad 

backhaul 

kapacitás 

[kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h] [kWh/h]

Adattípus

szöveg

szám: 1-25

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

        MA_CAP_ON_NETWORK_POINT
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Hálózati pont EIC kód Gázóra

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Hálózati pont EIC kód A hálózati pont EIC kódja

Gázóra Gázóra sorszáma

Technikai nem megszakítható kapacitás [kWh/h] Technikai nem megszakítható kapacitás kWh mértékegységben

Technikai megszakítható kapacitás [kWh/h] Technikai megszakítható kapacitás kWh mértékegységben

Technikai backhaul kapacitás [kWh/h] Technikai backhaul kapacitás kWh mértékegységben

Lekötött nem megszakítható kapacitás [kWh/h] Lekötött nem megszakítható kapacitás kWh mértékegységben

Lekötött megszakítható kapacitás [kWh/h] Lekötött megszakítható kapacitás kWh mértékegységben

Szabad backhaul kapacitás [kWh/h] Szabad backhaul kapacitás kWh mértékegységben

Lekötött backhaul kapacitás [kWh/h] Lekötött backhaul kapacitás kWh mértékegységben

Szabad nem megszakítható kapacitás [kWh/h] Szabad nem megszakítható kapacitás kWh mértékegységben

Szabad megszakítható kapacitás [kWh/h] Szabad megszakítható kapacitás kWh mértékegységben
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Aukciós 

azonosító

Ajánlatot benyújtó 

Partner EIC kódja

Ajánlat 

azonosító

Ügylet 

azonosító_1
Ügylet azonosító_2

Elnyert 

kapacitás 

mennyisége

Elnyert kapacitás mennyiségének 

mértékegysége

Adattípus

szöveg

rögzített értékkészlet

szöveg

szöveg

szöveg

szám

rögzített értékkészlet

        MA_CAPACITY_TRADE
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Aukciós azonosító

Az adott aukció azonosítója, melyet az aukciós 

platform generál

Ajánlatot benyújtó Partner EIC kódja Az ajánlatot adó Partner EIC kódja

Ajánlat azonosító A Partner ajánlatának azonosítója

Elnyert kapacitás mennyiségének mértékegysége

Az elnyert kapacitásterméknek megfelelő, 

kapacitás mennyiségére vonatkozó mértékegység

Ügylet azonosító_1

A TSO-k és a Partner között létrejött ügylet 

azonosítója

Ügylet azonosító_2

A TSO-k és a Partner között létrejött ügylet 

azonosítója

Elnyert kapacitás mennyisége Az aukción elnyert kapacitás mértéke
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Ajánlat 

mennyisége

nap óra perc nap óra perc [kWh/h]

nap

óra

perc

nap

óra

perc

Ajánlat mennyisége [kWh]

        MA_GASTRADE_BIDS
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Platformüzemeltető Partner EIC kód
Bid ajánlat 

azonosító

Az ajánlat beadásának időpontja Az ajánlat érvényessége Az ajánlat 

típusa

Termék 

típusa

Termék 

időtáv

Vételi vagy eladási 

ajánlat

Ajánlati termék 

megnevezése

Ajánlat/Megkötött 

ügylet státusza

Hálózati 

pont EIC 

kód

Ajánlatot benyújtó 

Partner EIC kód

Ajánlati ár kWh/h-nként 

[pénznem/kWh/h]

Ajánlat 

pénzneme

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Érvényesség 

kezdete 

(gáznap)

Érvényesség 

kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Ajánlat értéke 

[pénznem]

Platformüzemeltető Partner EIC kód rögzített értékkészlet Az Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja

Bid ajánlat azonosító szöveg Az ajánlat (bid) azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Az ajánlat beadásának időpontja YYYY.MM.DD Az adott Aukciós Platformon az ajánlat beadásának időpontja

 1-25

szám

Az ajánlat érvényessége YYYY.MM.DD Az adott ajánlat érvényessége (amíg az ajánlatadó fenntartja az ajánlatát)

 1-25

szám

Az ajánlat típusa rögzített értékkészlet Ajánlat típusa lehetséges értékei: Inserted, updated, cancelled, expired, dealt, firmed, withheld

Termék típusa rögzített értékkészlet Termék típusa: title product, locational product

Termék időtáv rögzített értékkészlet Időtáv lehet: Short term products, long term products

Vételi vagy eladási ajánlat rögzített értékkészlet Vételi (Buy), Eladási (Sell)

Ajánlati termék megnevezése rögzített értékkészlet Temék: Hourly product, within a day product for the rest of the day, next day daily product, Saturday product, Sunday product, weekend product, holiday product, montha product, quarterly product, seasonal product, yearly product

Ajánlat/Megkötött ügylet státusza rögzített értékkészlet Részteljesítés megengedett Firmed, withheld

Hálózati pont EIC kód rögzített értékkészlet Az ügylettel érintett hálózati pont EIC kódja

Ajánlatot benyújtó Partner EIC kód rögzített értékkészlet Ajánlatot benyújtó Partner EIC kódja

szám Felajánlott gázmennyiség kWh mértékegységben

Érvényesség kezdete (gáznap) YYYY.MM.DD A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gáznap)

Érvényesség kezdete (gázóra)  1-25 A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gázóra)

Érvényesség vége (gáznap) YYYY.MM.DD A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra)  1-25 A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gázóra)

Ajánlat értéke [pénznem] szám Az ajánlat teljes értéke a megadott pénznemben

Ajánlati ár kWh/h-nként [pénznem/kWh/h] szám Ajánlati ár kWh-nként a megadott pénznemben

Ajánlat pénzneme szöveg Az ajánlati ár pénzneme, HUF
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Ügylet 

mennyisége

nap óra perc [kWh/h]

Adattípus

szöveg

szöveg

szöveg

YYYY.MM.DD

 1-25

szám

szöveg

szöveg

szöveg

szám

YYYY.MM.DD

 1-25

YYYY.MM.DD

 1-25

szám

szám

szöveg

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

Ajánlat 

értéke 

[pénznem]

Ajánlati ár kWh/h-

nként 

[pénznem/kWh/h]

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Platformüzemeltető 

Partner EIC kód
Ajánlat azonosító

Trade ügylet 

azonosító

        MA_GASTRADE_TRADE
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Platformüzemeltető Partner EIC kód Partner táblából a publikáló Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja

Érvényesség 

kezdete 

(gáznap)

Érvényesség 

kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Ügylet létrejöttének időpontja
Hálózati pont EIC kód

Ajánlat 

pénzneme

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Ajánlatot 

benyújtó Partner 

EIC kód

Ajánlatot 

elfogadó Partner 

EIC kód

Bid Ajánlat azonosító Ajánlat azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Trade ügylet azonosító A megkötött ügylet azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Ügylet létrejöttének időpontja

nap

Az adott Aukciós Platformon az ajánlat beadásának időpontjaóra

perc

Hálózati pont EIC kód Az ügylettel érintett hálózati pont EIC kódja

Ajánlatot benyújtó Partner EIC kód Ajánlatot benyújtó Partner EIC kódja

Ajánlatot elfogadó Partner EIC kód Ajánlatot elfogadó Partner EIC kódja

Ügylet mennyisége [kWh/h] Kereskedett gázmennyiség kWh mértékegységben

Érvényesség kezdete (gáznap) A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gáznap)

Érvényesség kezdete (gázóra) A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gázóra)

Ajánlati ár kWh-nként [pénznem/kWh] Ajánlati/Szerződött ár kWh-nként a megadott pénznemben

Ajánlat pénzneme A szerződött ár pénzneme, HUF

Érvényesség vége (gáznap) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gázóra)

Ajánlat értéke [pénznem] Az ajánlat/szerződés teljes értéke a megadott pénznemben



G472 - v1

Havi

Hálózati pont 

neve

Hálózati pont EIC 

kódja

Hálózati pont 

kódja

Szomszédos 

rendszerüzemeltető partner 

EIC kódja

A pont 

iránya

A hálózati pont 

érvényességének 

kezdete

A hálózati pont 

érvényességének vége
OMSZ mérési pont neve

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg A hálózati pont neve

szöveg Hálózati pont EIC kódja

szöveg Hálózati pont kódja

szöveg Szomszédos rendszerüzemeltető partner EIC

rögzített értékkészlet A pont iránya (IN, OUT)

dátum Hálózati pont érvényességének kezdete (a megadott gáznap első órája)

dátum Hálózati pont érvényességének vége (a megadott gáznap utolsó órája)

rögzített értékkészlet OMSZ mérési pont neve

        MA_NETWORK_POINT
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

Kitöltési útmutató
Sor megnevezése

Hálózati pont neve

OMSZ mérési pont neve

Hálózati pont EIC kódja

Hálózati pont kódja

Szomszédos rendszerüzemeltető partner EIC kódja

A pont iránya

A hálózati pont érvényességének kezdete

A hálózati pont érvényességének vége
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Havi

Partner neve Partner kódja Partner EIC kódja

Partner 

érvényességének 

kezdete

Partner érvényességének vége

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg Partner teljes neve

szöveg, szám Partner TSO-nál használatos kódja

szöveg, szám Partner EIC kódja

dátum Partner érvényességének kezdete

dátum Partner érvényességének vége

        MA_PARTNER
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Partner kódja

Partner EIC kódja

Partner érvényességének kezdete

Partner érvényességének vége

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése

Partner neve
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Éves

Érvényesség kezdete 

(gáznap)

Érvényesség vége 

(gáznap)

Hálózati pont EIC 

kód

Minőségi 

besorolás

MER szerinti égéshő 

(kWh/m3)   25/0 °C
MER szerinti fűtőérték (MJ/m3)   15/15 °C

Adattípus Megjegyzés (HU)

YYYY.MM.DD Érvényesség kezdete (gáznap)

YYYY.MM.DD Érvényesség vége (gáznap)

rögzített értékkészlet hálózati pont EIC kódja

enum

Az adott hálózati pont standard gázminősége  2H 

Wobbe-szám MJ/m3 45,66 – 54,76  2H Felső 

hőérték MJ/m3 31,00 – 45,28  2H Alsó hőérték 

MJ/m3 27,94 – 40,81  2S Wobbe-szám MJ/m3 

36,29 – 41,58  2S Felső hőérték MJ/m3 31,00 – 

45,28  2S Alsó hőérték MJ/m3 27,94 – 40,81  OS 

Szabványon kívüli 

szám MER szerinti égéshő - kWh/m3  25/0 °C

szám MER szerinti fűtőérték MJ/m3  15/15 °C

Érvényesség kezdete (gáznap)

        MA_QUALITY_ACCOUNTING_RULES
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata alapján február 15.-ig, valamint új betáplálási vagy kiadási pont, illetve új 

kromatográf üzembe helyezése előtt esetileg kell megadni.

Kitöltési útmutató
Sor megnevezése

Érvényesség vége (gáznap)

Hálózati pont EIC kód

Minőségi besorolás

MER szerinti égéshő (kWh/m3)   25/0 °C

MER szerinti fűtőérték (MJ/m3)   15/15 °C
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Napi

Allokálás mennyisége

Nap Óra Perc  [kWh]

        MA_TSO_ALLOC_QUANTITY
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Nominálás 

azonosító

Érintett 

gázóra

Allokálás időpontja
Allokálás típusa

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Nominálás azonosító szöveg, szám

TSO által adott ID a nominálási sorra, 

amelyre ez az allokáció vonatkozik

Érintett gázóra  1-25 Gázóra

Allokálás időpontja YYYY.MM.DD HH:MM Allokálás időpontja

Allokálás típusa rögzített értékkészlet Allokálás típus

Allokálás mennyisége [kWh] szám

Allokálás [kWh] Pozitív szám, mennyiben 

iránya megegyezik a vonatkozó nominálás 

irányával, ellenkező esetben negatív érték.

MONTHLY_ALLOC Havi allokálás

Allokálás típus

Legördülő lista Jelentés

WITHIN_DAY_ALLOC Napon belüli allokálás

DAILY_ALLOC Napi allokálás
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Napi

Mért gázmennyiség 

[kWh]

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg Szállítási rendszerüzemeltető, akire vonatkozik az adatszolgáltatás

szöveg A hálózati pont EIC kódja

szöveg A partner EIC kódja

rögzített értékkészlet A gázáram kategóriája. 

szám Mért gázáram kWh mértékegységben

Listában szereplő név Leírás (HU)

IMPORT Import fizikai entry

EXPORT Export fizikai Exit

TRANSIT_IN Tranzit fizikai entry

TRANSIT_OUT Tranzit fizikai exit

STORAGE_IN Tárolói fizikai entry

STORAGE_OUT Tárolói fizikai exit

BIOGAS_IN Biogáz fizikai entry

PREG_IN Átvétel földgáztermelőktől (bruttó)

HICI Magas inerttartalmú földgáz fizikai entry

TSUT Földgázkereskedőknek szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználók ellátására

TSUO A közvetlenül a szállítóvezetékről saját magukat saját jogon ellátó felhasználóknak

DISO Elosztóvezetékbe átadás

SEPO Szigetüzemnek átadás (vagy fél-szigetüzem)

HICO Magas inerttartalmú földgáz fizikai exit

MIXO Átadás földgáztermelőnek keverésre

        MA_TSO_DAILY_BALANCE_BY_NP
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Szállítási 

rendszerüzemeltető

Hálózati pont 

EIC kód

Partner 

EIC kód
Áramlás jogcíme

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése

Szállítási rendszerüzemeltető

Hálózati pont EIC kód

Partner EIC kód

Áramlás jogcíme

Mért gázmennyiség [kWh]

Áramlás jogcíme

ID

1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

7

8

9

10

11
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Napi

Technológiai felhasználás Záró vezetékkészlet

[kWh] [kWh]

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Partner EIC kód szöveg A mérési adatot szolgáltató TSO azonosítója a MA_PARTNER táblából

Technológiai felhasználás [kWh] szám Technológiai felhasználás (kompresszor és fűtőgáz felhasználás) kWh mértékegységben

Záró vezetékkészlet [kWh] szám Záró vezetékkészlet kWh mértékegységben 

        MA_TSO_DAILY_BALANCE_SYSTEM
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Kitöltési útmutató

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Partner EIC kód
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Napi

Nominálás 

mennyisége

Nap Óra Perc  [kWh]

Adattípus

szöveg

 1-25

szöveg

szöveg

rögzített értékkészlet

szám

YYYY.MM.DD

HH

MM

rögzített értékkészlet

szöveg

szöveg

szám

        MA_TSO_NOM_QUANTITY
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Nominálás azonosító Érintett gázóra

Szomszédos 

rendszerüzemeltető EIC 

kódja

Nominálással 

érintett hálózati 

pont EIC kódja

Nominálás 

iránya 
Verzió

Nominálás időpontja Nominálás 

típusa [NOM]

Szállíttató EIC 

kódja

Szállítattó pár 

EIC kódja

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Nominálás azonosító TSO által adott ID a nominálási sorra
Érintett gázóra Gázóra

Szomszédos rendszerüzemeltető EIC kódja A szomszédos rendszerüzemeltető EIC kódja

Nominálással érintett hálózati pont EIC kódja A nominálással érintett hálózatipont EIC kódja

Nominálás iránya A nominálás iránya

Verzió Nominálás verziószáma

Nominálás időpontja

Nominálás időpontja - nap

Nominálás időpontja - óra

Nominálás időpontja - perc

Nominálás mennyisége [kWh] Nominálás mennyisége [kWh] (Ha pont iránya ki, akkor negatív, ha be, akkor pozitív érték. BH típus nincs, hanem ezzel ellentétes az előjele)

Nominálás típusa [NOM] Tényleges, fizikailag is megvalósítandó szállítást jelölő tétel (NOM)

Szállíttató EIC kódja Szállíttató EIC kódja

Szállítattó pár EIC kódja Szállíttató pár EIC kódja
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Napi

Hálózati pont 

EIC kód

Felső 

fűtőérték_25_0

Felső 

fűtőérték_15_15

Alsó 

fűtőérték_25_0

Alsó 

fűtőérték_15_15

Relatív sűrűség 

(0°C)

Relatív sűrűség 

(15°C)

Wobbe 

index_25_0

Wobbe 

index_15_15

Fajlagos karbontartalom 

(0°C)

Fajlagos karbontartalom 

(15°C)
CO2 N2 Metán Etán Propán Izobután

Normál 

bután
Neopentán Izopentán

Normál 

pentán
C6+

Adattípus

szöveg

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

        MA_TSO_QUALITY_MEASURE
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Hálózati pont EIC kód A mért hálózati pont ID.

Felső fűtőérték_25_0 Felső fűtőérték_25_0

Felső fűtőérték_15_15 Felső fűtőérték_15_15

Alsó fűtőérték_25_0 Alsó fűtőérték_25_0

Alsó fűtőérték_15_15 Alsó fűtőérték_15_15

Relatív sűrűség (0°C) Relatív sűrűség (0°C)

Relatív sűrűség (15°C) Relatív sűrűség (15°C)

Wobbe index_25_0 Wobbe index_25_0

Wobbe index_15_15 Wobbe index_15_15

Fajlagos karbontartalom (0°C) Fajlagos karbontartalom (0°C)

Fajlagos karbontartalom (15°C) Fajlagos karbontartalom (15°C)

CO2 CO2

N2 N2

Metán Metán

Etán Etán

Propán Propán

Izobután Izobután

Normál bután Normál bután

C6+ C6+

Neopentán Neopentán

Izopentán Izopentán

Normál pentán Normál pentán
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Napi

Partner OBA egyenlege

[kWh]

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

OBA egyenleghez rendelt Partner EIC kódja szöveg Partner EIC kódja, akire az OBA egyenleg vonatkozik

Hálózati pont EIC kód szöveg Hálózati pont EIC kódja

Partner OBA egyenlege [kWh] szám A partner OBA egyenlege kWh mértékegységben

        MA_OPERATIONAL_BALANCING_ACCOUNT
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

"

Kitöltési útmutató

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

OBA egyenleghez rendelt Partner EIC kódja Hálózati pont EIC kód



Adatszolgáltatás címe MEKH adatszolgáltatási szám
Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - földgázelosztó G500 - v1 Havi        Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G501 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G501t - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
G502 - v3 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring G503 - v5 Negyedéves         Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Tulajdon-megoszlás G504 - v1 Féléves         Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Munkaügyi adatok G505 - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Földgázelosztó földgázmérlege G510 - v4 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 22-ig kell megadni. 

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott földgáz 

mennyiségéről
G511A - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Nem lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyisége G511B - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

MA_DSO_CAPACITY G530 - v1 Napi         Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_CONSUMPTION_USP G531 - v1 Napi
       Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig kell megadni a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatának IV. sz. mellékletének, 2.2-es 

pontjában leírt újrafelosztási eljárás lezárultát követően.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_NP G532 - v1 Napi         Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára 

kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása*
G541 - v3 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok, gázéven belül) G543C - v4 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok) G543D - v2 Éves        Az adatokat évente, a gázévet követő hónap utolsó napjáig kell megadni, a teljes gázévre vonatkozóan.

Beszedett pótdíjak éves összesítése G547 - v1 Éves Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni. 

Adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) 

bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a 

földgázhálózatra történő csatlakozásról

G548 - v1 Éves Az adatlapot esetileg, a 11/2016 MEKH rendelet 56. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség felmerülése esetében szükséges beküldeni. 

Éves tényleges gázforgalom és felhasználói naturáliák G549 - v3 Féléves Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Elosztóvezeték-fejlesztési beruházások G551 - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 1-ig kell megadni.

Földgáz elosztóvezetéki adatok településenként G552 - v1 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai G553 - v4 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra 

fogyasztás alatti felhasználók esetében
G554 - v4 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra 

fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem 

érő felhasználók

G555 - v5 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Földgázelosztói Engedélyes - 20-100 m3/h közötti névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek havi 

leolvasása 

G556 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Földgázelosztói Engedélyes HMK adatok G557 - v2 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni. 

Földgázelosztói Engedélyes  20-100 m3/h közötti névleges 

kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek Órai 

adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer 

kiépítése

G558 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a gázhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

Földgázelosztó  20 m3/h alatti névleges kapacitású gázmérővel 

rendelkező felhasználók korrekciós elszámolása
G559 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Mérőállomány kimutatás G563 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni. 

Szerződésszegések G564 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni. 

Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok G566 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni. 

Kikapcsolt felhasználók G580 - v3 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni. 

5. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez 
„20. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez



G500 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (GET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe - irányítószám

9 Engedélyes címe - település

10 Engedélyes címe - utca, házszám

11 Engedélyes levelezési címe - irányítószám

12 Engedélyes levelezési címe - település

13 Engedélyes levelezési címe - utca, házszám

14 Engedélyes központi telefonszáma

15 Vezető - családi neve

16 Vezető - utóneve

17 Vezető - beosztása

18 Vezető - titulusa

19 Vezető - telefonszáma

20 Vezető - faxszáma

21 Vezető - e-mail címe

22 Elsődleges kapcsolattartó -  neve

23 Elsődleges kapcsolattartó -  beosztása

24 Elsődleges kapcsolattartó -  vezetékes telefonszáma

25 Elsődleges kapcsolattartó -  mobilszáma

26 Elsődleges kapcsolattartó -  faxszáma

27 Elsődleges kapcsolattartó -  e-mail címe

28 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

29 Engedélyes számlázási címe - irányítószám

30 Engedélyes számlázási címe - település
31 Engedélyes számlázási címe - utca, házszám

        Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

gyakorisága:

beszámolási időszak:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

Törzsadatlap - földgázelosztó

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

címe:

        Törzsadatlap - földgázelosztó



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

32 Igazgatóság Elnöke - családi neve

33 Igazgatóság Elnöke - utóneve

34 Igazgatóság Elnöke - beosztása

35 Igazgatóság Elnöke - titulusa

36 Igazgatóság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

37 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - irányítószám

38 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - település
39 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

40 Felügyelő bizottság Elnöke - családi neve

41 Felügyelő bizottság Elnöke - utóneve

42 Felügyelő bizottság Elnöke - beosztása

43 Felügyelő bizottság Elnöke - titulusa

44 Felügyelő bizottság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

45 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - irányítószám

46 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - település
47 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

49 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

50 Engedélyes előző rövid neve

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

51 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - irányítószám

52 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - település 

53 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - utca, házszám 

54 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - vezetékes telefonszáma

55 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - mobilszáma

56 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - faxszáma

57 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - email címe

58

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

családi neve

59

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

utóneve

60

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

beosztása

61

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

titulusa

62

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

vezetékes telefonszáma

63

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

mobilszáma

64

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

faxszáma

65

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

email címe



G501 - 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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás 
Az adatszolgáltatás

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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás
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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás
Az adatszolgáltatás

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.



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



G503 - v5

Negyedéves

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

 Elosztás 

 bevétel/ráfordítás 

(eFt) 

I. Értékesítés nettó árbevétele

ebből:

I/1. Elosztási díjak

I/1.1. Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

I/1.1.1. Elosztási átalánydíj

I/1.2. 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

I/1.2.1. Elosztási alapdíj

I/1.2.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.3. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.3.1. Elosztási alapdíj

I/1.3.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.4. 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.4.1. Elosztási kapacitásdíj

I/1.4.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.5. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.5.1. Elosztási alapdíj

I/1.5.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.6. 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.6.1. Elosztási kapacitásdíj

I/1.6.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.7. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.7.1. Elosztási alapdíj

I/1.7.2. Elosztási forgalmi díj

I/1.8. 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók

I/1.8.1. Elosztási kapacitásdíj

I/1.8.2. Elosztási forgalmi díj

I/2. Csatlakozási díj (Árszabályozási keretrendelet szerinti)

I/3. Bekapcsolásért befizetett fogyasztói hozzájárulás (kivéve a csatlakozási díjat)

I/4. PB értékesítés árbevétele

I/5. Árbevétel elosztó engedélyesi tevékenységéből fakadó szolgáltatásokból

ebből:

I/5.1. az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatásból származó bevétel

I/6. Árbevétel egyéb nem engedélyesi tevékenységből fakadó szolgáltatásokból

ebből:

I/6.1 távhőszolgáltatásból

I/7. Egyéb árbevétel

II. Aktivált saját teljesítmények

ebből:

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó AST

III. Anyagjellegű ráfordítások

ebből:

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások

III/1. Anyagköltség

ebből:

elszámolási különbözet

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség

hálózati és mérési veszteség fedezésére vásárolt földgáz

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások

III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

ebből:

kapcsolt vállalkozástól igénybe vett szolgáltatások értéke

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások értéke

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások értéke

III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

ebből:

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások értéke

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások értéke

III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

ebből:

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke

IV. Személyi jellegű ráfordítások

ebből:

az Árszabályozási keretrendelet szerinti csatlakozási tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások

az Árszabályozási keretrendelet szerinti külön díj ellenében nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások

V. Értékcsökkenési leírás

VI. Egyéb bevételek

ebből:

céltartalék felhasználása

követelésengedményezéssel kapcsolatos bevételek

kapott kötbérek

tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből

VII. Egyéb ráfordítások

ebből:

terven felüli értékcsökkenés

értékvesztés

behajthatalan követelések leírása

kártérítés

követelésengedményezés

céltartalék képzés

iparűzési adó

értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartási értéke

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredményei

C. Adózás előtti eredmény

teljesítésének határideje:

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Megnevezés

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

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



1 Kintlévőségek összesen, a negyedév utolsó napján

2 Ebből: határidőn belüli

3 1-30 nap lejáratú

4 31-60 nap lejáratú

5 61-90 nap lejáratú

6 91-180 nap lejáratú

7 181-360 nap lejáratú

8 361 napon túli lejáratú

Ssz. Megnevezés Mennyiség (eFt)

I. Szokásos működési tevékenységből származó pénzeszköz változás

Ebből: Fizetett adó

Fizetett osztalék

Egyéb

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás

Ebből: Befektetett eszközök beszerzése

Befektetett eszközök eladása

Kapott osztalék

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

Ebből: Tőkebevonás bevétele

Hitel, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás bevétele

Véglegesen kapott pénzeszköz

Tőkeleszállítás

Hitel, kölcsöntörlesztés, kötvényvisszafizetés

Véglegesen átadott pénzeszköz

Cash-pool egyenleg változása

Egyéb

IV: Pénzeszközök változása összesen
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Féléves

Tulajdon-megoszlás

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3 eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5 eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

        Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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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

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

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

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

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

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

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

részére esett.

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

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

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

munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

főnek kell tekinteni.

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám Megnevezés em3 (15 °C-on) GJ (NCV, 15/15 °C) MWh (GCV, 25/0 °C)

1 NYITÓKÉSZLET elosztó vezetékben 0 0 0

2 BESZERZÉS saját felhasználás, veszteségre  (2=3+5+7) 0 0 0

3 földgázkereskedelmi működési engedélyestől 0 0 0

4 0 0 0

5 földgáztermelőtől 0 0 0

6 0 0 0

7 egyéb forrásból 0 0 0

8 ÁTVÉTEL ELOSZTÁSRA  (8=9+11+13+14+16) 0 0 0

9 földgázkereskedelmi működési engedélyes megbízásából 0 0 0

10 0 0 0

11 egyetemes szolgáltató megbízásából 0 0 0

12 0 0 0

13 földgázfogyasztó megbízásából (saját magát saját jogon ellátó fogyasztók) 0 0 0

14 földgáztermelő megbízásából 0 0 0

15 0 0 0

16 egyéb megbízásból* 0 0 0

17 FORRÁS ÖSSZESEN  (17=1+2+8) 0 0 0

18 ELOSZTÓI RENDSZEREN ÁTADÁS ÖSSZESEN  (18=19+20) 0 0 0

19 elosztóvezetéki 0 0 0

20 egyéb* 0 0 0

21 SAJÁT FELHASZNÁLÁS + VESZTESÉG  (21=22+24) 0 0 0

22 -saját felhasználás 0 0 0

23 ebből: technológiai (kompresszormunka, lefuvatás) 0 0 0

24 -hálózati és mérési különbözet (HMK) 0 0 0

25 ebből: harmadik fél általi vezeték szakításból eredő veszteség 0 0 0

26 ÁTADÁS ÖSSZESEN  (26=18+21) 0 0 0

27 ZÁRÓKÉSZLET elosztó vezetékben 0 0 0

28 ELOSZTÁS ÖSSZESEN FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁNKÉNT (28=29+35)  =  (18) 0 0 0

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 22-ig kell megadni. 

Földgázelosztó földgázmérlege

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Nem kitölthető mező

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

        Földgázelosztó földgázmérlege
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés em3 (15 °C-on) GJ (NCV, 15/15 °C) MWh (GCV, 25/0 °C)
A fizetés alapjául szolgáló mennyiség (db, 

m3/h, kWh/h/év)

Elosztási 

forgalmi díj (eft)

Elosztási alapdíj, 

elosztási 

kapacitásdíj (eft)

29 Összesen Lakossági célú felhasználásra  (29=30+31+32+33+34)** 0 0 0 0 0

30 fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

31 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

32
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

33
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

34
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

35 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (35=36+37+38+39+40)** 0 0 0 0 0

36 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

37
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

38
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

39
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

40
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

Sorszám Megnevezés em3 (15 °C-on) GJ (NCV, 15/15 °C) MWh (GCV, 25/0 °C)
A fizetés alapjául szolgáló mennyiség (db, 

m3/h, kWh/h/év)

Elosztási 

forgalmi díj (eft)

elosztási alapdíj, 

elosztási 

kapacitásdíj (eft)

41 Összesen Lakossági célú felhasználásra  (41=42+43+44+45+46) 0 0 0 0 0

42 fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

43 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

44
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

45
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

46
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

47 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (47=48+49+50+51+52) 0 0 0 0 0

48 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

49
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

50
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

51
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

52
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

Sorszám Megnevezés em3 (15 °C-on) GJ (NCV, 15/15 °C) MWh (GCV, 25/0 °C)
A fizetés alapjául szolgáló mennyiség (db, 

m3/h, kWh/h/év)

Elosztási 

forgalmi díj (eft)

elosztási alapdíj, 

elosztási 

kapacitásdíj (eft)

53 Összesen Lakossági célú felhasználásra  (53=54+55+56+57+58) 0 0 0 0 0

54 fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

55 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

56
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

57
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

58
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

59 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (59=60+61+62+63+64) 0 0 0 0 0

60 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

61
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

62
20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

63
100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók
0 0 0 0 0 0

64
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

Kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyes megbízásából

Saját magukat, saját jogon ellátó fogyasztók esetében



Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:

SEGÉDLET

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.

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.

Általános információk

A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:

Földgázelosztó földgázmérlege

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is 

van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) 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.



G511A - v1

Éves

Irányítószám Településnév
Éves allokált 

mennyiség (m3)

Éves allokált 

mennyiség (MJ)
Fogyasztók száma (db)

Az adatszolgáltatás a terjedelme miatt .csv állományban feltölthető az Energiainformációs Adattárba.

Kérjük, hogy a tárgyévre vonatkozóan az összes felhasználó adatát tüntessék fel, azaz azon felhasználók adatait is kérjük akik év közben váltak le, vagy csatlakoztak 

az elosztóvezetékhez.

Lakossági ügyfelek esetében kérjük, hogy az adott irányítószám és település pároshoz tartozó ügyfelek összesített adatát adják meg.

Fogyasztók száma (db)

az adott település és irányítószám alapján definiált sorban szereplő lakossági előfizetők darabszáma (a 

tárgyidőszak végén)

Instrukciók a kitöltéshez:

Kérjük, hogy a nem lakossági ügyfelek esetében soronként az egy POD azonosítóhoz tartozó adatokat adják meg (egy nem lakossági végfelhasználó egy soron 

jelenjen meg (ha több POD-ja van abban az esetben több soron)).

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

Kitöltési útmutató

Fogalmak

Irányítószám: postai irányítószám ahol az adott POD található

Településnév a település megnevezése, ahol a POD található

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

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyiségéről
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

POD azonosító Irányítószám Településnév Törzsszám TEÁOR'08 szakágazat
TEÁOR'08 

nemzetgazdasági ág

Éves allokált 

mennyiség (m3)

Éves allokált 

mennyiség (MJ)

Kérjük, hogy a tárgyévre vonatkozóan az összes felhasználó adatát tüntessék fel, azaz azon felhasználók adatait is kérjük akik év közben váltak le, vagy csatlakoztak 

az elosztóvezetékhez.

Az adatszolgáltatás a terjedelme miatt .csv állományban feltölthető az Energiainformációs Adattárba.

Éves allokált mennyiség (MJ) az adott POD azonosítóra allokált MJ mennyisége a naptári évben

Instrukciók a kitöltéshez:

Kérjük, hogy a nem lakossági ügyfelek esetében soronként az egy POD azonosítóhoz tartozó adatokat adják meg (egy nem lakossági végfelhasználó egy soron 

jelenjen meg (ha több POD-ja van abban az esetben több soron)).

TEÁOR'08 szakágazat:

az adott fogyasztási helyhez tartozó felhasználó négyjegyű tevékenységi kódja TEÁOR'08 alapján. Amennyiben 

ezt nem tudják megadni, adják meg a TEÁOR'08 nemzetgazdasági ág oszlopban a megfelelő adatot.

TEÁOR'08 nemzetgazdasági ág:

az adott felhasználó nemzetgazdasági ágazatának kódja (A-U) a TEÁOR'08 alapján. Amennyiben érvényes 

törzsszámot tudnak megadni, nem szükséges kitölteni.

Éves allokált mennyiség (m3) az adott POD azonosítóra allokált m3 mennyisége a naptári évben

Fogalmak

Irányítószám: postai irányítószám ahol az adott POD található

Településnév a település megnevezése, ahol a POD található

Törzsszám: a nem lakossági felhasználó adószámának első 8 számjegye

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Nem lakossági felhasználókra vonatkozó adatok

Kitöltési útmutató

Nem lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyisége
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja
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Napi

Gázóra Lekötött kapacitás [kWh/h]

Sor megnevezése Adattípus Megjegyzés (HU)

Gázóra szám Gázóra sorszáma

Lekötött kapacitás [kWh/h] szám Lekötött kapacitás kWh/h mértékegységben

Az adatokat a kapacitásdíjas felhasználókra vonatkozóan kell megadni.

        MA_DSO_CAPACITY
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

MA_DSO_CAPACITY

Kitöltési útmutató
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Napi

Mérő nélküli 

fogyasztók [kWh]

20 m3/h alatti 

fogyasztók [kWh]
20 m3/h és a feletti fogyasztók [kWh]

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg A partner EIC kódja

szöveg A hálózati pont EIC kódja

szám

Egyetemes szolgáltató megbízásából - 

Lakossági célú felhasználásra - mérő 

nélküli fogyasztók kWh 

mértékegységben

szám

Egyetemes szolgáltató megbízásából - 

Lakossági célú felhasználásra - 20 

m3/óra alatti fogyasztók kWh 

mértékegységben

szám

Egyetemes szolgáltató megbízásából - 

Lakossági célú felhasználásra - 20 

m3/óra és a feletti fogyasztók kWh 

mértékegységben

ESZ  - Lakossági célú felhasználás - Mérő nélküli fogyasztók 

[kWh]

ESZ  - Lakossági célú felhasználás - 20 m3/h alatti fogyasztók 

[kWh]

ESZ  - Lakossági célú felhasználás - 20 m3/h és a feletti 

fogyasztók [kWh]

Kitöltési útmutató

Az adatokat az egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználókra vonatkozóan kell feltüntetni.

Az adatlapot csak az ESZ-ban ellátott fogyasztóval rendelkező elosztók esetében szükséges kitölteni.

Sor megnevezése

Partner EIC kód

Hálózati pont EIC kód

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

teljesítésének határideje:

       Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig kell megadni a Magyar Földgázrendszer Üzemi és 

Kereskedelmi Szabályzatának IV. sz. mellékletének, 2.2-es pontjában leírt újrafelosztási eljárás lezárultát követően.

Partner EIC kód Hálózati pont EIC kód

ESZ  - Lakossági célú felhasználás

        MA_DSO_DAILY_BALANCE_CONSUMPTION_USP
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Partner EIC kód Hálózati pont EIC kód Áramlás jogcíme
Allokált gázmennyiség 

[kWh]

Adattípus Megjegyzés (HU)

szöveg A partner EIC kódja

szöveg

A hálózati pont EIC 

kódja

rögzített értékkészlet A gázáram kategóriája. 

szám

Mért gázáram kWh 

mértékegységben az 

adott kategóriában

DSUI

USPI

DSUU

DSUP

DSUO

DISO

DISE

DHMK

Átvétel elosztásra - egyéb megbízásból

Elosztói rendszeren átadás - elosztóvezetékre

Elosztói rendszeren átadás - egyéb

HMK - Hálózati-mérési különbözet

Áramlás jogcíme lista tartalma

Átvétel elosztásra - földgázkereskedelmi működési engedélyes 

megbízásából

Átvétel elosztásra - egyetemes szolgáltató megbízásából

Átvétel elosztásra - földgázfogyasztó megbízásából (saját magát saját 

jogon ellátó fogyasztók)

Átvétel elosztásra - földgáztermelő megbízásából

Sor megnevezése

Partner EIC kód

Hálózati pont EIC kód

Áramlás jogcíme

Mért gázmennyiség [kWh]

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

Kitöltési útmutató

        MA_DSO_DAILY_BALANCE_NP
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Fejléc

Számolódó cella (Az 

adattár felületen 

elérhető csak)

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Hozzáférésre jogosult 

megnevezése**

Hozzáférésre jogosult 

EIC kódja
Felhasználók száma***

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

átalánydíj összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(felhasználók száma)***

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

alapdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

db em3 GJ MWh eFt db em3 GJ MWh eFt eFt

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(fogyasztásmérők 

összesített 

kapacitása)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

alapdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(lekötött kapacitás)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

kapacitásdíj összesen

Befizetett forgalmi díj 

összesen

m3/h/év em3 GJ MWh eFt eFt kWh/h/év em3 GJ MWh eFt eFt

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(fogyasztásmérők 

összesített 

kapacitása)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

alapdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(lekötött kapacitás)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

kapacitásdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

m3/h/év em3 GJ MWh eFt eFt kWh/h/év em3 GJ MWh eFt eFt

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(fogyasztásmérők 

összesített 

kapacitása)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

alapdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség 

(lekötött kapacitás)*** 

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

A fizetés alapjául 

szolgáló mennyiség

Befizetett elosztási 

kapacitásdíj összesen

Befizetett elosztási 

forgalmi díj összesen

m3/h/év em3 GJ MWh eFt eFt kWh/h/év em3 GJ MWh eFt eFt eFt eFt eFt

** Ebbe a rovatba a hozzáférésre jogosult cégjegyzék szerinti nevét szükséges feltüntetni.

***A fogyasztói létszám adatok az adott hónap utolsó napjának megfelelő állapotot tükrözzék

Az utolsó sorban (Összesen) az összes hozzáférésre jogosultra vonatkozó adatok számolódnak automatikusan.

Kérjük, hogy az űrlapon az egyes rendszerhasználóknak kiszámlázott értékeket és mennyiségeket tüntessék fel.

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. Bővülő soros táblázatok esetében az Excelben annyiszor másolják be a sort, ahány sort ki kívánnak tölteni. Fontos, hogy ebben az esetben a cellák megjegyzés mezőivel együttesen másolják a sorokat.

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.

Észrevételek a kitöltéssel kapcsolatosan

*Az adatokat hozzáférésre jogosultakonkénti bontásban kell megadni. A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

1.       Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.

Elosztási forgalmi díjak 

összesen
Elosztási díjak összesen

Az adatlap a megjelenítés érdekében meg lett törve, az Adattár felületen az adatlap egy sorban látható.

A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása*

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

Elosztási átalány-, alap- 

és teljesítménydíjak 

összesen

·         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:

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók esetében 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók esetében

Összesen

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 

esetében

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók esetében

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók esetében

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók esetében

teljesítésének határideje:

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

A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása*

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók esetében 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók esetében

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

        A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása*
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám Fogyasztói kategória megnevezése
Megszakítható kapacitás termék 

megnevezése

Fogyasztásmérővel nem rendelkező 

felhasználók

20 m
3
/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók

20 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 100 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, alapdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

20 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 100 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, kapacitásdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

100 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, alapdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

100 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, kapacitásdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

500 m3/h vagy annál nagyobb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, alapdíj 

fizetésére kötelezett felhasználók

500 m3/h vagy annál nagyobb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók

1 Felhasználók száma (db)
2

2
Fogyasztásmérők összesített kapacitása 

(m
3
/h)

3

ebből nem téli fogyasztási időszakra 

vonatkozó díj fizetésében érintett 

fogyasztásmérők összesített kapacitása 

(m3/h)

4
Lekötött éves kapacitás összege (kWh/h)

5 Az aktuális hónapra vonatkozó, lekötött 

negyedéves kapacitások összege (kWh/h)

6 Az aktuális hónapra vonatkozó, lekötött havi 

kapacitások összege (kWh/h)

7
Az aktuális hónapban találaható napokra 

összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h)

8

Az aktuális hónapra vonatkozó lekötött 

megszakítható kapacitás nagysága 

(igénybevett termékenként bontva) 

(kWh/h)
3

9 Nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó 

kapacitástermék lekötött nagysága (kWh/h)

10

Az aktuális hónapra vonatkozó, nem téli 

fogyasztási időszakra vonatkozó 

kapacitásterméket igénybevevő fogyasztók 

által, téli időszaki – nem téli fogyasztási 

időszakra vonatkozó kapacitástermékhez 

kapcsolódóan rendeletileg engedélyezett - 

napi kapacitások összege (kWh/h)

11
Az aktuális hónapra vonatkozó kapacitás 

túllépés
4
 (kWh/h)

3 A 11/2016 MEKH rendelet szerinti megszakítható kapacitás termékek külön kerüljenek feltüntetésre. A táblázat szükség szerint bővíthető.
4 Ideértve a szezonális fogyasztók téli időszaki - rendeletileg nem engedélyezett időszakban – fogyasztás utáni kapacitást is

        Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok, gázéven belül)
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 25-ig kell megadni. 

Kitöltési útmutató

1Az adatokat a  a gázévnek a tárgy időszak utolsó napjáig eltelt időszakára vonatkozóan kell megadni. Azaz 2017. 10. 01. időszakkal megnyíló adatlap esetében a 2017/2018-as gázévre vonatkozó, 2017. október 1. és 2017. október 31. között bármely napra vonatkozóan lekötésre került tényadatokat (azaz az éves, a szezonális, az október-december negyedévre vonatkozó negyedévi, az október hónapra 

vonatkozó havi és az októberi napokra vonatkozó napi lekötött kapacitásokat) szükséges megadni.
2
 Kérjük, hogy a gázév utolsó napján érvényes felhasználói számot tüntessék fel.
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Éves

Fogyasztói kategória megnevezése
Megszakítható kapacitás 

termék megnevezése
5

Fogyasztásmérővel nem 

rendelkező felhasználók

20 m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező 

felhasználók

20 m
3
/h vagy annál nagyobb, 

de 100 m
3
/h-nál kisebb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók

20 m
3
/h vagy annál nagyobb, 

de 100 m
3
/h-nál kisebb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező,  

kapacitásdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

100 m
3
/h vagy annál nagyobb, 

de 500 m
3
/h-nál kisebb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező,  

alapdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 

m
3
/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező,  kapacitásdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

500 m
3
/h vagy annál nagyobb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező,  

alapdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók

500 m
3
/h vagy annál nagyobb 

névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett 

felhasználók

1 Felhasználók száma (db)
2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Fogyasztásmérők összesített kapacitása (m3/h) 0 0 0 0 0 0 0

3

ebből nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díj fizetésében érintett fogyasztásmérők összesített 

kapacitása (m
3
/h) 0 0 0

4 Lekötött éves kapacitás összege (kWh/h) 0 0 0

5

Az aktuális gázév során Q4 (október-december) negyedévben lekötött negyedéves kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

6

Az aktuális gázév során Q1 (január-március) negyedévben lekötött negyedéves kapacitások összege 

(kWh/h) 0 0 0

7

Az aktuális gázév során Q2 (április-június) negyedévben lekötött negyedéves kapacitások összege 

(kWh/h) 0 0 0

8

Az aktuális gázév során Q3 (július-szeptember) negyedévben lekötött negyedéves kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

9 Az aktuális gázév során október hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

10 Az aktuális gázév során november hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

11 Az aktuális gázév során december hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

12 Az aktuális gázév során január hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

13 Az aktuális gázév során február hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

14 Az aktuális gázév során március hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

15 Az aktuális gázév során április hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

16 Az aktuális gázév során május hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

17 Az aktuális gázév során június hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

18 Az aktuális gázév során július hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

19 Az aktuális gázév során augusztus hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

20 Az aktuális gázév során szeptember hónapban lekötött havi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

21

Az aktuális gázév során október hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

22

Az aktuális gázév során november hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

23

Az aktuális gázév során december hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

24

Az aktuális gázév során január hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

25

Az aktuális gázév során február hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

26

Az aktuális gázév során március hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

27

Az aktuális gázév során április hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

28

Az aktuális gázév során május hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

29

Az aktuális gázév során június hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

30

Az aktuális gázév során július hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

31

Az aktuális gázév során augusztus hónapban található napokra összesített, lekötött napi kapacitások 

összege (kWh/h) 0 0 0

32

Az aktuális gázév során szeptember hónapban található napokra összesített, lekötött napi 

kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

33 Megszakítható kapacitás nagysága (kWh/h)3 0 0 0

34 Nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitástermék lekötött nagysága (kWh/h) 0 0 0

35

Nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitásterméket igénybevevő fogyasztók által, téli időszaki 

– nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitástermékhez kapcsolódóan rendeletileg 

engedélyezett - napi kapacitások összege (kWh/h) 0 0 0

36 Kapacitás túllépés (kWh/h)4 0 0 0

5 A megszakítható kapacitástermék megnevezésénél a termék típusa (éves, negyedéves, havi, napi) mellett a termék érvényességi időszakát is jelenítsék meg. Ennek megfelelően az eltérő érvényességi idejű termék eltérő sorban kerüljön megjelenítésre.

Az adatszolgáltatás

        Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok)

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

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

        Az adatokat évente, a gázévet követő hónap utolsó napjáig kell megadni, a teljes gázévre vonatkozóan.

teljesítésének határideje:

jogcíme:

Kitöltési útmutató
1 Az adatokat gázévre vonatkozóan kell megadni. Azaz 2017. 10. 01. időszakkal megnyíló adatlap esetében a 2017/2018-as gázévre vonatkozó, bármely napra vonatkozóan lekötésre került tényadatokat szükséges megadni.
2 Kérjük, hogy a gázév utolsó napján érvényes felhasználói számot tüntessék fel.
3 A 11/2016 MEKH rendelet szerinti megszakítható kapacitás termékek külön kerüljenek feltüntetésre. A táblázat szükség szerint bővíthető.
4 Ideértve a szezonális fogyasztók téli időszaki - rendeletileg nem engedélyezett időszakban – fogyasztás utáni kapacitást is



G547 - v1

Éves

Sorszám*
Pótdíj jogcímének 

megnevezése

Pótdíjazásban érintett 

felhasználó neve

Az érintett felhasználási hely 

POD azonosítója
megnevezése irányítószám település utca, házszám

Pótdíj fizetésének alapja 

(kWh/h)
Beszedett pótdíj összege (Ft)

Felhasználó értékesítési kategóriájának 

megnevezése**

5.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Észrevételek a kitöltéssel kapcsolatosan

* A jogszabályokban rögzített egyes pótdíjazási jogcímek külön kerüljenek feltüntetésre. A táblázat szükség szerint bővíthető.

** Kérjük válassza ki a felhasználó értékesítési kategóriáját!

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. Bővülő soros táblázatok esetében az Excelben annyiszor másolják be a sort, ahány sort ki kívánnak tölteni. Fontos, hogy ebben az esetben a cellák megjegyzés mezőivel együttesen másolják a sorokat.

4.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.

·         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.

teljesítésének határideje:

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni. 

Az érintett felhasználási hely

Beszedett pótdíjak éves összesítése

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) idemásolhatók.

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

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

Beszedett pótdíjak éves összesítése
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám
Felhasználási hely (POD) 

azonosító

A felhasználási hely 

azonosítója
Szerződés száma neve székhelye*

Lakossági 

igénylő? 
(I/N)

megnevez

ése

irányítósz

áma

település 

neve

közelebbi 

címe**

helyrajzi 

száma

Csatlakozás típusa 
(meglévő vezeték 

kiváltása/bővítés/új csatlakozás)

Ajánlatadás 

dátuma év-hónap-

nap

Beruházás 

becsült költsége 
Ft

Csatlakozási 

díj Ft

a kiépített 

rendszer hossza 
fm

a kiépített 

rendszer 

átmérője mm

a kiépített 

rendszer 

nyomásszintje bar

egyéb 

műszaki 

paraméte

rek

Kiépített vezetékek 

összhossza fm

Igényelt téli időszaki 

kapacitás nagysága 
m 3 /h

Igényelt nem téli időszaki 

kapacitás nagysága, 

amennyiben eltér a téli 

időszaki értéktől m 3 /h

Igényelt éves 

földgázmennyiség 
m 3 /év

Megjegyzés

* Amennyiben a felhasználó székhelye megegyezik a felhasználási hellyel, nem kell külön kitölteni!

** Felhasználási hely közelebbi címét abban az esetben nem kell megadni, amennyiben csak a helyrajzi száma ismert!

*** A csatlakozás vezetékszakaszaiként külön sort kell kitölteni, amennyiben szükséges.

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.

Észrevételek a kitöltéssel kapcsolatosan

Az adatlap minden egyes beküldés után ismételten üresen megnyílik, így amennyiben nincsen új csatlakozás a hálózatra amivel kapcsolatban tájékoztatási kötelezettség merülne fel, abban az esetben "0"-ás adatszolgáltatás beküldése nem szükséges. Az adatszolgáltatást abban az esetben szükséges beküldeni ha a 11/2016 MEKH rendelet 56. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség felmerül.

Minden egyes adatbeküldéskor csak az új tételeket kérjük feltüntetni, a korábbi időszakokban megadott adatokat nem kell feltüntetni.

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. Bővülő soros táblázatok esetében az Excelben annyiszor másolják be a sort, ahány sort ki kívánnak tölteni. Fontos, hogy ebben az esetben a cellák megjegyzés mezőivel együttesen másolják a sorokat.

Kitöltési útmutató

Adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgázhálózatra történő csatlakozásról*

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet 

tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) 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.

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

teljesítésének határideje:

Az adatlapot esetileg, a 11/2016 MEKH rendelet 56. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség felmerülése esetében szükséges beküldeni. 

Adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgázhálózatra történő csatlakozásról*

Felhasználó Felhasználás helye Műszaki tartalom vezetékszakaszonként***

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

Adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgázhálózatra történő csatlakozásról
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Negyedéves

Elosztóhálózatba 

betáplált mennyiség

Ebből: 

szállítóvezetékből 

betáplált mennyiség

Ebből: egyéb módon 

(pl. termelőmezőből) 

betáplált mennyiség

Elosztóhálózaton 

keresztül elosztott 

mennyiség

Ebből: saját 

felhasználás*:

Ebből: hálózati és 

mérési különbözet 

(HMK)

Ezen belül: harmadik fél 

általi vezeték 

szakításból eredő, 

részére kiszámlázott 

mennyiség

Felhasználók részére 

elosztott mennyiség

Alapdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

Kapacitásdíj fizetésre 

kötelezett 

felhasználók esetén 

elosztott mennyiség

Alapdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

Kapacitásdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

Mértékegység 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3

Összesen

Alapdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

Kapacitásdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

100 m3/h vagy annál 

nagyobb, de 500 m3/h-

nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók 

közül, kapacitásdíj 

fizetésre kötelezett 

felhasználók esetén 

elosztott mennyiség

500 m3/h vagy annál 

nagyobb névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók 

közül kapacitásdíj 

fizetésre kötelezett 

felhasználók esetén 

elosztott mennyiség

Fűtőérték KEnergia K15->0

15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 15°C m3 MJ/m3

száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

 lekötött 

összkapacitása****
száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

 lekötött 

összkapacitása****

db db db m3/h db m3/h kWh/h db m3/h db m3/h kWh/h

száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

 lekötött 

összkapacitása****
száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

 lekötött 

összkapacitása****
száma**

 fogyasztásmérőinek 

összesített 

kapacitása***

lekötött 

összkapacitása****

db db m3/h db m3/h kWh/h db m3/h kWh/h db m3/h kWh/h

**A felhasználói létszám adatok az adott hónap utolsó napjának megfelelő állapotot tükrözzék.

*** A gázmérők összesített kapacitása esetén a számlázás során használt mennyiség kerüljön megadásra!

**** A lekötött összkapacitás adatok esetén a felhasználók havi átlagos értékeit kérjük figyelembe megjeleníteni!

Kérjük, hogy az űrlapon a tényleges és  nem a számlázott, nem a nem elhatárolt mennyiségeket tüntessék fel.

Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve, az adatlap egy sorban jelenik meg.

* Ha az elosztó által használt irodaház, stb. is felhasználó a rendszerben, akkor az nem tekitendő saját felhasználásnak!

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. Bővülő soros táblázatok esetében az Excelben annyiszor másolják be a sort, ahány sort ki kívánnak tölteni. Fontos, hogy ebben az esetben a cellák megjegyzés mezőivel együttesen másolják a sorokat.

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.

Észrevételek a kitöltéssel kapcsolatosan

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető, és az első cellában a hónap nevét kérjük megadni.

·         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.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult (Nem lakossági célú felhasználásban érintett)

20 m3/h-nál kisebb 

névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók  

száma**

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók 

közül

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésre 

kötelezett felhasználók

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező, kapacitásdíj fizetésre kötelezett 

felhasználók
Alapdíj fizetésre kötelezett felhasználók Kapacitásdíj fizetésre kötelezett felhasználók

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. 

Ennek a megoldásnak több előnye is van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) idemásolhatók.

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

Egyetemes szolgáltatásra jogosult (Lakossági célú felhasználásban érintett)

Fogyasztásmérővel nem 

rendelkező felhasználók 

száma**

20 m3/h-nál kisebb 

névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók  

száma**

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók 

közül
100 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók közül

Alapdíj fizetésre kötelezett felhasználók Kapacitásdíj fizetésre kötelezett felhasználók Alapdíj fizetésre kötelezett felhasználók Kapacitásdíj fizetésre kötelezett felhasználók

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult (Nem lakossági célú felhasználásra)

20 m3/h-nál kisebb 

névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál 

kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók közül

Összesen elosztott 

mennyiség

teljesítésének határideje:

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

Éves tényleges gázforgalom és felhasználói naturáliák

Egyetemes szolgáltatásra jogosult (Lakossági célú felhasználásra)

Fogyasztásmérővel nem 

rendelkező felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

20 m3/h-nál kisebb 

névleges 

(össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel 

rendelkező felhasználók 

esetén elosztott 

mennyiség

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál 

kisebb névleges (össz)kapacitású 

fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók 

közül

100 m3/h vagy annál nagyobb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező 

felhasználók közül

Összesen elosztott 

mennyiség

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

Éves tényleges gázforgalom és felhasználói naturáliák 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám Megnevezés Adatok

1
Tárgyévben megkezdett összes hálózatfejlesztési beruházás keretében létesítendő gázelosztó hálózat 

hossza

2 Tárgyévben véglegesen üzemen kívül helyezett elosztóvezeték hossza

3 Elosztóvezeték hossza a tárgyév végén*

4 Tárgyévben felszerelt elosztóvezetéki gázmérők száma

5 Elosztóvezetéki gázmérők száma a tárgyév végén

6 Rögzítős (smart) mérők száma a tárgyév végén

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 1-ig kell megadni.

* Elosztó és leágazó vezeték összesen. (A Jelentés a települések gázellátásáról című 1059/05 nyilvántartási számú, a KSH részére beküldésre kerülő 

adatlapon "A csőhálózat hossza, km, december 31-én" oszlopba beírt adatok összege.)

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

        Elosztóvezeték-fejlesztési beruházások
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

hatálybalépési 

dátuma

érvényességi 

ideje

neve címe év/hó/nap év/hó/nap

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

műanyag acél műanyag acél műanyag acél műanyag acél műanyag acél

Kitöltési útmutató

Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve, az adatlap egy sorban jelenik meg.

Az adatlapot e-mailben az adattar@mekh.hu e-mail címre szükséges küldeni. A Tárgyban tüntessék fel az 5 betűs kódjukat, valamint az időszakot amire az adatok vonatkoznak.

A tárgyév folyamán 

bekapcsolt 

felhasználók száma

 tulajdonosa

üzemeltetési  szerződésének

A ténylegesen üzemelő gázelosztó hálózat hossza életkoronkénti bontásban december 31.-én
A tárgyévben  üzembe helyezett 

gázelosztó hálózat hossza 
Tárgyévben üzembe-

helyezett 

hálózatfejlesztés könyv 

szerinti bruttó értéke

0-5 év 5-15 év 15-25 év 25 év fölötti

Egyetemes 

szolgáltató

Elosztó hálózat 

hossza dec. 31-én

Elosztói tulajdon 

dec 31-én

Az üzemeltetett elosztórendszer 

Kiépített 

csatlakozások 

száma dec 31-én

Bekapcsolt 

felhasználók 

száma dec 31-én

teljesítésének határideje:

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

Átadó állomás Település Településrész Terület Bekötés éve
MEKH ENGEDÉLY 

száma

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

        Földgáz elosztóvezetéki adatok településenként
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



G553 - v4

Havi

Számbeviteli 

mező 

Szövegbeviteli 

mező

Fogyasztásmérő 

névleges 

összkapacitása

Jelenlegi 

kereskedője
Előző kereskedője *

Kereskedőváltás 

bejelentésének 

időpontja

A kereskedőváltás 

időpontja

Korlátozási 

besorolása

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

szezonális téli 

időszakon kívüli

Kitöltési útmutató

1 Ha a felhasználó közvetlenül a szállító vezetékre csatlakozik, részére a földgázelosztói feladatokat a földgázszállító biztosítja. / GET 18. §/

* Abban az esetben, ha a kilépés a közüzemből illetve egyetemes szolgáltatásból történt, üresen kell hagyni a rovatokat

*** Amennyiben lakossági fogyasztó, kérjük ne tüntesse fel a nevét.

Székhelye

éves 

megszakít

ható

negyedéves 

megszakítható

havi 

megszakítható

napi 

megszakítható**
m3/h

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai

téli fogyasztási 

időszaki 

negyedéves

nem téli fogyasztási 

időszaki negyedéves

téli fogyasztási 

időszaki havi

megnevez

ése***
irányítószám

nem téli 

fogyasztási 

időszaki havi

téli fogyasztási 

időszaki napi

nem téli 

fogyasztási 

időszaki napi

év/hó/nap év/hó/nap
megnevez

ése
kódja kategória éves

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

        Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Tárgy gázév eddigi 

földgáz felhasználása 

(MWh)

neve*** neve neve

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

A felhasználási 

hely POD 

azonosítója

A felhasználási 

hely azonosítója

Felhasználó Felhasználási hely

A felhasználót ellátó 

gázátadó állomás, 

amelyre a napi 

nominálás történik

Tervezett lekötés a következő gázévre; elosztóvezetékről ellátott 100 m3/h-nál nagyobb teljesítményigényű felhasználók esetében az elosztóvezeték kilépési pontján, szállítóvezetékről ellátott 

felhasználók esetében a szállítóvezeték kilépési pontján (kWh/h)

település
utca, 

házszám

Tárgy gázév eddigi 

földgáz 

felhasználása (ezer 

m3 15 °C)
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Havi

Számbeviteli 

mező 

Szövegbeviteli 

mező

Fogyasztásmérő 

névleges 

összkapacitása

Jelenlegi 

kereskedője

Előző 

kereskedője*

Kereskedőváltás 

bejelentésének időpontja

A kereskedőváltás 

időpontja

Korlátozási 

besorolása

neve ** Székhelye
megnevez

ése

irányítósz

ám
település

utca, 

házszám
m3/h neve neve év/hó/nap év/hó/nap

megnevez

ése
kódja kategória

** Lakossági fogyasztó esetén nem kell kitölteni ezeket a rovatokat

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

Tárgy gázév eddigi 

földgáz felhasználása 

(ezer m3 15 °C)

Tárgy gázév eddigi 

földgáz felhasználása 

(MWh)

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztás alatti felhasználók esetében

Kitöltési útmutató

1 Ha a felhasználó közvetlenül a szállító vezetékre csatlakozik, részére a földgázelosztói feladatokat a földgázszállító biztosítja. / GET 18. §/

* Abban az esetben, ha a kilépés a közüzemből illetve egyetemes szolgáltatásból történt, üresen kell hagyni a rovatokat

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztás alatti felhasználók esetében

A felhasználási 

hely POD 

azonosítója

A felhasználási 

hely azonosítója

Felhasználó Felhasználási hely

A felhasználót ellátó 

gázátadó állomás, 

amelyre a napi 

nominálás történik
Profil besorolás

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

        Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztás alatti felhasználók esetében
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Fogyasztásmérő névleges 

összkapacitása
Jelenlegi kereskedője Előző kereskedője *

Kereskedőváltás 

bejelentésének 

időpontja

A kereskedőváltás 

időpontja
Korlátozási besorolása

neve** Székhelye

Összesített 

fogyasztásmérő nagyság 

(m3/h)

Ebből szezonális 

fogyazstásmérő nagyság 

(m3/h)

Éves kapacitás nagysága 

(kWh/h)

Téli fogyasztási időszaki 

negyedéves kapacitások 

nagysága (kWh/h)**

Nem téli fogyasztási 

időszaki negyedéves 

kapacitások nagysága 

(kWh/h)**

Téli fogyasztási időszaki 

havi kapacitások 

nagysága (kWh/h)**

Nem téli fogyasztási 

időszaki havi kapacitások 

nagysága (kWh/h)**

Téli fogyasztási időszaki 

napi kapacitás nagysága 

(kWh/h)**

Nem téli fogyasztási 

időszaki napi kapacitás 

nagysága (kWh/h)**

Megszakítható kapacitás 

nagysága (kWh/h)**

Szezonális kapacitás 

nagysága (kWh/h)

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók

Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók

Kitöltési útmutató

1 Ha a felhasználó közvetlenül a szállító vezetékre csatlakozik, részére a földgázelosztói feladatokat a földgázszállító biztosítja. / GET 18. §/

* Lakossági fogyasztó esetén nem kell kitölteni ezeket a rovatokat

megnevezése irányítószám település utca, házszám m3/h neve neve év/hó/nap év/hó/nap megnevezése

** Az adott értékesítési kategóriába tartozó felhasználók által, az adott téli/nem téli fogyasztási időszakban található összes negyedévre (hónapra, napra) lekötött negyedéves (havi, napi) kapacitások összege

*** Az alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók esetén kell kitölteni!

Az űrlap a megjelenítés érdekében meg lett törve, az adatlap egy sorban jelenik meg.

kódja kategória

Lekötés az aktuális hónapra vonatkozóan;  az elosztóvezetékről ellátott felhasználók esetén az elosztóvezeték kilépési pontján, szállítóvezetékről ellátott felhasználók esetén a szállítóvezeték kilépési pontján

Profil besorolás

Tárgy gázév eddigi 

földgáz felhasználása 

(ezer m3 15°C)

Tárgy gázév eddigi 

földgáz felhasználása 

(MWh)

Alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók esetén Kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók esetén 

A felhasználási hely POD 

azonosítója

A felhasználási hely 

azonosítója

Felhasználó
Felhasználó/ felhasználási hely

A felhasználót ellátó gázátadó állomás  amelyre a 

napi nominálás történik

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni. 

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

        Nem egyetemes szolgáltatatásban vételező 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Fejléc

Számbeviteli 

mező

Szövegbeviteli 

mező

Felhasználási 

hely (POD) 

azonosító

Kereskedő EIC 

kódja

Gázmérő 

gyártási szám

Mérő névleges 

kapacitása 

(m3/h)

Korrrektor 

hőmérséklet 

(I/N) 

Korrrektor 

nyomás (I/N )

Elszámolási 

időszak kezdete 

(év.hónap.nap)

Elszámolási időszak 

vége              

(Leolvasás dátuma) 

(év.hónap.nap)

Nyitó mérőállás 

(m3)          
Záró mérőállás (m3)  

Leolvasott 

gázmennyiség [m3]

Elszámolt (korrigált) 

gázmennyiség [m3]

Elszámolt (korrigált) 

gázmennyiség [MJ]

Elszámolt (korrigált) 

gázmennyiség [KWh]

Korrekciós 

tényező
Megjegyzés

A dátummezőket kérjük az alábbi formátumban töltsék ki: ÉÉÉÉ.HH.NN (pl.: 2016.02.03)

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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.

A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:

teljesítésének határideje:

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

Kitöltési útmutató:

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” gomb 

használatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) 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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja  

        Földgázelosztói Engedélyes - 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek havi leolvasása 
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Gáznap
Hálózati pont 

(gázátadó)
Hálózati pont neve

Allokált HMK 

[kWh]

Összes átadói 

átvétel [kWh]
HMK%

Az űrlap sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.

·         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.

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.

A dátummezőket kérjük az alábbi formátumban töltsék ki: ÉÉÉÉ.HH.NN (pl.: 2016.02.03)

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” gomb használatával lehet 

letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet 

tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

        Földgázelosztói Engedélyes HMK adatok
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 20-ig kell megadni. 

Kitöltési útmutató:
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Havi

Felhasználási hely 

(POD) azonosító

Gázmérő gyártási 

szám

Mérő névleges 

kapacitása (m3/h)

Mérő rendelkezik órai adatok 

jeltovábbításhoz szükséges 

telemechanikai rendszerrel 

(I/N)

Órai adatok jeltovábbításhoz 

szükséges telemechanikai 

rendszer felszerelés tervezett 

időpontja.

Órai adatok jeltovábbításhoz 

szükséges telemechanikai 

rendszer felszerelés  

tényleges időpontja

Megjegyzés

Az űrlap sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.

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. A bővülő sorokat Excelben készítséek el úgy, hogy a legelső, cellánkénti megjegyzéseket tartalmazó sor egy az egyben másolják annyiszor, ahány sort szükséges felvinni.

5.       Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.

6.       Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

A dátummezőket kérjük az alábbi formátumban töltsék ki: ÉÉÉÉ.HH.NN (pl.: 2016.02.03)

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a gázhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

Kitöltési útmutató:

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” gomb használatával lehet letölteni az adatlapot Excel 

formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

·         Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel 

funkcióval!) 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.

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

Földgázelosztói Engedélyes  20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek Órai adatok jeltovábbításhoz szükséges 

telemechanikai rendszer kiépítése

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Kereskedő megnevezése
Elszámolási időszak 

(év/hónap)
Korrekciós csoport Profilcsoport

Elszámolási Időszakban 

leovasott fogyasztók 

száma (db) 

Elszámolási Időszakban a 

leolvasott profilos 

felhasználóra jutó profil 

alapján meghatározott 

gázmennyiség (MJ) 

Elszámolási Időszakban a 

leolvasott profilos 

felhasználóra jutó profil 

alapján meghatározott 

gázmennyiség (kWh) 

Elszámolási Időszakban a 

leolvasott profilos 

felhasználóra jutó 

leolvasott/elszámolási 

gázmennyiség (MJ) 

Elszámolási Időszakban a 

leolvasott profilos 

felhasználókra jutó 

leolvasott/elszámolási 

gázmennyiség (kWh) 

teljesítésének határideje:

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

        Földgázelosztó  20 m3/h alatti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók korrekciós elszámolása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

tárgyévben
tárgyév előtt 1 

évvel

tárgyév előtt 2 

évvel

tárgyév előtt 3 

évvel

tárgyév előtt 4 

évvel

tárgy év előtt több 

mint 4 évvel
Összesen első hitelesítésű

darabonként 

újrahitelesített

mintavételesen 

újrahitelesített 2
Összesen

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

6m3 és az alatt

6 m3 felett, de 20m3 alatt

20m3 és a felett de 100m3 alatt

100 m3 és a felett 

A tárgyév előtt 2 évvel oszlopban a 2014-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 3 évvel oszlopban a 2013-ban lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 4 évvel oszlopban a 2012-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.
A tárgyév előtt több mint 4 évvel oszlopban a 2012 előtt lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

        Mérőállomány kimutatás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

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

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

8 Az "előrefizetős mérők"  számánál tüntetendő fel bármely típusú, előre fizetés kezelésére alkalmas fogyasztásmérő. 

Példa a kitöltésre:

A 2016-os évre vonatkozó adatszolgáltatás esetében:

A tárgyévben lejárt oszlopban a 2016-os évben lejárt hitelesítésű mérők számát kell megadni.

A tárgyév előtt 1 évvel oszlopban a 2015-ben lejárt hitelesítésű  mérők számát kell megadni.

4 Nem távleolvasható: nincs impulzus kimenete
5 Távleolvasható, nem távleolvasott: van impulzus kimenete de nincs hozzá csatlakoztatva adatküldő, vagy nem használja leolvasásra az engedélyes
6 Távleolvasható, távleolvasott : van impulzus kimenete, van hozzá csatlakoztatva adatküldő és azt használja leolvasásra az engedélyes

7 Az okos mérők olyan fogyasztásmérők, amelyek az úgynevezett hagyományos mérőkkel szemben biztosítani képesek, hogy az érintett felek (fogyasztó, elosztó, kereskedő) a fogyasztásról részletes adatokhoz jussanak, így lehetőség legyen a tudatos, takarékos energia felhasználás megtervezésére. Az adatok 

lehetnek havi, napi, akár negyedórás energiafelhasználási adatok, vagy hálózatminőségi adatok, vagy a mérővel kapcsolatos események (pl. befolyásolási kísérlet).  Minden okos mérő konstrukciójából adódóan távleolvasható, ezért ebben a mérőkategóriában nem szükséges "nem távleolvasható" alkategória 

alkalmazása, viszont a távleolvashatóaság nem azonos azzal, hogy a távleolvasás működik is, így az okos mérőket a szerint kell megbontani, hogy jelenleg a leolvasása távleolvasással történik-e.   

A mérők darabszáma a tényleges darabszám legyen, minden mérő egyszer szerepeljen csak.

Mérők darabszáma összesen tárgyév december 31-én

Kitöltési útmutató
1 Aktív fogyasztásmérő: műszaki és elszámolás technikai szempontból aktív, felszerelt, üzemelő készülékek
2 A "mintavételesen újrahitelesített" oszlop kitöltése nem kötelező, kérjük, hogy csak abban az esetben töltsék ki, amikor jogszabály alapján van lehetőségük mintavételesen újrahitelesíteni mérőket.
3 Hagyományos, mechanikus mérő: mechanikus elven mérő, és mechanikus elven számláló fogyasztásmérő, függetlenül attól, hogy van-e impulzus kimenete.

Hagyományos,  mechanikus 

mérő 3

nem távleolvasható 4

távleolvasható, nem 

távleolvasott 5

távleolvasható, 

távleolvasott6 

Okos mérő 7

nem távleolvasott

távleolvasott

Előrefizetős mérő 8

nem okos, nem 

távleolvasható

okos, nem 

távleolvasható

okos, távleolvasható, 

nem távleolvasott

okos, távleolvasott

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Mérőállomány kimutatás

A tárgyév december 31-én nyilvántartott aktív fogyasztásmérők száma 1

Nem hiteles fogyasztásmérők a hitelesítés lejárati időpontja szerint Hiteles fogyasztásmérők a hitelesítés típusa szerint

Összesen
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Éves

1. Események száma

2.

3.

4.a

4.b

5.

6.

7.

7.a)

7.b)

7.c)

7.d)

7.e)

7.f)

8.

9.

10. Vizsgálat alatt, folyamatban lévő

11.
Valamilyen külső eljárás az Engedélyesnek adott igazat (bíróság, 

MEKH)

12. Külső eljárás nem adott igazat az Engedélyesnek

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

Bíróság előtti peres eljárás, de jogerősen vesztett ügy (db)

Bíróság előtti peres eljárás, jogerősen nyert ügy (db)

Követelés csökkentése, az ügyek egyedi elbírálása alapján (Ft)

Követelések csökkenése, az Engedélyes számviteli politikájából fakadóan (pl.: be nem 

hajtható követelések leírása)

Szolgáltató által megegyezés szerint elengedett követelés (Ft)

Bíróság előtt indult peres eljárások (db)

Bíróság előtti peres eljárás, peren belüli egyezséggel lezárt ügy (db)

Bíróság előtt folyamatban lévő ügy

Kötbérek

Elengedett követelések

MEKH által elengedett követelés (Ft)

Előző évről áthozott kiegyenlítetlen kötbérigény (Ft)

Kiküldött kötbérértesítőben megfogalmazott kötbérkövetelés (Ft)

Felhasználó által befizetett kötbér összege (Ft)

Peresített ügy (db)

Bíróság által elengedett követelés (Ft)

Rendőrség megszüntette az eljárást tárgyévben

Rendőrség az eljárást sikeresen befejezte tárgyévben

Eljárás indult (db)

Végrehajthatóvá vált (db)

Eljárás indult (db) fogyasztó elismerése 

szerinti bontásban

A fogyasztó elismerte

A fogyasztó nem 

ismerte el

Rendőrségen indított eljárások (db)

Fizetési meghagyásos eljárások (db)
Perré alakult (db)

Folyamatban van (db)

Kiegyenlítetlen kötbérigény (Ft)

Hitelesítéses mérőcsere

Felhasználói hiba bejelentés

Felhasználóváltás

Harmadik személy által tett bejelentés

Számlázási adat elemzése alapján végzett ellenőrzés

Egyéb okból végzett ellenőrzés

Fogyasztásmérők ellenőrzése

Összesen

Kiküldött kötbérértesítőben megfogalmazott kötbérkövetelés (Ft)

Nem készült rendőrségi feljelentés

Rendőrségi feljelentés készült

A c)-e) pontok hatálya alá nem tartozó módon szabálytalanul vételez.

Nem indult eljárás tárgyévet megelőző évi jkv. alapján (db)

Nem indult eljárás tárgyévi jkv. alapján (db)

Eljárás indult tárgyévet megelőző évi jkv. alapján (db)

Eljárás indult tárgyévi jkv. alapján (db)

Eljárás indult összesen (db)

A felhasználó készülékeinek üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét szerződésszegő módon nem tartja be.

A fogysztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba sérülését nem jelenti be.

A fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a 

fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi.

A fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez.

A felhasználó a fizetési, bejelentési kötelezettségét nem tartja be, vagy akadályozza az Engedélyes munkavégzését.

ÜSZ szerinti szerződésszegés típusonkénti bontásban

Tárgyévben felvételre került szerződésszegés gyanúja / ténymegállapító jegyzőkönyv (db)

        Szerződésszegések

Szerződésszegések

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

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

Az adatszolgáltatás

teljesítésének határideje:

jogcíme:

gyakorisága:

MEKH azonosítószáma:

Tárgyévi események

Tárgyévben végrehajtott mérőellenőrzések száma



34=26+27-28-29-30-31-32-33

Az adatlapon a tárgyévre vonatkozó adatokat szükséges feltüntetni.

A „Kötbérek” csoport azt méri fel, hogy mekkora a felhasználók által megfizetendő kötbérállomány. Ehhez 

kiindulásnak az előző évi záróállományt tekinti (26.sor). Ehhez adódnak hozzá a tárgyévben megfogalmazott 

újabb kötbérigények (27. sor.) és ebből vonódnak le a tárgyévben befizetett kötbérek (28. sor) és az elengedett 

követelések (29-33)

Az adott évben a könyvelésekben újonnan megjelent kötbérigény, értéke megegyezik a 8. sor értékével.

A tárgyévben fizetett összes kötbér összege kerül, függetlenül attól, hogy mikor keletkezett a követelés.

A csökkentés az Engedélyes belső eljárásának eredménye, a felhasználó passzív. Például: az Engedélyes észleli az 

ügy belső felülvizsgálata során, hogy eredeti döntése nem volt megfelelő, ez alapján követelést enged el. Az 

eljárás közben derül ki, hogy nem volt jó a minősítés, át kell sorolni az esetet egy másik szerződésszegési 

kategóriába, vagy  kevesebb napot kell figyelembe venni, azaz az engedélyes saját döntése alapján csökkenti a 

kötbérkövetelés, kártérítés összegét.

A követelések csökkenése az Engedélyes számviteli politikájából fakadóan (pl.: be nem hajtható követelések 

leírása): itt kérjük feltüntetni az olyan kötbérigényeket is, amelyeket a könyveikből leírtak, mint pl.: 

behajthatatlan követelés.

Adott fogyasztó egyedi körülményei alapján a szolgáltató követelést enged el. A fogyasztó aktív 

magatartásának, bizonyítási eljárásának következménye. Az Engedélyes a felhasználóval megállapodva (annak 

szociális helyzete, az egyösszegű megfizetés, a szerződésszegés elismerése miatt) csökkeneti a fizetendő kötbér 

vagy kártérítés összegét. 

Az az összeg amellyel csökkentette a bíróság az engedélyes követelésének eredeti összegét.

Minden, a felhasználó által a hibabejelentőben jelzett hiba.

Harmadik személy: aki a felhasználási helyre nem rendelkezik semmilyen szerződéssel.

összegük adja ki a 41.sor összesen értékét.

36.

38.

35-40

Ellenőrzések - összefüggések sorok között

7=5+6

29.

30.

31.

33.

Fogyasztásmérők ellenőrzése adatlaphoz

27.

28.

23.

24. A perbeli egyezséggel lezárt ügyek a tárgyévben.

A tárgyidőszak december 31. napján folyamatban lévő ügyek száma.25.

21=22+23+24+25

4.

7a,7b,7c,7d,7e,7f

9-12

Az adatlapon az egyes sorokban az adott tárgyévben elvégzett feladatok száma szerepel (pl.: az adott évben 

elvégzett felülvizsgálatok, adott évben peresített ügyek száma függetlenűl hogy mikor indult az ügy)

Azon esetek ahol ténymegállapító jkv. került felvételre, de a szakértő nem igazolta a szabálytalan vételezést, 

vagy az eset körülményei miatt a szabálytalan vételezéssel kapcsolatosan eljárás nem indult, nem volt további 

lépés az ügyben. A folyamat elején levő szűrő, amely az elégtelen, nem teljes körű, hiányos, stb, 

jegyzőkönyveket szűri, nem is indít belőle eljárást.

A 7. sorban szereplő eljárásokat  kellrészletezni  a 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f értékekre, így  összegük megegyezik a 7. 

sor értékével.

A 7.sorban szereplő eljárásokat kell részletezni, így összegük megegyezik a 7.sor értékével.

Kötbérek adatlaphoz

15.

16.

Azon ügyek száma, ahol a rendőrség megszüntette az eljárást. A 15. sor és a 16. sor adattartalmilag nem átfedő.

Azon ügyek száma, ahol a rendőrség az eljárást sikeresen befejezte. A 15. sor és a 16. sor adattartalmilag nem 

átfedő.

Nem tartalmazza a perbeli egyezséggel lezárt ügyeket, azok a 24. sorban feltüntetendők. A tárgyévben lezárt 

ügyek.

8=27

13=7-14

17=18+19+20

2=41 

Kitöltési útmutató

Szerződésszegések felderítése adatlaphoz
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Éves

Sorszám Kérdések
Mennyiség (felhasználók 

darab száma) **

1 Tárgyév december 31-én nyilvántartott védendő fogyasztók száma

2 Szociálisan rászoruló védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én

3 Fogyatékkal élő védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én

4 Szociálisan rászorulónak és egyúttal fogyatékkal élő fogyasztónak is minősülő védendő fogyasztók száma* tárgyév december 31-én

5 Kedvezményekben részesült védendő fogyasztók (tárgyév december 31-én védendő státuszban levők) száma

6 Védendő fogyasztók (tárgyév december 31-én védendő státuszban levők) számára biztosított kedvezmények száma összesen

7 ebből Fizetési haladék/részlet (vonatkozó igény szerint)

8 ebből Előrefizetős mérő (biztosított kedvezmény)

9 ebből Havi mérőleolvasás (biztosított kedvezmény)

10 ebből Számlaértelmezés (vonatkozó igény szerint)

11 ebből Helyszíni számlakiegyenlítés (vonatkozó igény szerint)

12 ebből Egyedi mérőhely kialakítás (biztosított kedvezmény)

13 ebből Egyéb (biztosított kedvezmény/vonatkozó igény)

14 Nem védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én, akik saját kérésre vagy ügyfélcsere miatt előrefizetős  mérővel rendelkeznek

15
Nem védendő fogyasztók száma tárgyév december 31-én, akiknél  felszerelve maradt az előre fizetős mérő (Korábban védendő fogyasztó volt, de megszűnt ezen státusza.)

16 Hálózaton lévő EF mérővel rendelkező fogyasztók  száma  tárgyév december 31-én

7-15. sor: GET 66§ (1) elosztói engedélyes kötelessége a nyilvántartás vezetése az elosztó által biztosított kedvezményekről és a kereskedőtől igényelt kedvezményekről. 
15.sor: az egyéb szolgáltatások tartalmát a megjegyzés rovatban részletezze

teljesítésének határideje:

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

Kitöltési útmutató

1.sor-ban minden nyilvántartott védendő fogyasztó szerepel, míg az 5. sorban csak azok a fogyasztók, akik kedvezményben részesültek.

** Több mérővel rendelkező felhasználót/fogyasztót egyként kérjük feltüntetni.

*4. sor:  nem tartalmazza a 2. és 3. sorban feltüntetett felhasználókat.

5-6.sor: 6.sor értéke lehet több az 5.sorba beírt védendő fogyasztók számánál, mivel több kedvezmény is adható egy fogyasztónak

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

        Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Fejléc

Számolódó cella (Csak az Excel sablonban)

Számbeviteli mező

Összesen 

(db)

Egyetemes 

szolgáltatásban 

ellátott (db)

Nem-egyetemes 

szolgáltatásban 

ellátott (db)

1 fogyasztási helyek száma

2 ebből lakossági fogyasztási helyek száma

3 Szolgáltatásból kikapcsolt fogyasztási helyek száma

4 ebből saját kérésre

5 műszaki okok miatt

6 díjtartozás miatt

7 egyéb okok miatt

8 Szolgáltatásból kikapcsolt lakossági fogyasztási helyek száma

9 ebből saját kérésre

10 műszaki okok miatt

11 díjtartozás miatt

12 egyéb okok miatt

13 Tárgyidőszakban kikapcsolt fogyasztási helyek száma**

14 ebből saját kérésre

15 műszaki okok miatt

16 díjtartozás miatt

17 egyéb okok miatt

18 Tárgyidőszakban kikapcsolt lakossági fogyasztók száma**

19 ebből saját kérésre

20 műszaki okok miatt

21 díjtartozás miatt

22 egyéb okok miatt

23 A tárgyidőszakban bekapcsolt új fogyasztási helyek száma összesen

24 ebből: lakossági fogyasztók

25 Korábban kikapcsolt fogyasztási helyek visszakapcsolása a tárgyidőszakban

26 ebből: díjtartozás miatt korábban kikapcsolt fogyasztási helyek

27 Korábban kikapcsolt lakossági fogyasztók visszakapcsolása a tárgyidőszakban

28 ebből: díjtartozás miatt korábban kikapcsolt lakossági fogyasztók

Új bekapcsolás:

23: A bekapcsolások számánál az adott hónapban bekapcsolt fogyasztási helyek száma jelenjen meg. Itt szerepeltetni kell minden olyan fogyasztási helyet, 

amelyre korábban nem volt kötve szerződés, vagy volt, de az felmondásra került.

25; 27: Itt azokat a fogyasztási helyeket kell szerepeltetni, amelyek a kikapcsolás és a felhasználási hely megszüntetése/leválasztása (vagy az ellátatlan 

fogyasztói státusz) közötti időszakban, a megfelelő feltételeknek eleget téve, visszakapcsolásra kerültek.

Szerződéssel nem rendelkező fogyasztási hely bekapcsolása.

1: Tartalmazza az összes fogyasztási helyet (lakossági, nem lakossági).

3; 8: A hó végén megfigyelhető összes kikapcsolt fogyasztási hely száma jelenjen meg.

Minden fogyasztási helyet külön kell számolni, még akkor is, ha egy üzleti partnerhez tartoznak.

13; 18: Kérjük, hogy itt az adott hónapban elvégzett kikapcsolások számát tüntessék fel (hány kikapcsolási művelet került elvégzésre a hónapban, akár 

visszakapcsolták a tárgyidőszakban a fogyasztási helyet, akár nem).

Kikapcsolt fogyasztók

Visszakapcsolás:

Aktív hálózat használati szerződéssel rendelkező fogyasztási hely aki a kikapcsolás megszüntetése után újra részesül földgázellátásban.

Bekapcsolás:

Meglévő fogyasztási hely bekapcsolása (pl. névváltozás miatt).

"

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

        Kikapcsolt felhasználási helyek
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Kitöltési útmutató

Az adatokat a beszámolási időszak utolsó napján fennálló állapotnak megfelelően kell megadni (a 13-22 sorok kivételével, amelyek a hónap egészében 

elvégzett kikapcsolási tevékenységre vonatkoznak).

Fogalmak

Kikapcsolt állapot:

Aktív hálózat használati szerződéssel rendelkező, de földgázellátásban nem részesülő fogyasztási hely.

teljesítésének határideje:

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

Kikapcsolt fogyasztók



"26. Melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez

Adatszolgáltatás címe MEKH adatszolgáltatási szám
Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - szervezett földgázpiaci engedélyes G800 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás 
G801 - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. 

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G801t - v2 Éves         Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
G802 - v2 Éves         Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Költségmonitoring G803 - v2 Negyedéves         Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

Tulajdon-megoszlás G804 - v1 Féléves         Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

Munkaügyi adatok G805 - v1 Éves         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni. 

Fizikai futures (PhF) piaci adatok G812 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20.-ik napjáig kell megadni. 

Másnapi piaci adatok G813 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10.-ik napjáig kell megadni. 

DAM adatok, ügyletek szerinti bontásban G815 - v2 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10.-ik napjáig kell megadni. 

Napi PhF adatok, piaci szereplőnkénti bontásban G816 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20.-ik napjáig kell megadni. 

MA_GASTRADE_BIDS G870 - v1 Napi         Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

MA_GASTRADE_TRADE G871 - v1 Napi         Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

6. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez



G800 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (GET szerinti)

4 Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe - irányítószám

9 Engedélyes címe - település

10 Engedélyes címe - utca, házszám

11 Engedélyes levelezési címe - irányítószám

12 Engedélyes levelezési címe - település

13 Engedélyes levelezési címe - utca, házszám

14 Engedélyes központi telefonszáma

15 Vezető - családi neve

16 Vezető - utóneve

17 Vezető - beosztása

18 Vezető - titulusa

19 Vezető - telefonszáma

20 Vezető - faxszáma

21 Vezető - e-mail címe

22 Elsődleges kapcsolattartó -  neve

23 Elsődleges kapcsolattartó -  beosztása

24 Elsődleges kapcsolattartó -  vezetékes telefonszáma

25 Elsődleges kapcsolattartó -  mobilszáma

26 Elsődleges kapcsolattartó -  faxszáma

27 Elsődleges kapcsolattartó -  e-mail címe

28 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

29 Engedélyes számlázási címe - irányítószám

30 Engedélyes számlázási címe - település
31 Engedélyes számlázási címe - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

32 Igazgatóság Elnöke - családi neve

33 Igazgatóság Elnöke - utóneve

34 Igazgatóság Elnöke - beosztása

35 Igazgatóság Elnöke - titulusa

36 Igazgatóság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

37 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - irányítószám

38 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - település
39 Igazgatóság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

Törzsadatlap - szervezett földgázpiaci engedélyes

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

beszámolási időszak:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

40 Felügyelő bizottság Elnöke - családi neve

41 Felügyelő bizottság Elnöke - utóneve

42 Felügyelő bizottság Elnöke - beosztása

43 Felügyelő bizottság Elnöke - titulusa

44 Felügyelő bizottság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)

45 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - irányítószám

46 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - település
47 Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - utca, házszám

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

49 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

50 Engedélyes előző rövid neve

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

51 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - irányítószám

52 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - település 

53 Ügyelet, diszpécser szolgálat székhelye - utca, házszám 

54 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - vezetékes telefonszáma

55 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - mobilszáma

56 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - faxszáma

57 Ügyelet, diszpécser szolgálat központi elérhetősége - email címe

58

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

családi neve

59

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

utóneve

60

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

beosztása

61

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

titulusa

62

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

vezetékes telefonszáma

63

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

mobilszáma

64

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

faxszáma

65

Ügyelet, diszpécser szolgálat elsődleges kapcsolattartója (Diszpécser adatai) - 

email címe



G801 - v2

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

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás 

Az adatszolgáltatás

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.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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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

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

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.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

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, 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

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, 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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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

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

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.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

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, 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

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, 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

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 összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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Negyedéves

Sorszám

Szervezett földgáz-piaci 

engedélyesi 

tevékenység (eFt)

1 I. Értékesítés nettó árbevétele

2 I/1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

3 I/2. Exportértékesítés nettó árbevétele

4      ebből: EU-tagországból származó értékesítési árbevétel

5 II. Aktivált saját teljesítmények

6 III. Egyéb bevételek

7 IV. Anyagjellegű ráfordítások

8 IV/1. Anyagköltség

9 IV/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

10      ebből: piac üzemeltetési díj

11 IV/3. Egyéb szolgáltatások értéke

12 IV/4. ELÁBÉ + Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

13 V. Személyi jellegű ráfordítások

14 VI. Értékcsökkenési leírás

15 VII. Egyéb ráfordítások

16      ebből: értékvesztés

17 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

18 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

19      ebből: kamatbevételek

20 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

21      ebből: kamatráfordítások

22 B Pénzügyi műveletek eredményei

23 C. Adózás előtti eredmény

teljesítésének határideje:

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

Megnevezés

        Költségmonitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 120. § (6) - (8) bekezdései 
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Féléves

Tulajdon-megoszlás

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3 eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5 eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

        Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

megadni 

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

összege megegyezik az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

feltüntetése nem szükséges.

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

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

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

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

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

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

időszaknak csak egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.
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Havi

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

Termék

Zsinór termék teljesítési 

időszaka*

Legjobb vételi ár 

(HUF/MWh (GCV))

Legjobb kínálati ár 

(HUF/MWh GCV)

Elszámoló ár 

(HUF/MWh (GCV))
Mennyiség (lot)

Nyitott 

pozíciók
Kötések száma

M+1

M+2

M+3

Q+1

Q+2

Q+3

Q+4

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

        Fizikai futures (PhF) piaci adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Az adatlapon az adott időszakban az adott termékre vonatkozó kereskedéseket kell feltüntetni. Amennyiben egy adott termék kereskedése a tárgyidőszak előtt 

fejeződik be, akkor a helyébe lépő új terméket nem kell feltüntetni. Az adatvesztés elkerülése érdekében a tárgyidőszakban kereskedett termékek esetében a 

kereskedés megkezdésétől fogva kell feltüntetni az űrlapon, ami tartalmazza a tárgyidőszakot megelőző napokat is.

Például: 2014 januárjára vonatkozó adatszolgáltatás esetében az M+1 termék kereskedése 2013. december utolsó napjaiban kezdődik meg és 2014. január vége 

előtt fejeződik be. Ebben az esetben a 2013 decemberében történt kereskedést is fel kell tüntetni a 2014. januári adatszolgáltatásban (mert akkor kezdődött a 

januári kereskedésű, februári teljesítésű M+1 termék forgalma).

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20.-ik napjáig kell megadni. 

Fizikai futures (PhF) piaci adatok

Kitöltési útmutató

* Adott teljesítési időszakra vonatkozó szöveges adatok. Pl: M+1 (2013. január hónap esetén): 2013. február; Q+1 (2013. január esetén): 2013. Q2; Y+1 (2013 

esetén): 2014.
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Havi

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

Napok Másnap Szombat Vasárnap Hétvége Ünnepnapok Másnap Szombat Vasárnap Hétvége Ünnepnapok Másnap Szombat Vasárnap Hétvége Ünnepnapok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Összesen

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

        Másnapi piaci adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Másnapi piaci adatok

Kitöltési útmutató

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

* Pl: 2013. február

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10.-ik napjáig kell megadni. 

Másnapi piaci adatok

Év, hónap*
Napi záróárak (HUF/MWh (GCV)) Napi mennyiség (MWh (GCV) Napi forgalom (HUF)
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Havi

Vételi ügylet Eladási ügylet Vételi ügylet Eladási ügylet Vételi ügylet Eladási ügylet

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

        DAM adatok, ügyletek szerinti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Ajánlatot tett/ 

Ajánlatot nem tett

Napon belüli 

ajánlat 

mennyisége (MWh 

(GCV))

Napon belüli 

ajánlat ára 

(HUF/MWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10.-ik napjáig kell megadni. 

DAM adatok, ügyletek szerinti bontásban

Ajánlat azonosító
Ajánlati oldal 

(Vételi/Eladási)

Megkötött ügylet 

azonosító
Instrumentum

Ajánlat/Megkötött 

ügylet kereskedési 

napja*

Ajánlat/Megkötött 

ügylet 

időbélyege**

Napon belüli 

ajánlat értéke 

(HUF)

Megkötött ügylet értéke (HUF)

Ajánlat/Megkötött 

ügylet típusa***

Ajánlat/Megkötött ügylet 

státusza****

Day-Ahead termék 

tipusa (DA; 

W/END;Saturday; 

Sunday; Bank 

Holidays)

Ajánlat/Megkötött 

ügylet 

szállításának 

kezdete**

Ajánlat/Megkötött 

ügylet 

szállításának 

vége**

Tag neve

Energiainformáció

s Adattárban 

szereplő 

kódja*****

Engedély 

típusa******/ 

Felhasználó   

Ügyletet kötött

Megkötött ügylet mennyisége (MWh 

(GCV))
Megkötött ügylet ára (HUF/MWh)

DAM adatok, ügyletek szerinti bontásban

****** Földgáz-ipari engedélytípusok: Szállítási engedély;Tárolói engedély; Elosztási engedély; Egyetemes szolgáltatási engedély; Vezetékes PB-gáz szolgáltatás;Szervezett Földgázpiac működtetésére vonatkozó engedély; Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély; Földgáz-kereskedelmi engedély

Az űrlapon szereplő beviteli sorok (mezők) száma igény szerint dinamikusan bővíthető.

* Pl.: 2016.01.01.

** Pl.: 2016.01.01. 06:00:00

*** Ajánlat/Megkötött ügylet típusok: ajánlat esetén Közzétett (Inserted); Módosított (Updated); Törölt (Cancelled); megkötött ügylet esetén Megkötött (Dealt)

**** Ajánlat/Megkötött ügylet státusza: Éles (Firm); Felfüggesztett (Withheld)

***** A Magyar Energetikai és közmű-szabályozási Hivatal a CEEGEX Zrt. Rendelkezésére bocsátja.

Kitöltési útmutató
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Havi

Vételi ügyletek
Eladási 

ügyletek
Vételi ügyletek

Eladási 

ügyletek
Vételi ügyletek

Eladási 

ügyletek
Vételi pozíció Eladási pozíció Vételi pozíció Eladási pozíció Vételi pozíció Eladási pozíció

Számolódó cella

        Napi PhF adatok, piaci szereplőnkénti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20.-ik napjáig kell megadni. 

Napi PhF adatok, piaci szereplőnkénti bontásban

Fejléc

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Ellenőrző mező

Sorszám Instrumentum

Physical Futures 

termék tipusa (M1-M2-

M3-Q1-Q2-Q3-Q4)

Energiainformáci

ós Adattárban 

szereplő kódja**

Engedély 

típusa***/ 

Felhasználó

Ügyletet 

kötött/ 

Ügyletet nem 

kötött

Teljesítési 

időszak (év)

Teljesítési 

időszak 

(negyedév)

Teljesítési 

időszak 

(hónap)

Dátum* Dátum (év)
Dátum 

(hónap)

*** Földgáz-ipari engedélytípusok: Szállítási engedély;Tárolói engedély; Elosztási engedély; Egyetemes szolgáltatási engedély; Vezetékes PB-gáz szolgáltatás;Szervezett Földgázpiac működtetésére vonatkozó engedély; Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély; Földgáz-kereskedelmi engedély

Nap közben maximálisan 

felvett pozíció értéke (HUF)

Napi PhF adatok, piaci szereplőnkénti bontásban

Kitöltési útmutató

Az űrlapon szereplő beviteli sorok (mezők) száma igény szerint dinamikusan bővíthető.

* Pl.: 2013.01.01.

** A Magyar Energetikai és közmű-szabályozási Hivatal a CEEGEX Zrt. Rendelkezésére bocsátja.

Megkötött ügyletek 

mennyisége (MWh (GCV))

Megkötött ügyletek átlagára 

(HUF/MWh)

Megkötött ügyletek értéke 

(HUF)
Ajánlatot tett/ 

Ajánlatot nem 

tett

Nap közben maximálisan 

felvett pozíció (MWh (GCV))

Nap közben maximálisan 

felvett pozíció átlagára 

(HUF/MWh)Dátum (nap)
Dátum 

(napnév)
Tag neve
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Napi

Ajánlat 

mennyisége

nap óra perc nap óra perc [kWh/h]

Adattípus

rögzített értékkészlet

szöveg

nap YYYY.MM.DD

óra  1-25

perc szám

nap YYYY.MM.DD

óra  1-25

perc szám

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

Ajánlat mennyisége [kWh] szám

YYYY.MM.DD

 1-25

YYYY.MM.DD

 1-25

szám

szám

szöveg

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

        MA_GASTRADE_BIDS

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Kitöltési útmutató

Sor megnevezése

teljesítésének határideje:

          Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

Platformüzemeltető Partner EIC kód
Bid ajánlat 

azonosító

Az ajánlat beadásának időpontja Az ajánlat érvényessége Az ajánlat 

típusa

Termék 

típusa

Termék 

időtáv

Ajánlat 

pénzneme

Vételi vagy 

eladási ajánlat

Ajánlati termék 

megnevezése

Ajánlat/Megk

ötött ügylet 

státusza

Hálózati 

pont EIC 

kód

Ajánlatot 

benyújtó 

Partner EIC kód

Érvényesség 

kezdete 

(gáznap)

Érvényesség 

kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Ajánlat értéke 

[pénznem]

Ajánlati ár kWh/h-

nként 

[pénznem/kWh/h]

Megjegyzés (HU)

Platformüzemeltető Partner EIC kód Az Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja

Az ajánlat beadásának időpontja Az adott Aukciós Platformon az ajánlat beadásának időpontja

Bid ajánlat azonosító Az ajánlat (bid) azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Az ajánlat érvényessége Az adott ajánlat érvényessége (amíg az ajánlatadó fenntartja az ajánlatát)

Az ajánlat típusa Ajánlat típusa lehetséges értékei: Inserted, updated, cancelled, expired, dealt, firmed, withheld

Termék típusa Termék típusa: title product, locational product

Termék időtáv Időtáv lehet: Short term products, long term products

Vételi vagy eladási ajánlat Vételi (Buy), Eladási (Sell)

Érvényesség kezdete (gázóra) A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gázóra)

Ajánlati termék megnevezése Temék: Hourly product, within a day product for the rest of the day, next day daily product, Saturday product, Sunday product, weekend product, holiday product, montha product, quarterly product, seasonal product, yearly product

Ajánlat/Megkötött ügylet státusza Részteljesítés megengedett Firmed, withheld

Hálózati pont EIC kód Az ügylettel érintett hálózati pont EIC kódja

Ajánlatot benyújtó Partner EIC kód Ajánlatot benyújtó Partner EIC kódja

Felajánlott gázmennyiség kWh mértékegységben

Érvényesség kezdete (gáznap) A gázmennyiség rendelkezésre állásának kezdete (gáznap)

Ajánlati ár kWh/h-nként [pénznem/kWh/h] Ajánlati ár kWh/h-nként a megadott pénznemben

Ajánlat pénzneme Az ajánlati ár pénzneme, HUF

Érvényesség vége (gáznap) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gáznap)

Érvényesség vége (gázóra) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gázóra)

Ajánlat értéke [pénznem] Az ajánlat teljes értéke a megadott pénznemben
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Napi

Ügylet 

mennyisége

nap óra perc [kWh/h]

Adattípus

rögzített értékkészlet

szöveg

szöveg

nap YYYY.MM.DD

óra  1-25

perc szám

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

rögzített értékkészlet

Ügylet mennyisége [kWh/h] szám

YYYY.MM.DD

 1-25

YYYY.MM.DD

 1-25

szám

szám

szöveg

"

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

        MA_GASTRADE_TRADE

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

Platformüzemeltető Partner EIC kód Ajánlat azonosító Trade ügylet azonosító
Ügylet létrejöttének időpontja

Hálózati 

pont EIC 

kód

Ajánlatot 

benyújtó 

Partner EIC 

Ajánlatot 

elfogadó 

Partner EIC 

Ajánlat 

pénzneme

Érvényesség 

kezdete 

(gáznap)

Érvényesség 

kezdete 

(gázóra)

Érvényesség 

vége (gáznap)

Érvényesség 

vége (gázóra)

Ajánlat 

értéke 

[pénznem]

Ajánlati ár kWh/h-

nként 

[pénznem/kWh/h]

Bid Ajánlat azonosító Ajánlat azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Trade ügylet azonosító A megkötött ügylet azonosítója, melyet az aukciós platform generál

Kitöltési útmutató
Sor megnevezése Megjegyzés (HU)

Platformüzemeltető Partner EIC kód Partner táblából a publikáló Aukciós Platform Üzemeltető EIC kódja

Ügylet létrejöttének időpontja Az adott Aukciós Platformon az ajánlat beadásának időpontja

Érvényesség vége (gáznap) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gáznap)

Hálózati pont EIC kód Az ügylettel érintett hálózati pont EIC kódja

Ajánlatot benyújtó Partner EIC kód Ajánlatot benyújtó Partner EIC kódja

Ajánlatot elfogadó Partner EIC kód Ajánlatot elfogadó Partner EIC kódja

Kereskedett gázmennyiség kWh mértékegységben

Érvényesség kezdete (gáznap) A gázmennyéség rendelkezésre állásának kezdete (gáznap)

Érvényesség kezdete (gázóra) A gázmennyéség rendelkezésre állásának kezdete (gázóra)

Ajánlat pénzneme A szerződött ár pénzneme, HUF

Érvényesség vége (gázóra) A gázmennyiség rendelkezésre állásának vége (gázóra)

Ajánlat értéke [pénznem] Az ajánlat/szerződés teljes értéke a megadott pénznemben

Ajánlati ár kWh-nként [pénznem/kWh/h] Ajánlati/Szerződött ár kWh/h-nként a megadott pénznemben
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