
Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

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

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

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

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

megadni. 

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

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

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

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

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

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott 

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

Az elosztók, a felhasználók vagy megbízottai által befizetett 

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

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

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

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

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

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

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási 

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - betáplálási 

és átadási pontok és a nemzetközi menetrend 

határmetszékenként

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

Villamos energia határon keresztül történő szállításával 

kapcsolatos adatok
V433 - v7 Havi Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-ig kell megadni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

csúcsidőben
V451C - v11 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek göngyölt 

bruttó villamosenergia-termelése és import-export forgalom
V451D - v11 Napi Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni. 

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

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

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és 

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

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek 

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

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői nettó 

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

        Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi nettó 

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

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

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

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

1. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelethez



Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - terven kívüli 

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

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások 

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

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

megadni. 

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

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

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

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

Hatályba lépő KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező 

termelők adatai
V480K - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

Hatályba lépő prémium támogatási szerződéssel rendelkező 

termelők adatai
V480PT - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők 

értékesítési adatai
V481K - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők 

értékesítési adatai
V481PT - v1 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők 

adatszolgáltatása -  A rendszerszintű koordinációba bevont 

termelő egységek bruttó teljesítőképesség adatai

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

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők 

adatszolgáltatása -  A rendszerszintű koordinációba bevont 

termelő egységek NETTÓ  (hálózatra kiadott) termelési adatai 

elszámolási mérési pontonként

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

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

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - FEL irányú igénybevétel piaci 

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

Rendszerszintű szolgáltatások - LE irányú igénybevétel piaci 

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

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási 

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

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási 

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



V400 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

1 Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)

2 Engedélyes rövid neve

3 Működési Engedély megnevezése (VET szerinti)

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

5 Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)

6 Engedélyes adószáma

7 Engedélyes cégjegyzékszáma

8 Engedélyes címe

9 irányítószám

10 település

11 utca, házszám

12 Engedélyes levelezési címe:

13 irányítószám

14 település

15 utca, házszám

16 Engedélyes központi telefonszáma

17 Vezető

18 családi neve

19 utóneve

20 beosztása

21 titulusa

22 telefonszáma

23 faxszáma

24 e-mail címe

25 Elsődleges kapcsolattartó

26 neve

27 beosztása

28 vezetékes telefonszáma

29 mobilszáma

30 faxszáma

31 e-mail címe

32 Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)

33 Engedélyes számlázási címe:

34 irányítószám

35 település
36 utca, házszám

Rendszerirányítói engedélyes törzsadatlapja

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

teljesítésének határideje:

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

38 cég pontos, teljes neve

39 cég levelezési címe 

40 irányítószám

41 település 

42 utca, házszám 

43 A kapcsolattartó 

44 családi neve

45 utóneve

46 beosztása

47 titulusa

48 vezetékes telefonszáma

49 mobilszáma

50 faxszáma
51 email címe

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

52 Ha van Igazgatóság Elnöke

53 családi neve

54 utóneve

55 beosztása

56 titulusa

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

58 levelezési címe 

59 irányítószám

60 település 
61 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

62 Ha van Felügyelőbizottság Elnöke

63 családi neve

64 utóneve

65 beosztása

66 titulusa

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

68 levelezési címe 

69 irányítószám

70 település 
71 utca, házszám 

Sorszám Megnevezés Adat

a b c

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

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



MEKH azonosítószáma: V401 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V401t - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



MEKH azonosítószáma: V402 - v3

gyakorisága: Éves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

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

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

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

kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

MÉRLEG Források (passzívák)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással
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Negyedéves

Elosztás

bevétel/ráfordítás

1 I. Értékesítés nettó árbevétele

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

3 I/2. Rendszerszintű szolgáltatások díja

4 I/3. Bevétel kiegyenlítő energia elszámolásból

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

6 I/5. Egyéb árbevétel

7 II. Aktivált saját teljesítmények

8 III. Anyagjellegű ráfordítások

9 III/1. Anyagköltség

10 ebből: átviteli hálózat veszteségének beszerzése

11 III/2. Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 ebből: átviteli hálózat karbantartása idegen kivitelezésben

13 távközlési szolgáltatások

14 átviteli célú hálózati elemek után továbbosztott díj

15 III/3. Egyéb szolgáltatások értéke

16 ebből: CBT/ITC befizetés

17 III/4. ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások értéke

18 ebből: rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (kapcsolt vállalkozásoktól)

19 rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állása (egyéb vállalkozásoktól)

20 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (kapcsolt vállalkozásoktól)

21 rendszerszintű szolgáltatások igénybe vétele (egyéb vállalkozásoktól)

22 átviteli hálózat veszteségének beszerzése

23 IV. Személyi jellegű ráfordítások

24 V. Értékcsökkenési leírás

25 VI. Egyéb bevételek

26 ebből: céltartalék felhasználása

27 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésből

28 értékvesztés visszaírása

29 VII. Egyéb ráfordítások

30 ebből: értékvesztések

31 kártérítés a hálózat hibája miatt

32 iparűzési adó

33 közműadó

34 egyéb adók

35 céltartalék képzés

36 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak értéke

37 selejtezés, terven felüli ÉCS

38 A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

39 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

40 ebből: kapott osztalék

41 árfolyamnyereség

42 kapott kamat

43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

44 ebből: árfolyamveszteség

45 fizetett kamat

46 B Pénzügyi műveletek eredményei

47 C. Adózás előtti eredmény

48 1 Kintlévőségek összesen, a negyedév végén

49 2 ebből: határidőn belüli

50 3 1-30 nap lejáratú

51 4 31-60 nap lejáratú

52 5 61-90 nap lejáratú

53 6 91-180 nap lejáratú

54 7 181-360 nap lejáratú

55 8 361 napon túli lejáratú és behajthatatlan

Kiegészítés

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Sorszám Megnevezés
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Féléves

 megnevezése ország értéke aránya

1 Állami tulajdon eFt %

2 Települési önkormányzati tulajdon eFt %

3
eFt %

eFt %

4 egyéb eFt %

5
eFt %

eFt %

6 egyéb eFt %

7 eFt %

eFt %

8 egyéb eFt %

9 eFt %
10 eFt %

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

az összes jegyzett tőke értékével.

Az adatokat ezer Ft-ban kifejezve kell megadni!

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdon-megoszlás

teljesítésének határideje:

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

Sorszám
Tulajdonos Jegyzett tőke

Magyarországon bejegyzett, magyar többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Magyarországon bejegyzett, külföldi többségi tulajdonban lévő befektetők összesen

Külföldi befektetők összesen

Az adatszolgáltatás vonatkozó időpontjában nem bejegyzett részvények

Jegyzett tőke összesen 

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

Tulajdon-megoszlás
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

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

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

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

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

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

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

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

csak egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.

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

Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



MEKH azonosítószáma: V406 - v1

gyakorisága: Éves

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Megnevezés Mennyiség

ezer Ft

Osztalék mértéke*

ebből: adózott eredményből

korábbi évek felhalmozott eredménytartalékából

Kitöltési útmutató

*Amit a társaság erre jogosult szerve eldöntött, megszavazott.

Egy adott évre vonatkozó űrlap esetében az adott évre vonatkozó éves 

beszámolóban szereplő osztalék mennyiségét kell szerepeltetni.

Osztalék fizetés
Az adatszolgáltatás

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

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

Sorszám Megnevezés Aktuális havi adatok

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

2    ebből: 750 kV-on betáplált

3             400 kV-on betáplált

4             220 kV-on betáplált

5             132 kV-on betáplált*

6             132 kV alatti feszültségszinten betáplált*

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

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

9 Határkeresztezéseken az átviteli hálózatba betáplált villamos energia összesen

10 Egyéb csatlakozási ponton az átviteli hálózatba betáplált villamos energia összesen

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

12    ebből: 750 kV-on kiadott

13             400 kV-on kiadott

14             220 kV-on kiadott

15             132 kV-on kiadott*

16             132 kV alatti feszültségszinten kiadott*

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

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

19             NKM Áramhálózati Kft. hálózatába kiadott (szaldó érték)

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

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

22             ÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózatába kiadott (szaldó érték)

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

24 Felhasználóknak átviteli hálózatból kiadott villamos energia összesen

25 Az átviteli hálózatból villamosenergia-termelőknek kiadott villamos energia összesen

26    ebből: Az átviteli hálózatból kiserőműveknek kiadott villamos energia összesen

27 Határkeresztezéseken az átviteli hálózatból kiadott villamos energia összesen

28 Átviteli hálózati veszteség

29             ebből: átviteli rendszerirányító saját felhasználása összesen

Kitöltési útmutató

Az űrlapon szereplő adatokat kWh-ban kell megadni.

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

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

tárolók által az átviteli hálózatra kiadott villamos energia mennyisége.

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

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

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

különbsége. 

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

tárolók számára az átviteli hálózatból kiadott villamos energia mennyisége.

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

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

mennyisége.

28: Lásd bővebben: MAVIR Üzemi Szabályzat 10.2 rész.

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

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

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

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

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

teljesítésének határideje:

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

Villamos energia szállítás átviteli hálózaton

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V412 - v2

Éves

Sorszám Nemzetgazdasági ágak* Nemzetgazdasági ágak
Mennyiség 

(MWh)

Fogyasztók 

száma (db)

1
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

A

2 Bányászat, kőfejtés B

3 Feldolgozóipar C

4
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás
D

5
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, -kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződés-

mentesítés, egyéb hulladékkezelés

E

6 Építőipar F

7 Kereskedelem, gépjárműjavítás G

8 Szállítás, raktározás H

9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás I

10 Információ, kommunikáció J

11 Pénzügyi, biztosítási tevékenység K

12 Ingatlanügyletek L

13
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

M

14
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység
N

15
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás
O

16 Oktatás P

17 Humán-egészségügyi, szociális ellátás Q

18 Művészet,szórakoztatás, szabad idő R

19 Egyéb szolgáltatás S

20 Területen kívüli szervezetek U

21 Lakossági fogyasztók**

22 Egyéb fogyasztók

23
Felhasználóknak átadott összes villamos 

energia***

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

villamosenergia összesen" elnevezésű sorának értékével.

teljesítésének határideje:

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

Kitöltési útmutató

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

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

átadott mennyiséget kell megadni.

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

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott villamos energia ágazati bontása

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Elosztóhálózatra történő 

betáplálás / vételezés 

átviteli hálózatból

Átviteli díj összesen 

(peremországi nélkül)

Peremországi be- és 

kiszállítás mennyisége

Peremországi be- és 

kiszállítás után fizetett 

átviteli díjból eredő bevétel

Átviteli díj többlet bevétel Átviteli díj visszaosztás

MWh eFt MWh eFt eFt eFt

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A Céginformációs Szolgálat nyilvántartása 

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

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nem nagyobb

Átviteli hálózatra csatlakozó fogyasztó, 132 kV-nál nagyobb

Összesen

teljesítésének határideje:

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

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Adott hónap

1 E.ON ÉDÁSZ Zrt.

2 ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3 E.ON DÉDÁSZ Zrt.

4

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (A Céginformációs Szolgálat 

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

5 ELMŰ Hálózati Kft.

6 E.ON TITÁSZ Zrt.

7 MOL Nyrt.

8 AUDI Kft.

9 Összesen

teljesítésének határideje:

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

Nettó villamosenergia-fogyasztás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév bázisév növekedés csökkenés átsorolás tárgyév

1 Nagyfeszültségű szabadvezeték- és kábelvezeték összesen

2 Nagyfeszültségű szabadvezeték összesen

3 ebből:750 kV szabadvezeték

4 400 kV szabadvezeték

5 220 kV szabadvezeték

6 132 kV szabadvezeték*

7 Nagyfeszültségű  kábelvezeték összesen

8 ebből:132 kV kábelvezeték*

9 Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

10 Középfeszültségű szabadvezeték összesen

11 ebből:35 kV szabadvezeték

12 20 kV szabadvezeték

13 10 kV szabadvezeték

14 10-1 kV szabadvezeték

15 Középfeszültségű  kábelvezeték összesen

16 ebből:35 kV kábelvezeték

17 30 kV kábelvezeték

18 20 kV kábelvezeték

19 10 kV kábelvezeték

20 10-1 kV kábelvezeték

21 Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen

22 Kisfeszültségű szabadvezeték

23 ebből: 0,4 kV szabadvezeték

24 0,4 kV önálló közvilágítási szabadvezeték

25 Kisfeszültségű kábelvezeték

26 ebből:0,4 kV kábelvezeték

27 0,4 kV önálló közvilágítási kábelvezeték

28 Szabad és kábelvezeték összesen

29 Szabadvezeték összesen

30 Kábelvezeték összesen

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

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

Szabályzatban - az európai sztenderdeknek való megfelelés 

érdekében - átnevezte ezt a feszültségszintet. Az adott sor 

adattartalma (fizikai értelemben) nem változott.

Fogalmak

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, 

földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

Vezetékhossz: nyomvonalhossz, vagy azonos nyomvonalban 

elhelyezett több rendszerű szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos 

távvezeték, földkábel) esetén minden egyes rendszerének 

középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

teljesítésének határideje:

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

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

Sorszám Megnevezés
Nyomvonalhossz Vezetékhossz

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

Sorszám Megnevezés
Hálózat hossz az év 

végén (km)

1 Nagyfeszültségű hálózat

2 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

3 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

4 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

5 Középfeszültségű hálózat

6 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

7 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

8 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

9 Kisfeszültségű hálózat

10 Üzemeltetett, saját tulajdonban lévő hálózat

11 Üzemeltetett, más társaság tulajdonban lévő hálózat

12 Saját tulajdonban lévő, más társaság által üzemeltetett hálózat

Az űrlapon nyomvonalhossz adatokat kell megadni.

Nyomvonalhossz: szabad- vagy szigetelt vezeték (villamos távvezeték, 

földkábel) középvonalára vonatkoztatott függőleges vetület hossza.

teljesítésének határideje:

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

Villamos-hálózatok  év végi nyomvonal-hossza (B)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Sorszám Beruházások*
Aktuális jelentési évre 

vonatkozó adatok (eFt)

1 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű hálózati beruházások összesen

2 Engedélyesi forrás összesen

3    ebből: saját forrás

4                  bankhitel

5 Nem engedélyesi források összesen**

6    ebből: rendszerhasználói befizetés***

7                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

8                  egyéb

9 Tárgyévben befejezett (aktivált) hálózati beruházások  összesen

10 Engedélyesi forrás összesen

11    ebből: saját forrás

12                  bankhitel

13 Nem engedélyesi források összesen**

14    ebből: rendszerhasználói befizetés***

15                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

16                  egyéb

17 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű rendszerirányítási beruházások összesen

18 Engedélyesi forrás összesen

19    ebből: saját forrás

20                  bankhitel

21 Nem engedélyesi források összesen**

22    ebből: rendszerhasználói befizetés***

23                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

24                  egyéb

25 Tárgyévben befejezett (aktivált) rendszerirányítási beruházások összesen

26 Engedélyesi forrás összesen

27    ebből: saját forrás

28                  bankhitel

29 Nem engedélyesi források összesen**

30    ebből: rendszerhasználói befizetés***

31                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

32                  egyéb

33 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházások összesen

34 Engedélyesi forrás összesen

35    ebből: saját forrás

36                  bankhitel

37 Nem engedélyesi források összesen**

38    ebből: rendszerhasználói befizetés***

39                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

40                  egyéb

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

42 Engedélyesi forrás összesen

43    ebből: saját forrás

44                  bankhitel

45 Nem engedélyesi források összesen**

46    ebből: rendszerhasználói befizetés***

47                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

48                  egyéb

49 Tárgyévben megkezdett kivitelezésű egyéb beruházások összesen

50 Engedélyesi forrás összesen

51    ebből: saját forrás

52                  bankhitel

53 Nem engedélyesi források összesen**

54    ebből: rendszerhasználói befizetés***

55                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

56                  egyéb

57 Tárgyévben befejezett (aktivált) egyéb beruházások összesen

58 Engedélyesi forrás összesen

59    ebből: saját forrás

60                  bankhitel

61 Nem engedélyesi források összesen**

62    ebből: rendszerhasználói befizetés***

63                      ebből: lakossági fogyasztók befizetései

64                  egyéb

Egyéb beruházás

Kitöltési útmutató

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

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

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

Átviteli- és rendszerirányítási informatikai beruházás

Beruházások

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Hálózati beruházás

Rendszerirányítási beruházás
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Éves

Sorszám db MVA

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

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

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

megadni.

Beépített transzformátorok

December 31-én üzemben lévő transzformátorok

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

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Éves

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

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

Erőművek okozta fogyasztáskiesés

Erőművi üzemzavarokból fakadó kiesések.

Nagyfeszültségű átviteli hálózat

A MAVIR hatáskörébe tartozó >120kV-os hálózat.

Középfeszültségű átviteli hálózat

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

teljesítésének határideje:

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

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

energia

Kiesés a szállított villamos 

energia 0/00-ében

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

A villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok 
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

export 

(kWh)

import 

(kWh)

Ukrajna Románia Szerbia

A sorok száma bővül az órák számával.

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

Horvátország Szlovénia

teljesítésének határideje:

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

Sorkód
Elszámolási mérési 

időintervallum 

Ausztria Szlovákia

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

export 

menetrend 

(kWh)

import 

menetrend 

(kWh)

Ukrajna Románia Szerbia

A sorok száma bővül az órák számával.

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

Horvátország Szlovénia

teljesítésének határideje:

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

Sorkód
Elszámolási mérési 

időintervallum 

Ausztria Szlovákia

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

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

1 egyeztetett beszállítás

2 Szabolcsbáka-Zapad 750 KV

3 Szabolcsbáka-Munkács 400 KV

4 Tiszalök-Munkács 220 KV

5 Kisvárda-Munkács 220 KV

6 Ukrán mért összesen

7 import áramlás eltérés

8 egyeztetett beszállítás

9 Göd-Léva 400 KV

10 Győr-Gabcsikovo 400 KV

11 Szlovák mért összesen

12 import áramlás eltérés

13 egyeztetett beszállítás

14 Sándorfalva-Arad 400 KV

15 Békéscsaba-Nagyvárad 400 KV

16 Román mért összesen

17 import áramlás eltérés

18 egyeztetett beszállítás

19 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

20 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

21 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

22 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

23 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

24 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

25 Horvát mért összesen

26 import áramlás eltérés

27 egyeztetett beszállítás

28 Sándorfalva-Szabadka 400 KV

29 Szerb mért összesen

30 import áramlás eltérés

31 egyeztetett beszállítás

32 Győr-Zurndorf 400 KV

33 Győr-Bécs 220 220 KV

34 Győr-Neusiedl 220 KV

35 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

36 Osztrák mért összesen

37 import áramlás eltérés

teljesítésének határideje:

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

Az országba szállított villamos energia menetrendi és mért adatok

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék

Osztrák metszék

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

Villamos energia határon keresztül történő szállításával kapcsolatos adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Sorszám Megnevezés Feszültségszint Adott hónap

38 egyeztetett kiszállítás

39 Szabolcsbáka-Zapad 750 KV

40 Szabolcsbáka-Munkács 400 KV

41 Tiszalök-Munkács 220 KV

42 Kisvárda-Munkács 220 KV

43 Ukrán mért összesen

44 export áramlás eltérés

45 egyeztetett kiszállítás

46 Göd-Léva 400 KV

47 Győr-Gabcsikovo 400 KV

48 Szlovák mért összesen

49 export áramlás eltérés

50 egyeztetett kiszállítás

51 Sándorfalva-Arad 400 KV

52 Békéscsaba-Nagyvárad 400 KV

53 Román mért összesen

54 export áramlás eltérés

55 egyeztetett kiszállítás

56 Lenti-Nedeljanec 132 KV*

57 Siklós-Donji Miholjac 132 KV*

58 Hévíz-Zerjavinec I. 400 KV

59 Hévíz-Zerjavinec II. 400 KV

60 Pécs-Ernestinovo I. 400 KV

61 Pécs-Ernestinovo II. 400 KV

62 Horvát mért összesen

63 export áramlás eltérés

64 egyeztetett kiszállítás

65 Sándorfalva-Szabadka 400 KV

66 Szerb mért összesen

67 export áramlás eltérés

68 egyeztetett kiszállítás

69 Győr-Zurndorf 400 KV

70 Győr-Bécs 220 220 KV

71 Győr-Neusiedl 220 KV

72 Szombathely-Sarasdorf 400 KV

73 Osztrák mért összesen

74 export áramlás eltérés

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

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

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

változott.

Osztrák metszék

(összesen és határ betáplálási pontonként)

Ukrán metszék

Szlovák metszék

Román metszék

Horvát metszék

Szerb metszék

Az országból kiszállított villamos energia menetrendi és mért adatok
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Napi

Üzleti nap

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

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

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

teljesítésének határideje:

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

HU - > UA határmetszék (Adatlap HUUA)

UA - > HU határmetszék (Adatlap UAHU)

Kitöltési útmutató

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

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Határmetszék Piac Termék Árazási eljárás Pénznem Üzleti intervallum
TTC 

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

ATC 

(MW)
Ajánlatbeadás határideje

Igényelt érték 

(MW)

Kiosztott kapacitásjog 

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

Elszámoló ár 

(EUR/MW)
Bevétel (EUR)

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

teljesítésének határideje:

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

Átviteli kapacitás-aukció összesítő - Havi aukció

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

Teljeskörű engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Korlátozott engedéllyel rendelkező 

mérlegkör felelősök által bejelentett menetrendek

Nemzetközi kisegítések 

(nem kereskedelmi célú szállítások)

Összesen

* APG->MAVIR iránybam bejelentett menetrendek összege.

** MAVIR->APG irányban bejelentett menetrendek összege.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

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

Kitöltési útmutató

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

        Határkeresztező forgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



MEKH azonosítószáma: V437 - v2

gyakorisága: Havi

jogcíme:

teljesítésének határideje:

Aktuális hónap 

(EUR)

Befizetés

Bevétel
Szaldó

ITC elszámolás

Az adatszolgáltatás

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

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



Az adatszolgáltatás

V4XX-v1

Napi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az egyes mezők értékkészlete:

Metszék: Horvát; Osztrák; Román

Típus: Import; Export

HUPX ID mérlegkör határkeresztező menetrendjei

A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Kitöltési útmutató:

TípusMetszék 

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

Metszék Típus

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:



V440A - v2

Havi

Sorszám
1 Mennyiség MWh

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

*A villamosenergia-iparban fennálló eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető 

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

befizetésének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség

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

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

kapcsolatos pénzmozgások

teljesítésének határideje:

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

1. TÁBLÁZAT*

Villamosenergia-vásárlási kedvezmény**

Kitöltési útmutató

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

Villamosenergia-ipari adatok (A)

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V440B - v2

Havi

Sorszám

1

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

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

2

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

ig NKM Áramszolgáltató Zrt.)

3 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

4 Összesen

5

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

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

6

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

ig NKM Áramszolgáltató Zrt.)

7 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

8 Összesen

Kitöltési útmutató

**Az egyetemes szolgáltatóknak való kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek

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

pont/ fedezetéül szolgáló pénzeszközökkel kapcsolatos kifizetések részletezése

teljesítésének határideje:

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

2. TÁBLÁZAT*

Kifizetés alapjául szolgáló mennyiségek**

Kifizetés az egyetemes szolgáltatóknak

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

Villamosenergia-ipari adatok (B)
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V451A - v4

Napi

Sorszám
Elszámolási mérési 

időintervallum

Bruttó MAVIR 

rendszerterhelés becslés 

(MW)

Bruttó terv rendszerterhelés (Piaci 

bruttó "rendszertermelés")  (MW)

Nettó terv 

rendszerterhelés  

(MW)

Nettó terv 

rendszertermelés  

(MW)

Hitelesített bruttó tény 

rendszerterhelés (MW)

Nettó tény rendszerterhelés (Piaci 

tény "rendszertermelés") (MW)

Piaci fogyasztók 

(tény) (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

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

Bruttó, nettó, terv és tény rendszerterhelések

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V451B - v1

Napi

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum Frekvencia (Hz)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Frekvencia adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V451C - v11

Napi

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Hazai erőművek összesen

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Egység neve

Bruttó TIT terv 

a MAVIR által becsült csúcs 

időben

Bruttó üzemirányítási tény 

mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Önfogyasztás

MW MW MW

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk

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

teljesítésének határideje:

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

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Kombinált ciklusú erőművek

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Import Export
Terv a MAVIR által 

becsült csúcs időben

Tény mérés a bruttó tény 

csúcs idei rendszerterhelés alapján

Kompenzáció

Szabolcsbáka-Zapad

Szabolcsbáka-Munkács

Tiszalök-Munkács

Kisvárda-Munkács

Ukrán szaldó

Göd-Léva

Győr-Gabcikovo

Szlovák szaldó

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román szaldó

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát szaldó

Sándorfalva-Szabadka

Szerb szaldó

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely-Zurndorf

Osztrák szaldó

Horvát-Lenti (Lenti-Nedelj.)

Horvát-Siklós (Siklós-Donji Miholj.)

Import - Export szaldó összesen:

Hazai erőművek + import-export szaldó:

Kitöltési útmutató

Az "Adatlap A"-n az egyes blokkokban a sorok száma tetszőlegesen bővíthető.



V451D - v11

Napi

Napi termelt energia Kumulált havi termelt energia Kumulált éves termelt energia

MWh MWh MWh

Hazai erőművek összesen

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

MWh MWh MWh

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

MWh MWh MWh

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

MWh MWh MWh

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

MWh MWh MWh

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

MWh MWh MWh

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

MWh MWh MWh

Gázturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

Kombinált ciklusú erőművek

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő szabályzóközpontok és kiserőművek (Gázturbinák, gázmotorok)

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőművek

Alkooperációk

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

teljesítésének határideje:

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

Gőzturbinák (nem tartalmazza a szabályozó központok adatait)

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Napi Havi kumulált Éves kumulált

Kompenzáció

Ukrán szaldó  terv

Szlovák szaldó terv

Román szaldó terv

Horvát szaldó terv

Szerb szaldó terv

Osztrák szaldó terv

Párhuzamosan működő ve. forgalom terv összesen

Horvát-Siklós  terv

Horvát-Lenti terv

NEM Párhuzamosan működő ve. forgalom terv összesen

Import-Export terv összesen

Szabolcsbáka-Zapad

Szabolcsbáka-Munkács

Tiszalök-Munkács

Kisvárda-Munkács

Ukrán tény összes

Göd-Léva

Győr-Gabcsikovo

Szlovák tény összes

Sándorfalva-Arad

Békéscsaba-Nadab

Román tény összes

Hévíz-Zerj 1

Hévíz-Zerj 2

Pécs-Ernestinovo 1

Pécs-Ernestinovo 2

Horvát tény összes

Sándorfalva-Szabadka

Szerb tény összes

Győr-Zurndorf

Győr-Bécs

Győr-Neusiedl

Szombathely - Zurndorf

Osztrák tény összes

Párhuzamosan működő ve. forgalom tény összesen

Horvát- Siklós tény összes

Horvát - Lenti tény összes

NEM Párhuzamosan működő ve. forgalom tény összesen

Import-Export tény összesen

Import Export terv/tény

Rendszer összes (Hazai termelés + Import Export) tény

Az erőművek esetében sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Nem Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom tény

Kitöltési útmutató

Import-Export tény

Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom tény

Import-Export terv

Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom terv

Nem Párhuzamosan működő villamos-energia forgalom terv



V451E - v2

Napi

Sorszám Elszámolási mérési időintervallum
Paksi Atomerőmű 

visszaterhelésének mértéke (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

A Paksi Atomerőmű visszaterhelései

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V451F - v3

Napi

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

Albertirsa (400 kV) 380-420

Békéscsaba (400/132 kV) 380-420

Bicske Dél (400/132 kV) 380-420

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

Göd (400/220/132 kV) 380-420

Gönyű (400 kV) 380-420

Győr (400/220/132 kV) 380-420

Hévíz (400/132 kV) 380-420

Józsa (400/132 kV) 380-420

Kerepes (400/132 kV) 380-420

Kisvárda (400/132 kV) 380-420

Litér (400/132 kV) 380-420

Martonvásár (400/220 kV) 380-420

Paks (400/132 kV) 380-420

Pécs (400/132 kV) 380-420

Perkáta (400/132 kV) 380-420

Sajóivánka (400/132 kV) 380-420

Sajószöged (400/220/132 kV) 380-420

Sándorfalva (400/132 kV) 380-420

Szabolcsbáka (750/400 kV) 380-420

Szigetcsép (400/132 kV) 380-420

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

Szombathely (400/132 kV) 380-420

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

teljesítésének határideje:

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

Az átviteli hálózat jellemző feszültségértékei

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V451G - v1

Napi

Dátum Időpont

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és visszajövetelek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Esemény időpontja
Hely / Berendezés + Esemény



V451H - v1

Napi

Dátum Időpont

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek kikapcsolások és 

visszajövetelek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Esemény időpontja
Hely / Berendezés + Esemény



Az adatszolgáltatás

V453A - v1

Napi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B

C

D

E

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői nettó menetrendi adatok

Kombinált ciklusú erőmű

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő 

szabályzóközpontok és kiserőművek

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőmű

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

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

teljesítésének határideje:

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Típuskódolás

Gőzturbina

Gázturbina



Az adatszolgáltatás

V453B - v1

Napi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B

C

D

E

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

        Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi nettó mérési adatok

Kombinált ciklusú erőmű

Rendszerirányítói koordinációban résztvevő 

szabályzóközpontok és kiserőművek

Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőmű

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

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

teljesítésének határideje:

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Típuskódolás

Gőzturbina

Gázturbina



V453C - v1

Napi

Sorszám
Elszámolási mérési időintervallum 

kezdete/vége
Nettó szumma hazai termelői menetrendi adatok Mértékegység

MW

teljesítésének határideje:

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

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Szumma hazai termelői nettó menetrendi adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V453D - v1

Napi

Sorszám
Elszámolási mérési időintervallum 

kezdete/vége

Nettó szumma hazai termelői mérési 

adatok

50 MW-nál kisebb Nettó szumma hazai termelői mérési 

adatok
Mértékegység

kWh

teljesítésének határideje:

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

* A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Szumma hazai termelői nettó mérési adatok

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V454 - v1

Napi

Kód Elszámolási mérési időintervallum Terven kívüli energia* (kWh)

teljesítésének határideje:

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

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

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

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai - terven kívüli energia elszámolása

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V455A - v1

Napi

Sorszám

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

FCR (Primer) 

Fel - Előírt 

mennyiség (MW)

FCR (Primer) 

Fel - Lekötött 

tartalék (MW)

FCR (Primer) 

Fel - Nem lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Előírt 

menyiség (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) 

Fel - Nem lekötött 

tartalék (MW)

mFRR (Tercier)   

Fel - Előírt 

menyiség (MW)

mFRR (Tercier)   Fel - 

Lekötött tartalék 

(MW)

mFRR (Tercier)   Fel - 

Nem lekötött 

tartalék (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

* A sorok száma bővül az órák számával.

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V455B - v1

Napi

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

mennyisége 

(kWh)
díja (HUF)

mennyisége 

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

** A sorok száma bővül a negyedórák számával.

Nemzetközi kisegítő import 
Felszabályozási kiegyenlítő 

energia ára (HUF/kWh)

Üzemzavari taratlék energia GCC felszabályozási energia
Nettó rendszer 

állapot

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Kód
Elszámolási mérési 

időintervallum

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

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

Felszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartalékigénybevételek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V456A - v1

Napi

Sorszám

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

FCR (Primer) 

Le - Előírt mennyiség 

(MW)

FCR (Primer) 

Le - Lekötött 

tartalék (MW)

FCR (Primer) 

Le - Nem lekötött 

tartalék (MW)

aFRR (Szekunder) Le 

- Előírt menyiség

(MW)

aFRR (Szekunder) Le 

- Lekötött tartalék

(MW)

aFRR (Szekunder) 

Le - Nem lekötött 

tartalék (MW)

mFRR (Tercier)  

Le - Előírt 

menyiség (MW)

mFRR (Tercier)   Le - 

Lekötött tartalék 

(MW)

mFRR (Tercier)   Le - 

Nem lekötött 

tartalék (MW)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat naponta a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

* A sorok száma bővül az órák számával.

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V456B - v1

Napi

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

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

** A sorok száma bővül a negyedórák számával.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Sorszám
Elszámolási mérési 

időintervallum

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

Nemzetközi kisegítő import szabályozási célból
Leszabályozási kiegyenlítő 

energia ára (HUF/kWh)

GCC leszabályozási energia

Nettó rendszer állapot

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

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

Leszabályozási adatok - Rendszerszintű Szolgáltatások Tartalékigénybevételek

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma: V457 - v1

gyakorisága: Negyedéves

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Akkreditációs eljárások

Partner
Szabályozási 

egység

Akkreditáció 

típusa

Megállapodás 

megkötésének ideje

Akkreditáció 

elvégzésének 

határideje

Jelenlegi 

státusz
Eredmény Megjegyzés

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Akkreditációs eljárások

Lezárt és folyamatban lévő akkreditációs eljárások



V461 - v5

Napi

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

MW MW MW MW MW MW MW MW

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

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

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

Hideg tartalék Forgó tartalék
VER Bruttó csúcs tény 

rendszerterhelés
Tény Csúcs-időpontja Frekvencia a csúcs idején

Napi csúcs kihasználási 

óraszám

 Bruttó Fogyasztói 

csúcs igény 

MAVIR által 

becsült

MAVIR által becsült  

Bruttó Fogyasztói 

csúcs igény időpontja 

Fogyasztói csúcs igény 

mérlegkörök bejelentése 

alapján

Fogyasztói korlátozás 

csúcsidőben

Ténylegesen igénybevehető 

teljesítőképesség
Import Teljesítmény

Ténylegesen igénybevehető 

teljesítőképesség és import 

teljesítmény

VER minimális tény 

bruttó 

rendszerterhelése

VER minimális tény bruttó 

rendszerterhelésének 

időpontja

Korrekció (50 Hz-re)

Rendelkezésre álló változó 

teljesítőképesség

Tervszerű 

megelőző 

karbantartás

Igénybevehető 

teljesítőképesség tény
Kényszerkiesés

Egyéb teljesítőképesség 

változás

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni. 

Névleges bejáratási próba és 

beépített teljesítőképesség

Névleges 

bejáratási próba

Beépített 

teljesítőképesség

Állandó jellegű 

teljesítőképesség hiányok

Rendelkezésre álló állandó 

teljesítőképesség

Hőszolgáltatás miatti változó 

teljesítmény hiány

Időjárás miatti változó 

teljesítmény hiány
Tényleges bejáratási próba

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

VER napi teljesítőképesség adatai 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



V463 - v1

Havi

Sorszám Megnevezés Adott hónap adatai (GWh)

1 Fogyasztás összesen

2 Átviteli hálózati veszteség

3 Elosztó hálózati veszteség

4 Erőművi segédüzemi fogyasztás

5 Fogyasztás összesen bruttó

6 Kiserőművek kiadott összesen

7 Erőművi blokk kiadott összesen

8 Nemzetközi behozatali szaldó összesen

9 Forrás összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 6+7+8

teljesítésének határideje:

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

Elszámolási Mérési adatok alapján a mérlegköri kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált fogyasztás

Elszámolási Mérési adatok alapján a Mért átviteli hálózati veszteség

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

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

kiegyenlítésének szaldóját  (Üzemi szabályzat 6.7.14 (I)).

Elszámolási Mérési adatok alapján az Átviteli Rendszerirányító hatáskörébe tartozó erőművek mérlegköri 

kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált vételezése.

1+2+3+4

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

számításhoz felhasznált nettó termelése.

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

szaldó mérést és saját célra termelők szaldó mérését is.

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

kiegyenlítő energia számításhoz felhasznált nettó termelése.

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

kitáplálások szaldója.

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

Havi nettó rendszermérleg

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Napi

Kód

Elszámolási 

mérési 

időintervallum

Mérlegkör a

zonosító

Mérlegkör 

megnevezése

Mérlegkör 

 felelős neve

Export 

menetrend (E) 

(MWh)

Import 

menetrend (I) 

(MWh)

Forgalom más 

mérlegkör 

felé (SZki) 

(MWh)

Forgalom más 

mérlegkörtől 

(SZbe) (MWh)

Teljes mért 

fogyasztás 

(Ftény)  

(MWh)

Teljes 

tervezett 

fogyasztás 

(Fmen)  

(MWh)

Teljes tervezett 

termelés 

(T50men) 

(MWh)

Mért kiserőművi 

termelés 

(T50tény) (MWh)

Mért 

nagyerőműv

i termelés 

(T50tény) 

(MWh)

Utasított 

termelés 

csökkentés 

(UTcsök) 

(MWh)

Utasított 

termelés 

növelés 

(UTnöv) 

(MWh)

Utasított 

fogyasztás 

növelés 

(UFnöv) (MWh)

Utasított 

fogyasztás 

csökkentés 

(UFcsök) 

(MWh)

Szekunder 

felszabályozás 

(USZnöv) 

(MWh)

Szekunder 

leszabályozás 

(USZcsök) 

(MWh)

Kiegyenlítő 

energia fel-

irányba 

(MWh)

Kiegyenlítő 

energia le-

irányba 

(MWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

Elszámolási időszak összesen :

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

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

Mérlegkörök elszámolásai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

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

(MWh)

Forgalom más mérlegkör felé (SZki) 

(MWh)

Forgalom más mérlegkörtől (SZbe) 

(MWh)

Teljes mért fogyasztás 

(Ftény ) (MWh)

Teljes tervezett fogyasztás 

(Fmen) (MWh)

Teljes tervezett termelés 

(T50men) (MWh)

Mért kiserőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Mért nagyerőművi termelés 

(T50tény) (MWh)

Utasított termelés csökkentés 

(UTcsök) (MWh)

Utasított termelés növelés 

(UTnöv) (MWh)

Utasított fogyasztás n

övelés (UFnöv) 

(MWh)

Utasított fogyasztás csökkentés 

(UFcsök) (MWh)

Szekunder felszabályozás 

(USZnöv) (MWh)

Szekunder leszabályozás 

(USZcsök) (MWh)

Kiegyenlítő energia fel-irányba 

(MWh)

Kiegyenlítő energia le-

irányba (MWh)

teljesítésének határideje:

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

Összesen

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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

Mérlegkörönkénti villamosenergiaforgalom

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Termelő 

megnevezése

Erőmű 

megnevezése

Elszámolási 

méréspont 

azonosító

Telephely KÁT azonosító
Eredeti határozat 

száma

Utolsó módosító 

határozat száma

Jogosultság 

(Új/Átvett)

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

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

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

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

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

Elszámolási méréspont azonosító - A gépegység(ek)re vonatkozó mérési hely MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott azonosítója.

Telephely - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyének címe Irányítószám/Település/Közterület/Hrsz bontásban.

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Termelő 

megnevezése

Erőmű 

megnevezése

Elszámolási 

méréspont 

azonosító

Telephely PT azonosító
Eredeti határozat 

száma

Utolsó módosító 

határozat száma

Jogosultság 

(Új/Átvett)

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

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

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

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

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

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

Elszámolási méréspont azonosító - A gépegység(ek)re vonatkozó mérési hely MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott azonosítója.

Telephely - Az erőművi gépegység(ek) MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott telephelyének címe Irányítószám/Település/Közterület/Hrsz bontásban.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Hatályba lépő prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvételi 

egységár

Átvett 

mennyiség

Átvett 

mennyiség 

értéke

Átvett mennyiség értéke - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszakban elszámolt mennyiségének nettó ellenértéke.

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

Átvételi egységár - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszaki nettó egységára.

Átvett mennyiség - A mérési ponton regisztrált villamos energia csúcs-/völgy-/mélyvölgy időszakban elszámolt mennyisége.

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

Elszámolási méréspont azonosító - A gépegység(ek)re vonatkozó mérési hely MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott azonosítója.

Telephely - Az erőművi gépegység(ek) MEKH által kiadott engedélyben feltüntetett telephelyének címe Irányítószám/Település/Közterület/Hrsz bontásban.

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

Völgyidőszak Mélyvölgyidőszak

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni

Termelő 

megnevezése

Elszámolási 

méréspont 

azonosító

Telephely
KÁT 

azonosító

Kötelező 

átvétel 

alapja

Csúcsidőszak

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

KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

Termelő 

megnevezése

Elszámolási 

méréspont 

azonosító

Telephely
PT 

azonosító

Támogatás 

jogszabályi 

alapja

Támogatott 

ár

Piaci 

referencia 

ár

Prémium 

mértéke

Támogatott 

mennyiség

Kifizetett 

támogatás

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

Támogatás alapja - A támogatás jogalapját rögzítő jogszabályi hivatkozás.

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

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

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

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

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

Elszámolási méréspont azonosító - A gépegység(ek)re vonatkozó mérési hely MAVIR MKP rendszerében nyilvántartott azonosítója.

Telephely - Az erőművi gépegység(ek) MEKH által kiadott engedélyben feltüntetett telephelyének címe Irányítószám/Település/Közterület/Hrsz bontásban.

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

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Erőművi gépegységnév (MEKH Határozat alapján)

Erőművi gépegység 

elszámolási méréspont 

azonosítója

Erőművi gépegység bruttó 

beépített teljesítő képessége 

(BT) (MW)

Besorolás**

Kitöltési útmutató

*A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

** Pl.: Önálló erőmű/kdsz/szabályozó központ.

A V483A űrlap tartalma 2017. januártól  csak azokat a Rendszerszintű koordinációba 

bevont gépegységeket tartalmazza, amelyek rendelkeznek MEKH által kiadott 

engedéllyel vagy KÁT kvótahatározattal és megkezdték a hálózatra a termelésüket. 

Az adatszolgáltatás tartalmazza azt is, hogy egy adott gépegység melyik erőmű, 

szabályozási központ vagy elosztó hálózati engedélyeshez tartozik, mely havonta 

aktualizálódik. 

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10-ig kell megadni

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők adatszolgáltatása* -  A rendszerszintű koordinációba bevont termelő egységek bruttó 

teljesítőképesség adatai

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Elszámolási pont megnevezése Elszámolási pont azonosító Hálózatra kiadott havi villamos energia mennyisége (kWh)

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 10. napjáig kell megadni 

* A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Átviteli Rendszer Irányító  hatáskörébe tartozó termelők adatszolgáltatása -  A rendszerszintű koordinációba bevont termelő egységek NETTÓ  (hálózatra kiadott) 

termelési adatai elszámolási mérési pontonként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

Igénylési határnap (éééé.hh.nn.):

Záró egyenleg Záró egyenleg 

Napok*

Kapcsolt termelésszerkezet-

átalakítási 

díjból származó bevétel

Egyéb nem 

távhőipari bevétel

Önellenőrzésből 

származó bevétel

MEKH határozat al

apján jóváírás
Kamatbevétel

Kifizetett 

távhőtámogatási i

gény

Egyéb nem 

távhőipari kiadás

MEKH határozat 

alapján kiadás
Bankköltség

lekötött 

pénzeszközökkel

lekötött 

pénzeszközök 

nélkül

Összesen**

Kitöltési útmutató

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

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

Az adatok Ft-ban értendőek.

teljesítésének határideje:

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

Nyitó egyenleg

BEVÉTEL KIADÁS

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

Távhőszolgáltatási támogatás pénzforgalmi kimutatása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:
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Havi

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

Sz.sz. Igénylők

Igénylő 

MEKH 

kódja

Város

Támogatá

si igény 

hónapja

Igénybeje

lentés 

beérkezé

sének 

dátuma

Igénylési 

határnapi

g nem 

beérkezet

t igény (X)

Alakilag 

nem 

megfelelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellenőrzé

s után 

kifizethet

ő összeg

Az 

igényből 

arányosít

ással 

kifizethet

ő összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Határnap

ot követő 

vagy alaki 

hibás 

igény 

tárgyhón

apja

Igénybeje

lentés 

beérkezé

sének 

dátuma

Igénylési 

határnapi

g nem 

beérkezet

t igény (X)

Alakilag 

nem 

megfelelő 

igény (X)

Igény 

összege

Igényből 

alaki és 

határidő 

ellenőrzé

s után 

kifizethet

ő összeg

Az 

igényből 

arányosít

ással 

kifizethet

ő összeg

Tartalék 

terhére 

történő 

kifizetés 

összege

Kifizetés 

összege

Kifiezetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Kifizetés 

jogcíme 

(vonatkoz

ó 

hónap(ok

), 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

kifizetés 

dátuma

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

összege

MEKH 

Határozat 

száma

Befizetés 

jogcíme 

(vonatkoz

ó 

hónap(ok

), 

összegek)

MEKH 

Határozat 

alapján 

történő 

befizetés 

dátuma

Egyéb 

bevétel 

összege

Egyéb 

bevétel 

jogcíme

Egyéb 

bevétel 

beérkezé

sének 

dátuma

Egyéb 

kiadás 

összege

Egyéb 

kiadás 

jogcíme

Egyéb 

kiadás 

kifizetésé

nek 

dátuma

Összes nettó 

kifizetés

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása

Az adatok Ft-ban értendőek

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

teljesítésének határideje:

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

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



Az adatszolgáltatás

V486A - v2

Napi

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő

Szabályozási egység 

neve

Szabályozási tartalékpiac neve  

(FCR/aFRR/mFRR)

Ajánlati 

Technikai 

maximum [MW]

Beadott ajánlat [MW]

Lekötött tartalék 

ÖSSZESEN [MW]

Lekötött 

tartalék 

MARKET 

MAKER 

[MW]

Lekötött tartalék 

OPCIÓS [MW]
Nem lekötött tartalék [MW]

Rendelkezésre 

állási díj 

(Ft/MW/h)

Szabályozási energia díja [Ft/MWh]

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként FEL irányba

teljesítésének határideje:

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

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

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



V486B - v2

Napi

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Dátum
Elszámolási mérési 

időintervallum
Ajánlattevő Szabályozási egység neve

Szabályozási tartalékpiac 

neve  (FCR/aFRR/mFRR)

Ajánlati Technikai minimum 

[MW]

Beadott ajánlat [MW]
Lekötött tartalék 

ÖSSZESEN [MW]

Lekötött tartalék  MARKET 

MAKER [MW]

Lekötött tartalék OPCIÓS 

[MW]

Nem lekötött tartalék 

[MW]

Rendelkezésre állási díj 

(Ft/MW/h)

Szabályozási 

energia díja 

[Ft/MWh]

Rendszerszintű szolgáltatások - Beadott ajánlati adatok piaci szereplőnként LE irányba

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

Kitöltési útmutató

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

idősora és adatai jelennek meg az adott napon.



V488A - v1

Napi

Igénylési határnap:

Dátum (napi) Igénybevételi időintervallum Partner neve Szabályozási egység neve

Szabályozási Tartalék Piac Neve 

(Szekunder/Tercier/Rendszerirányítói 

menetr.mód./Nemzetközi kis.)

Szabályozás iránya (FEL)
Igénybevett szabályozási 

energia [kWh]

Szabályozási energia díja 

[HUF]

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Rendszerszintű szolgáltatások - FEL irányú igénybevétel piaci szereplőnként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



V488B - v1

Napi

Igénylési határnap:

Dátum (napi)
Igénybevételi időintervallum 

kezdete/vége
Partner neve Szabályozási egység neve

Szabályozási Tartalék Piac Neve (Szekunder/Tercier/Rendszerirányítói 

menetr.mód./Nemzetközi kis.)
Szabályozás iránya (LE)

Igénybevett szabályozási 

energia [kWh]

Szabályozási energia díja 

[HUF]

teljesítésének határideje:

        Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni. 

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

** A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

Rendszerszintű szolgáltatások - LE irányú igénybevétel piaci szereplőnként

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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



MEKH 

azonosítószáma:

V490A - v1

gyakorisága: Napi

jogcíme:

teljesítésének 

határideje:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

neve

Beadott pályázat - 

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

Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató FEL irány

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

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

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

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

Dátummező: 1,  (Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN)

Szövegmező: 2, 3, 4, 5, 9

Számmező (egész szám): 6, 7, 8

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

6. Az adott tenderen megjelenő kínálat

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

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

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

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

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

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



MEKH 

azonosítószáma:

V490B - v1

gyakorisága: Napi

jogcíme:

teljesítésének 

határideje:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

neve

Beadott páyázat - 

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

Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató LE irány

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

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

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

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

Dátummező: 1,  (Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN)

Szövegmező: 2, 3, 4, 5, 9

Számmező (egész szám): 6, 7, 8

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

6. Az adott tenderen megjelenő kínálat

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

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

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

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

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



Sorszám/

Kód
Elszámolási mérési időintervallum

ORA000 00:00 - 01:00

ORA001 01:00 - 02:00

ORA002 02:00 - 03:00

ORA002b 02:00 - 03:00 (b)

ORA003 03:00 - 04:00

ORA004 04:00 - 05:00

ORA005 05:00 - 06:00

ORA006 06:00 - 07:00

ORA007 07:00 - 08:00

ORA008 08:00 - 09:00

ORA009 09:00 - 10:00

ORA010 10:00 - 11:00

ORA011 11:00 - 12:00

ORA012 12:00 - 13:00

ORA013 13:00 - 14:00

ORA014 14:00 - 15:00

ORA015 15:00 - 16:00

ORA016 16:00 - 17:00

ORA017 17:00 - 18:00

ORA018 18:00 - 19:00

ORA019 19:00 - 20:00

ORA020 20:00 - 21:00

ORA021 21:00 - 22:00

ORA022 22:00 - 23:00

ORA023 23:00 - 24:00

Órás bontással rendelkező űrlapokhoz kapcsolt ORA kódlista



Sorszám/Kód Elszámolási mérési időintervallum

NORA000 00:00 - 00:15

NORA001 00:15 - 00:30

NORA002 00:30 - 00:45

NORA003 00:45 - 01:00

NORA004 01:00 - 01:15

NORA005 01:15 - 01:30

NORA006 01:30 - 01:45

NORA007 01:45 - 02:00

NORA008 02:00 - 02:15

NORA008b 02:00 - 02:15 (b)

NORA009 02:15 - 02:30

NORA009b 02:15 - 02:30 (b)

NORA010 02:30 - 02:45

NORA010b 02:30 - 02:45 (b)

NORA011 02:45 - 03:00

NORA011b 02:45 - 03:00 (b)

NORA012 03:00 - 03:15

NORA013 03:15 - 03:30

NORA014 03:30 - 03:45

NORA015 03:45 - 04:00

NORA016 04:00 - 04:15

NORA017 04:15 - 04:30

NORA018 04:30 - 04:45

NORA019 04:45 - 05:00

NORA020 05:00 - 05:15

NORA021 05:15 - 05:30

NORA022 05:30 - 05:45

NORA023 05:45 - 06:00

NORA024 06:00 - 06:15

NORA025 06:15 - 06:30

NORA026 06:30 - 06:45

NORA027 06:45 - 07:00

NORA028 07:00 - 07:15

NORA029 07:15 - 07:30

NORA030 07:30 - 07:45

NORA031 07:45 - 08:00

NORA032 08:00 - 08:15

NORA033 08:15 - 08:30

NORA034 08:30 - 08:45

NORA035 08:45 - 09:00

NORA036 09:00 - 09:15

NORA037 09:15 - 09:30

NORA038 09:30 - 09:45

NORA039 09:45 - 10:00

NORA040 10:00 - 10:15

NORA041 10:15 - 10:30

NORA042 10:30 - 10:45

NORA043 10:45 - 11:00

NORA044 11:00 - 11:15

NORA045 11:15 - 11:30

Negyedórás bontással rendelkező űrlapokhoz 

kapcsolt NORA kódlista



NORA046 11:30 - 11:45

NORA047 11:45 - 12:00

NORA048 12:00 - 12:15

NORA049 12:15 - 12:30

NORA050 12:30 - 12:45

NORA051 12:45 - 13:00

NORA052 13:00 - 13:15

NORA053 13:15 - 13:30

NORA054 13:30 - 13:45

NORA055 13:45 - 14:00

NORA056 14:00 - 14:15

NORA057 14:15 - 14:30

NORA058 14:30 - 14:45

NORA059 14:45 - 15:00

NORA060 15:00 - 15:15

NORA061 15:15 - 15:30

NORA062 15:30 - 15:45

NORA063 15:45 - 16:00

NORA064 16:00 - 16:15

NORA065 16:15 - 16:30

NORA066 16:30 - 16:45

NORA067 16:45 - 17:00

NORA068 17:00 - 17:15

NORA069 17:15 - 17:30

NORA070 17:30 - 17:45

NORA071 17:45 - 18:00

NORA072 18:00 - 18:15

NORA073 18:15 - 18:30

NORA074 18:30 - 18:45

NORA075 18:45 - 19:00

NORA076 19:00 - 19:15

NORA077 19:15 - 19:30

NORA078 19:30 - 19:45

NORA079 19:45 - 20:00

NORA080 20:00 - 20:15

NORA081 20:15 - 20:30

NORA082 20:30 - 20:45

NORA083 20:45 - 21:00

NORA084 21:00 - 21:15

NORA085 21:15 - 21:30

NORA086 21:30 - 21:45

NORA087 21:45 - 22:00

NORA088 22:00 - 22:15

NORA089 22:15 - 22:30

NORA090 22:30 - 22:45

NORA091 22:45 - 23:00

NORA092 23:00 - 23:15

NORA093 23:15 - 23:30

NORA094 23:30 - 23:45

NORA095 23:45 - 24:00

"



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

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

Tulajdon-megoszlás G604 - 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

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

hónap utolsó napjáig kell megadni."

2. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) 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:



G604 - 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 földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. §  s) pontja

        Tulajdon-megoszlás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:



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:



Adatszolgáltatás címe
MEKH adatszolgáltatási 

szám

Adatszolgáltatási 

gyakoriság
Beküldési határidő

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G601 - v3 Éves

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

kell megadni. 

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és 

eredménykimutatás
G601t - v3 Éves

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

kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és 

eredménykimutatás
G602 - v3 Éves

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

kell megadni. 

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring G603 - v4 Negyedéves
        Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő 

hónap utolsó napjáig kell megadni. 

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

ig kell megadni.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes 

fogyasztási adatai
G612A-J - v1 Féléves

        Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap 

utolsó napjáig kell megadni. 

Szállítói visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás G613 - v2 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 

utolsó napjáig kell megadni. 

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján G614 - v3 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második 

hónap 5. napjáig kell megadni. 

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói 

csoportonként
G630 - v2 Havi

        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 

utolsó napjáig kell megadni. 

Hátralékok és túlfizetések G680 - v3 Havi
        Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 

25. napjáig kell megadni."

3. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelethez

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



G601 - v3

Éves

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás 

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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Éves

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

Szétválasztási különbözet

Források összesen



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

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

III. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

10. Bérköltség

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

12. Bérjárulékok

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

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

07. Igazgatási költségek

08. Egyéb általános költségek

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

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

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

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

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

árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ebből: értékelési különbözet

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

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

Ebből: értékelési különbözet

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással



A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

A tétel megnevezése Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Értékesítés közvetlen költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye

IV. Értékesítés közvetett költségei

V. Egyéb bevételek

VI. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

VII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye

C. Adózás előtti eredmény

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással

EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással

Egyszerüsített kimutatás

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

MÉRLEG Források (passzívák)
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Éves

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

A tétel megnevezése Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

3. Egyéb részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

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

eljárással készített eredménykimutatás kitöltése opcionális. (Egyszerüsített eredménykimutatás esetében is)

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Auditált mérleg és eredménykimutatás

Tájékoztató

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

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)



MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése Tárgyév

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

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

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

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)



G603 - v4

Negyedéves

Fejléc

Fejléc, RHD tétel

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező
Ellenőrző mező

1 2 3 4 5 6 7

Sorszám Megnevezés

Földgáz 

mennyisége (em3, 

288,15 K-en)

Földgáz mennyisége 

(em3, 275,15 K-en)

Földgáz 

mennyisége (GJ 

15/15 NCV)

Földgáz mennyisége 

(MWh, 25/0 GCV)

Költség, bevétel 

(eFt)

I Értékesítés nettó árbevétele (és a hozzá tartozó értékesített földgáz mennyisége) 0 0 0 0 0

I/1 Hazai fogyasztónak való értékesítés nem egyetemes szolgáltatás keretében (kereskedelmi működési engedély esetében) 0 0 0 0 0

ebből:

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

Lakossági fogyasztók összesen 0 0 0 0 0

I/1/1a Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

I/1/1b 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

I/1/1c 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Nem lakossági felhasználók összesen 0 0 0 0 0

I/1/1d 20 m3/óra alatti felhasználók

I/1/1e 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

I/1/1f 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

I/1/1g 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

I/1/2 rendszerhasználati díjak nettó árbevétele 0

Lakossági fogyasztók összesen 0

I/1/2a Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

I/1/2b 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

I/1/2c 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

Nem lakossági felhasználók összesen 0

I/1/2d 20 m3/óra alatti felhasználók

I/1/2e 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

I/1/2f 100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

I/1/2g 100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

I/2a Értékesítés hazai kereskedelmi működési engedélyes számára

I/2b Értékesítés korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyes számára

I/3 Értékesítés egyetemes szolgáltatónak összesen 0 0 0 0 0

ebből:

I/3a Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

I/3b GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

I/3c E.ON Energiaszolgáltató Kft.

I/3d FŐGÁZ Zrt.

I/3e ISD POWER Kft.

I/3f OERG Kft.

I/3g TIGÁZ Zrt.

I/4 Értékesítés földgáz elosztónak

I/5 Értékesítés földgáz tárolónak

I/6 Értékesítés földgáz szállítónak

I/7 Értékesítés rendszerirányítónak egyensúlyozásra

ebből: NFKP-n

I/8 Értékesítés a hazai szervezett földgázkereskedelmi piacon (CEEGEX)

I/9 Értékesítés földgáz termelőnek

I/10 Export értékesítés

I/11 Mobilfinanszírozási díj árbevétele

I/12 Egyéb árbevétel

II Aktivált saját teljesítmények

III Egyéb bevételek

ebből:

késedelmi kamat

kötbér

szállítói visszatérítés (74/2009 KHEM rendelet szerint)

IV Anyagjellegű ráfordítások 0

ebből:

05 Anyagköltség

06 Igénybevett szolgáltatások értéke

07 Egyéb szolgáltatások értéke

08+09 ELÁBÉ+közvetített szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0

ebből:

08+09/a földgáz molekula költsége 0 0 0 0 0

08+09/a1 Lakossági fogyasztóknak értékesített

08+09/a2 Nem lakossági fogyasztóknak értékesített

08+09/b rendszerhasználati díjak költsége 0

földgáz elosztónak fizetett díjak

földgáz tárolónak fizetett díjak

földgáz szállítónak fizetett díjak

exit ponti átvétel esetén ellátó kereskedőnek fizetett díjak

08+09/b1 ESZ jogosult felhasználóknak

08+09/b2 Nem ESZ jogosult felhasználónak továbbszámlázott 0

ebből:

20 m3/óra alatti felhasználók

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

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

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

08+09/aa egyéb közvetített szolgáltatások értéke

08+09/ab importált földgáz

08+09/ac hazai kereskedelmi működési engedélyestől vásárolt földgáz

08+09/ad korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyestől

08+09/af termelőtől

08+09/ag Beszerzés egyensúlyozásra, rendszerirányítótól

ebből: NFKP-ről

08+09/ah hazai szervezett földgázkereskedelmi piacról beszerzett földgáz (CEEGEX)

08+09/ai egyéb forrásból

08+09/aj Készletváltozás (nyári hónapokban negatív, téli hónapokban pozitív)*

08+09/c bértárolás*

V Személyi jellegű ráfordítások

VI Értékcsökkenési leírás

VII Egyéb ráfordítások

ebből:

VII/a Értékvesztés

VII/b Hitelezési veszteség leírása (behajthatatlan követelések leírása)

A Üzemi (üzleti tevékenység eredménye) 0

VIII Pénzügyi műveletek bevételei

ebből: árfolyamkülönbözet

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

ebből: árfolyamkülönbözet

B Pénzügyi műveletek eredményei 0

C Adózás előtti eredmény 0

teljesítésének határideje:

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

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

        Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

I/1/2

I/2a

I/2b

I/4

I/5

I/6

I/7

I/11

I/12

III

08+09/d1

08+09/d2

08+09/aj

I/1/1a

I/1/1b

I/1/1c

I/1/1d

I/1/1e

I/1/1f

I/1/1g

I/2a

I/2b

I/3a

I/3b

I/3c

I/3d

I/3e

I/3f

I/3g

I/4

I/5

I/6

I/10

08+09/a1

08+09/a2

08+09/ab

08+09/ac

08+09/ad

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

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

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

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

·         Az adattár nem fogad be olyan adatlapot, amely tartalmaz üres mezőt. Az Excelbe történő letöltés majd visszatöltés esetén az üresen hagyott, számformátumú mezők automatikusan nulla értéket vesznek fel.

Ezen megoldás alkalmazásánál nagyon fontos, hogy a számok beillesztésénél az irányított beillesztés / értékkel funkciót használják, mivel az Excel mező megjegyzésének (piros kis háromszög a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén nem lehetséges az Excel visszatöltése! Amennyiben a feltöltés 

Excelből nem akar megvalósulni, akkor először nézzék meg, hogy nem törlődött-e valamelyik Excel mezőből a megjegyzés. A táblázat 0-val való feltöltése során a ki nem töltendő mezők is felülírhatók, azokat az adattár nem importálja, így a számítások nem romlanak el.

A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:

Az adatokat az adott negyedévre kell megadni, görgetés nélkül (Q2-ben csak a Q2-re vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Q2=(Q1+Q2)-Q1

Az átfutó tételeket kérjük ne tüntessék fel egyik soron se (Energiaadó, MSZKSZ díj)

A szagosítás és az üzleti szolgáltatások árbevételét kérjük, hogy az egyéb árbevételeknél számolják el.

A beszerzéseket a kereskedelmi forrás szerint kell feltüntetni.

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

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

Általános információk

Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:

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

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

A pénzügyi adatokat a negyedévre vonatkozó főkönyvi adatokkal egyezően kell megadni, a gázmennyiségeket pedig az ezeket alátámasztó gázmérlegek tárgyhavi könyvelt mennyiségi adatai alapján. A havi földgázmérleggel ezáltal nem egyeznek meg a mennyiségi és pénzügyi sorok.

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

Itt kérjük, hogy a földgáz molekula díján felül tüntessék fel az árrésüket is. A mobil finanszírozáshoz kapcsolódó bevételt kérjük, hogy a külön mobil finanszírozásra fenntartott sorban tüntessék fel. Amennyiben az nem leválasztható, kérjük, hogy a megjegyzés mezőben 

ezt tüntessék fel, és az I/1/1-ben tüntessék fel.

A végfelhasználók által befizetett rendszerhasználati díjakat szükséges itt feltüntetni.

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

Csak a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyesek számára történő értékesítést tartalmazza

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

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

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

Kérjük, hogy a rendszerhasználati díjakat ne nettósitsák. A 74/2009 KHEM rendelet szerinti szállítói visszatérítés esetében kérjük, hogy bevétel oldalon a III. alatt tüntessék fel.

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

Észrevételek az egyes mezőkkel kapcsolatosan

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

Csak a korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyesek számára történő értékesítést tartalmazza

Tárolási céllal beszerzett földgázmennyiség, a nyári hónapokban (betárolás esetén) negatív értékként kérjük, a téli hónapokban (kitároláskor) pozítív értékkén kérjük feltüntetni. Az értékhez (ezer forint) a tároláskor felmerült, molekula értékét kérjük feltüntetni. A 

bértárolást ebben a sorban nem kell feltüntetni, azt a 08+09/c sorban kell szerepeltetni.

Űrlapon belüli ellenőrzések:

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

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

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

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

Egyensúlyozó földgáz értékesítés

Mobilfinanszírozás: a földgáz tárolóba betárolt földgáz költségére felvett hitel kamata, vagy a betárolt földgázra számított megtérülés értéke. A hitel kamatát "Pénzügyi műveletként" tüntessék fel, bevétel oldalon pedig a mobilfinanszírozás díját az I/11-ben, ha 

leválasztható

Minden egyéb árbevételt itt kérünk feltüntetni. Kérjük, hogy a megjegyzés mezőben tüntessék fel, hogy milyen tételek szerepelnek ezen a soron.

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

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

Értékesítés korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyes számára

Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

FŐGÁZ Zrt.

ISD POWER Kft.

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

20 m3/óra alatti felhasználók

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

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

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

Értékesítés hazai kereskedelmi működési engedélyes számára

Lakossági fogyasztóknak értékesített

Nem lakossági fogyasztóknak értékesített

importált földgáz

hazai kereskedelmi működési engedélyestől vásárolt földgáz

korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedélyestől

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

OERG Kft.

TIGÁZ Zrt.

Értékesítés földgáz elosztónak

Értékesítés földgáz tárolónak

Értékesítés földgáz szállítónak

Export értékesítés

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

kódjukat, és az adatlap kódját (G603).



I=

I/1=

Lakossági fogyasztók összesen =

Nem lakossági felhasználók 

összesen =

I/3=

IV=

08+09 =

08+09/a =

08+09/b =

08+09/b2 =

A =

B =

C =

I/1/1 - I/1/2

I/1/1a - I/1/2a

I/1/1b - I/1/2b

I/1/1c - I/1/2c

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

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

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

I/3a+I/3b+I/3c+I/3d+I/3e+I/3f+I/3g

05+06+07+08+09

(08+09/a)+(08+09/b)+(08+09/c)+(08+09/j)

(08+09/aa)+(08+09/ab)+(08+09/ac)+(08+09/ad)+(08+09/af)+(08+09/ag)+(08+09/ah)+(08+09/ai)+(08+09/aj)

földgáz elosztónak fizetett díjak+földgáz tárolónak fizetett díjak+földgáz szállítónak fizetett díjak

20 m3/óra alatti felhasználók+20-100 m3/óra közötti felhasználók+101-500 m3/óra közötti felhasználók+500 m3/óra feletti névleges összkapacitású fogyasztók

Az adatlapon szereplő számolt cellák képletei:

I/1+I/2a+I/2b++I/3+I/4+I/5+I/6+I/7+I/8+I/9+I/10+I/11

I/1/1

I/1/1a+I/1/1b+I/1/1c

I/1/1d+I/1/1e+I/1/1f+I/1/1g

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

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

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

mezőben. Érintett sorok:

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

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

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

20 m3/óra alatti felhasználók

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

I+II+III-IV-V-VI-VII

VIII-IX

A+B

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

Az ellenőrzések során a havi allokált adatok (G610) és a negyedéves könyvelt adatok között (G603) ellenőrzést végzünk. A fizikai és pénzügyi mennyiségek esetében 35 %-nál nagyobb eltérés esetében kérni fogjuk az adatok tisztázást. Amennyiben a két adatlap között inkonzisztencia szerepel (pl.: 

allokált adatok alapján volt import beszerzés, de a költségmonitoring adatlapon az nem szerepel import), abban az esetben is kérni fogjuk az adatok tisztázását.

Soronkénti átlagár ellenőrzés.
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Éves

Munkaügyi adatok

Sorszám Foglalkoztatottak száma,  fő tárgyév

1 Éves átlagos statisztikai állományi létszám fő

2 ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott fő

3 Kiszervezett engedélyes tevékenységben alkalmazottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma fő

4 December 31-i létszám fő

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

        Munkaügyi adatok
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

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

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

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

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

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

csak egy részére esett.

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

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

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

amennyiben az adott munkakör az engedélyes tevékenység miatt jött létre.

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

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

társaság által végzett támogató, illetve kiszervezett engedélyes tevékenységekről.

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

teljesítésének határideje:

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

Munkaügyi adatok

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

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

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

egész főnek kell tekinteni.
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Féléves

Fejléc

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 

288,15 K)

Átlagos fogyasztás 

(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 

(MWh 25/0, GCV)

mérő nélküli

0 m3/év

1-200 m3/év

201-400 m3/év

401-600 m3/év

601-800 m3/év

801-1000 m3/év

1001-1200 m3/év

1201-1250 m3/év

1251-1400 m3/év

1401-1600 m3/év

1601-1800 m3/év

1801-2000 m3/év

2001-2500 m3/év

2501-3000 m3/év

3001-3500 m3/év

3501-4000 m3/év

4001-5000 m3/év

5001-6000 m3/év

6001-7000 m3/év

7001-8000 m3/év

8001-9000 m3/év

9001-10000 m3/év

10001- m3/év

Fogyasztók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Összesített gázmérő 

nagyság (m3/h)

Átlagos gázmérő 

nagyság (m3/h)

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

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 

288,15 K)

Átlagos fogyasztás 

(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 

(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év

1-200 m3/év

201-400 m3/év

401-600 m3/év

601-800 m3/év

801-1000 m3/év

1001-1200 m3/év

1201-1250 m3/év

1251-1400 m3/év

1401-1600 m3/év

1601-1800 m3/év

1801-2000 m3/év

2001-2500 m3/év

2501-3000 m3/év

3001-3500 m3/év

3501-4000 m3/év

4001-5000 m3/év

5001-6000 m3/év

6001-7000 m3/év

7001-8000 m3/év

8001-9000 m3/év

9001-10000 m3/év

10001- m3/év

Fogyasztói kategóriák

Fogyasztók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 

288,15 K)

Átlagos fogyasztás 

(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 

(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év

1-200 m3/év

201-400 m3/év

401-600 m3/év

601-800 m3/év

801-1000 m3/év

1001-1200 m3/év

1201-1250 m3/év

1251-1400 m3/év

1401-1600 m3/év

1601-1800 m3/év

1801-2000 m3/év

2001-2500 m3/év

2501-3000 m3/év

3001-3500 m3/év

3501-4000 m3/év

4001-5000 m3/év

5001-6000 m3/év

6001-7000 m3/év

7001-8000 m3/év

8001-9000 m3/év

9001-10000 m3/év

10001- m3/év

20 m3/h alatti 

gázmérővel 

rendelkező 

fogyasztók

        Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

teljesítésének határideje:

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

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

Lakossági fogyasztóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok (kivéve fogyasztói közösségek)

Lakossági fogyasztóknak történő értékesítésre vonatkozó adatok

Fogyasztói közösségeknek történő értékesítésre vonatkozó adatok

20 m3/h alatti 

gázmérővel 

rendelkező 

fogyasztók

Közintézményeknek történő értékesítésre vonatkozó adatok

20 m3/h alatti 

gázmérővel 

rendelkező 

fogyasztók



Felhasználói kategóriák

Fogyasztók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Átlagos fogyasztás (em3 

288,15 K)

Átlagos fogyasztás 

(GJ 15/15, NCV)

Átlagos fogyasztás 

(MWh 25/0, GCV)

0 m3/év

1-200 m3/év

201-400 m3/év

401-600 m3/év

601-800 m3/év

801-1000 m3/év

1001-1200 m3/év

1201-1250 m3/év

1251-1400 m3/év

1401-1600 m3/év

1601-1800 m3/év

1801-2000 m3/év

2001-2500 m3/év

2501-3000 m3/év

3001-3500 m3/év

3501-4000 m3/év

4001-5000 m3/év

5001-6000 m3/év

6001-7000 m3/év

7001-8000 m3/év

8001-9000 m3/év

9001-10000 m3/év

10001- m3/év

Felhasználók 

száma (db)

Értékesített mennyiség 

(em3, 288,15 K)

Értékesített mennyiség (GJ 

15/15 NCV)

Értékesített mennyiség 

(MWh, GCV 25/0)

Összesített gázmérő 

nagyság (m3/h)

Átlagos gázmérő 

nagyság (m3/h)

20 m3/h lekötésű felhasználók éves felhasználása

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

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

20 m3/h alatti 

gázmérővel 

rendelkező 

fogyasztók

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

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

Kitöltési útmutató

Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segédletet az alábbi linken találnak:

20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók,

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

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

kell megadni)

A felhasználók számánál a beszámolási időszak végén érvényes adatokat kérjük megadni.

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

végén)

fogyasztói közösség (28/2009 KHEM, 2. §. i.) : a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,

Az adatlapon az alábbi mértékegységekben szükséges az adatokat megadni:

MWh (25/0, GCV)

GJ (15/15, NCV)

em3 (288,15 K, 101325 Pa nyomáson)

Egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre: (28/2009 KHEM, 3. § (1)) alapján:

20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve a fogyasztói közösségeket, (1. szekció)

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

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

20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,

20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

gázmérővel nem rendelkező felhasználók (nem szükséges megbontani lakossági és nem lakossági felhasználókra)

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

A beküldést követően ügyintézői ellenőrzésre kerül sor az alábbiak szerint:

soronkénti fűtőérték ellenőrzés

soronkénti ellenőrzés az összetartozó adatok meglétéről

soronkénti ellenőrzés az "átlagos fogyasztás" sorban megadott érték a sorhoz tartozó "fogyasztói kategória" meghatározással való szinkronra

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

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

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

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 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.
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Havi

Rendszerhasználó 

megnevezése

Szolgáltató 

megnevezése*

Elosztói terület 

megnevezése*
Hónap**

Mennyiség (m3 288,15 

K)

Kedvezmény mértéke 

(Ft/m3 288,15 K)

Mennyiség (m3 

273,15 K)

Kedvezmény mértéke 

(Ft/m3 273,15 K)
Mennyiség (MJ)

Kedvezmény 

mértéke (Ft/MJ)
Mennyiség (kWh)

Kedvezmény 

mértéke 

(Ft/kWh)

Összeg (Ft)

Szállítói visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

        Szállítói visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás
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. 

Szállítói visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

Egyetemes szolgáltatásra jogosult, de nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező fogyasztók után igényelt visszatérítés

Szövegbeviteli mező

Kitöltési útmutató

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

* Kérjük, hogy a megnevezésnél a fél cégjegyzék szerinti rövid nevét adják meg, cégformát szintén rövid formátumban (pl.: Kft.)

** A hónap megnevezésénél kérjük, használja a hónap teljes nevét (Január, Február, stb.)

Az adatlapon tüntessék fel a tárgyév összes eddigi hónapját (azaz, a március hónapra vonatkozó adatszolgáltatás esetében a januári, februári és márciusi adatokat szükséges elküldeni)

A sablonban található színek jelentése:

Fejléc

Számbeviteli mező m3 (288,15 K-en)

Számbeviteli mező m3 (273,15 K-en)

Számbeviteli mező kWh (25/0, GCV)

Számbeviteli mező MJ (15/0, NCV)
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Havi

Megnevezés

Mennyiség Összesen (MJ 

15/15 NCV)

Magyar 

Földgáztároló Zrt 

tárolója esetében 

(MJ 15/15 NCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (MJ 15/15 

NCV)

Mennyiség Összesen 

(kWh 25/0 GCV)

Magyar Földgáztároló 

Zrt tárolója esetében 

(kWh 25/0 GCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (kWh 

25/0 GCV)

Nyitó készlet tárgyhó első napján

Záró készlet tárgyhó utolsó napján

Megnevezés

Mennyiség Összesen (MJ 

15/15 NCV)

Magyar 

Földgáztároló Zrt 

tárolója esetében 

(MJ 15/15 NCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (MJ 15/15 

NCV)

Mennyiség Összesen 

(kWh 25/0 GCV)

Magyar Földgáztároló 

Zrt tárolója esetében 

(kWh 25/0 GCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (kWh 

25/0 GCV)

Tárolói ponton kiadott mennyiség a tárgyhóban

Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására

-Közvetlen ellátásban

-Partner engedélyes megbízásából*

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására

-Közvetlen ellátásban

-Partner engedélyes megbízásából*

Mobil készletre betárolt mennyiség a tárgyhóban

Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására

-Közvetlen ellátásban

-Partner engedélyes megbízásából*

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására

-Közvetlen ellátásban

-Partner engedélyes megbízásából*

Készletváltozás

Megnevezés

Mennyiség Összesen (MJ 

15/15 NCV)

Magyar 

Földgáztároló Zrt 

tárolója esetében 

(MJ 15/15 NCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (MJ 15/15 

NCV)

Mennyiség Összesen 

(kWh 25/0 GCV)

Magyar Földgáztároló 

Zrt tárolója esetében 

(kWh 25/0 GCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (kWh 

25/0 GCV)

Mobil lekötés

-ebből egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött

-ebből egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött

Megnevezés

Mennyiség Összesen 

(MJ/nap 15/15 NCV)

Magyar 

Földgáztároló Zrt 

tárolója esetében 

(MJ/nap 15/15 

NCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (MJ/nap 

15/15 NCV)

Mennyiség Összesen 

(kWh/nap 25/0 GCV)

Magyar Földgáztároló 

Zrt tárolója esetében 

(kWh/nap 25/0 GCV)

MMBF Zrt tárolója 

esetében (kWh/nap 

25/0 GCV)

Betárolási kapacitás lekötés

Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött

Kitárolási kapacitás lekötés

Ebből: egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására lekötött

Ebből: egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására lekötött

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

        Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján

Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

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

mennyiséget tároltak ki/be.

teljesítésének határideje:

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

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján

Havi adatszolgáltatás a 11/2016 MEKH rendelet alapján

Kitöltési útmutató

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

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

Fejléc

Számolódó cella

Számbeviteli mező

Szövegbeviteli mező
Ellenőrző mező

Sorszám A rendszerhasználati díjat a kereskedő közvetítésével fizető felhasználók adatai Adatok*

Földgáz értékesítés mennyisége - GJ

13 Összes felhasználó 0,00

14 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

15 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

16 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

17 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

18 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

19 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

20 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

21 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

22 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

23 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

24 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Molekula díjból elért árbevétel - eFt 1 Adatok*

25 Összes felhasználó 0,00

26 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

27 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

28 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

29 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

30 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

31 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

32 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

33 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

34 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

35 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

36 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Rendszerhasználati díjból elért árbevétel - eFt 2 Adatok*

37 Összes felhasználó 0,00

38 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

39 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

40 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

41 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

42 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

43 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

44 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

45 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

46 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

47 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

48 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Egyéb, jogszabály által előírt díjakból származó bevétel - eFt 3 Adatok*

49 Összes felhasználó 0,00

50 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

51 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

52 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

53 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

54 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

55 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

56 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

57 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

58 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

59 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

60 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

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

        Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

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

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként



Sorszám Egyéb, a felhasználók felé számlázott tételekből származó bevétel - eFt 4 Adatok*

61 Összes felhasználó 0,00

62 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

63 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

64 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

65 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

66 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

67 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

68 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

69 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

70 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

71 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

72 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Felhasználók száma  - db 5 Adatok*

73 Összes felhasználó száma 0

74 ebből: lakossági fogyasztók száma 0

75 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)

76 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)

77 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)

78 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen 0

79 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)

80 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

81 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

82 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

83 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

84 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám A rendszerhasználati díjat az elosztóknak közvetlenül fizető felhasználók adatai Adatok*

Földgáz értékesítés mennyisége - GJ

85 Összes felhasználó 0,00

86 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

87 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

88 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

89 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

90 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

91 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

92 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

93 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

94 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

95 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

96 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Molekula díjból elért árbevétel - eFt 1 Adatok*

97 Összes felhasználó 0,00

98 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

99 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

100 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

101 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

102 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

103 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

104 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

105 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

106 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

107 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

108 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Egyéb, jogszabály által előírt díjakból származó bevétel - eFt 3 Adatok*

109 Összes felhasználó 0,00

110 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

111 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

112 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

113 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

114 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

115 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

116 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

117 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

118 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

119 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

120 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)



Sorszám Egyéb, a felhasználók felé számlázott tételekből származó bevétel - eFt 4 Adatok*

121 Összes felhasználó 0,00

122 ebből: lakossági fogyasztók 0,00

123 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( .. < 20 GJ)

124 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók( 20 <= .. < 200 GJ)

125 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók ( 200 GJ <= ..)

126 ebből: nem lakossági felhasználók 0,00

127 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók ( .. < 1 000 GJ)

128 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

129 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

130 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

131 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

132 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók ( 4 000 000 GJ < ..)

Sorszám Felhasználók száma  - db 5 Adatok*

133 Összes felhasználó száma 0

134 ebből: lakossági fogyasztók száma 0

135 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)

136 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)

137 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)

138 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen 0

139 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)

140 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

141 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

142 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

143 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

144 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

Felhasználók száma

Sorszám Megnevezés Adatok*

1 Felhasználók száma összesen

2 ebből: lakossági fogyasztók száma összesen

3 ebből: 20 GJ-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( .. < 20 GJ)

4 20 - 200 GJ közötti éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 20 <= .. < 200 GJ)

5 200 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók száma ( 200 GJ <= ..)

6 ebből: nem lakossági felhasználók száma összesen

7 ebből: 1 000 GJ-nál kisebb éves fogyasztású felhasználók száma ( .. < 1 000 GJ)

8 1 000 - 10 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 <= .. < 10 000 GJ)

9 10 000 - 100 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 10 000 <= .. < 100 000 GJ)

10 100 000 - 1 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 100 000 <= .. < 1 000 000 GJ)

11 1 000 000 - 4 000 000 GJ közötti éves fogyasztású felhasználók száma ( 1 000 000 <= .. <= 4 000 000 GJ)

12 4 000 000 GJ-nál nagyobb éves fogyasztású felhasználók száma ( 4 000 000 GJ < ..)

1 A „Molekuladíjból származó bevétel (eFt)”:

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

Kitöltési útmutató

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

szükséges információkat tartalmaz.

1. A felhasználókat az éves (várható) felhasználásuk alapján kell besorolni. Több fogyasztási hellyel rendelkező felhasználó esetén nem 

csatlakozási pontonként, hanem felhasználási helyenként kell a felhasználókat a fogyasztásuk alapján besorolni.

2. A táblázatban a kiszámlázott mennyiségekhez tartozó értékeket kell feltüntetni.

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

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

Tartalmazza a felhasználók által a földgázmolekuláért fizetett díjat. Amennyiben a kereskedő külön tételként számlázza az általa alkalmazott 

árrést, az is itt tüntetendő fel.

Nem tartalmazza a rendszerhasználat díját, az MSZKSZ-díjat, az energiaadót, a kereskedő és a felhasználó közti szerződésben meghatározott 

egyéb díjakat, valamint az áfát.

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

Tartalmazza a felhasználók által a rendszerhasználatért (részletesen: rendszerirányítási díj, szállítási kapacitásdíj, szállítási forgalmi díj, szagosítási 

díj, elosztási átalánydíj, elosztási alapdíj, elosztási kapacitásdíj, elosztási forgalmi díj, elosztási átszállítási díj, kitárolási díj, betárolási díj és tárolói 

kapacitásdíj) fizetett díjat.

Nem tartalmazza a földgázmolekuláért fizetett díjat, az MSZKSZ-díjat, az energiaadót, a kereskedő és a felhasználó közti szerződésben 

meghatározott egyéb díjakat, valamint az áfát.

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

Tartalmazza a felhasználók által fizetett azon díjakat, melyeket azok jogszabályi kötelezettség alapján fizetnek. Tehát itt kell feltüntetni az 

MSZKSZ-díjat, az importkorrekciós tényezőt és az energiaadót.

Nem tartalmazza az áfát.

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

díj, stb.).

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

5 Felhasználók száma (db):



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

fogyasztásuk alapján besorolni.
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Havi

Ssz. Földgáz felhasználók száma darab

1 Összes ellátott felhasználó száma

1/a ebből: lakossági fogyasztók száma

Ssz. Kintlévőségek* eFt

2 Kintlévőségek összesen, a hónap végén

3 ebből:  határidő belüli**

4 1-30 nap lejáratú

5 31-60 nap lejáratú

6 61-90 nap lejáratú

7 91-180 nap lejáratú

8 181-360 nap lejáratú

9 361 napon túli lejáratú

Lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

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

nap

361 

naptól
összesen

A hátralékos számlák száma (db)*** 0

A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)*** 0

A határidőn túli hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)*** 0

Nem lakossági fogyasztókra vonatkozó adatok

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

nap

361 

naptól
összesen

A hátralékos számlák száma (db)*** 0

A hátralékos felhasználók száma a késedelem időtartama szerint (db)*** 0

A határidőn túli hátralék összege a késedelem időtartama szerint (eFt)*** 0

Ssz. Megnevezés Mennyiség

16 A túlfizető felhasználók száma (db)*

16/a ebből: lakossági fogyasztók száma (db)*

17 Összes túlfizetés értéke (eFt)

17/b ebből: lakossági fogyasztók túlfizetésének értéke (eFt)

Az adott hónapban értékesített követelések****
Lakossági, 

összesen

Lakossági, 0-90 nap 

között lejárt 

esedékességű

Lakossági, 91-180 

nap között lejárt 

esedékességű

Lakossági, 181-360 

nap között lejárt 

esedékességű

Lakossági, 361 

napnál régebben 

lejárt esedékességű

száma(darab) 0

értéke (ezer Ft) 0

értékesítés árbevétele (ezer Ft) 0

Az adott hónapban értékesített követelések****
Nem lakossági, 

összesen

Nem lakossági, 0-

90 nap között 

lejárt esedékességű

Nem lakossági, 91-

180 nap között 

lejárt esedékességű

Nem lakossági, 

181-360 nap

között lejárt 

esedékességű

Nem lakossági, 361 

napnál régebben 

lejárt esedékességű

száma(darab) 0

értéke (ezer Ft) 0

értékesítés árbevétele (ezer Ft) 0

"

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

        Hátralékok és túlfizetések
Az adatszolgáltatás

MEKH azonosítószáma:

gyakorisága:

jogcíme:

teljesítésének határideje:

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

Hátralékok és túlfizetések

Nem lejárt 

határidejű 

kintlevőség**

Teljesítési határidőtől számítva

1.  Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.

Nem lejárt 

határidejű 

kintlevőség**

Teljesítési határidőtől számítva

Faktorálás

Hátralékok és túlfizetések

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:

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

Excelt visszatöltik adatokkal. A webfelületen található „Letöltés Excelbe” gombhasználatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval fel lehet tölteni azokat az 

adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:

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

· 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:

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

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

3.  Töltsék ki az adatlap beviteli mezőit (sárga és világoszöld mezők) a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!). Ezen sablon már tartalmazza a munkát segítő számolódó cellákat. Ezen 

számolódó (kék) cellákat is felül tudják írni, azonban az adattár ezeket a számolódó értékeket nem innen az exportált sablonból veszi ki, hanem a rendszer számolja újra. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírását nem

javasoljuk (az adatkitöltő sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték adódik, akkor kérjük, nézzék meg a beírt alapadatokat ismét. A felül nem írt számmezők az adattárba való feltöltésekor 0, értéket 

vesznek fel.

4.  Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltsék fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.

5.  Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.

Az adatokat a beszámolási időszak utolsó napján fennálló állapotoknak megfelelően kell megadni.

A földgáz felhasználók számánál kérjük, hogy a szerződéses partnerek számát tüntessék fel, és ne a fogyasztási helyek számát.

A fogyasztók száma munkalap kintlevőségek táblában az Engedélyes összes kintlevőségét kell feltüntetni (azaz a felhasználók és más üzleti partnerek hátralékait).

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

A fogyasztói adatok munkalapon az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a hátralékos ügyfelek figyelembe vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám 

tekintetében. (Csak azokat az adósokat kérjük megadni mind darabszám, mind hátralék érték tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege hátralékot mutat)

* Nem tartalmazza a felhasználók, esetlegesen más szervezetek túlfizetéseit.

** Nem lejárt határidejű a tartozás amennyiben az Engedélyes már kiállította a számlát a felhasználó vagy egyéb szervezet számára, de a teljesítési határidő nem járt le a hónap utolsó napján (pl.: számla kiállításának időpontja a 

hónap 25. napja, befizetésének határideje a következő hónap 6. napja és a a felhasználó/egyéb szervezet nem teljesítette a számlát, akkor az nem lejárt határidejűnek számít).

Az árbevételnél azt az összeget kell beírni, amit az értékesített számlákért kaptak.

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

Túlfizetések táblázat:

Az adatokat a túlfizetések és a hátralékok ügyfél szinten történő összevezetését követően, csak a túlfizető ügyfelek figyelembe vételével kérjük megadni mind érték mind pedig darabszám tekintetében. (Csak azokat a túlfizetőket 

kérjük megadni mind darabszám, mind túlfizetés tekintetében, akiknek a fogyasztási pontonként vagy fogyasztási helyenként összesített egyenlege pozitív egyenleget mutat)

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

****A faktorált követelések száma az az értékesített számlák darabszámát mutassa.

Az adott hónapban értékesített követelések számánál, értékénél és az értékesítés árbevételénél csak az eladott követeléseket tüntessék fel, a behajtásra átadott követeléseket kérjük ne tüntessék fel.

Az értékhez a számlák összértékét kell beírni.



4. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelethez

„1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelethez 

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség adatkörei, teljesítésének gyakorisága, 
beküldési határideje 

A B C 

1. Adatkör megnevezése Gyakorisága Az adatszolgáltatás 

határideje 

2. Engedélyes 

tevékenységgel 

kapcsolatos mennyiségi, 

hátralékos és aggregált 

fogyasztóvédelmi adatok 

Negyedévenkénti tárgyi negyedévet 

követő hónap utolsó 

napja 

3. Műszaki és aggregált 

fogyasztóvédelmi adatok 

Évenkénti tárgyévet követő év 

március 20. 

4. Díjelőkészítést 

megalapozó gazdasági 

adatok 

Évenkénti tárgyévet követő év 

június 10. 
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