
Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

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

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

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

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

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

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

vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

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

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

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

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

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

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

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

Intraday piaci adatok V818 - v2 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

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

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

2. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez

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



V800 - 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

teljesítésének határideje:

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

        Törzsadatlap - szervezett villamosenergia-piaci engedélyes

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



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



        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V801 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V801t - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

MEKH azonosítószáma: V802 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



V803 - v2

Negyedéves

Sorszám Megnevezés
Szervezett villamosenergia-piaci 

engedélyesi tevékenység

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. 

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V804 - v1

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:



V805 - 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

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: V806 - 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. 



V810 - v1

Napi

Sorszám Órás termék Nap neve Forgalom (MWh) Órás ár (EUR/MWh) Forgalom (EUR)

1 h_0

2 h_1

3 h_2

4 h_2_óraátállítás

5 h_3

6 h_4

7 h_5

8 h_6

9 h_7

10 h_8

11 h_9

12 h_10

13 h_11

14 h_12

15 h_13

16 h_14

17 h_15

18 h_16

19 h_17

20 h_18

21 h_19

22 h_20

23 h_21

24 h_22

25 h_23

26 Összesen

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni.

        Szervezett villamosenergia-piaci termékek ára, forgalma - Órás termék
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V813 - v1

Havi

Napok Zsinór Csúcs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Összesen

Kitöltési útmutató

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

* Pl: 2013. február

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyhót követő tizedik napig kell megadni. 

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

(MWh)

Napi zsinór 

forgalom (EUR)

Napi csúcsidőszaki 

mennyiség (MWh)

Napi csúcsidőszaki 

forgalom (EUR)

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

        Másnapi aukció (SPOT piaci) adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V814 - v2

Napi

Tag neve
Energiainformációs 

Adattárban szereplő kódja

Portfólió 

azonosítója
Óra

-500 

EUR/MWh

-100 

EUR/MWh

0,01 

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

100 

EUR/MWh

140 

EUR/MWh

3000 

EUR/MWh

Kereskedett 

mennyiség (MWh)

Kereskedett 

mennyiség 

értéke (EUR)

Kereskedett ár 

(EUR/MWh)

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

        Napi SPOT adatok órás, piaci szereplőnkénti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V816 - v2

Napi

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

h_0

h_1

h_2

h_2_óraátállítás

h_3

h_4

h_5

h_6

h_7

h_8

h_9

h_10

h_11

h_12

h_13

h_14

h_15

h_16

h_17

h_18

h_19

h_20

h_21

h_22

h_23

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

Kereslet

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

        DAM Aggregated Curve
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



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

h_0

h_1

h_2

h_2_óraátállítás

h_3

h_4

h_5

h_6

h_7

h_8

h_9

h_10

h_11

h_12

h_13

h_14

h_15

h_16

h_17

h_18

h_19

h_20

h_21

h_22

h_23

Kínálat



V817 - v2

Havi

Dátum (év) Dátum (hónap) Dátum (nap) Dátum (napnév) Órás Termék Pre Coupling Ár (EUR/MWh) Órás (EUR/MWh) Pre coupling Forgalom (MWh) Forgalom (MWh)

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő hó 10. napjáig kell megadni. 

        Pre Coupling Price
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V818 - v2

Napi

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

Kitöltési útmutató

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

* Az aktív ajánlatok számát kell megadni.

XBID órás termékek

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

Kitöltési útmutató

A sorok száma bővül az órák számával.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

        Intraday piaci adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V819 - v1

Napi

Instrument
Delivery 

Start

Delivery 

End
Company User

Order 

Timestamp
Order ID

Initial Order 

ID

Parent 

Order ID

Order 

Action Type
Order Type Order State

Order 

Execution 

Restriciton

Order Side
Order Limit 

Price

Order 

Quantity

Order 

Hidden 

Quantity

Peak Price 

Delta
Trade ID

Buy Order 

ID

Sell Order 

ID
Trade State Trade Price

Trade 

Quantity

EUR/MWh MWh MWh EUR EUR/MWh MWh

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

        Napi Indraday piaci adatok piaci szereplőnkénti bontásban
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



DAM block ajánlatok piaci szereplőnként

V825 - v3

Napi

Delivery Day Block ID MAR AAR Block Code BlockCodePRMArea ParticipantPortfolioStatus ParadoxicallyCurrencyAVG MCPPrice Total H0 H1 H2 H2_óraátállításH3

ÉÉÉÉ.HH.NN EUR/MWhEUR MWh MWh MWh MWh MWh MWh

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

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

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Delivery Day: Szállítási nap

Block ID: Block ajánlat egyedi azonosítója

MAR:

A blokk ajánlatnak azt a minimum arányát mutatja (0 

és 1 között), aminek mindenképp teljesülni kell a 

blokk elfogadásához.

AAR:

A blokk ajánlat részleges teljesülését mutatja (0 és 1 

között), egy blokk minden részének ugyanaz az AAR 

értéke van.

Block Code: Blokkajánlat típusai: C01: Profiled block order; C02: 

Linked block order; C04: Exclusive block order

Linked block ordernél: a kapcsolt parent bloc-hoz 

tartozó Block Id szerepel.

Exclusive block ordernél: az egy exclusive csoportba 

tartozó blokkokhoz megegyező azonosító szám 

szerepel.

Egyébként nulla.

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

Participant: Ajánlattevő EPEX kódja.

Portfolio: Ajánlattevő protfóliójának a neve.

Status: A blokk ajánlat teljesülését mutatja: Teljesült/Nem 

teljesült (Executed/Rejected) értékeket vesz fel.

PRB: Paradoxically Rejected Block

Paradoxically Accepted Block „gyermek” blokkal: Ha 

egy szülő blokk ajánlat önmagában értékelve kívül 

esne a MC áron teljesülhet, ha a teljes, kapcsolt 

(„gyermek”) blokkokkal együtt értékelve megfelel a 

MC ár számítási szabályainak. Egy „gyermek” ajánlat 

nélküli „gyermek” ajánlat nem teljesül, ha áron kívül 

esik.

No: Nem Paradoxically Rejected/Paradoxically 

Accepted Block

AVG MCP (EUR/MWh):

Súlyozott átlagár, amely az adott blokkajánlat óráiban 

a HUPX DAM órás árak és az ajánlat órás 

mennyiségeivel súlyozott átlaga.

Price (EUR):

Ajánlati limit ár, amely eladási ajánlat esetén olyan 

minimum, vételi ajánlat esetén olyan maximum ár, 

amit az ajánlattevő elfogad.

Total (MWh): Adott blokk ajánlat teljes mennyisége.

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

nulla érték jelentése: nincsen ajánlat az adott órára; 

technikai szám az adattárolás sajátosságai miatt.

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

"

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő ötödik napig kell megadni. 

BlockCodePRM

Paradoxically:



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 - v5 Havi         Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 22-ig kell megadni. 

Területi és ágazati kimutatás a felhasználóknak átadott földgáz 

mennyiségéről
G511 - 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. 

3. melléklet a 17/2019. (XII. 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)



G502 - 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 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)
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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

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:



IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredményei

C. Adózás előtti eredmény



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+35+36+37) 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
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

34
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

35
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

36
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

37
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

38 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (38=39+40+41+42+43+44+45) 0 0 0 0 0

39 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

40
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

41
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

42
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

43
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

44
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

45
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)

46 Összesen Lakossági célú felhasználásra  (46=47+48+49+50+51+52+53+54) 0 0 0 0 0

47 fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók 0 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, alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

52
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

53
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

54
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

55 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (55=56+57+58+59+60+61+62) 0 0 0 0 0

56 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

57
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

58
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

59
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

60
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

61
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

62
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



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)

63 Összesen Lakossági célú felhasználásra  (63=64+65+66+67+68+69+70+71) 0 0 0 0 0

64 fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók 0 0 0 0 0 0

65 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

66
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

67
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

68
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

69
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

70
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

71
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

72 Összesen nem lakossági célú felhasználásra  (72=73+74+75+76+77+78+79) 0 0 0 0 0

73 20 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók
0 0 0 0 0 0

74
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

75
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

76
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

77
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

78
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

alapdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

79
500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező, 

kapacitásdíj fizetésére kötelezett felhasználók 0 0 0 0 0 0

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.
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Éves

Irányítószám Településnév
Éves allokált 

mennyiség (m3)

Éves allokált 

mennyiség (MJ)
Fogyasztók száma (db)

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.

Lakossági ügyfelek esetében kérjük, hogy az adott irányítószám és település pároshoz tartozó ügyfelek összesített adatát adják meg.

Éves allokált mennyiség (MJ) az adott POD azonosítóra allokált MJ mennyisége a naptári évben

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)).

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

Törzsszám: a nem lakossági felhasználó adószámának első 8 számjegye

teljesítésének határideje:

        Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

Lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

Nem lakossági felhasználókra 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 és ágazati kimutatás a felhasználóknak átadott földgáz mennyiségéről
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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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 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, alapdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, kapacitásdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/h-nál kisebb névleges 

(össz)kapacitású fogyasztásmérővel 

rendelkező, alapdíj fizetésére 

kötelezett felhasználók

100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/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 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 m
3
/h vagy annál nagyobb, de 500 

m3/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 (m
3
/h) 0 0 0 0 0 0 0

3

ebből nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díj fizetésében érintett fogyasztásmérők összesített 

kapacitása (m3/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
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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:
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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

megneve

zése***
irányítószám

nem téli 

fogyasztási 

időszaki havi

téli fogyasztási 

időszaki napi

nem téli 

fogyasztási 

időszaki napi

év/hó/nap év/hó/nap
megneve

zése
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)



G554 - v4

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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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:



G557 - v2

Havi

Gáznap
Hálózati pont 

(gázátadó)
Hálózati pont neve

Allokált HMK 

[kWh]

Összes átadói 

átvétel [kWh]
HMK%

·         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.

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:



Az űrlap sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.

A dátummezőket kérjük az alábbi formátumban töltsék ki: ÉÉÉÉ.HH.NN (pl.: 2016.02.03)
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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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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.

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

Fogyasztásmérők ellenőrzése

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



39.

40.

41.

Számlázási adat elemzése alapján végzett ellenőrzés

Egyéb okból végzett ellenőrzés

Összesen



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:



G580 - v3

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



"



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Törzsadatlap - földgázkereskedő G600 - v1 Havi         Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

Földgázkereskedő földgázmérlege G610 - v6 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 

utolsó napjáig kell megadni. 

4. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez

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



G600 - v1

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

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

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

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

49 Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

50 Engedélyes előző rövid neve

                Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

        Törzsadatlap - földgázkereskedő
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:



G610 - v6

Havi

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező
Ellenőrző mező

A B C D E F

Sorszám Megnevezés
Földgáz 

mennyisége (em3 

288,15 K)

Földgáz 

mennyisége 

(em3 273,15 K)

Földgáz 

mennyisége (GJ) 

(NCV)

Földgáz 

mennyisége (MWh 

GCV 25/0)

Felhasználókok 

száma (darab)

Adott sorhoz tartozó 

pénzügyi érték 

(beszerzés, 

értékesítés) (eFt)

1 NYITÓKÉSZLET kereskedelmi tárolóban

2 FÖLDALATTI TÁROLÓBÓL KITERMELT MOBILGÁZ *  (2=2a+2b) 0 0 0 0

2a -kereskedelmi tárolóból (2a=2a1+2a2) 0 0 0 0

2a1 MMBF Zrt.

2a2 Magyar Földgáztároló Zrt.

2b -biztonsági tárolóból

3 BESZERZÉS ÖSSZESEN   (3=4+5+8)* 0 0 0 0

4 IMPORTBÓL határkeresztezési pontokon   (4=4a+4b+4c+4d+4e) 0 0 0 0 0

4a -Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 1400, HABEREGDN1IIN)

4b -Osztrák-Magyar határon (Mosonmagyaróvár, KAMOSONM1IIN)

4c -Horvát-Magyar határon (Drávaszerdahely, GEDRAVAS1IIN)

4d -Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECSANAD1IIN)

4e -Szlovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)

5 HAZAI TERMELÉSBŐL   (5=6+7) 0 0 0 0 0

6 -szabványos minőségű földgáz  (MSZ 1648)   (6=6a+6b+6c) 0 0 0 0 0

6a szállítóvezetéki "0" ponton betáplált

6b telephelyi vezetékből és regionális rendszerből betáplált

6c szigetüzemi rendszerből betáplált

7 -magas inerttartalmú gáz (célvezetékből betáplált)

8 EGYÉB FORRÁSBÓL   (8=8a+8b+8c+8d+8e+8f+8g) 0 0 0 0 0

8a földgáz kereskedelmi működési engedélyestől, hazai átvételi ponton

8b korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyestől, hazai átvételi ponton

8c kiegyensúlyozó gáz

8d FGSZ KP-ről

8e CEEGEX-ről

8f Tárolón belül beszerzés/vásárlás/átvétel

8g egyéb forrásból

9 Beszerzés + tárolói kitermelés (9=2+3) 0 0 0 0

A B C D E F

Sorszám Megnevezés
Földgáz 

mennyisége (em3 

288,15 K)

Földgáz 

mennyisége 

(em3 273,15 K)

Földgáz 

mennyisége (GJ) 

(NCV)

Földgáz 

mennyisége (MWh 

GCV 25/0)

Felhasználókok 

száma (darab)

Adott sorhoz tartozó 

pénzügyi érték 

(beszerzés, 

értékesítés) (eFt)

10 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN  (10=11+12)* 0 0 0 0

11 -szabványos minőségű földgáz (MSZ 1648)   (11=11a+…+11m) 0 0 0 0 0

11a szállítóvezetéki nagyfogyasztóknak

11b elosztóvezetéki fogyasztónak

11c telephelyi vezetéken és regionális rendszeren fogyasztónak

11d földgáz kereskedelmi működési engedélyesnek, haza átvételi ponton

11e korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyesnek, haza átvételi ponton

11f egyetemes szolgáltatónak (11f=11f1+11f2) 0 0 0 0 0

11f1 Csepeli Erőmű Kft.

11f2 NKM Energia Zrt.

11g földgáztermelőnek

11h rendszerüzemeltetőnek saját célra (11h=11h1+11h2+11h3) 0 0 0 0 0

11h1 földgáz tárolónak

11h2 földgáz szállítónak

11h3 földgáz elosztónak

11i kiegyensúlyozó gáz

11i1 FGSZ KP-ről

11j CEEGEX-ről

11k saját jogon eljáró felhasználónak

11l egyéb felhasználónak

11m Tárolón belüli értékesítés/átadás

11n egyéb értékesítés (nem felhasználóknak)

12 -magas inerttartalmú gázértékesítés (célvezetéken)

13 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS (13=13a+13b+13c+13d+13e+13f) 0 0 0 0 0

13a -Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 800, HABEREGDN1HHN)

13b -Osztrák-Magyar határon (Baumgarten, Backhaul)

13c -Horvát-Magyar határon (Drávaszerdahely, GEDRAVAS1HHN)

13d -Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECSANAD1HHN)

13e -Szerb-Magyar határon (Kiskundorozsma, KEKISKUD1HHN)

13f -Szlovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)

14 FÖLDALATTI TÁROLÓBA BESAJTOLT MOBILGÁZ***  (14=14a+14b) 0 0 0 0

14a -kereskedelmi tárolóba (14a=14a1+14a2) 0 0 0 0

14a1 MMBF Zrt.

14a2 Magyar Földgáztároló Zrt.

14b -biztonsági tárolóba készlet-visszapótlás

15 ZÁRÓKÉSZLET kereskedelmi tárolóban (15=1-2a+8e-11m+14a) 0 0 0 0

16 Értékesítés + tárolóba besajtolás (16=13+14+10) 0 0 0 0

17 Értékesítés + Tárolóba sajtolás és forrás közötti eltérés (pl.: Ellátói különbözet) (17=9-16) 0 0 0 0

A B C D E F

Sorszám Megnevezés
Földgáz 

mennyisége (em3 

288,15 K)

Földgáz 

mennyisége 

(em3 273,15 K)

Földgáz 

mennyisége (GJ) 

(NCV)

Földgáz 

mennyisége (MWh 

GCV 25/0)

Felhasználókok 

száma (darab)

Adott sorhoz tartozó 

pénzügyi érték 

(beszerzés, 

értékesítés) (eFt)

18 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁNKÉNT  (18=18a+18b) 0 0 0 0 0 0

18a Lakossági fogyasztóknak   (18a=18a1+18a2+18a3) 0 0 0 0 0 0

18a1 Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

18a2 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

18a3 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

18b Nem lakossági felhasználóknak   (18b=18b1+18b2+18b3+18b4) 0 0 0 0 0 0

18b1 20 m3/óra alatti felhasználók

18b2 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

18b3 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

18b4 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

        Földgázkereskedő földgázmérlege
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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



Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:

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.

11l

11n

18

"

A pénzügyi mennyiségek az adott sorhoz tartozó molekuladíjat tartalmazzák, a nagykereskedő árrésével együtt. Az allokációhoz tartozó pénzügyi értéket tüntessék fel.

A beszerzéseket a közvetlen, kereskedelmi forrás szerint kell megadni (azaz az Engedélyes saját importját, exportját, saját kitárolását, stb…)

A felhasználók számánál az ügyfeleik számát adják meg az adott kategóriában.

A felhasználók számát a beszámolási időszak utolsó napjára vonatkozóan adják meg.

Az adatlap tartalmilag nem egyezik meg a főkönyvi adatokból előállított adatlapok adattartalmával.

Azon kereskedők esetében, akik nem ellátási szerződés keretében szerzik be a földgázt, és rendelkeznek saját tulajdonú földgázzal az alábbiak szerint szükséges a tárolói készletekkel elszámolni:

Zárókészletként a fentiekben feltüntetetteknek megfelelően járjanak el. Ebben az esetben a Zárókészlet-nyitókészlet nem fog egyezni a készletváltozással, ezért kérjük, hogy ha tárolón belül kereskednek, akkor ennek tényét a megjegyzés mezőben tüntessék fel.

Kérjük, hogy erőművi enegdéllyel rendelkező társaságok esetén, az erőművi célra vásárolt földgáz mennyiségét ezen a soron tüntessék fel, továbbá az erőművet a 18. sor alábontásai között, a megfelelő mérőóra kapacitásnak megfelelően sorolják be, és a felhasznált 

mennyiséget ott is tüntessék fel.

Egyéb értékesítés: Bármilyen olyan értékesítés ami nem sorolható be más kategóriába. Kérjük, hogy amennyiben ezen a soron adnak meg adatot, adják meg a megjegyzés mezőben, hogy milyen tétel szerepel ezen a soron.

Kérjük, hogy azon felhasználókat is tüntessék fel a mérőóra nagyság szerinti bontásban, akik számára például a földgáz átadása az MGP-n történik.

a. az 1. sorban a saját tulajdonú földgáz készlet mennyiségét kell feltüntetni, a hónap első napján (havi nyitókészlet)

b. a 2. sorban és annak alábontásaiban e földgáz mennyiségből való kitárolást kell feltüntetni, abban az esetben is, ha nem a földgáz tulajdonosa végzi a kitárolást (nem a földgáz tulajdonosa a földgáz tárolói rendszer használója)

c. a 8e soron a tárolón belüli bármilyennemű további készletnövekedést szükséges feltüntetni (tárolón belüli kereskedés, más engedélyestől földgáz vásárlása a tárolón belül)

d. a 11m soron a tárolón belüli bármilyennemű további készletcsökkenést szükséges feltüntetni (tárolón belüli kereskedés, más engedélyesnek földgáz értékesítése a tárolón belül)

e. a 14. sorban a saját tulajdonú földgáz letárolást kell feltüntetni, abban az esetben is, ha nem a földgáz tulajdonosa végzi a betárolást (nem a földgáz tulajdonosa a földgáz tárolói rendszer használója)

f. a 15. sorban a saját tulajdonú földgáz készlet mennyisége kerül automatikusan kiszámításra (15 = 1-2+8e-11m+14)

Azon kereskedők estében akik ellátási szerződés keretében szerzik be a földgázt, abban az esetben a beszerzett földgázt a 8a soron tüntessék fel.

Amennyiben a tárolón belül más kereskedő számára értékesítenek földgázt, vagy vásárolnak, abban az esetben a vásárolt/értékesített mennyiséget a megfelelő sorban tüntessék fel (8a; 8b; 11d; 11e; 11f). Az értékesített/vásárolt mennyiséget ki- és betárolásként ne tüntessék 

fel.

A m3 ben megadott adatokat az ÜKSZ szerinti Gáztechnikai normál köbméterben (288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson 1 m3) kell megadni

Ahol másik partnert kell megnevezni (kereskedő, vagy korlátozott kereskedő), ott kérjük, hogy a cégjegyzék szerinti rövid nevet adják meg.

A 17. sorban ha szerepel adat, kérjük megindokolni, leírni a forrását az eltérésnek) (pl.: ellátói különbözet)

Észrevételek az egyes mezőkkel kapcsolatosan

Földgáz tárolás:

A földgáz mennyiségi adatokat a végleges allokált mennyiségek alapján kell megadni.

· 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.

Általános információk

* Amennyiben nem mint kereskedő vásárolja a földgázt, és azt értékesíti, hanem mint szállítási segéd átveszi a földgázt, és azt átadja a megfelelő félnek, kérjük akkor is tüntesse fel a szükséges adatokat a megfelelő sorokban.

http://www.mekh.hu/adattari-adatok-mertekegysegenek-meghatarozasa-es-atszamitasa/

· Amennyiben az adatok egyébként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!) idemásolhatók.

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

Az adattári táblázat kitöltését nagyban leegyszerűsíti, ha a webes felületen a Nyitott adatszolgáltatás megnyitását követően, a kitöltendő táblázatot Excel formátumba exportálják, majd az adatlap Excelben való kitöltését követően, az Excelt visszatöltik adatokkal. A webfelületen 

található „Letöltés Excelbe” gombhasználatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:
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