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I.

A Kereskedelmi Szabályzat tárgya, fogalmi meghatározások

I./1.
I./1.1.

A Szabályzat hatálya, tárgya és célja, az együttműködés rendszere
A Szabályzat tárgya és célja

(a) A Szabályzat a VET, a Vhr. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a
kereskedelmi, elszámolási-mérési, és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi
elemeit, a nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű
szolgáltatásokra, a szervezett villamosenergia-piac működésére és a kötelező átvételi
rendszer működtetésére vonatkozó főbb szabályokat rögzíti.
(b) A Szabályzat célja a villamosenergia-kereskedelem és a mérlegköri rendszer
keretfeltételeinek rögzítése, a rendszerszintű szolgáltatások, azon belül különösen a
kiegyenlítő
szabályozási
energia
beszerzése
és
a
kiegyenlítő
energia
rendszerhasználókkal való elszámolása, valamint a rendszerkoordinációt igénylő hálózati
szűk keresztmetszetek kezelése eljárásrendjeinek és szabályainak meghatározása.
(c) A Szabályzat meghatározza:
i. az átviteli rendszerirányítási engedélyes (a továbbiakban: átviteli rendszerirányító) és
más piaci szereplők közötti kereskedés általános keretrendszerét;
ii. a piaci szereplők közötti kereskedés általános keretrendszerét és pénzügyi
elszámolásának alapelveit;
iii. a piaci szereplők közötti kereskedelmi tranzakciók fizikai szállításának előkészítésére
vonatkozó eljárásrendet;
iv. a rendszerszintű szolgáltatások átviteli rendszerirányító által történő beszerzésének,
igénybevételének és elszámolásának szabályait;
v. a rendszerszintű szolgáltatások piaci szereplőkkel történő elszámolásának rendjét;
(d) az átviteli rendszerirányító és a piaci szereplők közötti, a kereskedelmi kapcsolat
működtetéséhez szükséges adatszolgáltatási és tájékoztatási szabályokat.
(e) A Szabályzat érvényre juttatja az átviteli rendszerirányító kötelezettségeit
i. a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemeltetése,
ii. a villamos energia minősége,
iii. a villamosenergia-rendszerek nemzetközi együttműködése,
iv. a legkisebb (szükséges és indokolt) költségű rendszerszintű szolgáltatások,
v. a versenysemlegesség,
vi. a kötelező átvételi rendszer működtetése,
vii. és az átlátható tevékenység vonatkozásában.

I./1.2.

A Szabályzat hatálya

(a) A Szabályzat hatálya alá tartozó piaci szereplők:
i. Átviteli rendszerirányító
ii. Villamosenergia-termelői engedélyesek, kiserőmű üzemeltetők (a továbbiakban
együttesen: termelők),
iii. Villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek (a továbbiakban: kereskedők),
iv. Egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók)
v. Végső menedékes,
vi. Elosztó hálózati engedélyesek,
vii. Szervezett villamosenergia-piac engedélyese,
viii. Azon felhasználók, akik nem egyetemes szolgáltatás keretében vásárolnak villamos
energiát (a továbbiakban: piaci fogyasztók)
ix. A villamos energia határon keresztül történő szállítása kapcsán magyar piaci
szereplővel jogviszonyt létesítő külföldi természetes vagy jogi személy (a
továbbiakban: külföldi piaci szereplő).
(b) A Szabályzat hatálya alá tartozóknak a Szabályzat rájuk vonatkozó előírásait be kell
tartaniuk. Az engedélyeseknek az üzletszabályzataikat és szerződéseiket a Szabályzat és
más villamosenergia-ellátási szabályzatok előírásainak megfelelően kell kialakítaniuk.
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(c) A Szabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával lép
hatályba.
(d) A Szabályzat módosításának feltételeit a „V./2. Szabályzati Bizottság” fejezet rögzíti.
(e) Az átviteli rendszerirányító a Szabályzat hatályos változatát köteles a jóváhagyást követő
5 munkanapon belül az internetes honlapján hozzáférhetővé tenni.
(f) Az átviteli rendszerirányító a Szabályzat nem hatályos – korábbi – változatát köteles 5 évig
a honlapján archívként tárolni.

I./1.3.

Az együttműködés rendszere

(a) A Szabályzat hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek kötelesek együttműködni
a Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően.
(b) A Szabályzat hatálya alá tartozók együttműködésének hivatalos nyelve a magyar.
(c) A Szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén a Szabályzat hatálya alá tartozók
kezdeményezhetik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál szankciók
elrendelését a Szabályzat megszegőjével szemben.

I./2.
I./2.1.

A Szabályzatban használt fogalmak meghatározása
Akkreditáció rendszerszintű szolgáltatásokhoz

Az átviteli rendszerirányító által végzett műszaki előminősítő eljárás, amelynek során az átviteli
rendszerirányító a vele kötött üzemviteli megállapodással rendelkező és valamely
rendszerszintű szolgáltatáshoz akkreditációra jelentkező vagy arra kötelezett piaci szereplőtől
megkéri az átviteli rendszerirányító által specifikált és közzétett, a rendszerszintű
szolgáltatáshoz szükséges általános paramétereket, megkéri a piaci szereplő sajátosságai
szerinti különös paramétereket, megvizsgálja az informatikai és folyamatirányító rendszeréhez
való illeszthetőséget, az operatív irányíthatóságot, és alkalmasság esetén a piaci szereplőt az
adott rendszerszintű szolgáltatáshoz akkreditálja.

I./2.2.

Befogadó

Az átviteli rendszerirányító, mint prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező
átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10.§ (4) bekezdése alapján
egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse.

I./2.3.

Bejelentett menetrend

A mérlegkör-felelős által az átviteli rendszerirányítóhoz a bejelentési napon, illetve napon belüli
menetrend esetén az üzleti napon vagy napon belül a Szabályzatban megadott határidőig
eljuttatott mérlegkör-menetrend, mely az átviteli rendszerirányító menetrendkezelő
rendszerébe befogadásra került.

I./2.4.

Bejelentési nap

A mérlegkör-menetrend átviteli rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és az átviteli
rendszerirányító általi feldolgozásának a napja, amely az üzleti napot megelőző naptári nap,
és amely bejelentési napon a menetrend-bejelentésnek a következő napra vonatkozó
menetrend(ek)et kell tartalmaznia. Eszerint bejelentési nap minden naptári nap beleértve a
hétvégéket és a munkaszüneti napokat is.
A nemzetközi menetrendek esetén a határkeresztező kapacitások kiosztásáról szóló Aukciós
Szabályzatok (M3. mellékletek) rögzíthetnek a fentitől eltérő meghatározást a bejelentési
napra vonatkozóan.
A napon belüli menetrend esetén az üzleti nap is bejelentési napnak minősül.
A Szabályzatban előforduló bejelentési nap fogalma alatt, amennyiben az adott pont nem
tartalmaz ettől eltérő meghatározást, mindig a heti hétnapos ütemezés értendő.

8/99

Kereskedelmi Szabályzat

I./2.5.

Betáplálás

A magyar villamosenergia-rendszerbe irányuló villamosenergia-áramlás meghatározott
csatlakozási ponton keresztül.

I./2.6.

Black start szolgáltatás

Az átviteli rendszerirányító a rendszer újraindításához alkalmas eszközök készenlétben
tartására szerződik és szükség esetén azokat igénybe veszi.

I./2.7.

Egyforrású ellátás

Egyforrású ellátás esetén a felhasználó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci
szereplővel köt szerződést az adott elszámolási pontra.

I./2.8.

Elfogadott ötperces szabályozási energia

Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
esetében az igényelt ötperces szabályozási energia abszolút értékének és a mért ötperces
szabályozási energia abszolút értékének minimum képzésével előálló ötperces
időintervallumra vonatkozó energiamennyiség. Ez az energiamennyiség kizárólag akkor vehet
fel nullától eltérő értéket, ha az igényelt ötperces szabályozási energia és a mért ötperces
szabályozási energia iránya azonos.

I./2.9.

Elfogadott szabályozási energia

Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
esetében az elfogadott ötperces szabályozási energia értékek szabályozási irányonkénti
összegzésével előálló fel- és leirányú elfogadott szabályozási energia mennyiség adott
elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan.

I./2.10.

Elfogadott tartalékpiaci ajánlat

Az a tartalékpiac-ajánlat, amelynek minden terméke a tartalékpiac ajánlat-beadás, illetve azt
követő módosítás esetén ajánlat-véglegesítés záró időpontjáig valamennyi formai és tartalmi
követelménynek megfelelt.

I./2.11.

Ellátás alapú szerződés

Olyan kereskedelmi szerződés adott elszámolási ponthoz, amelyben az eladó vállalja a vevő
mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési igényének biztosítását vagy a vevő
vállalja az eladó mennyiség- és mérési időintervallum-független betáplálásának átvételét,
meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

I./2.12.

Elosztó hálózati maradék

Az elosztó hálózati veszteségi energia és a profil elszámolású fogyasztások elszámolásából
képződött
kiegyenlítő
energia
(profil
eltérés)
összege,
elszámolási
mérési
időintervallumonkénti bontásban.

I./2.13.

Elszámolási mérési időintervallum

A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, amelynek értéke
15 perc.

I./2.14.

Elszámolási pont azonosító

Elszámolási pont egyedi informatikai azonosító jele, amely azonosító az átviteli
rendszerirányító és a mérlegkör viszonyában a Mérlegkör-szerződésben, a mérlegkör-felelős
és a mérlegkör-tag viszonyában a mérlegkör-tagsági szerződésben, az átviteli
rendszerirányító, illetve az elosztó hálózati engedélyes és a hálózatra csatlakozó viszonyában
a Hálózathasználati Szerződésben (vagy ezekkel egyenértékű szerződésben, illetve
megállapodásban) rögzített.
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I./2.15.

Explicit határkeresztező kapacitás-kiosztás

Olyan határkeresztező szűkületkezelési eljárás, ahol a villamos energia határon keresztül
történő szállításához szükséges átviteli kapacitásjog a villamos energia értékesítésétől
elkülönült eljárás keretében kerül kiosztásra.

I./2.16.

Fel irányú utasított eltérés

Utasított eltérés termelőegység villamosenergia-termelésének növelésére, piaci fogyasztó
villamosenergia-fogyasztásának csökkentésére egy adott elszámolási pontra vonatkoztatva
és egy elszámolási mérési időintervallumra összegzett energiaváltozásra értelmezve.

I./2.17.

Felszabályozási utasítás

A rendszer szempontjából fel irányú utasított eltérés szabályozási egységre (vagy
szabályozási csoportra) az újra-teherelosztás okán adott utasított eltérés kivételével.

I./2.18.

Finanszírozási rendelet

A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára
és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet.

I./2.19.

Havi elszámolási időszak

Az az időszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat az átviteli rendszerirányító a
rendszerszintű szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel pénzügyileg elszámolja (tárgyhó
elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).

I./2.20.

Implicit határkeresztező kapacitás-kiosztás

Olyan határkeresztező szűkületkezelési eljárás, ahol a villamos energia határon keresztül
történő szállításához szükséges átviteli kapacitásjog a villamos energia értékesítésével közös
eljárás keretében kerül kiosztásra.

I./2.21.

GCC együttműködés, GCC energia

A GCC együttműködő villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási együttműködés (Grid
Control Cooperation), mely az átviteli rendszerirányítók közötti nemzetközi kisegítés egy
sajátos formája. A GCC együttműködésben való részvétel célja, hogy az abban részes
szabályozási területek egyidejű, ellentétes irányú szabályozási tartalék igényei közötti
központi optimalizáció, nettósítás révén a résztvevő szabályozási területek átviteli
rendszerirányítói számára lehetőséget nyújtson a tartalékok igénybevételének
összehangolására, csökkentésére. A GCC együttműködés során megvalósított
szabályozásnak az úgynevezett GCC energia igénybevétel minősül, melynek eredményeként
a területi szabályozási igény a más szabályozási terület ellentétes irányú szabályozási
igényével való párosítása és nettósítása révén kerül kiegyenlítésre.

I./2.22.

Igényelt ötperces szabályozási energia

Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
üzemirányítási utasítása alapján számított, ötperces időintervallumra vonatkozó
energiamennyiség. Ha ez az energiamennyiség pozitív, az felirányú igényelt ötperces
szabályozási energiaként értelmezett, ha negatív, akkor leirányú igényelt ötperces
szabályozási energiaként értelmezett, ha nulla, akkor nincs igényelt ötperces szabályozási
energia.
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I./2.23.

Igényelt szabályozási energia

Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
esetében az igényelt ötperces szabályozási energia értékek szabályozási irányonkénti
összegzésével előálló fel- és leirányú igényelt szabályozási energia mennyiség, amely a
szekunder szabályozási parancskövetésre vonatkozó megrendelésnek minősül adott
elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan.

I./2.24.

KÁT rendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

I./2.25.

KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett

A VET 13. §-a szerinti szabályok figyelembe vételével azon mérlegkör-felelősök, melyek
fogyasztási csoportra kialakított mérlegköri elszámolási ponttal rendelkeznek.

I./2.26.

KÁT pénzeszköz

Az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átviteli
rendszerirányító által a Finanszírozási rendelet alapján meghatározott, a VET 13. § szerinti
kötelező befizetésen alapuló pénzeszköz, amely az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem tartozik bele az általános forgalmi
adó alapjába.

I./2.27.

Tárgyhónap

(T) tárgyhónap a KÁT és Prémium pénzeszköz szétosztásának időpontját közvetlenül
megelőző hónap elszámolási időszaka, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik.

I./2.28.

KÁT elszámolási pont

Átvételi kötelezettség alá eső termelés KÁT mérlegkörhöz rendelt elszámolási pontja.

I./2.29.

KÁT és Prémium szétosztás

A Befogadó által a Finanszírozási rendelet szerint végzett számítási eljárás, amely
meghatározza a KÁT pénzeszköz összegét és mértékét, valamint a Prémium pénzeszköz
összegét és mértékét, továbbá a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső
hányadot és a szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendeket.

I./2.30.

KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési
adata

A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének jelen szabályzat szerint,
a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló, összesített fogyasztási adata az
adott hónapban, amely a VET 13. § (3) bekezdés szerinti mennyiségeket, valamint a termelői
saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza.

I./2.31.

KÁT szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend

A Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszakra vonatkozó
ügyletkötéshez benyújtott villamosenergia-menetrend, amely a KÁT termelők adott időszaki,
jelen szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből
számítódik.

I./2.32.

KÁT mérlegkör napi termelési menetrend

A KÁT mérlegkör üzleti napra visszaigazolt termelési menetrendje.
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I./2.33.

KÁT mérlegköri kiegyenlítő szabályozási energia egységára

Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő szabályozási energia ára Ft-ban, amelyet az
átviteli rendszerirányító minden egyes elszámolási mérési időintervallumra külön
felszabályozási- és külön leszabályozási árként határoz meg a KÁT mérlegkörre vonatkozóan.

I./2.34.

KÁT termelő

Az a villamosenergia-termelő, akinek a termelése átvételi kötelezettség alá tartozik és akinek
KÁT elszámolási pontja(i) vonatkozásában hatályos mérlegkör-tagsági szerződése van a KÁT
mérlegkörben.

I./2.35.

KÁT termelő napi termelési menetrendje

A KÁT termelő a Befogadónak benyújtott üzleti napra visszaigazolt termelési menetrendje.

I./2.36.

Kiegyenlítő energia elszámolási időszak

Az az időszak (havonta, tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig), amelyre
vonatkozóan az átviteli rendszerirányító pénzügyileg elszámolja a mérlegkör-felelősökkel a
kiegyenlítő energiát és a rendszerszintű szolgáltatásokra szerződött piaci szereplőkkel az
energiadíjat.

I./2.37.

Kiegyenlítő energia egységára

Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő energia ára Ft-ban, amelyet az átviteli
rendszerirányító minden egyes elszámolási mérési időintervallumra külön felszabályozási- és
külön leszabályozási árként határoz meg, amelyet minden mérlegkörre egységesen alkalmaz,
és pozitív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (túlvételezés) esetén a felszabályozási
egységár, negatív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (alulvételezés) esetén a
leszabályozási egységár a kiegyenlítő energia díjmeghatározás alapja az érintett mérési
elszámolási időintervallumra.

I./2.38.

Le irányú utasított eltérés

Utasított eltérés termelőegység villamosenergia-termelésének csökkentésére, piaci fogyasztó
villamosenergia-fogyasztásának növelésére egy adott elszámolási pontra vonatkoztatva és
egy elszámolási mérési időintervallumra összegzett energiaváltozásra értelmezve.

I./2.39.

Lekötött tartalékpiac-ajánlat

Az a tartalékpiac-ajánlat, amelynek a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás során minden terméke
lekötésre kerül. A lekötött ajánlat szerinti mennyiség rendelkezésre állását az átviteli
rendszerirányító jogosult ellenőrizni, amelynek aktiválását az átviteli rendszerirányító jogosult
részben vagy egészben megrendelni, jogosult továbbá a rendelkezésre állás és a teljesítés
minősítésére. A díjfizetés alapja az ajánlat szerinti egységár és a minősítési mutató.

I./2.40.

Leszabályozási utasítás

A rendszer szempontjából le irányú utasított eltérés szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) az újra-teherelosztás okán adott utasított eltérés kivételével.

I./2.41.

Menetrend-alapú szerződés

Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett – rögzíti a
szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott
időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend-alapú
szerződés esetében az eladó, illetve a vevő, a szerződésben meghatározott mennyiségű
villamos energia rendelkezésre bocsátására, illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

I./2.42.

Mérlegkör-szerződés

A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek
bejelentésére, valamint a Finanszírozási rendeletben meghatározott feladatok ellátására kötött
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szerződés az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között, amely rögzíti a mérlegkörfelelős és az átviteli rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrendbejelentésre, valamint a KÁT és Prémium pénzeszköz elszámolására vonatkozó jogait és
kötelességeit.

I./2.43.

Mérlegkör-tag

Egy adott mérlegkör tagjának az tekinthető, aki (valamely elszámolási pontjának) az adott
mérlegkörhöz tartozása vonatkozásában a mérlegkör-felelőssel megkötött, hatályos
mérlegkör-tagsági szerződéssel (vagy evvel egyenértékű szerződéssel, illetve
megállapodással) rendelkezik.

I./2.44.

Mérlegkör kiegyenlítő energiája

A kiegyenlítő energia mennyiségét az átviteli rendszerirányító határozza meg minden egyes
elszámolási mérési időintervallumra és minden egyes mérlegkörre vonatkozóan, a
visszaigazolt menetrend, az elszámolási mérések (tényértékek) és az utasított eltérés alapján.

I./2.45.

Mérlegkör-menetrend (menetrend)

A mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos adásvételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási
pontokra vonatkozó menetrendek.

I./2.46.

METÁR rendelet

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet.

I./2.47.

Mért ötperces szabályozási energia

Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
elszámolási mérésének, valamint üzemi menetrendjének ötperces időintervallumra vonatkozó
energia értékei különbségeként képzett energiamennyiség. Ha ez az energiamennyiség
pozitív, az felirányú mért ötperces szabályozási energiaként értelmezett, ha negatív, akkor
leirányú mért ötperces szabályozási energiaként értelmezett, ha nulla, akkor nincs mért
ötperces szabályozási energia.

I./2.48.

Napi Ajánlatadás

A Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti kiválasztott ajánlattevőknek a Tartalékpiaci
ajánlatadási nap vonatkozásában fennálló, a Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti
ajánlatadási kötelezettségét és az átviteli rendszerirányítónak az ahhoz kapcsolódó jogait és
kötelezettségeit, továbbá Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti, további nem kiválasztott
ajánlattevőknek a Tartalékpiaci ajánlatadási nap vonatkozásában fennálló, a
Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti ajánlatadási jogát és az átviteli rendszerirányítónak
az ahhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit jelenti.

I./2.49.

Napon belüli menetrendkezelés

A (másnapi) tartalékpiac zárása után történő menetrendkezelés.

I./2.50.

Nemzetközi kisegítés igénybevétele

A magyar villamosenergia-rendszer forrásteljesítmény hiánya, üzemzavara esetén a
szomszédos rendszerektől kisegítő jelleggel történő többlet villamosenergia-vételezés, vagy a
magyar villamosenergia-rendszer forrásteljesítmény többlete esetén a magyar rendszert
kisegítő többlet villamosenergia-kitáplálás a szomszédos rendszerek felé, amely vételezés
/kitáplálás a magyar átviteli rendszerirányító kezdeményezésére, a szomszédos
rendszerirányítókkal egyeztetett módon történik, és amely vételezés /kitáplálás célja a fel / le
irányú kiegyenlítő szabályozás támogatása, illetve ellehetetlenülésének megakadályozása.
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I./2.51.

Nemzetközi kisegítés ellentételezése

A nemzetközi kisegítésként igénybevett (vagy nyújtott) villamos energia visszaszállítása
(behozatala) normál üzemi rendszerállapotban, a szomszédos rendszerirányítók között
egyeztetett módon.

I./2.52.

Nemzetközi kisegítés nyújtása

A magyar villamosenergia-rendszeren kívüli forrásteljesítmény hiány, üzemzavar esetén a
szomszédos villamosenergia-rendszerek irányába kisegítő jelleggel történő villamosenergiakitáplálás, vagy a magyar villamosenergia-rendszeren kívüli forrásteljesítmény többlet esetén
a szomszédos rendszereket kisegítő többlet villamosenergia-vételezés, amely kitáplálás
(vételezés) a szomszédos rendszerirányítók kérésére, velük egyeztetett módon történik.

I./2.53.

Ötperces időintervallum

Szekunder szabályozás elszámolása során a szabályozási egységek (vagy szabályozási
csoportok) vételezésének vagy betáplálásának elszámolási mérési időgyakorisága, valamint
az igényelt szabályozási energia, a mért szabályozási energia és az elfogadott szabályozási
energia meghatározásának időgyakorisága. Minden egyes elszámolási mérési időintervallum
három darab egymást folytatólagosan követő ötperces időintervallumból áll, ahol az első
ötperces időintervallum számítása az adott elszámolási mérési időintervallum kezdetével egy
időben kezdődik, és az utolsó ötperces időintervallum az elszámolási mérési időintervallum
végével egy időben fejeződik be.

I./2.54.

Parancskövetés

Szekunder szabályozást végző szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) kiadott
teljesítményének változása az átviteli rendszerirányító üzemirányítási rendszerétől
elektronikus úton (vagy más távközlési módon) kapott szabályozási jel alapján, a
parancskövetést az átviteli rendszerirányító minősíti.

I./2.55.

Prémium pénzeszköz

A prémium típusú támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átviteli
rendszerirányító által a Finanszírozási rendelet alapján meghatározott, a VET 13. § szerinti
kötelező befizetésen alapuló pénzeszköz, amely az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem tartozik bele az általános forgalmi
adó alapjába.

I./2.56.

Premizált termelő

Az a villamosenergia-termelő, akinek a termelése prémium típusú támogatás alá tartozik, és
akinek hatályos prémium támogatási szerződése van az átviteli rendszerirányítóval.

I./2.57.

Prémium elszámolási pont

Prémium típusú támogatás alá eső termelés mérlegkörhöz rendelt elszámolási pontja.

I./2.58.

Primer szabályozási tartalékpiac

Az átviteli rendszerirányító által szervezett piac, amelyen az átviteli rendszerirányító olyan –
szaabályozható egységnél rendelkezésre álló – szabályozási forgótartalékot biztosító
tartalékpiac-termékekre hirdet meg versenytárgyalást, amely szabályozási tartalék a névleges
frekvenciától eltérő üzemi frekvencián, a frekvencia-eltérés mértékétől és előjelétől függően,
30 másodpercen belül automatikusan aktivizálódik, a szabályozási tartalék rendelkezésre
állása az átviteli rendszerirányító által ellenőrizhető, a szabályozási képesség az átviteli
rendszerirányító megrendelésére élesíthető.
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I./2.59.

Profiltípus

Statisztikai elemzéssel készült, meghatározott időintervallumra vonatkozó (1) felhasználói
villamosteljesítmény-igény
típusgörbe
(fogyasztói
profil),
vagy
(2)
termelői
villamosteljesítmény-előállítás típusgörbe (termelési profil).

I./2.60.

Rendszerirányítói menetrend-módosítás

Az üzemi menetrend kialakításának azon módja, amellyel az átviteli rendszerirányító a fizikai
szállítást megelőzően a visszaigazolt másnapi (vagy az aktuális üzemi) menetrendtől eltérő
(új) üzemi menetrendet ír elő szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) részére.

I./2.61.

Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyensúlyozott módon

A rendszerirányítói menetrend-módosítás azon módja, amikor a menetrend-módosító fel
irányú és le irányú utasítások összességükben egymást rendszerszinten kiegyenlítik,
amelynek célja a hálózati átviteli korlátok feloldása, illetve a kiegyenlítő szabályozás
ellehetetlenülésének a megakadályozása, és amelyet az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő
energia egységárának meghatározásánál nem vesz figyelembe.

I./2.62.

Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz

A rendszerirányítói menetrend-módosításnak azon módja, amikor az átviteli rendszerirányító
a kiegyenlítő szabályozás ellehetetlenülése megakadályozásához vagy a kiegyenlítő energia
egységárának csökkentése érdekében alkalmazza a menetrend-módosítást, és amelyet az
átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál figyelembe
vesz.

I./2.63.

Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése

Az átviteli rendszerirányítónak a Szabályzatban meghatározott azon tevékenysége, amelynek
során az átviteli rendszerirányító a feszültség- és meddőteljesítmény szabályozáshoz, az
üzembiztonsági szolgáltatásokhoz és a kiegyenlítő szabályozáshoz szükséges eszközökre és
tartalékokra vonatkozóan köt szerződést a szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci
szereplőkkel.

I./2.64.

Részben elfogadott ajánlat

Az a tartalékpiac-ajánlat, amelynek csak bizonyos termékei feleltek meg a tartalékpiac ajánlatbeadás, illetve az azt követő ajánlat-véglegesítés záró időpontjáig az ajánlatra vonatkozó
formai és tartalmi követelményeknek.

I./2.65.

Részben lekötött tartalékpiac-ajánlat

Az a tartalékpiac-ajánlat, amelynek a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás során nem kerül minden
terméke lekötésre. A lekötött ajánlat szerinti mennyiség rendelkezésre állását az átviteli
rendszerirányító jogosult ellenőrizni, amelynek aktiválását az átviteli rendszerirányító jogosult
részben vagy egészben megrendelni, jogosult továbbá a rendelkezésre állás és a teljesítés
minősítésére. A díjfizetés alapja az ajánlat szerinti egységár és a minősítési mutató.

I./2.66.

Részlegesellátás-alapú szerződés

Olyan ellátás-alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, amely lehetővé teszi a vevő
számára, hogy az adott elszámolási pontra menetrend-alapú szerződéseket is kössön
ellátásának biztosításra.

I./2.67.

Saját célra termelő erőművel rendelkező rendszerhasználó (SCTE)

Az Üzemi Szabályzat 2.3.82 pontja szerinti rendszerhasználó.

I./2.68.

Szabályozási csoport

Szekunder szabályozásban az átviteli rendszerirányító által együttesen, szabályozási csoport
szinten szabályozott szabályozási egységek együttese.
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I./2.69.

Szabályozási egység

Rendszerszintű szolgáltatások tekintetében akkreditált szabályozási képességgel és önálló
elszámolási pont azonosítóval rendelkező szolgáltatást nyújtó egység vagy szervezet.

I./2.70.

Szabályozási körzetek

Szabályozási egységek (vagy szabályozási csoportok) hozzárendelésével kialakított hálózati
(földrajzi) körzetek, amelyeket a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás vesz, vagy vehet figyelembe
a körzetekhez megadott tartalékolási követelmények alapján.

I./2.71.

Szabályozási teljesítmény

Az átviteli rendszerirányító által a kiegyenlítő szabályozás során igénybe vett villamos
teljesítmény.

I./2.72.

Szabályozható piaci fogyasztó

Az a piaci fogyasztó, amelyre a fogyasztás szabályozása tekintetében az átviteli
rendszerirányítóval megállapodás/szerződés van érvényben, amely ez alapján utasított
eltérés végrehajtására alkalmas és ezen piaci fogyasztó üzemi menetrendje eltérhet a
visszaigazolt menetrendtől.

I./2.73.

Szabályozható termelőegység

Az a termelőegység, amelyre a szabályozás tekintetében az átviteli rendszerirányítóval
megállapodás/szerződés van érvényben, és amely ez alapján utasított eltérés végrehajtására
alkalmas.

I./2.74.

Szabályzat

Jelen dokumentum, a Kereskedelmi Szabályzat.

I./2.75.

Szekunder szabályozási tartalékpiac

Az átviteli rendszerirányító által szervezett piac, amelyen az átviteli rendszerirányító a
kiegyenlítő szabályozáshoz olyan – szabályozási egységnél, szabályozási csoportnál
rendelkezésre álló – szabályozási forgótartalékot biztosító tartalékpiac-termékekre hirdet meg
versenytárgyalást, amely szabályozási tartalék rendelkezésre állása az átviteli
rendszerirányító által ellenőrizhető, a szabályozás képes az elszámolási mérési
időintervallumon belüli, az ajánlat műszaki paramétereit és az aktuális üzemi paramétereket is
figyelembe vevő fel- és le irányú, az átviteli rendszerirányító által elektronikus úton (vagy más
távközlési módon) küldött szabályozási parancs követésére és a parancskövetés az átviteli
rendszerirányító által minősíthető.

I./2.76.

Szűk keresztmetszet

Az átviteli rendszerirányító által szabályozott, irányított szabályozási zónán belüli, illetve annak
határait érintő metszékeken jelentkező szállítások, vételezések és betáplálások olyan
megoszlása, valamint a hálózat olyan kapcsolási állapota, amelynek eredményeként a
szabályozási zónára vagy a határmetszéket alkotó bármely vezetékre vonatkozó korlátok,
műszaki határok sérülnek, figyelembe véve az n-1 elvet. (Az n-1 elvet az Üzemi Szabályzat
definiálja.)

I./2.77.

Tartalékpiac-ajánlat fel irányban

Termelőegység vonatkozásában ajánlat a termelés
vonatkozásában ajánlat a fogyasztás csökkentésére.
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I./2.78.

Tartalékpiac-ajánlat le irányban

Termelőegység vonatkozásában ajánlat a termelés csökkentésére, piaci fogyasztó
vonatkozásában ajánlat a fogyasztás növelésére.

I./2.79.

Tartalékpiac ajánlattételi nap (ajánlattételi nap)

Az a nap, amelyen a tartalékpiac-termékekre ajánlatot kell tenni az átviteli rendszerirányító
által meghirdetett napokra vonatkozóan, amely ajánlattételi nap a napi gyakoriságú piac
esetén az üzleti napot megelőző naptári nap, és az ajánlattételnek a következő napra
vonatkozó ajánlatokat kell tartalmaznia. Eszerint ajánlattételi nap minden naptári nap beleértve
a hétvégéket és a munkaszüneti napokat is.

I./2.80.

Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás

A tartalékpiac-termék lekötése az átviteli rendszerirányító által. A lekötés során az átviteli
rendszerirányító jogosult termék-időblokkonként eltérő mennyiség szerint lekötni a
tartalékpiac-termékre vonatkozó ajánlatot.

I./2.81.

Tartalékpiac ajánlat-kiválasztási módszer

A tartalékpiac ajánlat-kiválasztásnál alkalmazott azon eljárás, amelyhez az átviteli
rendszerirányító előzetesen felveszi a termék műszaki és pénzügyi paramétereinek
súlyfaktorait, az üzleti napra vonatkozóan megadja a termék egyes időblokkjaihoz, valamint
az egyes szabályozási körzetekhez szükséges tartalék mennyiségi és minőségi paramétereit.
Az eljárás olyan objektív, lineáris programozási algoritmussal történő sorrendezés és
kiválasztás, amelynek célfüggvénye a szükséges tartalék rendelkezésre állásához és a
várható igénybevételéhez kapcsolódó költségek minimálása.

I./2.82.

Tartalékpiac-ajánlat visszaigazolás

A tartalékpiac ajánlat-kiválasztás záró időpontját követően az adott ajánlattételi napon beadott
ajánlatok minősítéséről (pl. elfogadott, lekötött) lekérhető végleges információ.

I./2.83.

Tartalékpiac-termék

A tartalékpiac-terméket a szabályozási tartalék jellege (primer, szekunder, tercier), a naptípus
és a napon belüli időszak (egész órás összefüggő időblokk, vagy egymástól egész órás
szünetekkel elkülönülő időblokkok) és a termékhez tartozó azonosítási, műszaki, pénzügyi
paraméterek határozzák meg, a termékre a tartalékpiacon kell ajánlatot tenni.

I./2.84.

Teljesellátás-alapú szerződés

Olyan ellátás-alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, amely nem teszi lehetővé a vevő
számára, hogy az ellátás-alapú szerződésén kívül további menetrend-alapú szerződéseket is
kössön ellátásának biztosításra.

I./2.85.

Teljesítési biztosíték

A mérlegkör-felelős által nyújtott biztosíték, amely az átviteli rendszerirányító számára
pénzügyi biztosítékot jelent a mérlegkör-felelős átviteli rendszerirányítóval történő
elszámolásához a mérlegkörre allokált kiegyenlítő energia, valamint a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezettek részére meghatározott KÁT és Prémium pénzeszközök
vonatkozásában. Teljesítési biztosítéknak minősül továbbá a KÁT termelők által nyújtott olyan
biztosíték is, mely az átviteli rendszerirányító számára pénzügyi biztosítékot jelent a KÁT
termelők fizetési kötelezettségeinek teljesítésére.

I./2.86.

Tercier szabályozási tartalékpiac

Az átviteli rendszerirányító által szervezett piac, amelyen az átviteli rendszerirányító a
kiegyenlítő szabályozáshoz olyan – üzemelő termelőegységnél vagy felhasználónál vagy
üzemkész, indítható termelőegységnél, kikapcsolható felhasználónál rendelkezésre álló –
szabályozási tartalékot biztosító tartalékpiac-termékekre hirdet meg versenytárgyalást, amely
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szabályozási tartalék rendelkezésre állása az átviteli rendszerirányító által ellenőrizhető, a
szabályozás képes legalább 5 MW/15 perc teljesítményváltozási gradienssel a szabályozási
teljesítmény aktiválására, és képes az ajánlati tartalmat figyelembe vevő egy, vagy több
elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó megrendelés szerinti szabályozásra.

I./2.87.

Termelőegység

A szabályozási egység és az 5 MW vagy ezt meghaladó beépített teljesítményű kiserőmű.

I./2.88.

Termelői saját felhasználás

A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési adatának
megállapításával összefüggésben termelői saját felhasználásnak minősül a termelő által
megtermelt, saját felhasználási helyén felhasznált, oda villamosenergia-kereskedő vagy
felhasználó igénybevétele nélkül a közcélú hálózaton eljuttatott villamosenergia-mennyiség
elszámolási mérési időintervallumonkénti értéke, feltéve, hogy a termelő és a termelői
felhasználási hely elszámolási mérési pontjai ugyanazon jogi személyhez tartoznak. A termelői
saját felhasználás nem minősül a VET 13. § (2) bekezdése szerinti felhasználóknak történő
értékesítésnek, ezért a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési
adatának megállapításakor nem vehető figyelembe.

I./2.89.

Többforrású ellátás

Többforrású ellátás esetén a felhasználó a villamos energia beszerzésére két vagy több piaci
szereplővel köt szerződést ugyanazon elszámolási pontra.

I./2.90.

Újra-teherelosztás

Az átviteli rendszerirányító – a szűk keresztmetszetek, hálózati átviteli korlátok feloldása
érdekében valamint, ha valamely tartalékpiaci termékre elégtelen ajánlat érkezik – az összes
elfogadott tartalékpiaci ajánlat felhasználásával, saját hatáskörében a visszaigazolt
menetrendtől eltérő üzemi menetrendet ír elő termelőegységnek, piaci fogyasztónak úgy, hogy
az érintett elszámolási mérési időintervallumokban az újra-teherelosztásba bevont
termelőegységek, piaci fogyasztók fel- és le irányú menetrend-módosításai egymást
kiegyensúlyozzák és amely módosításokat az átviteli rendszerirányító utasított eltérésként
kezel, a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem vesz figyelembe.

I./2.91.

Utasított eltérés

Rendszerirányító által adott utasítás a visszaigazolt menetrendtől eltérő termelésre,
fogyasztásra, amelyet az átviteli rendszerirányító az újra-teherelosztáskor, a rendszerirányítói
menetrend-módosításkor, a tercier szabályozás megrendelésekor ad, továbbá az átviteli
rendszerirányítói megrendelések a szekunder szabályozási parancskövetésre, az üzemzavari
tartalék aktiválására, amely utasításokat, megrendeléseket az átviteli rendszerirányító az
érintett mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál jóváíró jelleggel
vesz figyelembe.

I./2.92.

ÜSZ

A villamosenergia-rendszer Üzemi Szabályzat.

I./2.93.

Üzemirányítási mérés

Az üzemirányítási pontról az átviteli rendszerirányítóhoz elektronikus úton továbbított valós
idejű (üzemi) adatközlés.

I./2.94.

Üzemirányítási pont

Az a fizikai mérési pont, amire az üzemirányítási mérés és az utasított eltérés közvetlenül
vonatkozik, és amely pont az elszámolási ponttal azonos, vagy az elszámolási ponttal
egyértelműen összerendelhető.
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I./2.95.

Üzemi menetrend

Szabályozható termelőegységek, szabályozható piaci fogyasztók azon menetrendje az üzleti
napra, amelyet az átviteli rendszerirányító alakít ki, amely menetrend alapértelmezésben
azonos a visszaigazolt másnapi menetrenddel és attól az újra-teherelosztás, a megrendelt
tercier szabályozás, a rendszerirányítói menetrend-módosítás okán és az utasítások
mértékében tér el, és amely menetrendről az átviteli rendszerirányító az érintett piaci
szereplőknek értesítést küldött.

I./2.96.

Üzemzavari tartalék szolgáltatás

Az átviteli rendszerirányító a rendszer jelentős – kiegyenlítő szabályozással nem
kiszabályozható – forráshiányának a kiegyensúlyozására olyan üzemzavari betáplálási
tartalék tartására szerződik, amely teljesítmény-tartalék biztonsággal rendelkezésre áll és 15
percen belül igénybe vehető.

I./2.97.

Üzleti nap

A vonatkozó visszaigazolt menetrendek szerinti kereskedelemi szerződések fizikai
teljesítésének a napja.

I./2.98.

Üzletszabályzat (ÜzSZ)

Jelen Szabályzatban az Üzletszabályzat az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatát jelenti,
amely tartalmazza az átviteli rendszerirányító és a piaci szereplő között megkötendő
szerződések általános és különös szerződési feltételeit.

I./2.99.

VET

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

I./2.100. Vételezés
A magyar villamosenergia-rendszerből kifelé irányuló villamosenergia-áramlás meghatározott
csatlakozási ponton keresztül.

I./2.101. Versenytárgyalási Dokumentáció
Jelenti az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások (tartalékpiaci termék)
illetve az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez
szükséges villamosenergia-teljesítmény és kapacitás beszerzésére kiírt versenytárgyalási
feltételeket (ajánlattételi felhívást).

I./2.102. Vhr.
Korm. rendelet a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

I./2.103. Visszaigazolt menetrend
Az átviteli rendszerirányító által elfogadott, jóváhagyott mérlegkör-menetrend, amely
jóváhagyásról az átviteli rendszerirányító menetrend-visszaigazolási értesítést küldött a
mérlegkör-felelősnek.
Nemzetközi menetrendek esetében a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a
Kereskedelmi Szabályzatban (M3. mellékletek), illetve a Menetrend-bejelentési szabályokban
rögzítettek a mérvadóak.

I./2.104. Visszautasított tartalékpiac-ajánlat
Az a tartalékpiac-ajánlat, amelynek semelyik terméke sem felelt meg a tartalmi és formai
követelményeknek a tartalékpiac ajánlat-beadás és ajánlat-véglegesítés záró időpontjáig.
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II.

A villamosenergia-kereskedelem általános keretrendszere

II./1.

A villamos energia iránti igény kielégítése kereskedelmi formában

(a) A villamos energia iránti igény kielégítésére a magyarországi villamosenergiakereskedelem az alábbiak szerinti:
i. Piaci kereskedelem a piaci szereplők között.
ii. Szervezett villamosenergia-piaci kereskedés.
iii. Határon keresztül történő kereskedelem, amely a magyar villamosenergia-rendszer
határmetszékein kívül található elszámolási ponttal rendelkező kereskedelmi partnerrel
lefolytatott kereskedelmi tevékenységet fedi le.
iv. A szolgáltató (vagy a végső menedékes) és a vele egyetemes szolgáltatásra
szerződött felhasználók (szolgáltatói fogyasztók) közötti kereskedelem.
v. Hálózati veszteség beszerzése, amely az átviteli és elosztó hálózatokon keletkező
villamos energia veszteség pótlására vonatkozó kereskedelmi kötelezettségvállalás.
vi. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme.
vii. Kötelező átvételi rendszer keretében folytatott kereskedelem.

II./2.

A villamosenergia-kereskedés formái

(a) A villamosenergia-kereskedés formái az alábbiak:
i. Bilaterális kereskedés, amely az érintett felek közvetlen megállapodásával jön létre.
ii. OTC kereskedés, amely az érintett felek által felállított és önként vállalt szabályok
betartásával, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül bonyolódik le.

II./3.
II./3.1.

A villamosenergia-kereskedés szabályozása
Piaci kereskedelem

(a) Piaci kereskedelem esetében a villamos energia eladója és vevője a Szabályzat vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles eljárni.
(b) Felhasználók közül csak a piaci fogyasztó jogosult a többforrású ellátásra.

II./3.2.

Szervezett villamosenergia-piaci kereskedés

(a) A szervezett villamosenergia-piaci kereskedés mindazokat a kereskedelmi tranzakciókat
foglalja magába, melyeket a piaci szereplők egy szervezett villamosenergia-piaci
engedélyes közvetítésével bonyolítanak le, és amelyhez a villamosenergia-kereskedelem
szabályait és elszámolási rendjét a VET, a Vhr. és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján
a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes alakítja ki.

II./3.3.

Határon keresztül történő kereskedelem

(a) A Szabályzat az átviteli hálózat és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat
határkeresztező vezetékein lebonyolított kereskedelemre vonatkozóan az Európai
Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK Rendeletében (2011.
március 3-tól az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendeletében), valamint e
rendelet alapján az Európai Bizottság által kiadott iránymutatásokban foglaltak alapján
rögzít szabályokat és eljárásrendet.

II./3.4.

Egyetemes szolgáltatás keretében folytatott kereskedelem

(a) Egyetemes szolgáltató valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult és azt igénybe vevő
felhasználó (szolgáltatói fogyasztó) közötti kereskedelem szabályait és elszámolásának
rendjét a VET, a Vhr. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az
egyetemes szolgáltató alakítja ki.
(b) Szolgáltatói fogyasztó csak az (a) pont szerinti egyforrású ellátásra jogosult.
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II./3.5.

Hálózati veszteség beszerzése

II./3.5.1.
Átviteli hálózat
(a) Az átviteli hálózat veszteségét fedező villamos energiát és erőművi kapacitást az átviteli
rendszerirányító nyilvános pályázat útján vagy a szervezett villamosenergia-piacon köteles
beszerezni.
(b) Az átviteli hálózat veszteségét fedező villamos energia beszerzését az átviteli
rendszerirányító az alábbiak szerint végezheti:
i. törekednie kell az átviteli hálózat veszteségét fedező villamosenergia-költség
minimalizálására.
ii. a költségminimalizálástól eltekinthet abban az esetben, ha azzal szűk
keresztmetszetek
kialakulását
vagy
a
rendszer
szabályozhatóságának
ellehetetlenülését el tudja kerülni, vagy ezek hatását csökkenteni tudja.
II./3.5.2.
Elosztó hálózat
(a) Az elosztó hálózati veszteséget fedező villamos energiát és erőművi kapacitást az elosztó
hálózati engedélyes nyilvános pályázat útján vagy a szervezett villamosenergia-piacon
köteles beszerezni.

II./3.6.

Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme

(a) Az átviteli rendszerirányító a rendszer biztonsága és a minőségi ellátás biztosítása, illetve
az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör
működtetése érdekében szabályozott keretek között rendszerszintű szolgáltatásokat
vásárol.
(b) A rendszerszintű szolgáltatások beszerzésére csak az átviteli rendszerirányító jogosult.
(c) A rendszerszintű szolgáltatások beszerzésének és igénybevételének részletes szabályait
a „III. A rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, igénybevétele, és elszámolása” című
fejezet tartalmazza.
(d) Az átviteli rendszerirányító az alábbi szabályok alapján fedezi a rendszerszintű
szolgáltatások beszerzésének költségeit:
i. A szekunder és tercier szabályozás, a rendszerirányítói menetrend-módosítás
kiegyenlítő szabályozáshoz, az aktivált üzemzavari tartalék és a nemzetközi kisegítés
igénybevétele energiadíjának, és a GCC energia igénybevételének a KSZ
III./4.4.4./A./f. pont szerint megállapított díjának fedezete – kivéve az újra-teherelosztás
és a III./5.2.3 Termelőegység kényszerű visszaterhelése fejezet szerinti esetet – a
Szabályzat IV. fejezetében meghatározott mérlegkör rendszer szerinti elszámolás a
mérlegkör-felelősökkel.
ii. Az i. pontban felsorolt energiadíjak kivételével az összes rendszerszintű szolgáltatás
díjának térítését az átviteli rendszerirányító számára a villamos energia
rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak,
csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
vonatkozó előírásainak megfelelően a rendszerhasználati díjrendszer átviteli díj
díjeleme fedezi.
(e) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, támogatása
érdekében és mértékében végezhet határon keresztül történő villamosenergia-szállítást
és jogosult villamos energia adás-vételt lebonyolítani, külföldi piaci szereplőtől kiegyenlítő
szabályozási tartalékot beszerezni, amelyet az átviteli rendszerirányító a nemzetközi
kisegítés igénybevétele, a viszonosság elve alapján történő nyújtása és ezek
ellentételezései vonatkozásában, a kiegyenlítő szabályozással kapcsolatosan végezhet, a
rendszerbiztonság és a legkisebb költség elvének érvényesítésével, a határkeresztező
vezetékek átviteli kapacitásainak figyelembe vételével. Az átviteli rendszerirányító a
villamosenergia-rendszerek közötti GCC optimalizáció érdekében azt a határkeresztező
kapacitást használhatja fel, amely kapacitás az érintett határmetszék tekintetében az adott
elszámolási-mérési időintervallumra vonatkozó utolsó kapacitásaukciót (ahol van, ott
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(f)
(g)

(h)

(i)

(j)

intraday, egyébként napi aukciót) követően az NTC-ből fennmaradt, azaz amelyre az
aukciók és az igénybevétel (menetrendezés) során a piaci szereplők nem tartottak igényt.
Az átviteli rendszerirányító az (e) pont szerinti villamosenergia-szállítások mennyiségi és
elszámolási adatait elkülönített nyilvántartásban kezeli.
Azok a piaci szereplők jogosultak – vagy VET, a Vhr és a Szabályzat vonatkozó
rendelkezései által meghatározott esetekben kötelezettek – a rendszerszintű
szolgáltatásokban közreműködni, a napi tartalékpiacokon ajánlatot tenni:
i. akik rendelkeznek az adott szolgáltatás átviteli rendszerirányítói akkreditációjával és
az átviteli rendszerirányítóval kötött, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó
szerződéssel,
ii. vagy akik megállapodás alapján rendelkeznek valamely akkreditált piaci szereplő adott
szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítőképessége, illetve szabályozási képessége felett
és rendelkeznek az átviteli rendszerirányítóval kötött, az adott szolgáltatáshoz
kapcsolódó szerződéssel.
Az átviteli rendszerirányító bármelyik rendszerszintű szolgáltatás beszerzésére irányuló
nyilvános pályázat kiírásában jogosult az adott pályázat vonatkozásában ajánlattételre
feljogosítani azokat a piaci szereplőket, akik az adott szolgáltatás átviteli rendszerirányítói
akkreditációjával még nem rendelkeznek, de az ajánlat benyújtásáig akkreditációs eljárás
lefolytatására vonatkozó megállapodást kötnek az átviteli rendszerirányítóval.
A rendszerszintű szolgáltatáshoz szükséges akkreditáció követelményeit, műszaki
feltételeit, paramétereit, az akkreditációs folyamat általános előírásait az ÜSZ, az
akkreditáció formai kialakítását és az eljáráshoz szükséges szabályokat, valamint az
akkreditációs eljárás lefolytatására vonatkozó megállapodás mintáját az Üzletszabályzat
tartalmazza.
A VET 5. § alapján a termelői engedélyes a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt
rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi teljesítőképességét
köteles felajánlani. A rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplők
kötelesek az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások (tartalékpiaci
termék), illetve az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének
kiegyenlítéséhez szükséges villamosenergia-teljesítmény és kapacitás beszerzésére kiírt
versenytárgyaláson (tartalékpiacon), illetve a Napi Ajánlatadás során ajánlatot tenni.
A rendszerszintű szolgáltatást nyújtó piaci szereplők kötelesek a tevékenységük ellátáshoz
megfelelő, biztonságos informatikai, távközlési-, illetve telemechanikai eszközökkel
rendelkezni.

II./3.7.
Megújuló támogatási rendszer: kötelező átvételi és prémium típusú
támogatási rendszer
(a) A kötelező átvételi rendszer keretében folytatott kereskedelemről, a KÁT mérlegkör és
prémium támogatási rendszer működtetéséről, a KÁT és Prémium pénzeszközök
számítási, árképzési és elszámolási szabályairól a VET, a Vhr, a METÁR rendelet, a KÁT
rendelet és a Finanszírozási rendelet, valamint a KSZ és az ÜzSZ rendelkeznek.
(b) Az átviteli rendszerirányító a megújuló támogatási rendszerhez kapcsolódó feladatait az
(a) pont szerinti jogszabályok és villamosenergia-ellátási szabályzatok előírásai szerint
végzi.
(c) A kötelező átvételi rendszer KÁT termelői, a prémium támogatási rendszer Premizált
termelői és a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek az (a) pont szerinti
jogszabályok és villamosenergia-ellátási szabályzatok előírásai szerint működnek együtt
az átviteli rendszerirányítóval.
II./3.7.1.
Szerződéskötési kötelezettségek a megújuló támogatási rendszerben
(a) A VET 10. § (4) bekezdése értelmében az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia
termelői kötelesek az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzata szerinti mérlegkör tagsági
szerződést megkötni, és az átviteli rendszerirányító által az átvételi kötelezettség alá eső
villamos energia elszámolására létrehozott KÁT mérlegkörhöz csatlakozni az alábbi
feltételekkel:
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A KÁT mérlegkör-tagsági szerződésre vonatkozó az átviteli rendszerirányító
Üzletszabályzatának III./8. pontja szerinti igénybejelentés határideje a iv. pont
szerinti szerződéskötési határidőt megelőző hónap 15. napja (ha ez nem munkanap,
akkor a hónap 15. napját követő első munkanap).
ii. Az átviteli rendszerirányító az i. pontban meghatározott időpontig beérkezett
igénybejelentéseket köteles feldolgozni a határidőben bejelentett igénybejelentés
dátumával megegyező hónap végéig. Az i. pontban meghatározott időponton túli
igénybejelentések feldolgozási határideje az igénybejelentés dátumát követő hónap
vége.
iii. A KÁT mérlegkör-tagsági szerződés megkötésére az igénybejelentés átviteli
rendszerirányító általi feldolgozását követően, a iv. pontban meghatározott határidő
alkalmazása mellett kerülhet sor.
iv. A KÁT mérlegkör-tagsági szerződés megkötésének határideje a szerződésben
rögzítésre kerülő átvételi kötelezettség hatályba lépési hónapját megelőző hónap
első munkanapja.
(b) A VET 10. § (5) bekezdése értelmében a prémium típusú támogatás alá eső villamos
energia termelői kötelesek az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzata szerinti prémium
támogatási szerződést megkötni az alábbi feltételekkel:
i. A prémium támogatási szerződésre vonatkozó az átviteli rendszerirányító
Üzletszabályzatának III./8. pontja szerinti igénybejelentés határideje a iv. pont
szerinti szerződéskötési határidőt megelőző hónap 15. napja (ha ez nem munkanap,
akkor a hónap 15. napját követő első munkanap).
ii. Az átviteli rendszerirányító az i. pontban meghatározott időpontig beérkezett
igénybejelentéseket köteles feldolgozni a határidőben bejelentett igénybejelentés
dátumával megegyező hónap végéig. Az i. pontban meghatározott időponton túli
igénybejelentések feldolgozási határideje az igénybejelentés dátumát követő hónap
vége.
iii. A prémium támogatási szerződés megkötésére az igénybejelentés átviteli
rendszerirányító általi feldolgozását követően, a iv. pontban meghatározott határidő
alkalmazása mellett kerülhet sor.
iv. A prémium támogatási szerződés megkötésének határideje a szerződésben
rögzített támogatással érintett első hónapot megelőző hónap 8. napja (ha ez nem
munkanap, akkor a hónap 8. napját követő első munkanap).
(c) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a VET 13. §-a értelmében a
mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia arányában
köteles a Finanszírozási rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint
megfizetni az átvételi kötelezettség és prémium típusú támogatás alá eső villamos
energia-termelés támogatására a Befogadó által meghatározott KÁT és Prémium
pénzeszközök ráeső összegét, és köteles erre vonatkozóan szerződést kötni az átviteli
rendszerirányítóval. A szerződéses rendelkezéseket az átviteli rendszerirányító és a
mérlegkör-felelősök közötti mérlegkör-szerződés tartalmazza.
(d) A megújuló támogatási rendszer keretében a KÁT és Premizált termelőkkel, valamint a
KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kötendő szerződések az átviteli
rendszerirányító Üzletszabályzatának részét képezik.
(e) A szervezett villamosenergia-piacot működtető engedélyes közszolgáltatási kötelezettség
keretében köteles a VET 13. §-ának megfelelően meghatározott villamosenergiamennyiség értékesítése céljából az átviteli rendszerirányítóval szerződést kötni.
i.

II./3.7.2.
Adatszolgáltatási kötelezettségek a KÁT és Prémium támogatási rendszer
működtetéséhez
(a) A KÁT termelő a Befogadó részére a kötelező átvételű termelése tekintetében:
i. köteles minden hónap 7. munkanapjáig a MAVIR Menetrendkezelő rendszerén éves
villamosenergia-termelési prognózist adni havonta a következő 12 hónapra
vonatkozóan havi és zónaidőnkénti bontásban, mely alól kivételt képez az első havi

23/99

Kereskedelmi Szabályzat

adatszolgáltatási kötelezettség, azt a Befogadó Üzletszabályzata III./8. pont szerinti
Igénybejelentés szerint kell megtenni,
ii. köteles a hónap minden napjára az adott napot megelőző üzleti nap 10.00-ig a MAVIR
Menetrendkezelő rendszerén a Befogadó másnapi szervezett villamosenergia-piaci
értékesítéséhez napi (termelési terv) menetrendet adni elszámolási mérési
időintervallum bontásban. A Befogadóval, mint KÁT mérlegkör-felelőssel kötött
megállapodásban részletezettek szerint a KÁT termelők összevont menetrendet
jogosultak benyújtani.
iii. vegyes tüzelés esetén köteles a hónap 2. munkanapjáig – KÁT termelőtől függően –
a KÁT rendelet 4. § (9) bekezdése vagy a METÁR rendelet 4. § (1)-(2) bekezdések
szerinti számítást igazolni a MAVIR honlapján közétett, a KÁT termelő által kitöltött
sablon elektronikus megküldésével.
(b) A Premizált termelő a Befogadó részére a prémium típusú támogatás alá eső termelése
tekintetében:
i. köteles minden hónap 7. munkanapjáig a MAVIR honlapján közétett, a Premizált
termelő által kitöltött sablon elektronikus megküldésével éves villamosenergiatermelési prognózist adni havonta a következő 12 hónapra vonatkozóan havi
bontásban. Kivételt képez ez alól a Premizált termelő első havi adatszolgáltatási
kötelezettsége, melyet a Befogadó Üzletszabályzata III./8. pont szerinti
Igénybejelentés szerint kell megtenni,
ii. vegyes tüzelés esetén köteles a hónap 2. munkanapjáig a METÁR rendelet 4. § (1)-(2)
bekezdések szerinti számítást igazolni a MAVIR honlapján közétett, a Premizált
termelő által kitöltött sablon elektronikus megküldésével.

(c) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett a Befogadó részére köteles megadni
minden hónap 4. munkanapjáig a MAVIR Menetrendkezelő rendszerén a VET 13. § (3)
bekezdése szerint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetése alól a (T) tárgyhónapban
mentesített értékesítési adatát, valamint a (T-2) hónapban mentesített korrigált értékesítési
adatát.
(d) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének tagjai, valamint az
elosztó hálózati engedélyesek kötelesek a (c) pont szerinti adatszolgáltatáshoz a
mérlegkör-felelősökkel együttműködni oly módon, hogy minden hónap 4. munkanapja
10.00 óráig a mérlegkör-tag (beleértve az egyetemes szolgáltatókat, a villamosenergiakereskedőket és a termelői engedélyeseket) köteles nyilatkozni az érintett mérlegkörfelelős részére a VET 13. § (3) bekezdés szerint a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetése
alól mentesített (T) havi tény és a (T-2) havi korrigált tény villamosenergia-mennyiségről.
(e) Amennyiben a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett (T) tárgyhónapra nem
ad meg a MAVIR menetrendkezelő rendszerén határidőre tény mentességi adatot, akkor
az érintett mérlegkör legutolsó tény értékesítési adata meg fog egyezni a hálózati
veszteséggel, valamint a mérlegköréhez tartozó termelői saját felhasználással csökkentett
teljes mérlegköri fogyasztásával.
(f) A Befogadó köteles minden hónap 10. munkanapjáig közétenni:
i. a KÁT pénzeszköz várható mértékét (Ft/kWh), valamint az ebből származó várható
összesített fizetési kötelezettséget (Ft), továbbá a KÁT pénzeszköz várható
mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési adatokat
(kWh) a következő 12 hónapra vonatkozóan havi bontásban,
ii. a KÁT termelőknek a következő 12 hónapra várható, összesített termelését (kWh) havi
és zónaidőnkénti bontásban,
iii. a Prémium pénzeszköz várható mértékét (Ft/kWh), valamint az ebből származó
várható összesített fizetési kötelezettséget (Ft), továbbá a Prémium pénzeszköz
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várható mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési
adatokat (kWh) a következő 12 hónapra vonatkozóan havi bontásban,
iv. a Premizált termelőknek a következő 12 hónapra várható, összesített termelését (kWh)
havi bontásban.
(g) A Befogadó köteles közzétenni:
i. minden naptári nap 9.00 óráig a szervezett villamosenergia-piacon általa az előző
napon ténylegesen megkötött ügyletek villamos energia mennyiségét (MWh), értékét
(EUR) másnapi piac esetén órás, napon belüli piac esetén negyedórás bontásban,
ii. minden hónap 5. munkanapjáig a (T) hónapra vonatkozóan a konverziós ügyletek
megkötésekor elért tényleges átlagárfolyamot (Ft/EUR).
(h) A Befogadó minden hónap 5. munkanapjáig köteles közzétenni a (T) tárgyhónapra
érvényes Prémium pénzeszköz mértékét, a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettek (T) tárgyhavi tény és (T-2) havi korrigált tény értékesítési adatait, valamint a
KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső Prémium pénzeszköz (T)
tárgyhavi összegét és (T-2) havi korrigált összegét, oly módon, hogy az csak az érintett
mérlegkör-felelős és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére legyen
beazonosítható.
(i) A Befogadó minden hónap 5. munkanapjáig köteles közzétenni a (T) tárgyhónapra
vonatkozó Prémium pénzeszköz kiszámítása során előjelhelyesen felhasznált adatokat a
következő részletezettséggel:
i.
A Premizált termelőnek az elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása alapján
kalkulált (T) havi tény termelése és a Premizált termelőre vonatkozó aktuális
támogatott ár figyelembevételével a METÁR rendelet alapján kalkulált prémium
mérték szorzatainak összegét, összesített adatként (kWh és Ft),
ii.
a Premizált termelők (T) hónapot megelőző időszaki tény termelésének a korábbi
allokációk során még figyelembe nem vett változásai, összesített adatként (Ft),
iii.
a (T) hónapban befolyt, a korábbi allokációk során még figyelembe nem vett, a
Premizált termelők által jogosulatlanul igénybe vett támogatás után fizetett
visszatérítések összege (Ft),
iv.
a prémium típusú támogatási rendszer folyamatos rövid távú likviditásához
kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek (T) havi egyenlege (Ft),
v.
a prémium típusú támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok elvégzésének a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az előző hónapban elismert
indokolt, korábban még nem érvényesített, összesített költsége (Ft)
vi.
a (T) tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT és Prémium pénzeszköz
fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a Prémium
pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai
szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket, összesített adatként (Ft),
vii.
a II./3.7.5.A. (b) szerinti kár megtérítésének korábban még figyelembe nem vett
értéke (Ft),
viii.
II./3.7.5.A. (c) szerinti saját tőke pozíció értéke (Ft),
ix.
a Prémium pénzeszköz (T) havi összege (allokálandó teljes összeg) (Ft),
x.
termelői saját felhasználás mennyisége (T) és (T-2) hónapokra vonatkozóan
mérlegkörönkénti bontásban (kWh),
xi.
a METÁR rendelet 15. §-a szerinti (T) havi referencia piaci árakat (Ft/kWh) és a
kiszámításukhoz felhasznált, Magyar Nemzeti Bank (T) hónapra közzétett napi
középárfolyamainak számtani átlagát.
(j) A Befogadó minden hónap 5. munkanapjáig köteles közzétenni a (T) tárgyhónapra
érvényes KÁT pénzeszköz mértékét, a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettek (T) tárgyhavi tény és (T-2) havi korrigált tény értékesítési adatait, valamint a
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KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső KÁT pénzeszköz (T) tárgyhavi
összegét és (T-2) havi korrigált összegét, oly módon, hogy az csak az érintett mérlegkörfelelős és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére legyen
beazonosítható.
(k) A Befogadó minden hónap 5. munkanapjáig köteles közzétenni a (T) tárgyhónapra
vonatkozó KÁT pénzeszköz kiszámítása során előjelhelyesen felhasznált adatokat a
következő részletezettséggel:
i.
a KÁT termelőknek az elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása alapján
kalkulált (T) havi tény termelése zónaidőnkénti bontásban, továbbá ezeknek és a KÁT
vagy a METÁR rendeletben meghatározott, az adott KÁT termelőre vonatkozó
hatósági ár szorzatainak összege, összesített adatként (kWh és Ft),
ii.
a KÁT termelők (T) hónapot megelőző időszaki tény termelésének a korábbi
allokációk során még figyelembe nem vett változásai, összesített adatként (Ft),
iii.
a (T) hónapban befolyt, a korábbi allokációk során még figyelembe nem vett, a KÁT
termelők által jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések
összege (Ft),
iv.
a (T) hónapban befolyt, a korábbi allokációk során még figyelembe nem vett
szabályozási pótdíjak összege (Ft),
v.
a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során az előzetes elszámolási adatok alapján (T)
hónapban igénybe vett kiegyenlítő energia költsége (Ft),
vi.
a (T) hónapot megelőző időszaki kiegyenlítő energia költségének a korábbi allokációk
során még figyelembe nem vett változásai (Ft),
vii.
a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi
ráfordítások és bevételek (T) havi egyenlege (Ft),
viii.
a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által az előző hónapban elismert indokolt, korábban még nem
érvényesített, összesített költsége (Ft),
ix.
a másnapi szervezett villamosenergia-piacon történő (T) havi értékesítésből
származó bevételek összege (kWh és Ft),
x.
a napon belüli szervezett villamosenergia-piacon történő (T) havi értékesítésekből
származó bevételek összege (kWh és Ft),
xi.
napon belüli szervezett villamosenergia-piacon történő (T) havi vásárlásokból
származó kiadások összege (kWh és Ft),
xii.
a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő (T) havi
technikai költségek összege (Ft),
xiii.
a (T) tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT és Prémium pénzeszköz
fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a KÁT
pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai
szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket, összesített adatként (Ft),
xiv.
a II./3.7.5. (c) szerinti kár megtérítésének korábban még figyelembe nem vett értéke
(Ft),
xv.
II./3.7.5. (d) szerinti saját tőke pozíció értéke (Ft),
xvi.
a KÁT pénzeszköz (T) havi összege (allokálandó teljes összeg) (Ft),
xvii.
termelői saját felhasználás mennyisége (T) és (T-2) hónapokra vonatkozóan
mérlegkörönkénti bontásban (kWh).
(l) Az adatok szolgáltatására és közzétételére vonatkozó határidőket a hatályos METÁR
rendelet, a hatályos KÁT rendelet és a hatályos Finanszírozási rendelet tartalmazza.
(m) A termelői saját felhasználás mértékének megállapítása az alábbiak szerint történik:
i. az egynél több közcélú csatlakozási ponttal rendelkező termelők a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési adatának megállapítása érdekében
kötelesek tájékoztatni a mérlegkör-felelősöket a termelői saját felhasználás
megállapításához szükséges adatokról,
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ii. a mérlegkör-felelősök az M4 melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával tájékoztatják
az átviteli rendszerirányítót a mérlegkörükbe tartozó erőművek termelői saját
felhasználásának megállapításához szükséges adatokról,
iii. az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek - a mérlegkör-felelősök
ii. pont szerinti nyilatkozata alapján - az M2B mellékletben meghatározott elszámolási
mérési adatok szolgáltatására vonatkozó határidőkön belül együttműködnek a termelői
saját felhasználás megállapítása érdekében.
A ii. pont szerinti nyilatkozat benyújtására és módosítására a IV./1.4.2. pontban
meghatározott, elszámolási pont mérlegkör váltására vonatkozó eljárási szabályok szerint
van lehetőség.
(n) A II./3.7.2. (c), (d) és (m) pontban foglalt adatok tartalmi megfelelőségét a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosult ellenőrizni.
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II./3.7.3.
KÁT allokációs prognózis a következő 12 hónapra
(a) A Befogadó a II./3.7.2. (f) pont i. alpont szerinti KÁT pénzeszköz következő 12 hónapra
várható összegének számításához előjelhelyesen a következő adatokat veszi figyelembe:
i. a KÁT termelők Finanszírozási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti zónaidős termelői
prognózisai és a KÁT rendeletben meghatározott, az adott KÁT termelőre vonatkozó
hatósági árak szorzatösszegeként számított várható energiadíjait,
ii. a KÁT mérlegkörbe az előző év azonos hónapjában ténylegesen befolyt pótdíjak havi
összegét,
iii. a KÁT mérlegkörnek az előző év azonos hónapra vonatkozó kiegyenlítő energia havi
tény költségét,
iv. a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi
ráfordítások és bevételek előző év azonos hónapjára vonatkozó havi egyenlegét,
v. a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Hivatal által előző évben elismert
azonos hónapra vonatkozó összegét,
vi. a KÁT termelők Finanszírozási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti termelői
prognózisaiból számított szervezett villamosenergia-piacon történő kereskedés
várható havi bevételeit és kiadásait.
(b) A Befogadó a KÁT termelők Finanszírozási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti termelői
prognózisai alapján az (a) pont ii.-v. alpont szerinti adatokat a várható forgalom és infláció
függvényében korrigálja.
(c) A Befogadó az (a) pont vi. alpont szerinti szervezett villamosenergia-piacon történő
kereskedés várható havi bevételeit és kiadásait a közzététel hónapjában a II/3.7.2 (f) pont
szerinti határidőt megelőzően az MNB által publikált középárfolyamok számtani átlagán
az alábbiak szerint tervezi a következő 12 hónapra:
i.
a közzétételt követő 1-3 hónapban:
P(T) = PPhF(MT),
ii.
a közzétételt követő 4-12 hónapban:
P(T) = PPhF(QT)
ahol:
P(T)
a szervezett villamos energia másnapi piacának várható havi
zsinór átlagára a (T) hónapra a II/3.7.2 (f) pont szerinti közzététel
időpontjában,
PPhF(MT)
a KÁT allokációs prognózis közzétételének hónapjában a II/3.7.2
(f) pont szerinti határidőt megelőzően a HUDEX Magyar
Derivatív Energiatőzsde által publikált fizikai futures piacának (T)
hónapra vonatkozó zsinór havi termék elszámoló árainak
számtani átlaga,
PPhF(QT)
a KÁT allokációs prognózis közzétételének hónapjában a II/3.7.2
(f) pont szerinti határidőt megelőzően a HUDEX Magyar
Derivatív Energiatőzsde által publikált fizikai futures piacának (T)
hónapra vonatkozó zsinór negyedéves termék elszámoló
árainak számtani átlaga.
(d) A KÁT pénzeszköz következő 12 hónapra várható mértéke az (a) pont szerint
meghatározott KÁT pénzeszköz következő 12 hónapra várható összegének és a KÁT és
Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek előző év azonos hónapjára összesített tény
értékesítési adatainak hányadosaként kerül meghatározásra havi bontásban.
II./3.7.3.A. Prémium allokációs prognózis a következő 12 hónapra
(a) A Befogadó a II./3.7.2. (f) pont iii. alpont szerinti Prémium pénzeszköz következő 12
hónapra várható összegének számításához előjelhelyesen a következő adatokat veszi
figyelembe:
i. a Premizált termelők Finanszírozási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti termelői
prognózisai és a Premizált termelőre vonatkozó aktuális támogatott ár és a II./3.7.2.
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(b)

(c)

(c) pontja szerinti piaci árak figyelembevételével a METÁR rendelet alapján kalkulált
prémium mérték szorzatösszegeként számított várható energiadíjait,
ii. a prémium típusú támogatási rendszer folyamatos rövid távú likviditásához
kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek előző év azonos hónapjára vonatkozó
havi egyenlegét,
iii. a prémium típusú támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok elvégzésének a
Hivatal által előző évben elismert azonos hónapra vonatkozó összegét.
A Befogadó a Premizált termelők Finanszírozási rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti
termelői prognózisai alapján az (a) pont ii.-iii. alpont szerinti adatokat a várható forgalom
és infláció függvényében korrigálja.
A Prémium pénzeszköz következő 12 hónapra várható mértéke az (a) pont szerint
meghatározott Prémium pénzeszköz következő 12 hónapra várható összegének és a
KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek előző év azonos hónapjára
összesített tény értékesítési adatainak hányadosaként kerül meghatározásra havi
bontásban.

II./3.7.4.
KÁT és Prémium pénzeszköz havi allokációja
(a) A Befogadó az elszámolási mérési adatok és a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettek adatszolgáltatása alapján a (T) tárgyhónapra vonatkozóan elvégzi a KÁT
szétosztást a következők szerint:
i. összesíti a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési
adatait,
ii. meghatározza a KÁT pénzeszköz összegét a Finanszírozási rendelet 5. § (3)
bekezdésében felsorolt tételek előjelhelyes összegeként,
iii. meghatározza a KÁT pénzeszköz mértékét a KÁT pénzeszköz összege és a KÁT és
Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek összesített tény értékesítési adatainak
hányadosaként,
iv. meghatározza a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső KÁT
pénzeszköz összegét a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény
értékesítési adata és a KÁT pénzeszköz mértéke szorzataként.
(b) A Befogadó az elszámolási mérési adatok és a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettek adatszolgáltatása alapján a (T) tárgyhónapra vonatkozóan elvégzi a Prémium
szétosztást a következők szerint:
i. összesíti a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési
adatait,
ii. meghatározza a Prémium pénzeszköz összegét a Finanszírozási rendelet 6. § (3)
bekezdésében felsorolt tételek előjelhelyes összegeként,
iii. meghatározza a Prémium pénzeszköz mértékét a Prémium pénzeszköz összege és a
KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek összesített tény értékesítési
adatainak hányadosaként,
iv. meghatározza a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső Prémium
pénzeszköz összegét a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény
értékesítési adata és a Prémium pénzeszköz mértéke szorzataként.
(c) (d) II./3.7.5.
KÁT pénzeszköz havi allokáció korrekciója
(a) A Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek (T-2) tárgyhónapra
vonatkozó tény értékesítési adatainak változása esetén korrekciós számítást végez az
alábbiak szerint:
KKPFK(T-2) = (FtényV(T-2) - Ftény(T-2)) * KPm(T-2)
ahol:

29/99

Kereskedelmi Szabályzat

az értékesítési adatváltozással érintett KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett KÁT pénzeszközre vonatkozó
számviteli bizonylat módosulásának értéke (Ft),
FtényV(T-2):
a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett korrigált
tény értékesítési adata (T-2) hónapra (kWh),
Ftény(T-2):
a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény
értékesítési adata (T-2) hónapra (kWh),
KPm(T-2):
a KÁT pénzeszköz mértéke (T-2) hónapra (Ft/kWh).
Adatváltozás esetén a Befogadó, a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett
részére korábban kiállított számviteli bizonylatát módosítja. Az adatváltozás miatti befolyó
többletbevételeket és visszatérítéseket a soron következő allokációban előjelhelyesen
figyelembe kell venni a Finanszírozási rendelet 5. § (3) bekezdés i) pontja szerint.
(b) (c) A Befogadónak – az Üzemi Szabályzat 6.7.12 (C) (f) pontjának fennállásakor – a T-2
hónapnál régebbi értékesítési adat módosulása esetén meg kell határoznia az
adatmódosulás miatti kár megtérítésének mértékét, melynek során csak a értékesítési
adat módosulással érintett KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a
Befogadó között kerül sor a mérési- vagy az elszámolási hiba miatti kár megtérítésére az
alábbiak szerint:
KKPFK(T-X) =
(FtényM(T-X) - FtényV(T-X)) * KPm(T-X)
ahol:
KKPFK(T-X): az értékesítési adat módosulással érintett KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett vagy a Befogadó (T-X) hónapra
vonatkozó KÁT pénzeszközzel kapcsolatos kárának mértéke (Ft),
FtényM(T-X): a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett módosított tény
értékesítési adata (T-X) hónapra (kWh),
FtényV(T-X): a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett korrigált tény
értékesítési adata (T-X) hónapra (kWh),
KPm(T-X): a KÁT pénzeszköz mértéke (T-X) hónapra (Ft/kWh).
A 2016. április tárgyhót megelőző termelési időszakra vonatkozó esetleges kártérítések
meghatározása során az adott időszakban hatályos kereskedelmi szabályzatban
meghatározottak szerint kell eljárni.
A KKPFK(T-X) pozitív értéke esetén a Befogadó, negatív érték esetén a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett a kártérítésre jogosult. A kártérítés összegéről a jogosult
a kötelezett részére számviteli bizonylatot állít ki. A kártérítés összegét a soron következő
allokációban előjelhelyesen figyelembe kell venni.
(d) A Befogadó az allokációban még figyelembe nem vett, de a Finanszírozási rendelet 5.§
(3) bekezdésében meghatározott kiadások finanszírozása érdekében jogosult az (a) pont
szerinti korrekciós számítás során a KÁT pénzügyi elszámolás egyensúlyi pozíciója
elérésének mértékéig a KÁT mérlegkör elkülönített mérlegében szereplő saját tőke
pozíciójának értékét figyelembe venni.
KKPFK(T-2):

II./3.7.5.A. Prémium pénzeszköz havi allokáció korrekciója
(a) A Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek (T-2) tárgyhónapra
vonatkozó tény értékesítési adatainak változása esetén korrekciós számítást végez az
alábbiak szerint:
PKPPFK(T-2) = (FtényV(T-2) - Ftény(T-2)) * PPm(T-2)
ahol:
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az értékesítési adatváltozással érintett KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett Prémium pénzeszközre
vonatkozó számviteli bizonylat módosulásának értéke (Ft),
PPm(T-2):
a Prémium pénzeszköz mértéke (T-2) hónapra (Ft/kWh).
Adatváltozás esetén a Befogadó a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett
részére korábban kiállított számviteli bizonylatát módosítja. Az adatváltozás miatti befolyó
többletbevételeket és visszatérítéseket a soron következő allokációban előjelhelyesen
figyelembe kell venni a Finanszírozási rendelet 6. § (3) bekezdés f) pontja szerint.
(b) A Befogadónak – az Üzemi Szabályzat 6.7.12 (C) (f) pontjának fennállásakor – a (T-2)
hónapnál régebbi értékesítési adat módosulása esetén meg kell határoznia az
adatmódosulás miatti kár megtérítésének mértékét, melynek során csak az értékesítési
adat módosulással érintett KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a
Befogadó között kerül sor a mérési- vagy az elszámolási hiba miatti kár megtérítésére az
alábbiak szerint:
PKPPFK(T-X) =
(FtényM(T-X) - FtényV(T-X)) * PPm(T-X)
ahol:
PKPPFK(T-X):
az értékesítési adat módosulással érintett KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett vagy a Befogadó (T-X) hónapra
vonatkozó Prémium pénzeszközzel kapcsolatos kárának mértéke (Ft),
PPm(T-X): a Prémium pénzeszköz mértéke (T-X) hónapra (Ft/kWh).
A PKPPFK(T-X) pozitív értéke esetén a Befogadó, negatív érték esetén a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett a kártérítésre jogosult. A kártérítés összegéről a jogosult
a kötelezett részére számviteli bizonylatot állít ki. A kártérítés összegét a soron következő
allokációban előjelhelyesen figyelembe kell venni.
(c) A Befogadó az allokációban még figyelembe nem vett, de a Finanszírozási rendelet 6. §
(3) bekezdésében meghatározott kiadások finanszírozása érdekében jogosult az (a) pont
szerinti korrekciós számítás során a Prémium támogatási rendszer pénzügyi elszámolás
egyensúlyi pozíciója elérésének mértékéig a Prémium támogatási rendszer elkülönített
mérlegében szereplő saját tőke pozíciójának értékét figyelembe venni.
PKPPFK(T-2):

II./3.7.6.
KÁT szervezett villamosenergia-piaci ügyletkötései
(a) A Befogadó köteles a VET 13. §-a alapján a kötelező átvétel alá eső villamos energia teljes
mennyiségét a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni és annak bevételét az általa
realizált árfolyamon figyelembe venni a II./3.7.4.(a) pont szerinti allokációs számítások
során..
(b) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a VET 13. §-a értelmében köteles az (a)
pont szerinti értékesítés érdekében a Befogadóval szerződést kötni.
(c) A Befogadó a (D-1) napon a másnapi szervezett villamosenergia-piaci értékesítése
érdekében a KÁT termelők (D) üzleti napra benyújtott menetrendje alapján meghatározza
a KÁT szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjét, oly módon, hogy a KÁT
termelők adott időszaki, negyedórás menetrendjei órásításra kerülnek.
(d) A Befogadó a Finanszírozási rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a másnapi szervezett
villamosenergia-piaci értékesítése során jogosult alsó ajánlati limitárat megállapítani,
melynek értéke a szervezett villamosenergia-piaci tranzakciós díjak figyelembevételével
0,1 EUR/MWh.
(e) A KÁT mérlegkör kiegyenlítése érdekében a Befogadó köteles a szervezett
villamosenergia-piaci engedélyes által a (D) napra visszaigazolt másnapi órás
menetrendje és a KÁT termelők (D) üzleti napra benyújtott negyedórás menetrendje közötti
különbözetre a napon belüli szervezett villamosenergia-piacon ügyleteket kötni és annak
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pénzügyi szaldóját a II./3.7.4. (a) pont szerinti havi allokációs számítások során az általa
realizált árfolyamon figyelembe venni.
(f) A Befogadó az (e) pont szerinti ügyletkötések során az adott negyedórára a másnapi
szervezett villamosenergia-piaci kereskedésen kialakult, az adott negyedórára jellemző
órás árakat alkalmazza.
(g) A Befogadó az (e) és (f) pont szerinti ajánlatadást minden nap a szervezett
villamosenergia-piac napon belüli piaca nyitásának időpontjában, de legkésőbb az üzleti
napot megelőző nap 17:00-ig teszi meg.

II./3.8.

Keresletoldali szabályozás

(a) Az átviteli rendszerirányító a KSZ keresletoldali szabályozásra vonatkozó rendelkezéseit
a VET és Vhr. előírásai szerint, a rendelkezésére álló műszaki lehetőségek keretein belül
alakítja ki.
(b) A keresletoldali szabályozásra vonatkozó részletes eljárásrendet a KSZ III./1. a
rendszerszintű szolgáltatások köre, a III./4.3. tercier szabályozás pontjai tartalmazzák.

II./4.
II./4.1.

A villamosenergia-kereskedelem szerződései
Kereskedelmi szerződések típusai

(a) A piaci szereplők kereskedelmi kapcsolatait szabályozó alapvető szerződéstípusok:
i. Ellátás-alapú szerződés,
ii. Menetrend-alapú szerződés,
iii. Rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó szerződés,
iv. Mérlegkör-szerződés,
v. Mérlegkör-tagsági szerződés,
vi. Kötelező átvételi rendszer keretében kötött szerződés.
II./4.1.1.
Ellátás-alapú szerződés
(a) Ellátás-alapú szerződést csak az átviteli rendszerirányító által felügyelt szabályozási
zónában lévő elszámolási pontra lehet kötni.
(b) A mérlegkör-tagsági szerződés az érintett elszámolási pont(ok) tekintetében egyúttal a
szerződő felek közötti ellátás-alapú szerződésnek minősül.
(c) Egy elszámolási pontra csak egy ellátás-alapú szerződés köthető.
(d) A Szabályzat az ellátás-alapú szerződés két típusát definiálja:
i. Teljes ellátás-alapú szerződés, amely adott elszámolási pontra csak egyforrású ellátást
tesz lehetővé.
ii. Részleges ellátás-alapú szerződés, amely adott elszámolási pontra lehetővé teszi
mind az egyforrású, mind pedig a többforrású ellátást.
(e) A részleges ellátás-alapú szerződés rögzíti a vevő által vásárolt vagy értékesített
menetrend-alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé.
(f) A részleges ellátás-alapú szerződés rögzíti a vevő által harmadik fél számára értékesített
ellátás- vagy menetrend-alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az
eladó felé.
(g) Az ellátás-alapú szerződés kötelezi az eladót, hogy a vevő – az akár általa bejelentett
menetrend-alapú szerződésektől is – eltérő vételezései vagy betáplálásai esetén harmadik
fél felé az elszámolásban pénzügyileg helyt álljon.
(h) Profil elszámolású felhasználóval – annak kifejezett kérése hiányában – teljes ellátásalapú szerződést kell kötni. Ezen felhasználóval szerződést kötő szolgáltatónak,
kereskedőnek vagy termelőnek a profil elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket
az illetékes elosztó hálózati engedélyessel kell elszámolnia.
II./4.1.2.
Menetrend-alapú szerződés
(a) Menetrend-alapú szerződést termelő vagy felhasználó azon elszámolási pontjára
vonatkozóan köthet, amely elszámolási ponthoz hozzá van rendelve elszámolási mérési
időintervallum bontású energiamérés.
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(b) A menetrend-alapú szerződés kötésére jogosultak adott elszámolási pontra tetszőleges
számú menetrend-alapú szerződést köthetnek.
(c) A villamos energia határon keresztül történő szállítására csak menetrend-alapú szerződés
köthető.
(d) A kiegyenlítő energia elszámolásakor a menetrend-alapú szerződések teljesítettnek
tekintendők.
(e) Profil elszámolású elszámolási pontra csak menetrend-alapú kereskedelmi szerződéssel
rendelkező felhasználónak a profil elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az
illetékes elosztó hálózati engedélyessel kell elszámolnia.
(f) Mérlegkörök közötti villamosenergia-szállításra csak menetrend-alapú szerződés köthető.
II./4.1.3.
Rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó szerződés
(a) A rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a Szabályzat „II./3.6
Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme”, illetve a „III. A rendszerszintű
szolgáltatások beszerzése, igénybevétele és elszámolása” fejezetek alapján kell megkötni.
II./4.1.4.
Mérlegkör-szerződés
II./4.1.4.1. Mérlegkör-szerződés megkötésének feltételei
(a) A mérlegkör-felelősi funkció ellátására és az átviteli rendszerirányítóval mérlegkörszerződés megkötésére az a piaci szereplő jogosult, aki a jogszabályban, a működési
engedélyében és az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzatában előírt követelményeket
teljesítette és az előírtak teljesülését bizonyította.
(b) A mérlegkör a mérlegkör-szerződés hatályba lépésével jön létre, mérlegkör-felelőssé a
szerződést aláíró piaci szereplő válik.
(c) Az átviteli rendszerirányító által alakított mérlegkör esetében mérlegkör-szerződés
megkötésére nincs szükség, a mérlegkör az átviteli rendszerirányító igazgatósági
határozatával létrehozható.
II./4.1.4.2. Mérlegkör-szerződés tartalma
(a) A mérlegkör-szerződés tartalma kiterjed:
i. a mérlegkör-felelős által az átviteli rendszerirányítónak átadandó menetrendek
bejelentésének folyamatára,
ii. a mérlegkör-felelős által az átviteli rendszerirányítónak átadandó menetrendek igényelt
tartalmi elemeire,
iii. a kiegyenlítő energia mennyiségének és költségének mérlegkörre való allokálásának
módjára és folyamatára,
iv. az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelős közötti pénzügyi elszámolás
részleteire,
v. az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelős közötti egyéb kommunikációra,
vi. a mérlegkör-szerződés felmondásának részleteire és eljárásrendjére,
vii. az elszámolási pontok azonosítására és rögzítésére,
viii. a megújuló támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok teljesítésére.
(b) A mérlegkör-szerződés megkötésének részleteit és eljárásrendjét az átviteli
rendszerirányító Üzletszabályzata írja elő.
(c) Az átviteli rendszerirányító a mérlegkör-szerződés megkötésével vállal kötelezettséget
arra, hogy kiegyenlítő energiát biztosít a mérlegkör-felelős részére, illetve vesz át a
mérlegkör-felelőstől.
(d) A hálózathoz való hozzáférési jog piaci szereplő általi gyakorlásának szükséges feltétele,
hogy a piaci szereplő rendelkezzen hatályos mérlegkör-szerződéssel vagy hatályos
mérlegkör-tagsági szerződéssel.
II./4.1.4.3. Mérlegkör-szerződés felmondása, a mérlegkör megszűnése
(a) A mérlegkör-szerződés felmondásának és a mérlegkör megszűnésének részleteit és
eljárásrendjét az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzata tartalmazza. Az eljárásrend
kiterjed:
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i. a pénzügyi elszámolás részleteire,
ii. a mérlegkörhöz tartozó piaci szereplők tájékoztatásának részleteire,
iii. az elosztó hálózati engedélyesek tájékoztatásának részleteire,
iv. a mérlegkör megszűnésének ütemezésére.
(b) Az átviteli rendszerirányító a mérlegkör-szerződés felmondási feltételeinek kidolgozása
során az elszámolási pontok mérlegkörhöz tartozásának vonatkozásában köteles az
elosztó hálózati engedélyesekkel egyeztetni.
(c) A mérlegkör-szerződés a mérlegkör-felelős kezdeményezésére csak valamely kiegyenlítő
energia elszámolási időszak végével mondható fel.
(d) Az átviteli rendszerirányító csak az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzatában
meghatározott feltételek nem teljesítése esetén kezdeményezheti a mérlegkör-szerződés
felmondását.
II./4.1.5.
Mérlegkör-tagsági szerződés
(a) Az a piaci szereplő, aki nem jogosult önálló mérlegkört alakítani, vagy jogosultsága
ellenére nem alakít mérlegkört, és erre vonatkozó kötelezettsége sem áll fenn, köteles
valamely mérlegkörhöz a mérlegkör-felelőssel kötendő mérlegkör-tagsági szerződéssel
csatlakozni, a mérlegkör-tagság ezen szerződés hatályba lépésével jön létre.
(b) A mérlegkör-tagsági szerződés tartalmára, megkötésének, illetve felmondásának
feltételeire és eljárásmódjára a II./4.1.4.2 Mérlegkör-szerződés tartalma és a II./4.1.4.3
Mérlegkör-szerződés felmondása, a mérlegkör megszűnése fejezetek rendelkezéseit kell
iránymutatónak tekinteni.
(c) A mérlegkör-tagsági szerződésben rendelkezni kell a mérlegkör-tagra háruló
menetrendadási és menetrendtartási kötelezettségekről.
(d) Valamely elszámolási pont tekintetében a mérlegkör tagság megszűnésével:
i. az adott elszámolási pontra vonatkozóan új mérlegkör-szerződést kell kötni,
ii. vagy egy már meglévő mérlegkör-szerződést ezen elszámolási pont felvételével
módosítani kell,
iii. vagy az elszámolási pont felett rendelkezésre jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy
az elszámolási pont megszűnt.
(e) Amennyiben a mérlegkör-tagság megszűnik, és nem teljesül a (d) pont valamely eleme,
az érintett elosztó hálózati engedélyes (átviteli hálózathoz csatlakozás esetében az átviteli
rendszerirányító) elvonhatja vagy szüneteltetheti a rendszerhasználó hálózathoz való
hozzáférési jogát azon elszámolási pontokhoz tartozó csatlakozási pontokra, amely
elszámolási pontok vonatkozásában nincs hatályos mérlegkör-szerződés vagy mérlegkörtagsági szerződés.
(f) KÁT mérlegkör tagság és KÁT elszámolási pont tekintetében – amennyiben a KSZ vagy
az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik – jelen II./4.1.5. szakasz előírásait kell
alkalmazni.
II./4.1.5.1. Előírások a KÁT mérlegkör-tagsági szerződéshez
(a) A KÁT mérlegkör tagsági szerződés rögzíti az átvételi kötelezettség alá eső villamos
energia hatósági áron történő átadását-átvételét, valamint a KÁT termelő és az átviteli
rendszerirányító mérlegköri együttműködésének feltételeit összhangban a VET, a Vhr., a
kötelező átvételt szabályozó rendeletek, valamint a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok
rendelkezéseivel.
(b) A KÁT mérlegkör tagsági szerződés megkötésének feltételei:
i. a termelőnek meg kell felelnie a kötelező átvételről szóló jogszabályokban foglaltaknak
és rendelkeznie kell az ezzel kapcsolatos engedélyekkel,
ii. a tagság létesítésével szemben nem állhat fenn a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban szereplő kizáró ok.
(c) (d) A KÁT mérlegkör tagsági szerződés időbeli hatálya a termelő működési engedélyében
vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal erre vonatkozó határozatában
rögzített kötelező átvételi időtartam lejártáig, illetve az átvételi kvóta felhasználásáig tart.
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(e) A KÁT mérlegkör tagsági szerződés további tartalmi elemeit, megkötésének, illetve
felmondásának feltételeit és eljárásmódját az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata
határozza meg.

II./4.1.5.2. Előírások a Prémium támogatási szerződéshez
(a) A Prémium támogatási szerződés rögzíti a prémium típusú támogatás kifizetésének,
valamint a Premizált termelő és az átviteli rendszerirányító együttműködésének feltételeit
összhangban a VET, a Vhr., a prémium típusú támogatást szabályozó rendeletek,
valamint a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok rendelkezéseivel.
(b) A Prémium támogatási szerződés megkötésének feltételei:
i. a termelőnek meg kell felelnie a prémium típusú támogatásról szóló jogszabályokban
foglaltaknak és rendelkeznie kell az ezzel kapcsolatos engedélyekkel,
ii. a termelővel szemben nem állhat fenn a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
szereplő kizáró ok.
(c) A Prémium támogatási szerződés időbeli hatálya a termelő működési engedélyében vagy
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal erre vonatkozó határozatában
rögzített prémium típusú támogatási időtartam lejártáig, illetve a prémium kvóta
felhasználásáig tart.
(d) A Prémium támogatási szerződés további tartalmi elemeit, megkötésének, illetve
felmondásának feltételeit és eljárásmódját az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata
határozza meg.

II./4.2.

A villamosenergia-kereskedelem pénzügyi elszámolása

(a) A villamosenergia-kereskedelem pénzügyi elszámolásának részleteit jogszabályok, illetve
a kereskedelmi szerződések rögzítik.
(b) A menetrend-alapú szerződések pénzügyi elszámolásának mennyiségi alapja a
szerződésben foglalt menetrend.
(c) Ellátás-alapú szerződés esetében a pénzügyi elszámolás mennyiségi alapja:
i. Teljesellátás-alapú szerződés esetén az elszámolási mérő(k) mérési adatából az
elszámolási pontra meghatározott érték.
ii. Részlegesellátás-alapú szerződés esetén az elszámolási mérő(k) mérési adatából az
elszámolási pontra meghatározott értéknek a menetrend-alapú szerződések
menetrend értékeivel csökkentett értéke.
(d) Adott elszámolási pontra vonatkozó mérési adathoz való hozzáférés szabályait az átviteli
rendszerirányító Üzletszabályzata és az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatai
határozzák meg.
II./4.2.1.
A megújuló támogatási rendszer pénzügyi elszámolása
(a) A kötelező átvételi rendszer keretében történő elszámolások rendjét a VET, a KÁT
rendelet, illetve a 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelmen alapuló kötelező
átvételi jogosultság esetén a METÁR rendelet, továbbá a Finanszírozási rendelet és az
Üzletszabályzat írja elő.
(b) A prémium támogatási rendszer keretében történő elszámolások rendjét a VET, a METÁR
rendelet, továbbá a Finanszírozási rendelet és az Üzletszabályzat írja elő.
(c) A VET 13. § (1) bekezdés szerinti KÁT és Prémium pénzeszközöket a KÁT és Prémium
pénzeszköz fizetésére kötelezett havonta a Befogadónak fizeti meg azzal, hogy a
pénzeszközök végső költségviselője - a VET 13. § (3) bekezdése szerinti villamos energiát
vásároló felhasználó kivételével - a felhasználó.
(d) A felhasználóra eső pénzeszközöket a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett
köteles havonta a vele jelen szabályzat szerint ellátásalapú szerződéses jogviszonyban
álló felhasználó részére kiállított számlán a felhasználó fogyasztása és a KÁT és Prémium
pénzeszközök Befogadó által meghatározott mértékeinek szorzataként egy tételként
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külön feltüntetni.
(e) Amennyiben a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett és a mérlegkörébe
tartozó felhasználó között nem áll fenn jelen szabályzat szerinti ellátás alapú
villamosenergia-vásárlási szerződés, úgy a felhasználóra eső pénzeszközöket a
mérlegkör-felelős továbbhárítja a felhasználó ellátását biztosító villamosenergiakereskedő - beleértve a felhasználónak közvetlenül értékesítő termelőt is - felé azzal, hogy
a felhasználóra eső pénzeszközök végső költségviselője - a 13. § (3) bekezdése szerinti
villamos energiát vásároló felhasználó kivételével - a felhasználó.
(f) A villamosenergia-kereskedő a felhasználóra eső pénzeszközt a felhasználó részére
kiállított számlán köteles a felhasználó fogyasztása és a KÁT és Prémium pénzeszközök
Befogadó által meghatározott mértékeinek szorzataként egy tételként külön feltüntetni.
(g) A VET 178/S. §-a szerint ha a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő - beleértve a
felhasználónak közvetlenül értékesítő termelőt is - másként nem állapodnak meg, úgy
2016. április 1-től, az ezt megelőzően kötött azon jelen szabályzat szerinti ellátás alapú
villamosenergia-adásvételi szerződésekben, amelyek olyan fix összegű villamosenergiaárat tartalmaznak, amely a kötelező átvételi árelemet is magában foglalja, a KÁT és
Prémium pénzeszközök mindenkori mértékeivel csökkentett villamos-energia egységár
alkalmazandó a felek közötti jogviszonyban.
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III.
Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, igénybevétele és
elszámolása
III./1.

A rendszerszintű szolgáltatások köre

(a) Az átviteli rendszerirányító a rendszer biztonsága és a minőségi ellátás érdekében
kereskedelmi alapon a következő rendszerszintű szolgáltatásokat biztosítja:
i. Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás
ii. Üzembiztonsági szolgáltatások
iii. Kiegyenlítő szabályozás
iv. Hálózati átviteli keresztmetszetek, metszékek kezelése
(b) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez
szükséges villamosenergia-teljesítményt és kapacitást a fenti (a) pontban felsorolt
szolgáltatások magába foglalhatják.
(c) Az átviteli rendszerirányító a fenti (a) pont (iii) alpont szerinti szolgáltatások vagy azok
egyes részének beszerzésére negyedévesgyakorisággal, szabályozási tartalékpiaci
versenytárgyalást szervez. Amennyiben a negyedéves versenytárgyalás során a fenti (a)
pont (iii) alpontja szerinti szolgáltatások csak részben kerültek beszerzésre, illetve
amennyiben erre az előre nem látható szabályozási igények okot adnak, az átviteli
rendszerirányító jogosult további havi vagy heti versenytárgyalások lefolytatására. A
negyedéves, havi és heti versenytárgyalásokat alapul véve és annak megfelelően az
átviteli rendszerirányító a fenti (a) pont (iii) alpontjában felsorolt szolgáltatások vagy azok
egyes részének tényleges beszerzését a Napi Ajánlatadás keretében végzi a
Versenytárgyalási Dokumentációnak és a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően. A
fenti (a) pont (i-ii) alpontjai szerinti szolgáltatások beszerzése versenyeztetés helyett, az
átviteli rendszerirányító megkeresése alapján, a vonatkozó akkreditációval rendelkező
piaci szereplők szerződéskötési és szolgáltatásnyújtási kötelezettsége szerint is történhet.
Az (a) pont (i-ii) alpontjai szerinti szolgáltatások beszerzése éves gyakorisággal történik.
Azzal a piaci szereplővel, aki az a) pont (i-ii) alpontjai szerinti szolgáltatásokra évközben
szerez akkreditációt, az akkreditációt követően is lehetőség van szerződést kötni az év
hátralévő részére.
(d) A VET 5. §-a alapján a termelői engedélyes a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
előírt rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi teljesítőképességét
köteles felajánlani. A rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplők
kötelesek az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások (tartalékpiaci
termék) illetve az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének
kiegyenlítéséhez szükséges villamosenergia-teljesítmény és kapacitás beszerzésére kiírt
versenytárgyaláson, illetve a napi ajánlatadás során (tartalékpiacon) ajánlatot tenni, az
érintett piaci szereplő ettől csak műszaki okok miatt, indokolt esetben térhet el. A VET 5.
§-ában meghatározott ajánlattételi kötelezettség alapján, az ajánlattételre kötelezett piaci
szereplő köteles a negyedéves versenytárgyalásokon legalább a kapacitás értékeket, az
üzemi paramétereket és a maximum energiadíjat és rendelkezésre állási díjat megadni,
majd a napi ajánlatadás során köteles a rendelkezésre álló kapacitást a negyedéves, havi
vagy heti versenytárgyalásokon kiválasztott ajánlataiban szereplő maximum árnál
(súlyozott átlagár) nem magasabb áron felajánlani.
(e) Annak érdekében, hogy a VET 5. §-ában rögzített kötelezettségének a termelői
engedélyes eleget tegyen, a rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplő
a negyedéves, havi vagy heti (market maker vagy opciós) keretszerződésében rögzített
feltételek szerint köteles a Napi Ajánlatadás során a fel irányú tartalék biztosítás
tekintetében az adott tárgynapra vonatkozó másnapi visszaigazolt menetrendjük és az
üzemi maximum értékük közötti tartományt felajánlani, le irányú tartalék biztosítása
tekintetében az adott tárgynapra vonatkozó másnapi visszaigazolt menetrendjük és az
üzemi minimum értékük közötti tartományt felajánlani. Az ajánlattételi kötelezettség alól
csak a VET 5. §-ban meghatározott esetekben, illetve üzemzavar, vagy ki nem használt
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kapacitás hiánya esetén mentesül a rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci
szereplő.
(f) A napi tartalékpiaci ajánlatadás két lépésben történik, ajánlat-beadás és -véglegesítés
szakaszokban. Az ajánlat-beadás során minden szerződött piaci szereplő adhat be
ajánlatot, a véglegesítés során az átviteli rendszerirányító felhívására az érintett piaci
szereplő módosíthatja a korábban beadott ajánlatát. A napi tartalékpiacon ajánlatot tevő
piaci szereplő – a keretszerződés market maker vagy opciós jellegétől függetlenül – az
átviteli rendszerirányító általi visszaigazolásig kötve van az ajánlatához. Az ajánlatot a
rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplőnek az Üzemi
Szabályzatban, illetve az átviteli rendszerirányító által vele kötött keretszerződésében
foglaltaknak megfelelően kell beadnia, különben a tartaléktervezésből kizárásra kerül.
Formailag az átviteli rendszerirányító honlapján közzétett szabványnak kell megfelelnie a
beadott ajánlatnak.
(g) A kötelező átvétel keretében értékesítő, szabályozásra képes KÁT termelő le irányú
szabályozási tartalékként köteles felajánlani a másnapi visszaigazolt menetrendje és üzem
minimum értéke közötti teljesítmény tartományt, és fel irányú szabályozási tartalékként
köteles felajánlani a másnapi visszaigazolt menetrendje és üzem maximum értéke közötti
teljesítmény tartományt. Ebben az esetben – tekintettel a KÁT mérlegkör keretében a
hatósági ár és az átvételi kötelezettség révén már biztosított támogatásra – az átviteli
rendszerirányító rendelkezésre állási díjat a KÁT termelő részére nem fizet. A Befogadó a
KÁT termelő felszabályozási utasítása esetén, kivéve a szélerőműveket, az utasítás
időtartama alatt, az adott időszakra vonatkozóan a KÁT termelő napi termelési
menetrendje alapján fizeti meg a kötelező átvétel keretében értékesített villamos energia
ellenértékét. A Befogadó a KÁT termelő leszabályozási utasítása esetén, az utasítás
időtartama alatt a KÁT termelő tény elszámolási mérése alapján fizeti meg a kötelező
átvétel keretében értékesített villamos energia ellenértékét a KÁT termelő részére.
A METÁR rendelet 12. §-ban és a KÁT rendelet 7. §-ban leírt szabályozási pótdíj
számítása során, az „érvényes menetrend” – mind a fel, mind a leszabályozási utasítás
esetén – az üzemi menetrend, míg szélerőművek leszabályozása esetén „érvényes
menetrend” a teljes utasítás időtartalma alatt az utasítás érvényességi időpontja előtti
mérési intervallumban mért energia mennyiség utasítással csökkentett értéke.
(h) Az átviteli rendszerirányító az a) pont (iii) alpontok szerinti szolgáltatások vagy azok egyes
részének beszerzésére a beszerzéssel érintett naptári év első negyedévére meghirdetett
versenytárgyalás során jogosult az érintett piaci szereplőkkel a teljes naptári évre opciós
szerződést kötni. Az átviteli rendszerirányító opciós szerződéskötésre történő felszólítása
esetén az opciós szerződés megkötése nem tagadható meg. Az átviteli rendszerirányító
bármikor jogosult opciós szerződést kötni azon piaci szereplőkkel is, akik az adott
időszakra vonatkozó versenytárgyaláson nem vettek részt, azonban a versenytárgyalás
lezárultát követően a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges
akkreditációt megszerezték.

III./2.

Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás

(a) Az átviteli rendszerirányító megkeresése esetén az a piaci szereplő, amely
meddőteljesítmény szabályozásra képes szabályozási egységet üzemeltet és rendelkezik
feszültség- és meddőteljesítmény-szabályozási képességgel, köteles az átviteli
rendszerirányítóval az ez irányú akkreditációt elvégeztetni, a szolgáltatáshoz
jogosultsággal rendelkező piaci szereplő köteles az átviteli rendszerirányítóval
meddőteljesítmény-szabályozására szerződni.
(b) A meddőteljesítmény-szabályozásra képes piaci szereplők kötelesek az átviteli
rendszerirányító utasításainak megfelelően meddőteljesítményt nyelni vagy termelni.
(c) Az átviteli rendszerirányító a feszültség- és meddőteljesítmény szabályozásra szerződött
piaci szereplőknek a meddőteljesítmény-nyelés képességért rendelkezésre állási díjat
fizet. A meddőteljesítmény termeléséért nem jár rendelkezésre állási díj.
(d) Az átviteli rendszerirányító és a szolgáltatásra szerződő piaci szereplő a szerződésükben
határozzák meg:
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(e)

(f)

(g)
(h)

(i)

i. a meddőteljesítmény-szabályozásra felajánlott szabályozási egységeket,
ii. a felajánlott meddőteljesítmény-szabályozási képességet szabályozási egységenként
MVAr-ban az üzemirányítási pontra értelmezve,
iii. a meddőnyelési képesség napidíjas egységárát Ft/MVAr/nap értelmezésben, egész Ftban.
Az átviteli rendszerirányító az üzemirányítási jelzés/mérés alapján köteles elszámolási
mérési intervallumonként naplózni a meddőteljesítmény szabályozásba bevont
szabályozási egységek szerződött meddőteljesítmény-szabályozás képességének
rendelkezésre állását, ahol az üzemirányítási jelzés/mérés alapján rendelkezésre állónak
minősíthető:
i. a legkisebb és legnagyobb tartós MW terhelhetőség tartományok között üzemelő
szabályozási egység, valamint
ii. az a szabályozási egység, amely az utasítás elrendelésétől számított 15 percen belül
eléri a legkisebb és legnagyobb tartós MW terhelhetőség tartományok közötti, az
elrendelt utasításnak megfelelő értéket.
Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási
alapadatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja minden munkanapon az
azt megelőző munkanapra és amennyiben értelmezett, akkor munkaszüneti napokra az
M2.A. melléklet (a) pontja szerint.
A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b)
pont szerinti időintervallumig ellenőrzik és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
A feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás rendelkezésre állás előzetes mennyiségi
elszámolási adatainak módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c)
pontja szerinti határidőig végzi el.
Az átviteli rendszerirányító meddőteljesítmény-nyelés esetén a rendelkezésre állási díjat
szabályozási egységenként a következő képlet alapján számolja el:
RD = RDm
és
RDm = RAm * RQm * Mm

ahol az adott szabályozási egységre vonatkozóan a szerződés szerinti mértékadó
napokra:
RD:
a havi rendelkezésre állási díj (Ft),
RDm: rendelkezésre állási díj az m.-ik napon,
RAm: a rendelkezésre állás szerződés szerinti egységára az m.-ik napon
(Ft/MVAr/nap),
RQm: a
szerződésben
az
üzemirányítási
ponthoz
tartozóan
vállalt
meddőteljesítmény-nyelési képesség az m.-ik napon (MVAr),
m:
adott üzleti nap az adott hónapban.
Mm: a rendelkezésre állás napi minősítése, amelyet az átviteli rendszerirányító az (e)
pont alapján az alábbi módon határoz meg:
Mm = Mmj / Qj,
és
Mmj = 1 (rendelkezésre állt), vagy 0 (nem állt rendelkzésre) az adott j-ik negyedórában
az adott m-ik napon,
Qj = az adott m-ik napon naplózott j-ik negyedóra.
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III./3.
III./3.1.

Üzembiztonsági szolgáltatások
Black start

(a) A black start szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci szereplő az átviteli
rendszerirányító megkeresése esetén köteles black start szolgáltatásra az átviteli
rendszerirányítóval szerződni.
(b) Az átviteli rendszerirányító a rendszer műszaki igényeinek figyelembevételével választja ki
azokat a piaci szereplőket, akikkel szerződni kíván.
(c) A szerződés rögzíti a black start igénybevételének eljárásrendjét.
(d) A szerződés érvényességének ideje legfeljebb a létesítmény hasznos élettartama és
működési engedélyének érvényessége közül a kisebb időig terjedhet.
(e) A szerződésnek tartalmaznia kell a rendelkezésre állási tervet és black start képesség
fenntartásáért járó rendelkezésre állási díjat (Ft / nap) egész Ft-ban.
(f) Az átviteli rendszerirányító köteles elszámolási intervallumonként naplózni a black start
képesség rendelkezésre állását, melynek előzetes mennyiségi elszámolási alapadatait a
szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja minden munkanapon az azt megelőző
munkanapra és az azt követő szabad és munkaszüneti napokra az M2.A. melléklet (a)
pontja szerint. Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges
rendelkezésre állás idejére fizet.
(g) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(h) A black start szolgáltatás rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási adatainak
módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti határidőig
végzi el.
(i) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat a következő képlet alapján számolja
el:
RD = RDn
és
RDn = RA * Tn/96
ahol:
RD:
a havi rendelkezésre állási díj (Ft),
RDn: a rendelkezésre állási díj az n.-ik napra,
RA:
a rendelkezésre állás szerződés szerinti napi egységára (Ft/nap),
Tn:
az n.-ik napon a tényleges rendelkezésre állás negyedóráinak száma,
n:
az adott hónap egyes napjainak jele.
(j) Az átviteli rendszerirányító jogosult véletlenszerűen kiválasztott időpontban a
rendelkezésre állás ellenőrzésére a szerződés előírásainak megfelelően.
(k) Abban az esetben, ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a szerződött piaci szereplő a black
start szolgáltatásra nem képes, akkor az utolsó szolgáltatás napjáig, maximum az előző
hónap első munkanapjáig visszamenőleg a piaci szereplő köteles a rendelkezésre állási
díjat visszafizetni az átviteli rendszerirányítónak és a következő sikeres ellenőrzésig nem
jogosult a rendelkezésre állási díjra.

III./3.2.

Üzemzavar utáni rendszer-helyreállítás

(a) A magyar villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén a helyreállítás az átviteli
rendszerirányító feladata.
(b) Az átviteli rendszerirányító által kijelölt piaci szereplők kötelesek az átviteli
rendszerirányítóval megállapodást kötni, amely meghatározza a rendszer
helyreállításában betöltendő szerepüket.
(c) A megállapodásért a kijelölt piaci szereplőket kompenzáció nem illeti meg.
(d) A helyreállítás során felmerülő költségek megtérítését az átviteli rendszerirányítóval kötött
megállapodás szabályozza.
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III./3.3.

Üzemzavari tartalék

(a) Üzemzavari tartalék szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci szereplő az
átviteli rendszerirányító megkeresése esetén köteles az átviteli rendszerirányítóval
szerződni üzemzavari tartalék szolgáltatásra.
(b) Az átviteli rendszerirányító a rendszer műszaki igényeinek figyelembevételével
választja ki azokat a piaci szereplőket, akikkel szerződni kíván.
(c) A szerződésnek tartalmaznia kell:
i. a tartalékteljesítmény mennyiségét (MW),
ii. a 15 perc alatt igénybe vehető tartalékteljesítményt (MW/15 perc),
iii. az üzemzavari tartalék rendelkezésre állásának egységárát (Ft/MW/nap) egész Ftban,
iv. az igénybevétel energiadíjának egységárát (Ft/kWh),
v. a rendelkezésre állási tervet,
vi. az üzemzavari tartalék igénybevételének eljárásrendjét,
vii. mérlegkörhöz tartozás azonosítóját,
viii. az elszámolási pont azonosítóját,
ix. a szerződés érvényességének idejét (amely legfeljebb a létesítmény hasznos
élettartama és működési engedélyének érvényessége közül a kisebb időig terjedhet).
(d) Az átviteli rendszerirányító naplózza a rendelkezésre állást, és az előzetes mennyiségi
elszámolási alapadatokat a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja
minden munkanapon az azt megelőző munkanapra és az azt követő szabad és
munkaszüneti napokra az M2.A. melléklet (a) pontja szerint.
(e) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b)
pont szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik.
Amennyiben észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat
elfogadottnak tekinti.
(f) Az üzemzavari tartalék rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási adatainak
módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti határidőig
végzi el.
(g) Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre
állás idejére fizet.
(h) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat az alábbi képlet szerint
határozza meg:
RD = RA * RP * N
ahol:
RD:
RA:
RP:
N:

a havi rendelkezésre állási díj (Ft),
a rendelkezésre állás szerződés szerinti egységára (Ft/MW/nap),
a szerződésben vállalt üzemzavari tartalékteljesítmény mennyisége (MW),
a tényleges rendelkezésre állás napjainak száma az adott hónapban
(elszámolási mérési időintervallumonként naplózás esetén tört számú napban).
(i) Az átviteli rendszerirányító jogosult a rendelkezésre állás ellenőrzésére a szerződés
előírásainak megfelelően. A tartalék aktiválásának teszteléséhez szükséges, hogy az
ellenőrzés időtartamára egyeztetett termelés legyen bejelentve az érintett mérlegkör
menetrendjében. Az átviteli rendszerirányító az ellenőrzést nem tekinti
megrendelésnek.
(j) Abban az esetben, ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a szerződött piaci szereplő a
tartalék aktiválására nem képes, akkor az utolsó rendelkezésre állási időpontig,
maximum az adott hónapból az ellenőrzésig eltelt napokra az átviteli rendszerirányító
rendelkezésre állást nem ismer el. A tényleges rendelkezésre állás elismerése a
következő sikeres ellenőrzéstől vehető figyelembe. A megismételt ellenőrzést a
szerződött piaci szereplő is kezdeményezheti.
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(k) Szükség esetén az átviteli rendszerirányító a szerződött piaci szereplőt utasítással
szólítja fel a tartalék aktiválására. Ha a piaci szereplő a tartalék aktiválására nem
képes, akkor a rendelkezésre állás vonatkozásában a (j) pont szerint kell eljárni.
(l) A szerződött teljesítménytartalék mennyisége részlegesen is igénybe vehető.
(m) Az átviteli rendszerirányító az üzemzavari tartalék aktiválásának megrendelését
köteles naplózni. Az igénybevett üzemzavari tartalék energia előzetes elszámolási
adatait az átviteli rendszerirányító a szerződött piaci szereplők rendelkezésére
bocsátja az M2.A. melléklet (d) pontja szerint.
(n) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (e)
pont szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik.
Amennyiben észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat
elfogadottnak tekinti.
(o) Az igénybevett üzemzavari tartalék energia előzetes elszámolási adatainak
módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (f) pontja szerinti határidőig
végzi el, amelyek továbbra is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (f)
pontjában meghatározott időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási
időszakra vonatkozóan érvényes elszámolási mennyiségnek és számlázásra
alkalmasnak minősülnek.
(p) Az üzemzavari tartalék igénybevételéért az átviteli rendszerirányító az elszámolási
mérés alapján fizet energiadíjat a piaci szereplőnek, a szerződés szerinti energiadíjegységár szerint, a kiegyenlítő energia elszámolási időszakra halmozottan.
(q) Az elszámolási mérés szerinti aktivált üzemzavari tartalékot az átviteli rendszerirányító
utasított eltérésként veszi figyelembe az érintett mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia
mennyiségének
meghatározásánál,
az
érintett
elszámolási
mérési
időintervallumokban.
(r) Az átviteli rendszerirányító az elszámolási mérés szerinti aktivált üzemzavari tartalék
energiadíját figyelembe veszi a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál,
az érintett elszámolási mérési időintervallumokban.

III./4.

Kiegyenlítő szabályozás

(a) Az átviteli rendszerirányító a „Menetrend-elfogadás” kezdő és záró időpontja (M1.
melléklet (c) pontja) között a jelen szakasz (b), (c), (d) és (e) pontok szerinti eljárásrendben
alakítja ki az üzemi menetrendeket, valamint az (f), (g) és (h) pontok előírásai szerint
elvégzi a kiegyenlítő szabályozáshoz a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást.
(b) Az átviteli rendszerirányító elvégzi a felismert hálózati szűk keresztmetszetek feloldásával
kapcsolatos feladatait.
(c) Az átviteli rendszerirányító kialakítja az üzemi menetrendeket.
(d) Az átviteli rendszerirányító a „Menetrend-elfogadás” záró időpontjáig (M1. melléklet (c)
pontja) visszaigazolja a mérlegkör-menetrendeket.
(e) Az átviteli rendszerirányító a mérlegköri menetrendek visszaigazolását követően az
„Üzemi menetrend küldése” záró időpontjáig (M1. melléklet (d) pontja) üzemi menetrendet
küld a szabályozható termelőegységeknek, az újra-teherelosztásba
bevont piaci
szereplőknek.
(f) Az átviteli rendszerirányító a „Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás” záró időpontjáig (M1.
melléklet (f) pontja) elvégzi a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást az alábbi tartalékpiacok
vonatkozásában:
i. primer szabályozás,
ii. szekunder szabályozás,
iii. tercier szabályozás.
(g) Az átviteli rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás során az ugyanazon szabályozási
egységre (vagy szabályozási csoportra) vonatkozó
i. azonos típusú (primer, szekunder vagy tercier szabályozás) tartalékpiac-termék
ajánlatok közül csak egyet fogadhat el,
ii. eltérő típusú (primer, szekunder vagy tercier szabályozás) tartalékpiac-termék
ajánlatokat ugyanazon időtartamra vonatkozóan is leköthet úgy, hogy az együttesen
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lekötött mennyiség nem haladhatja meg a szabályozási egység (vagy szabályozási
csoport) adott menetrendjét is figyelembe vevő szabályozási tartományát, és a lekötött
mennyiségek nem lehetnek szabályozási tartomány átfedésben,
(h) Az átviteli rendszerirányító az ajánlat-kiválasztást követően visszaigazolja az elfogadott
ajánlatokat a „Tartalékpiac ajánlatok visszaigazolása” záró időpontjáig (M1. melléklet (g)
pontja) az ajánlattevőknek.
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III./4.1.

Primer szabályozás

III./4.1.1. A primer szabályozás tartalékpiaca
(a) Az átviteli rendszerirányító - a nemzetközi együttműködés szabályozási kötelezettségeinek
biztonságos teljesítése érdekében - a primer szabályozási jogosultság vonatkozásában,
köteles akkreditációt végezni azokkal a termelőkkel, amelyek primer szabályozási
képességgel rendelkező szabályozási egységet üzemeltetnek.
(b) A primer szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz az átviteli rendszerirányító
nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket:
i. a primer szabályozásra akkreditált szabályozási egységek azonosítója,
ii. a primer szabályozási karakterisztika paraméterei szabályozási egységenként,
iii. a szabályozási egység legnagyobb és legkisebb üzemi teljesítménye az üzemirányítási
pontra vonatkozóan.
III./4.1.2. Primer szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás
(a) A primer szabályozási fel (+) és le (-) irány, továbbá a szimmetrikus és/vagy aszimmetrikus
szabályozási karakterisztika azonos termékhez rendelődik.
(b) Az átviteli rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a primer szabályozási
igényeinek megfelelő termékeket.
(c) Egy termékre, egy adott szabályozási egységre vonatkozóan, lehet szimmetrikus és/vagy
aszimmetrikus primer szabályozási karakterisztikájú ajánlatot tenni.
(d) A szerződött partnerek a napi ajánlattétel során csökkenthetik a rendszerszintű
szolgáltatási szerződésben meghatározott primer szabályozásra vonatkozó rendelkezésre
állási díjat.
(e) Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
i. a szabályozási egység azonosítója,
ii. a szabályozási teljesítmény rendelkezésre állásának egységára (Ft/MW/h) egész Ftban.
(f) A primer szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztását az átviteli rendszerirányító napi
gyakorisággal végzi az ajánlattételi napot követő üzleti nap(ok)-ra vonatkozóan.
(g) Az átviteli rendszerirányító egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást a
következő paraméterek figyelembe vételével végzi:
i. akkreditáció paraméterei,
ii. az ajánlatok pénzügyi és műszaki paraméterei,
iii. a primer szabályozás biztosításához szükséges teljesítmény mennyisége,
iv. az ajánlatban érintett szabályozási egységek üzemi menetrendje.
(h) Az átviteli rendszerirányító a teljes ajánlati mennyiségre és termék-időblokkra vonatkozóan
fogadja el az ajánlatot (egy szabályozási egység vonatkozásában vagy szimmetrikus, vagy
aszimmetrikus karakterisztikával).
(i) Az átviteli rendszerirányító az üzleti nap(ok)ra beadott ajánlatokat visszaigazolja az
ajánlatot tevő piaci szereplőknek (M1. melléklet (g) pontja).
(j) A primer szabályozáshoz lekötött szabályozási teljesítményeket az átviteli rendszerirányító
a szekunder és tercier ajánlatok teljesítmény-határértékeinél figyelembe veszi.
III./4.1.3. A primer szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele
(a) Az elfogadott primer szabályozási ajánlatok alapján az átviteli rendszerirányító a termék
szerinti időblokk kezdetekor utasítást ad a primer szabályozó bekapcsolására.
(b) Az átviteli rendszerirányító az üzemirányítási jelzés / mérés alapján elszámolási mérési
intervallumonként ellenőrzi a primer szabályozási képesség és a lekötött szabályozási
teljesítmény rendelkezésre állását és ez alapján a következő kategóriákba sorolja:
i. Rendelkezésre áll:
- a szabályozási egység kezelője a primer szabályozást bekapcsolta,
- a szabályozási egység által primer szabályozás céljából végrehajtott,
teljesítménykorrekció értékét Rendszerirányító felé a valós idejű adatcsere részeként
eljuttatta és
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ii.
(c)
(d)

(e)

- a szabályozási egység a primer szabályozás céljából végrehajtott
teljesítménykorrekciót az elszámolási mérési időintervallumban 10 percnél hosszabb
ideig az aktiváláskor elrendelt primer szabályozási karakterisztika szerint hajtotta
végre.
Nem áll rendelkezésre, ha a szabályozási egység az adott elszámolási mérési
időintervallumban nem sorolható a „Rendelkezésre áll” kategóriába.
Szabályozási kényszerhelyzetben az átviteli rendszerirányító adott szabályozási egységre
vonatkozóan elrendelheti a bekapcsolt primer szabályozó időszakos kikapcsolását.
A primer szabályozó átviteli rendszerirányító általi kikapcsoltatásának időtartamára az
átviteli rendszerirányító a kikapcsoltatott primer szabályozás rendelkezésre állását
elismertnek tekinti.
Az Átviteli Rendszerirányító (ha ezt műszaki korlátok nem teszik lehetetlenné) köteles
pótolni az üzleti napon kiesett – több mint 60 percet rendelkezésre nem álló – primer
szabályozási tartalékot a nem lekötött, de élesíthető primer szabályozási tartalék igénybe
vételével, figyelembe véve a kiesett tartalék mennyiségét, annak szabályozási
karakterisztikáját, a primer szabályozásra igénybe vehető szabályozási egységek primer
szabályozási tartalékának rendelkezésre állási ajánlati egységárát, visszaigazolt
menetrendjét, legnagyobb üzemi teljesítményét, lekötött egyéb tartalékpiac-ajánlatait. A
pótlást adó primer tartalék igénybe vételénél a (b) – (f) pontok előírásai szerint, annak
elszámolásánál a „III./4.1.4. A primer szabályozás elszámolási módja” fejezet előírásai
szerint kell eljárni.

III./4.1.4. A primer szabályozás elszámolási módja
(a) Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat a tényleges rendelkezésre állás
idejére fizet.
(b) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat valamely szabályozási egységre és
egy üzleti napra az alábbi képletek alapján számolja el:
RD = RDk
ahol
RD:
napra (Ft),
és

a rendelkezésre állási díj egy adott szabályozási egységhez az adott

RDk = RAk * RPk / 2 * Qk/4

(c)

(d)

(e)

(f)

amelyben az adott k termékhez:
k:
az adott termékre utal.
RDk: a rendelkezésre állási díj (Ft),
RAk: a rendelkezésre állás ajánlat szerinti egységára (Ft/MW/h),
RPk: az elfogadott fel (+) irányú és le (-) irányú szabályozási teljesítmények összege
(MW),
Qk: a tényleges rendelkezésre állás negyedóráinak száma.
Az átviteli rendszerirányító a primer szabályozás rendelkezésre állás előzetes mennyiségi
elszámolási alapadatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja minden
munkanapon az azt megelőző munkanapra és az azt követő szabad és munkaszüneti
napokra az M2.A. melléklet (a) pontja szerint.
A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
A primer szabályozási tartalék rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási
adatainak módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti
határidőig végzi el.
A primer szabályozás igénybevételéért energiadíj nem számolható el.
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(g) A primer szabályozás okozta menetrend-eltérések nem számítanak utasított eltérésnek.

III./4.2.

Szekunder szabályozás

III./4.2.1. A szekunder szabályozás tartalékpiaca
(a) Az átviteli rendszerirányító – a kiegyenlítő szabályozás és a nemzetközi együttműködés
szabályozási kötelezettségeinek biztonságos teljesítése érdekében – a szekunder
szabályozási jogosultság vonatkozásában köteles akkreditációt végezni azokkal a
termelőkkel, amelyek szekunder szabályozási képességgel rendelkező erőművi
szabályozási egységet üzemeltetnek.
(b) A termelő az erőművi szabályozási egységeket a szekunder szabályozás szempontjából
az átviteli rendszerirányítóval egyeztetett módon akkreditáltathatja vagy egyedi
szabályozási egység-szintű szekunder szabályozásra vagy szabályozási csoport-szintű
szekunder szabályozásra.
(c) Szabályozási csoport szintre akkreditált szabályozási egységeknek azonos mérlegkörbe
kell tartozniuk.
(d) A szekunder szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz az átviteli
rendszerirányító nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket:
i. a szekunder szabályozásban való részvételének szintje szabályozási egységenként:
szabályozási csoport-szintű vagy csak egység-szintű,
ii. a szekunder szabályozáshoz akkreditált szabályozási egységek azonosítója,
szabályozási csoport-szintű akkreditáció esetén a csoport azonosítója,
iii. az elszámolási pont azonosítója szabályozási egységenként,
iv. mérlegkörhöz tartozás azonosítója szabályozási egységenként,
v. az üzemirányítási pont azonosítása, az elszámolási pont és az üzemirányítási pont
egyértelmű összerendelése a szükséges számítási eljárás megadásával szabályozási
egységenként,
vi. az üzemirányítási pontra vonatkozó szekunder szabályozási célérték lehetséges alsó
és felső határértéke szabályozási egységenként (MW), amelyet az átviteli
rendszerirányító automatikusan küldhet és a szabályozási egység automatikus
szabályozásban képes tartani,
vii. az üzemirányítási pontra vonatkozó legnagyobb és legkisebb üzemi teljesítmény
szabályozási egységenként, amelyen a szabályozási egység még tartósan üzemelhet
(MW),
viii. a rövid időtartamra igénybe vehető legnagyobb és legkisebb teljesítmény szabályozási
egységenként (MW),
ix. fel- és leterhelési gradiensek (MW/15 perc) a jellemző üzemi tartományokban a
parancskövetés minősítéséhez, elvi parancskövetési görbe, a parancskövetés
hibahatárai, szabályozási egységenként,
(e) A versenytárgyaláson résztvevők az ajánlattételi napon a „Tartalékpiac ajánlatbeadás”
kezdő időpontjától a „Tartalékpiac ajánlatbeadás” záró időpontjáig (M1. melléklet (e)
pontja) adhatják be ajánlataikat.
III./4.2.2. Szekunder szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás
(a) A szekunder szabályozási fel (+) vagy le (-) irány külön termékhez rendelődik.
(b) Az átviteli rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a szekunder szabályozási
igényeinek megfelelő termékeket.
(c) A termékre a szabályozási csoport-szintű vagy egység-szintű akkreditációnak megfelelően
lehet ajánlatot tenni szabályozási csoport szinten vagy szabályozási egység szinten.
(d) Az ajánlatnak termékenként (a szabályozási csoport-szintű vagy egység-szintű
szabályozáshoz, az elszámolási ponthoz és a termék szerinti irányhoz tartozóan)
tartalmaznia kell a következőket:
i. egység-szintű ajánlat esetén a szabályozási egység azonosítója, szabályozási
csoport-szintű ajánlat esetén a szabályozási csoport azonosítója,
ii. a felajánlott szabályozási teljesítmény (a primer szabályozás nélküli határértéket
figyelembe vevő) mennyisége (MW),
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iii. a szabályozási teljesítmény rendelkezésre állásának egységára (Ft/MW/h) egész Ftban,
iv. a teljesítményváltoztatás (bejelentett menetrendhez igazodó) átlagos gradiense
(MW/15 perc), amennyiben eltér az akkreditáció során rögzített paraméterektől,
v. a parancskövetés egységára (Ft/kWh),
vi. a szekunder szabályozási teljesítmény-határérték primer szabályozás nélkül (MW),
amennyiben eltér az akkreditáció során rögzített paraméterektől,
vii. az ajánlattevő azonosítója.
(e) A szekunder szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztást az átviteli rendszerirányító napi
gyakorisággal végzi az ajánlattételi napot követő üzleti nap(ok)ra vonatkozóan.
(f) Szabályozási csoport-szintű akkreditáció esetében az átviteli rendszerirányító azt
feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan szabályozási egysége, amely a szabályozási
csoport-szintű akkreditációban azonosítva van és van bejelentett menetrendje, részt fog
venni az ajánlat szerinti szabályozási csoport-szintű szekunder szabályozásban.
(g) Egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást az átviteli rendszerirányító a
következő paraméterek figyelembe vételével végzi:
i. az akkreditáció és a kereskedelmi szerződés vonatkozó műszaki és elszámolási
mérési paraméterei, azonosítói,
ii. az ajánlatok pénzügyi és műszaki paraméterei,
iii. a szekunder szabályozás biztosításához szükséges teljesítmény mennyisége és
igénybevételi sebessége (ENTSO-E előírások, ÜSZ előírások, szabályozási körzetek
figyelembe vételével),
iv. a rendelkezésre állási díj és a becsült szekunder szabályozási energia szükséglethez
tartozó energiadíj minimálása,
v. az egyes szabályozási egységekhez lekötött primer szabályozási teljesítményértékek,
vi. az ajánlatban érintett szabályozási egységek üzemi menetrendje.
(h) Az átviteli rendszerirányító az ajánlat-kiválasztásnál jogosult előnyben részesíteni a
nagyobb teljesítményváltoztatási gradiensű szabályozási egységeket.
(i) Az átviteli rendszerirányító figyelmen kívül hagyja azokat az ajánlatokat, amelyeknél a
visszaigazolt menetrend ellentmondásban van az akkreditációs és az ajánlati műszaki
paraméterekkel megvalósítható menetrend-tartási igénnyel.
(j) Az átviteli rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő
mennyiség lekötésére, és jogosult az ajánlati mennyiség részleges lekötésére.
(k) Az átviteli rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás eredményeként lekötött mennyiségeket
az ajánlattevők felé visszaigazolja (M1. melléklet (g) pontja).
(l) A lekötött ajánlatokat az átviteli rendszerirányító figyelembe veszi a tercier ajánlatkiválasztásnál oly módon, hogy valamely szabályozási egységhez az üzleti nap ugyanazon
időszakára tercier ajánlat már nem fogadható el.
(m) Az átviteli rendszerirányító jogosult a szekunder szabályozási tartalékpiacon olyan
mennyiségű ajánlatot elfogadni, amely előreláthatólag fedezi a teljes kiegyenlítő
szabályozási igényt.
(n) Az átviteli rendszerirányító köteles törekedni arra, hogy a tercier tartalékpiac
alkalmazásával csökkentse a szekunder szabályozási piacon lekötendő kapacitások
mennyiségét.
III./4.2.3. A szekunder szabályozás igénybevétele és a parancskövetés minősítése
(a) Az átviteli rendszerirányító az igénybevételt az energiadíj sorrendjében kezdeményezi. Az
átviteli rendszerirányító az üzleti napon rendszerirányítói menetrend-módosítás keretében
jogosult kezdeményezni a szekunder szabályozásra akkreditált, de az adott üzleti napra
lekötött szekunder szabályozási ajánlat nélküli szabályozási egység (vagy szabályozási
csoport) szekunder szabályozásba való bevonását is. Ilyen esetben – az alábbi okok
alapján történő kezdeményezés megtagadás esetét kivéve – az átviteli rendszerirányító
jogosult az igénybevételre, amennyiben a berendezés az akkreditációban megjelölt
szabályozási tartományban üzemel. A kezdeményezés a VET 5. §-ban foglaltak alapján
csak abban az esetben tagadható meg, ha a szabályozási egység (szabályozási csoport)
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(b)

(c)

(d)

(e)

igényelt teljesítőképessége nem kihasználatlan, illetve üzemzavar okán az igénybevétel
nem teljesíthető. Az ilyen igénybevételért az átviteli rendszerirányító csak a „III./4.2.2.
Szekunder szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás” pontban definiált szabályok
szerint beadott ajánlat energiadíját számolja el, de amennyiben a szabályozási egység
(szabályozási csoport) tekintetében adott üzleti napra vonatkozóan nem került benyújtásra
érvényes ajánlat, akkor a szabályozási egység (szabályozási csoport) tekintetében
megkötött éves keretszerződésben meghatározott maximum energiadíj szerint számol el
az átviteli rendszerirányító. A szabályozási egység üzemeltetőjének indokolt kérésére az
átviteli rendszerirányító az egység szekunder szabályozásban való igénybevételét
megszünteti. A szekunder szabályozásba bevont szabályozási egységre (szabályozási
csoportra) vonatkozó napon belüli menetrend módosítási kérelmeket az átviteli
rendszerirányító a „IV./3.4. Napon belüli menetrendkezelés” (h) pontban foglaltakkal
összhangban bírálja el.
A szekunder szabályozási tartalék igénybevételének módja a parancskövetés
megrendelése a szabályozási csoporttól vagy szabályozási egységtől, szabályozási
parancsjel küldése révén. Az átviteli rendszerirányító az általa küldött parancsjelet tekinti
a megrendelés dokumentumának, amely parancsjeleket az átviteli rendszerirányító az
üzleti napot követő hét napig tárolja.
Szabályozási csoport-szintű szabályozás esetén a csoport összetétele az adott csoporthoz
akkreditált szabályozási egységek tekintetében az üzleti napon dinamikusan változhat,
egység-szintű szabályozásra akkreditált szabályozási egység a szabályozási csoportba
nem vonható be.
Az átviteli rendszerirányító az üzemirányítási mérés alapján – minden elszámolási mérési
időintervallumban – ellenőrzi a szekunder szabályozható szabályozási egység vagy
szabályozási csoport üzemi menetrendjét a hitelesség szempontjából.
i. Egység-szintű szabályozás esetén a menetrend hiteles, ha az adott elszámolási
mérési időintervallumban az üzemi menetrendi érték felirányú teljesítmény célértékparancs esetén az üzemirányítási mérés szerinti üzemi maximum határnál nem
nagyobb, leirányú teljesítmény célérték-parancs esetén az üzemi minimum határnál
nem kisebb érték.
ii. Csoport-szintű szabályozás esetén a menetrend hiteles, ha az adott elszámolási
mérési időintervallumban a csoport részét képező szabályozási egységek üzemi
menetrendi értékeinek összege felirányú teljesítmény célérték-parancs esetén a
szabályozási egységek szerint összegzett üzemi maximum határnál nem nagyobb,
leirányú teljesítmény célérték-parancs esetén az üzemi minimum határnál nem kisebb
érték.
Az átviteli rendszerirányító – az üzemirányítási mérés, az akkreditációs szabályozási szint
és az akkreditációban rögzített paraméterek szerint, minden egyes elszámolási mérési
időintervallumban – minősíti a parancskövetést és ez alapján azt a következő kategóriák
valamelyikébe sorolja:
i. Rendelkezésre állt = a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) részt vett a
szekunder szabályozásban abban az esetben, ha az alábbi feltételek mindegyike
teljesül az elszámolási mérési időintervallumban összesen 10 perc vagy annál
hosszabb ideig:
- a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) központi szabályozásban részt
vett ,
- a menetrendje hiteles,
- a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) az elvi parancskövetési görbét
az elszámolási mérési időintervallumban hibahatáron belül követi,
- parancskövetési hiba, továbbá beazonosíthatóan a szabályozott egység (vagy
szabályozási csoport) üzemeltetőjének a felelősségébe tartozó műszaki-technikai
vagy adat hiba miatt nem történik szabályozási kizárás.
ii. Nem állt rendelkezésre = a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) nem vett
részt a szekunder szabályozásban abban az esetben, ha a szabályozási egység (vagy
szabályozási csoport) nem sorolható a "Rendelkezésre állt kategóriába.
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(f) Csoport-szintű szabályozás esetén a csoport minden szabályozási egysége azonos
minősítést kap a csoport-szintű parancskövetés-minősítés alapján.
(g) Csoport-szintű szabályozás esetén a csoportszintre akkreditált gépegységek közül azok a
gépegységek, amelyek nem részei a szabályozott csoportnak, alapértelmezésben „Nem
állt rendelkezésre” minősítést kapnak.
(h) Az átviteli rendszerirányító elszámolási mérési időintervallumonként köteles naplózni a
parancskövetés minősítését és a rendelkezésre állást.
(i) Az átviteli rendszerirányító a parancskövetés minősítéseket, valamint az igényelt
szabályozási energia értékeket (elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban) az
üzleti napot követő munkanapon közli az érintett piaci szereplőkkel, akik az ezt követő
munkanappal bezárólag tehetnek észrevételt, felszólamlást.
(j) Amennyiben az átviteli rendszerirányító kezdeményezi a helyi irányításba való kapcsolást,
a szabályozási egység vagy szabályozási csoport az érintett elszámolási mérési
időintervallum(ok)ra vonatkozóan az átviteli rendszerirányítótól utólagosan kapja meg a III./
4.2.4. pont szerinti parancskövetés minősítést, azonban szabályozási tartalék
igénybevételre vonatkozó megrendelés hiányában a III./4.2.4.2. (e) i. és ii. pontok szerinti,
az adott üzleti nap tényleges időpontjához tartozó fel (+) vagy le (-) irányú termék esetén
nem jár energiadíj.
III./4.2.4. A szekunder szabályozás elszámolási eljárása
(a) Az átviteli rendszerirányító az alábbi elvet alkalmazza a rendelkezésre állási díj és az
energiadíj megállapításánál, minden egyes elszámolási mérési időintervallumban, a
minősített parancskövetés alkalmazásával:
i.
Rendelkezésre állt: rendelkezésre állási díj + energiadíj,
ii.
Nem állt rendelkezésre: energiadíj,
(b) A szabályozás „III./4.2.3 Szekunder szabályozás igénybevétele és a parancskövetés
minősítése” (j) pont esetében az érintett szabályozási egységhez az átviteli
rendszerirányító a szabályozási csoport-szintű ajánlat díjtételeit alkalmazza.
III./4.2.4.1. Rendelkezésre állási díj
(a) Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a "Rendelkezésre állt"
minősítésű szabályozási egységre (vagy szabályozási csoportra) számol el.
(b) Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak az elfogadott, rendelkezésre álló
felirányú és/vagy leirányú szabályozási teljesítmény mértékéig fizet, amely:
i. fel irányban az adott elszámolási mérési időintervallumban a szabályozási egységre
(vagy szabályozási csoportra) vonatkozó üzemi felső határérték(ek), valamint
kereskedelmi menetrend(ek) különbségéből
képzett nem negatív negyedórás
átlagteljesítmény érték (felirányú ténylegesen rendelkezésre álló mennyiség) és a
III./4.2.2. (k) szerinti felirányú lekötött mennyiség minimuma,
ii. le irányban az adott elszámolási mérési időintervallumban a szabályozási egységre
(vagy szabályozási csoportra) vonatkozó kereskedelmi menetrend(ek), valamint üzemi
alsó határérték(ek) különbségéből képzett nem negatív negyedórás átlagteljesítmény
érték (leirányú ténylegesen rendelkezésre álló mennyiség) és a III./4.2.2. (k) szerinti
leirányú lekötött mennyiség minimuma.
(c) Ha valamely lekötött ajánlat szerinti szabályozási teljesítmény nem, vagy csak részben áll
rendelkezésre, azt az átviteli rendszerirányító köteles naplózni. Az átviteli rendszerirányító
a rendelkezésre állást a lekötött ajánlat szerinti mértékben addig nem ismeri el, amíg a
szabályozási teljesítmény meglétét a lekötött ajánlat teljesítésére köteles fél az átviteli
rendszerirányító által visszaigazolt módon nem bizonyítja. A rendelkezésre nem állással,
valamint a rendelkezésre állás bizonyításával összefüggő költségeket a lekötött ajánlat
teljesítésére köteles fél a szabályozási tartalék biztosítására vonatkozó szerződésében
foglaltak szerint viseli. Részleges rendelkezésre álláskor, vagy a rendelkezésre állás teljes
hiányakor a lekötött ajánlat teljesítésére köteles felet „Rendelkezésre állt” minősítés esetén
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a rendelkezésre állási díj a (b) pont szerinti tényleges rendelkezésre állás arányában illeti
meg, „Nem állt rendelkezésre” minősítés esetén rendelkezésre állási díj nem jár.
(d) Az átviteli rendszerirányító az alábbi elv szerint határozza meg a rendelkezésre álló
szabályozási teljesítményt minden egyes elszámolási mérési időintervallumban:
i. rendelkezésre álló szabályozási teljesítmény fel (+) irányban
a kisebbik érték az alábbi kettő közül:
1 a visszaigazolással elfogadott fel (+) irányú szabályozási teljesítmény,
2 a szekunder szabályozási teljesítmény üzemirányítási mérés szerinti felső
határának és a visszaigazolt menetrend szerinti teljesítményértéknek a
különbsége.
ii. rendelkezésre álló szabályozási teljesítmény le (-) irányban
a kisebbik érték az alábbi kettő közül:
1 a visszaigazolással elfogadott le (-) irányú szabályozási teljesítmény,
2 a visszaigazolt menetrend szerinti teljesítményértéknek és a szekunder
szabályozási teljesítmény üzemirányítási mérés szerinti alsó határának a
különbsége.
iii. Azon esetekben, amikor az i./2., ill. az ii./2. adja a kisebbik értéket, akkor a
rendelkezésre állás vonatkozásában az ajánlattevő nem teljesíti az elfogadott és
lekötött ajánlatát.
iv. Az iii. esetben az átviteli rendszerirányító képezi a tényleges és a lekötött ajánlat
szerinti rendelkezésre állás hányadosát, fel irányban (RMF) és le irányban (RML). Ha
az iii. feltétel nem teljesül, akkor RMF = 1, ill. RML = 1. Abban az esetben, ha az RMF,
ill. RML érték 0,75-nél kisebb, akkor az átviteli rendszerirányító az adott irány szerinti
rendelkezésre állást nem ismeri el.
(e) Az átviteli rendszerirányító a (c) ponthoz egység-szintű szabályozás esetén az adott
szabályozási egységre vonatkozó értékeket alkalmazza, ha az "Rendelkezésre állt"
minősítésű.
(f) Az átviteli rendszerirányító a (c) ponthoz csoport-szintű szabályozás esetén a csoport
szabályozási egységeire vonatkozó értékek összegét alkalmazza, ha azok
„Rendelkezésre állt” minősítésűek.
(g) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat az ajánlatnak megfelelően
szabályozási egységre (vagy szabályozási csoportra), egy elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozóan, az alábbi eljárás szerint határozza meg:
i. fel irányhoz:
RDFi = RAFk * RPFi * Tem *MFi
ahol
RDFi a rendelkezésre állási díj fel (+) irányhoz az adott elszámolási mérési
időintervallumra (Ft),
RAFk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó felirányú termék szerinti
rendelkezésre állás ajánlati egységára (Ft/MW/h),
RPFi: az elfogadott rendelkezésre álló felirányú szabályozási teljesítmény, a (b) és
(c) pont alapján meghatározott érték (MW),
Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0,25 óra),
MFi: értéke = 1.
ii. le irányhoz:
RDLi = RALk * RPLi * Tem *MLi
ahol
RDLi

a rendelkezésre állási díj le (-) irányhoz az adott elszámolási mérési
időintervallumra (Ft),
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RALk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó leirányú termék szerinti
rendelkezésre állás ajánlati egységára (Ft/MW/h),
RPLi: az elfogadott rendelkezésre álló leirányú szabályozási teljesítmény, a (b) és
(c) pont alapján meghatározott érték (MW),
Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0,25 óra),
MLi: értéke = 1.
(h) Az átviteli rendszerirányító a szekunder szabályozás rendelkezésre állás előzetes
mennyiségi elszámolási alapadatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja
minden munkanapon az azt megelőző munkanapra és az azt követő szabad és
munkaszüneti napokra az M2.A. melléklet (a) pontja szerint.
(i) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat a M2.A. melléklet (b)
pont szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(j) A szekunder tartalék rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási adatainak
módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti határidőig
végzi el.
III./4.2.4.2. Energiadíj
(a) Az átviteli rendszerirányító energiadíjat a "Rendelkezésre állt" és "Nem állt rendelkezésre"
minősítésű szabályozási egységekre abban az esetben számol el, amennyiben van
elfogadott szabályozási energia az adott elszámolási mérési időintervallum
vonatkozásában.
(b) Valamely szabályozási egység vagy szabályozási csoport szekunder szabályozási
tevékenységét egy adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az átviteli
rendszerirányító akkor tekinti
i. felszabályozásnak, ha az adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan van
felirányú elfogadott szabályozási energia mennyiség;
- Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan felirányú igényelt ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan, ha a
szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) által fogadott teljesítmény
célérték-parancs ötperces időintervallumra vonatkozó értékének és a szabályozási
egység (vagy szabályozási csoport) üzemi menetrendje ötperces időintervallumra
vonatkozó értékének különbsége pozitív érték;
- Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan felirányú mért ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan, ha a
szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) elszámolási mérésének ötperces
időintervallumra vonatkozó értéke és üzemi menetrendje ötperces időintervallumra
vonatkozó energia értékének különbsége pozitív érték;
- Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan felirányú elfogadott ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan a felirányú
ötperces igényelt szabályozási energia és a felirányú mért ötperces szabályozási
energia abszolút értékben vett minimumaként. Az így meghatározott elfogadott
energia kizárólag akkor vehet fel nullától eltérő értéket, amennyiben az igényelt
energia és a mért energia előjele azonos.
- Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan felirányú elfogadott szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan a
megfelelő három darab ötperces időintervallumra vonatkozó felirányú elfogadott
ötperces szabályozási energia érték összegeként:
FESZEi = ∑FEEhi, ahol FEEhi = min[abs(FIEhi), abs(FTEhi)],
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ahol:
Felirányú igényelt ötperces szabályozási energia az adott
ötperces időintervallumban (kWh),
FTEhi: Felirányú mért ötperces szabályozási energia az adott ötperces
időintervallumban (kWh),
FEEhi: Felirányú elfogadott ötperces szabályozási energia az adott
ötperces időintervallumban (kWh),
FESZEi: Felirányú elfogadott szabályozási energia az adott elszámolási
mérési időintervallumban (kWh),
h:
Az ötperces időintervallumra utal az elszámolási mérési
időintervallumon belül,
i:
A felszabályozás által érintett elszámolási mérési
időintervallumra utal,
∑:
Az ötperces időintervallumokra vonatkozó mennyiségek
összege;
ii. leszabályozásnak, ha az adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan van
leirányú elfogadott szabályozási energia mennyiség:
Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan leirányú igényelt ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan, ha a
szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) által fogadott teljesítmény
célérték-parancs ötperces időintervallumra vonatkozó értékének és a szabályozási
egység (vagy szabályozási csoport) üzemi menetrendje ötperces időintervallumra
vonatkozó értékének különbsége negatív érték;
Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan leirányú mért ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan, ha a
szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) elszámolási mérésének
ötperces időintervallumra vonatkozó értéke és üzemi menetrendje ötperces
időintervallumra vonatkozó értékének különbsége negatív érték;
Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan leirányú elfogadott ötperces szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott ötperces időintervallumra vonatkozóan a leirányú
igényelt ötperces szabályozási energia és a leirányú mért ötperces szabályozási
energia abszolút értékben vett minimumaként. Az így meghatározott elfogadott
energia kizárólag akkor vehet fel nullától eltérő értéket, amennyiben az igényelt
energia és a mért energia előjele azonos;
Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan leirányú elfogadott szabályozási energia kerül
figyelembevételre az adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan a
megfelelő három darab ötperces időintervallumra vonatkozó leirányú elfogadott
ötperces szabályozási energia érték összegeként:
FIEhi:

LESZEi = ∑LEEhi, ahol LEEhi = min[abs(LIEhi), abs(LTEhi)],
ahol:
Leirányú igényelt ötperces szabályozási energia az adott
ötperces időintervallumban (kWh),
LTEhi: Leirányú mért ötperces szabályozási energia az adott ötperces
időintervallumban (kWh),
LEEhi: Leirányú elfogadott ötperces szabályozási energia az adott
ötperces időintervallumban (kWh),
LESZEi: Leirányú elfogadott szabályozási energia az adott elszámolási
mérési időintervallumban (kWh),
LIEhi:
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Az ötperces időintervallumra utal az elszámolási mérési
időintervallumon belül,
i:
A
leszabályozás
által
érintett
elszámolási
mérési
időintervallumra utal,
∑:
Az ötperces időintervallumokra vonatkozó mennyiségek
összege;
iii. utasított eltérésnek a mérlegkör által igénybevett kiegyenlítő energia mennyiség
meghatározása vonatkozásában, ha az adott elszámolási mérési időintervallumra
vonatkozóan van igényelt szabályozási energia mennyiség:
Szekunder szabályozásban résztvevő szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan igényelt szabályozási energia kerül figyelembevételre az
adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan a megfelelő három darab
ötperces időintervallumra vonatkozó felirányú igényelt ötperces szabályozási
energia érték és a leirányú igényelt ötperces szabályozási energia érték
összegeként:
h:

UE = FISZEi- LISZEi, ahol

FISZEi = ∑FIEhi,

LISZEi = ∑LIEhi,

ahol:
Felirányú igényelt ötperces szabályozási energia az adott
ötperces időintervallumban (kWh),
LTEhi: Leirányú igényelt ötperces szabályozási energia az adott ötperces
időintervallumban (kWh),
FISZEi: Felirányú igényelt szabályozási energia az adott ötperces
időintervallumban (kWh),
LISZEi: Leirányú igényelt szabályozási energia az adott ötperces
időintervallumban (kWh),
h:
Az ötperces időintervallumra utal az elszámolási mérési
időintervallumon belül,
i:
A fel- és leszabályozás által érintett elszámolási mérési
időintervallumra utal,
UE:
Utasított eltérés az adott elszámolási mérési időintervallumra
vonatkozóan.
∑:
Az ötperces időintervallumokra vonatkozó mennyiségek összege
(c) Az átviteli rendszerirányító a (b) ponthoz egység-szintű szabályozás esetén az adott
szabályozási egységre vonatkozó értékeket alkalmazza.
(d) Az átviteli rendszerirányító a (b) ponthoz csoport-szintű szabályozási esetén a
szabályozási csoportra vonatkozó értékét alkalmazza.
(e) Az átviteli rendszerirányító az energiadíjat az ajánlat szerint szabályozási egységre (vagy
szabályozási csoportra), egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan, az alábbi
eljárás szerint határozza meg a fel- és leirányú elfogadott szabályozási energia
mennyiségre vonatkozóan:
i. felszabályozás esetén:
FIEhi:

WDi = WAF* FESZEi
ahol
WDi:
WAF:

FESZEi:
i:

energiadíj egy elszámolási mérési időintervallumra (Ft),
az adott elszámolási mérési időintervallumhoz tartozó felirányú
(+) termék szerinti
parancskövetés ajánlati egységára (Ft/MWh),
a felirányú elfogadott szabályozási energia (b)/i. pont szerint
meghatározott értéke (kWh).
az adott elszámolási mérési időintervallum.
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ii. leszabályozás esetén:
WDi = WAL* LESZEi
ahol
energiadíj egy elszámolási mérési időintervallumra (Ft),
az adott elszámolási mérési időintervallumhoz tartozó leirányú (-)
termék szerinti parancskövetés ajánlati egységára (Ft/MWh),
LESZEi: a leirányú elfogadott szabályozási energia a (b)/ii. pont szerint
meghatározott értéke (kWh)
i:
az adott elszámolási mérési időintervallum.
Az átviteli rendszerirányító az igényelt szabályozási energia előzetes elszámolási adatait
a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja az M2.A. melléklet (ca) pontja
szerint.
Az átviteli rendszerirányító a szabályozási energia előzetes elszámolási adatait a
szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja az M2.A. melléklet (d) pontja szerint.
A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat a M2.A. melléklet (cb)
és (e) pont szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik.
Amennyiben észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak
tekinti.
Az igényelt szabályozási energia előzetes elszámolási adatainak módosítását az átviteli
rendszerirányító az M2.A. melléklet (cc) pontja szerinti határidőig végzi el, amelyek
továbbra is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (cc) pontjában
meghatározott időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási időszakra
vonatkozóan érvényes elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak
minősülnek.
A szabályozási energia előzetes elszámolási adatainak módosítását az átviteli
rendszerirányító az M2.A. melléklet (f) pontja szerinti határidőig végzi el, amelyek továbbra
is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (f) pontjában meghatározott
időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási időszakra vonatkozóan érvényes
elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak minősülnek.
Az átviteli rendszerirányító a szabályozási egységek (vagy szabályozási csoportok)
felszabályozási utasításait vagy leszabályozási utasításait az érintett mérlegkör(ök)
kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál utasított eltérésként veszi
figyelembe.
WDi:
WAL:

(f)

(g)
(h)

(i)

(j)

(k)

III./4.3.

Tercier szabályozás

III./4.3.1. Tercier szabályozás tartalékpiaca
(a) Az átviteli rendszerirányító – a kiegyenlítő szabályozási kötelezettségeinek biztonságos
teljesítése érdekében – a tercier szabályozási jogosultság vonatkozásában akkreditációt
végez olyan termelőkkel, piaci fogyasztókkal, amelyek tercier szabályozási képességgel
rendelkező eszközt üzemeltetnek.
(b) A tercier szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz az átviteli rendszerirányító
nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket:
i. a tercier szabályozásra akkreditált szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
azonosítója,
ii. az elszámolási pont azonosítója,
iii. a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) legkisebb és legnagyobb üzemi
teljesítménye az elszámolási pontra vonatkozóan (MW),
iv. a 15 percen belül végrehajtható teljesítmény-változtatás átlagos értéke (MW/15 perc).
(c) A tercier szabályozásra vonatkozó rendelkezések hatályba lépését megelőzően megkötött
órás és perces tartalék típusokra vonatkozó rendszerszintű szolgáltatás nyújtása tárgyú
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szerződéseket akként kell értelmezni, hogy az órás és perces tartalék típus alatt
egységesen tercier szabályozási tartalék típust kell érteni.
(d) A versenytárgyaláson résztvevők minden ajánlattételi napon a „Tartalékpiac ajánlatbeadás” kezdő időpontjától a „Tartalékpiac ajánlat-beadás” záró időpontjáig (M1. melléklet
(e) pontja) adhatják be ajánlataikat.
III./4.3.2. Tercier szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás
(a) A tercier szabályozási fel (+) vagy le (-) irány külön termékhez rendelődik, termelőegység
vonatkozásában a fel irány a termelés növelésére, piaci fogyasztó vonatkozásában a fel
irány a fogyasztás csökkentésére értendő.
(b) Az átviteli rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a tercier szabályozási
igényeinek megfelelő termékeket.
(c) A tercier szabályozásra az akkreditációnak megfelelően lehet ajánlatot tenni, egy
szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) vonatkozásában egy termékre csak egy
ajánlat tehető, az ajánlatban legalább 1 MW tartalékteljesítményt és legalább 5 MW/15
perc teljesítmény-változtatási képességet kell megadni.
(d) Az ajánlatnak termékenként (az elszámolási ponthoz és a termék szerinti irányhoz
tartozóan) tartalmaznia kell a következőket:
i. a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) azonosítója,
ii. a felajánlott szabályozási teljesítmény (a primer szabályozás nélküli határértéket
figyelembe vevő) mennyisége (MW),
iii. a szabályozási teljesítmény rendelkezésre állásának egységára (Ft/MW/h) egész Ftban,
iv. a 15 percen belül végrehajtható teljesítményváltoztatás (bejelentett menetrendhez
igazodó) átlagos gradiense (MW/15 perc), amennyiben eltér az akkreditáció során
rögzített paraméterektől,
v. a szabályozási energia egységára (Ft/kWh),
vi. az üzemi teljesítmény határértéke (technikai határ) primer szabályozás nélkül (MW),
amennyiben eltér az akkreditáció során rögzített paraméterektől,
vii. az ajánlattevő azonosítója.
(e) A tercier szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztást az átviteli rendszerirányító napi
gyakorisággal végzi az ajánlattételi napot követő üzleti nap(ok)ra vonatkozóan.
(f) Abban az esetben, ha az ajánlat-kiválasztást megelőzően az üzemi menetrend
kialakításánál az újra-teherelosztáshoz az átviteli rendszerirányító a tercier szabályozási
ajánlatokból tartalékteljesítményt használt fel, akkor az egyes érintett ajánlatokban
fennmaradó tartalékteljesítményt a következő módon kezeli:
i. ha az átviteli rendszerirányító az érintett szabályozási egységre és időszakra
szekunder szabályozási ajánlatot már lekötött, akkor ezt a tercier szabályozási
ajánlatot az ajánlat-kiválasztás a fennmaradó értéktől függetlenül már nem veszi
figyelembe,
(g) Egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást az átviteli rendszerirányító a
következő paraméterek figyelembe vételével végzi:
i. az akkreditáció és a kereskedelmi szerződés vonatkozó műszaki és elszámolási
mérési paraméterei, azonosítói,
ii. az ajánlatok pénzügyi és műszaki paraméterei,
iii. a tercier szabályozás biztosításához tervezett teljesítmény mennyisége (a
szabályozási körzetek figyelembe vételével),
iv. az üzemi menetrend kialakításhoz igénybe vett tercier szabályozási ajánlatok
fennmaradó teljesítménye,
v. a rendelkezésre állási díj és a becsült tercier szabályozási energia szükséglethez
tartozó energiadíj minimálása,
vi. a primer szabályozási ajánlat-kiválasztás alapján az egyes szabályozási egységekhez
lekötött teljesítményértéke,
vii. a szekunder szabályozási ajánlat-kiválasztás alapján szabályozásra elfogadott
szabályozási egységek azonosítói és az elfogadás szerinti napközbeni időszakok,
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(h)

(i)

(j)
(k)

viii. az ajánlatban érintett szabályozási egységek (vagy szabályozási csoportok) kialakított
üzemi menetrendjei.
Az átviteli rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő
mennyiség lekötésére, és jogosult az ajánlati mennyiség részleges lekötésére úgy, hogy a
lekötött mennyiség legalább 1 MW.
Az átviteli rendszerirányító azon elv alapján végzi a kiválasztást, hogy a lekötött mennyiség
a termék-időblokk (órás bontású elfogadás esetén az adott óra) minden egyes elszámolási
mérési időintervallumában rendelkezésre áll.
A tercier ajánlat-kiválasztás során az átviteli rendszerirányító figyelembe veszi a már
lekötött szekunder szabályozási ajánlatokat.
Az átviteli rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás eredményeként lekötött mennyiségeket
az ajánlattevők felé visszaigazolja (M1. melléklet (g) pontja).

III./4.3.3. Tercier szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele
(a) Az átviteli rendszerirányító jogosult az elfogadott tercier ajánlatok rendelkezésre állását az
üzleti nap folyamán ellenőrizni.
(b) Ha valamely lekötött ajánlat szerinti szabályozási teljesítmény nem áll rendelkezésre, vagy
csak részben áll rendelkezésre azt az átviteli rendszerirányító köteles naplózni. Az átviteli
rendszerirányító a rendelkezésre állást a lekötött ajánlat szerinti mértékben addig nem
ismeri el, amíg a szabályozási teljesítmény meglétét az elfogadott ajánlat teljesítésére
köteles fél az átviteli rendszerirányító által visszaigazolt módon nem bizonyítja. A
rendelkezésre nem állással, valamint a rendelkezésre állás bizonyításával összefüggő
költségeket a lekötött ajánlat teljesítésére köteles fél a szabályozási tartalék biztosítására
vonatkozó szerződésében foglaltak szerint viseli Részleges rendelkezésre álláskor, vagy
a rendelkezésre állás teljes hiányakor „Rendelkezésre állt” minősítés esetén a lekötött
ajánlat teljesítésére köteles felet a rendelkezésre állási díj kizárólag a tényleges
rendelkezésre állás arányában, az energiadíj pedig kizárólag a ténylegesen igénybevett
energia-mennyiség arányában illeti meg, „Nem állt rendelkezésre” minősítés esetén sem
rendelkezésre állási díj, sem energiadíj nem jár.
(c) Az átviteli rendszerirányító az elfogadott ajánlatokból az igénybevételt azok energiadíjegységár szerinti sorrendjében kezdeményezi, ettől csak műszakilag indokolt esetben
térhet el.
(d) Az átviteli rendszerirányító az üzleti napon rendszerirányítói menetrend-módosítás
keretében jogosult kezdeményezni a tercier szabályozásra akkreditált, de az adott üzleti
napra lekötött tercier szabályozási ajánlat nélküli szabályozási egység tercier szabályozási
tartalékként történő igénybevételét. Ilyen esetben – az alábbi okok alapján történő
kezdeményezés megtagadás esetét kivéve – az átviteli rendszerirányító jogosult az
igénybevételre, amennyiben a berendezés az akkreditációban megjelölt szabályozási
tartományban üzemel.
A kezdeményezés a VET 5. §-ban foglaltak alapján csak abban az esetben tagadható
meg, ha szabályozási egység igényelt teljesítőképessége nem kihasználatlan, illetve
üzemzavar okán az igénybevétel nem teljesíthető. Az ilyen igénybevételt az átviteli
rendszerirányító csak a „III./4.3.2. Tercier szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás”
pont szerint adott ajánlat energiadíj-egységáron számolja el, de amennyiben a
szabályozási egység tekintetében adott üzleti napra vonatkozóan nem került benyújtásra
érvényes ajánlat, akkor a szabályozási egység tekintetében megkötött keretszerződésben
meghatározott maximum energiadíj szerint számol el az átviteli rendszerirányító.
A tercier szabályozási tartalékként igénybevett szabályozási egységre vonatkozó napon
belüli menetrend-módosítási kérelmeket az átviteli rendszerirányító a „IV./3.4. Napon belüli
menetrendkezelés” (h) pontban foglaltakkal összhangban bírálja el.
(e) A tercier szabályozási tartalék igénybevételének módja az, hogy az átviteli rendszerirányító
egy vagy több elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan fel vagy leszabályozás
irányú utasított eltérést rendel meg, olyan teljesítményérték megadásával, amely
teljesítményt a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) az utasítás elrendelésétől
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(f)

(g)

(h)
(i)
(j)

(k)
(l)

számított 15 percen belül fel tud venni, és amely teljesítmény az érintett elszámolási mérési
időintervallum(ok)ra célértékként értelmezett.
A tercier szabályozási igénybevétel esetén a rendszerirányító a 15 percen belül elérhető
teljesítmény célértékre történő fel- és leterhelés kapcsán utasítást nem számol el, annak
esetleges költsége a szabályozásban résztvevőt terheli. A célértékre történő fel- vagy
leterhelés teljesítésével összefüggésben a rendszerirányító nem fogalmaz meg elvárást a
célérték megrendelés időpontjának kezdetére való elérésén túl. Az utasítás elrendelésétől
számított 15 perc, vagy hosszabb időtartam alatt az utasított egység a rendelkezésre álló
időtartam tetszőleges részét fordíthatja a felkészülésre, valamint az ezt követően
fennmaradt időt a fel- vagy leterhelésre.
Az elrendelt utasítás teljesítése az utasított eltérítés átviteli rendszerirányító általi
elrendelésétől számított 15 perc leteltét követően szükséges, de az átviteli
rendszerirányító ettől későbbi időpontot is megadhat. Az utasítás kezdete a 15 perces
előretartás figyelembevétele mellett tetszőleges időponttól indulhat, de nem tarthat 15
percnél rövidebb ideig.
Az átviteli rendszerirányító a megrendelés kezdő időpontját legalább 15 perccel
megelőzően köteles értesíteni a piaci szereplőt a megrendelésről.
Az átviteli rendszerirányító jogosult az elfogadott tartalékmennyiség részleges
megrendelésére is.
A megrendelések kiadásánál az átviteli rendszerirányítónak a műszaki lehetőségek
figyelembe vételével törekednie kell arra, hogy elősegítse a szabályozási egységnek (vagy
szabályozási csoportnak) az utolsó megrendelés utáni üzemi menetrendjére való
beállását.
Az átviteli rendszerirányító köteles a tercier szabályozási megrendeléseket naplózni.
Az átviteli rendszerirányító a megrendelt energiamennyiséget utasított eltérésként veszi
figyelembe az érintett mérlegkör kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál.

III./4.3.4. Tercier szabályozás elszámolási eljárása
(a) Az átviteli rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás
idejére és megrendelés esetén a teljesítés minősítése alapján számol el.
(b) Az átviteli rendszerirányító a tercier szabályozási tartalékpiacon rendelkezésre állási
minősítést akkreditált szabályozási egységenként végez, amely a megrendelt utasítás
irányától függetlenül az adott szabályozási egység összes elfogadott, lekötött ajánlatára
érvényes.
(c) Az átviteli rendszerirányító jogosult a megrendelés teljesítési mértékét az érintett
elszámolási mérési időintervallumokra vonatkozóan az alábbi elv alapján meghatározni
minden tercier ajánlatra egységesen:
RMi = WTi / WMi
ahol
i:
RMi:
WMi:
WTi:

a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal,
a teljesítés mértéke,
a megrendelt tercier szabályozási energia (kWh),
a teljesített tercier szabályozási energia (kWh), amely a WMi megrendelés
nélküli üzemi menetrend és az elszámolási mérés (tényérték)
összevetésével határozható meg.
(d) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állás minősítési értékét a következő módon
határozza meg minden egyes elszámolási mérési időintervallumra:
i:
a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal
Mi = 1
ha RMi≥0,75, vagy ha nem volt megrendelés, de az elfogadott
tartalékteljesítmény rendelkezésre állt.
Mi = 0
ha RMi<0,75 alatti érték, vagy a szabályozási egység (vagy szabályozási
csoport) nem állt rendelkezésre, vagy ha nem volt megrendelés és az
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elfogadott tartalékteljesítmény
75%-nál kisebb mértékben állt
rendelkezésre.
(e) Az átviteli rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat egy szabályozási egységre (vagy
szabályozási csoportra), egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi
eljárással határozza meg:
RDi = RAk * RPi * Tem * Mi
ahol
RDi:
RAk:

(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

rendelkezésre állási díj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),
az ajánlat szerinti rendelkezésre állás egységára (Ft/MW/h) értelemszerűen
a lekötött ajánlat fel (+) vagy le (-) irányához tartozóan,
RPi:
az elfogadott tercier szabályozási teljesítmény (MW) értelemszerűen a
lekötött ajánlat fel (+) vagy le (-) irányához tartozóan,
Tem:
elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0,25
óra),
Mi:
rendelkezésre állás minősítési értéke.
Az átviteli rendszerirányító a tercier szabályozás rendelkezésre állás előzetes mennyiségi
elszámolási alapadatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja minden
munkanapon az azt megelőző munkanapra és az azt követő szabad és munkaszüneti
napokra az M2.A. melléklet (a) pontja szerint.
A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
A tercier tartalék rendelkezésre állás előzetes mennyiségi elszámolási adatainak
módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti határidőig
végzi el.
Az átviteli rendszerirányító az energiadíjat az elfogadott ajánlat szerinti energiadíjegységár alapján, a megrendelt energiamennyiségnek megfelelően számolja el.
Az átviteli rendszerirányító az energiadíjat egy szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra), egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással
határozza meg:
WDi = WAk * WMi * Mi
ahol
WDi:
WAk:
WMi:

energiadíj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),
az ajánlat szerinti fel vagy le irányú energiadíj-egységára (Ft/kWh),
a megrendelt tercier szabályozási energia (kWh), kivéve KÁT mérlegköri
termelő esetén a „III./4.3.5. KÁT termelő tercier szabályozás elszámolási
eljárása” pont alatt leírtak szerint,
Mi:
rendelkezésre állás minősítési értéke.
(k) Az átviteli rendszerirányító az igénybevett tercier szabályozási energia előzetes
elszámolási adatait az átviteli rendszerirányító a szerződött piaci szereplők rendelkezésére
bocsátja az M2.A. melléklet (d) pontja szerint.
(l) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (e) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(m) Az igénybevett tercier szabályozási energia előzetes elszámolási adatainak módosítását
az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (f) pontja szerinti határidőig végzi el, amelyek
továbbra is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (f) pontjában meghatározott
időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási időszakra vonatkozóan érvényes
elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak minősülnek.
III./4.3.5.

KÁT termelő tercier szabályozás elszámolási eljárása
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(a) Az átviteli rendszerirányító az energiadíjat egy szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra), egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással
határozza meg:
WDi = WAk * WMi
ahol
WDi:
WAk:

energiadíj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),
az ajánlat szerinti energiadíj fel, illetve leszabályozás egységára (Ft/kWh),
de KÁT termelő esetében legfeljebb az érvényes KÁT illetve METÁR
rendeletben meghatározott, adott teljesítési időszakban alkalmazandó
villamos energia átvételi ár,
WMi:
a megrendelt tercier szabályozási energia (kWh).
(b) Az átviteli rendszerirányító a megrendelt tercier szabályozási energiának a teljesített részét
a következő képlettel határozza meg:
WMi = abs(Ttény – M)
ahol
Ttény:
M:

abs:

KÁT termelő mért termelési értéke adott elszámolási mérési
időintervallumban (kWh),
KÁT termelő napi termelési menetrendje adott elszámolási mérési
időintervallumban, kivéve szélerőmű esetében ahol az M az utasítás
érvényességi időpontja előtti mérési intervallumban mért energia
mennyiség
abszolút érték függvény.

Amennyiben az átviteli rendszerirányító által megrendelt tercier szabályozási energia
előjelével ellentétes irányban mozdul el a szolgáltatást nyújtó, úgy arra az elszámolási
mérési intervallumra vonatkozó elszámolásának energiadíja nulla.
(c) Az átviteli rendszerirányító az igénybevett tercier szabályozási energia előzetes
elszámolási adatait a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja az M2.A.
melléklet (d) pontja szerint.
(d) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (e) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(e) Az igénybevett tercier szabályozási energia előzetes elszámolási adatainak módosítását
az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (f) pontja szerinti határidőig végzi el, amelyek
továbbra is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (f) pontjában meghatározott
időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási időszakra vonatkozóan érvényes
elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak minősülnek.

III./4.4.

A kiegyenlítő
megelőzése

szabályozás

támogatása,

ellehetetlenülésének

Üzemi menetrend kényszerű kialakítása újra-teherelosztással bejelentési
napon, a kiegyenlítő szabályozás támogatásához
(a) Az átviteli rendszerirányító annak érdekében, hogy elkerülje a kiegyenlítő szabályozás
ellehetetlenülését, ha valamely tartalékpiaci termékre nem érkezett elegendő ajánlat, a
bejelentési napon a menetrendek elfogadását és a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást és
elfogadást megelőzően a saját hatáskörében jogosult az üzemi menetrend kényszerű
kialakításához az újra-teherelosztás módszerét alkalmazni.
(b) Az újra-teherelosztásba bevont termelőegységeket és piaci fogyasztókat az átviteli
rendszerirányító a rendelkezésre álló tartalékpiaci ajánlatok közül választja ki.
III./4.4.1.
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(c) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségeket az átviteli rendszerirányító
a tercier tartalékpiac ajánlat-kiválasztás során a „III./4.3.2. Tercier szabályozási ajánlatok
és ajánlat-kiválasztás” fejezet szabályai szerint veszi figyelembe.
(d) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségekhez az átviteli
rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat és az újra-teherelosztással igénybe vett
energia energiadíját az ajánlatban szereplő ár alapján számolja el az újra-teherelosztással
érintett elszámolási mérési időintervallumokra.
(e) Az újra-teherelosztással igénybevett energiát az átviteli rendszerirányító utasított
eltérésként kezeli az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének
meghatározásánál.
(f) Az újra-teherelosztás energiadíjának fedezete a rendszerhasználati díjrendszer átviteli díj
díjeleme.
(g) Az átviteli rendszerirányító az újra-teherelosztás energiadíját a kiegyenlítő energia
egységára meghatározásánál nem veszi figyelembe.
III./4.4.2.

Üzemi menetrend kényszerű kialakítása újra-teherelosztással
napon a kiegyenlítő szabályozás támogatásához

az üzleti

(a)
(b) Az átviteli rendszerirányító a menetrend-módosítást megelőzően köteles közölni az érintett
piaci szereplőkkel a módosítás irányát, mértékét, kezdő és befejező időpontját. Az
energiadíj-egységára tekintetében az átviteli rendszerirányító egyeztet az érintett piaci
szereplőkkel.
(c) Az üzleti napon történő újra-teherelosztás egy vagy több elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozhat.
(d) Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a rendszerirányítói menetrend-módosításokat.
(e) Az üzleti napon történő újra-teherelosztás az átviteli rendszerirányító utasított eltérésként
veszi figyelembe az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének
meghatározásánál.
(f) Az üzleti napon történő újra-teherelosztás esetében az átviteli rendszerirányító az általa
módosított menetrendű szabályozási egységnek (vagy szabályozási csoportnak)
energiadíjat számol el a módosítások mértékéig, a megállapodás szerinti energiadíjegységáron.
(g) Az üzleti napon történő újra-teherelosztás a szabályozási egységeknek (vagy szabályozási
csoportoknak) elszámolt energiadíj fedezete a rendszerhasználati díjrendszer átviteli díj
díjeleme.
(h) Az üzleti napon történő újra-teherelosztás energiadíját az átviteli rendszerirányító a
kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem veszi figyelembe.
Rendszerirányítói menetrend-módosítás a kiegyenlítő szabályozás
támogatásához
(a) A rendszerszintű szolgáltatások beszerzésére a VET 20. § és a Vhr 7. § alapján kiírt
versenytárgyalás keretében történő ajánlatadás során az ajánlattevők kötelesek az átviteli
rendszerirányítóval rendszerirányítói menetrend-módosításra vonatkozó keretszerződést
kötni. A rendszerirányítói menetrend-módosításra vonatkozó kötelem a szabályozási
tartalék szolgáltatás nyújtására vonatkozó - opciós szerződés esetén éves, market maker
szerződés esetén negyedéves - keretszerződés részeként, azzal egybe szerkesztve is
létrehozható. Az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozás érdekében – az üzemi
menetrend kialakításához – valamely szabályozási egység (vagy szabályozási csoport)
menetrendjének módosítását az alábbi esetekben és módon alkalmazhatja a
keretszerződés alapján:
i. az átviteli rendszerirányító az üzleti napon meg tud egyezni valamely termelővel, piaci
fogyasztóval olyan energiadíjban, ami a következő igénybe vehető szekunder vagy
tercier szabályozás energiadíjánál kedvezőbb. Külön megegyezés hiányában a
szabályozási egység (szabályozási csoport) tekintetében a „III./4.2.2. Szekunder
szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás” és „III./4.3.2. Tercier szabályozási
III./4.4.3.
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(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

(i)

(j)

ajánlatok és ajánlat-kiválasztás” pontok szerint adott ajánlatban meghatározott
energiadíj szerint, és amennyiben a szabályozási egység tekintetében adott üzleti
napra vonatkozóan nem került benyújtásra érvényes ajánlat, akkor a szabályozási
egység tekintetében megkötött az adott időszakra vonatkozó keretszerződésben
meghatározott maximum energiadíj szerint történik a kiválasztás, ilyen esetben külön
megegyezésre nincs szükség, a kiválasztás az adott időszakra vonatkozó
versenytárgyaláson nyújtott ajánlatadás keretében megkötött rendszerirányítói
menetrend-módosítás tárgyú szerződés alapján az átviteli rendszerirányítót
feljogosítja az igénybe vételre, amely igénybevétel kizárólag üzemzavar esetén
tagadható meg.
ii. a kiválasztás esetén az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozási feladatok
ellátása érdekében módosíthatja az szabályozási egység menetrendjét. A
menetrend-módosítás kizárólag a szabályozási egység szabályszerű leállításának,
vagy a termelő által megadott teljesítményérték elérésének biztosítására irányulhat.
A menetrend-módosítással érintett időtartam alatt termelt energiát az átviteli
rendszerirányító az i. pont szerinti kiválasztáskor figyelembe vett energiadíjon
számolja el.
A kiegyenlítő szabályozáshoz alkalmazott (a) szerinti módosítások azon esetében, amikor
a módosítás egyidejűleg több szabályozási egységet (vagy szabályozási csoportot) érint,
akkor a módosítások a teljesítménymérleg szempontjából csak azonos irányúak lehetnek.
Rendszerirányítói menetrend-módosításra valamennyi hazai szabad kapacitás
tekintetében (így a lekötéssel nem rendelkező termelő egységek szabad kapacitása
tekintetében, vagy a lekötésre került teljesítmény tartományon felüli szabad kapacitás
tekintetében is) jogosult az átviteli rendszerirányító le és fel irányban is. Ennek
megfelelően, amennyiben a lekötésen felül történik valamely szabályozási egység
igénybevétele a szabályozási tartalék biztosítása keretében, úgy az rendszerirányítói
menetrend-módosításnak minősül, és eszerint számolandó el.
A rendszerirányítói menetrend-módosítás egy vagy több elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozhat.
Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a rendszerirányítói menetrend-módosításokat.
A rendszerirányítói módosítást az átviteli rendszerirányító utasított eltérésként veszi
figyelembe az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál.
Az (a) pont szerinti menetrend-módosítás esetében az átviteli rendszerirányító csak
energiadíjat számol el a módosítások mértékéig, külön megegyezés esetén a megegyezés
szerinti energiadíj- egységáron, külön megegyezés hiányában az (a) alpontban és az adott
időszakra vonatkozó versenytárgyalás keretében történő ajánlatadás során megkötött
menetrend-módosításra
vonatozó
keretszerződésben
meghatározottak
szerint
megállapított energiadíj-egységáron, vagy a napi ajánlatadás során tartalékpiaci ajánlattal
(szekunder, tercier, rendszerirányítói menetrend-módosítás) felülírt energiadíjegységáron.
A kiegyenlítő szabályozás érdekében végzett rendszerirányítói menetrend-módosítás
energiadíját az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának
meghatározásánál figyelembe veszi.
Az átviteli rendszerirányító az (a) pont szerinti menetrend-módosítás
i. szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) indítása vagy leállítása,
ii. szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) terhelésváltozatása gyakori fel
irányú, illetve le irányú menetrend-módosító utasításokkal
eseteihez (amelyek gyakori és lépcsőzetes menetrend-módosítást igényelnének) jogosult
alkalmazni a teljesített értéken elismert menetrend-módosítást – a (b)-től (h)-ig pontok
figyelembe vételével – a (j) pontban részletezett feltételekkel és eljárásban.
A teljesített értéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosítás alkalmazásának
feltételei és eljárásmódja az (i) i. és ii. pontok szerinti esetekhez:
i. A módosítás által érintett elszámolási mérési időintervallumokra a tervezett menetrendmódosításban érintett szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) nincs bevonva
a szekunder szabályozásba, a szabályozási egységre (vagy szabályozási csoportra)
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nincs lekötött tercier szabályozási ajánlat, a szabályozási egységre (vagy szabályozási
csoportra) vonatkozóan nincs rendszerirányítói menetrend-módosítás.
ii. A szabályozási eszköz üzemirányítási mérés szerinti tényleges teljesítménye a
módosítás megkezdése előtt azonos a visszaigazolt menetrendi értékkel, vagy attól
csak a módosítás első 15 percében várt teljesítményváltozás 10%-át el nem érő
mértékben tér el.
iii. Az átviteli rendszerirányító a menetrend-módosítás előzetesen megállapodott és
naplózott kezdő és végidőpontja közötti elszámolási mérési időintervallumokra az
elszámolási mérés szerinti érték és a visszaigazolt menetrendi érték különbségét
tekinti megrendelésnek a piaci szereplővel történő elszámolásban az utasított
eltérésnek az érintett mérlegkör kiegyenlítő energiájának meghatározásakor.
iv. A tényértéken elismert megrendelés és az utasított eltérés akkor fel irányú, ha az
elszámolási mérés szerinti érték nagyobb, mint a visszaigazolt menetrend alapján
számított érték.
v. A tényértéken elismert megrendelés és az utasított eltérés akkor le irányú, ha a
visszaigazolt menetrend alapján számított érték nagyobb, mint az elszámolási mérés
szerinti érték
vi. Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a menetrend-módosítás kezdő időpontját,
a szabályozási egységre (vagy szabályozási csoportra) adott menetrend-módosítás fel
vagy le irányát, mértékét és időpontját, és köteles naplózni a menetrend-módosítás
befejező időpontját.
vii. Abban az esetben, ha a menetrend-módosítási megrendelést az adott szabályozási
egység (vagy szabályozási csoport) nem kielégítő módon teljesíti, vagy a megrendelt
iránnyal ellenkező értelmű szabályozást végez, akkor az átviteli rendszerirányító
köteles a megrendelést az észlelés időpontjától kezdődően visszavonni, ezt naplózni,
és köteles a szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) üzemeltetőjét erről
értesíteni.
viii. Abban az esetben, ha a menetrend-módosítás előzetesen megállapodott végpontjára
a rendszerirányítói menetrend-módosítás a szabályozási egységet (vagy szabályozási
csoportot) nem a módosítási végidőponttól értett visszaigazolt menetrendi értékére
vezeti vissza, akkor az átviteli rendszerirányító köteles az adott szabályozási egység
(vagy szabályozási csoport) további menetrendjének kialakítását elvégezni a (k) pont
előírásai szerint.
(k) A tényértéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosítás befejező időpontjától
kezdve az átviteli rendszerirányító a (j) vii. pont szerinti előíráshoz az érintett szabályozási
egység (vagy szabályozási csoport) menetrendjét az alábbiak szerint alakíthatja ki, illetve
adhat rá vonatkozóan további megrendelést a (j) pont szerinti módosítás befejező
megrendelési értékének és időpontjának figyelembe vételével:
i. az érintett szabályozási egységre (vagy szabályozási csoportra) további menetrendmódosítást ad(hat) a (b)-(h) pontok előírásainak figyelembe vételével,
ii. vagy, ha az érintett szabályozási egység (vagy szabályozási csoport) tercier
szabályozásra lekötött tartalékpiaci-ajánlattal rendelkezik, akkor tercier szabályozási
megrendelést ad(hat),
iii. vagy a (h) pont szerinti menetrend-módosítás után – jogosultság és megállapodás
esetén – az adott szabályozási egységet bevonhatja a szekunder szabályozásba.
(l) Az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozás támogatásához igénybevett
menetrend-módosítás előzetes elszámolási alapadatait (megrendelés kezdő időpontja,
végső időpontja, szabályozási alapú menetrend-módosításnál a mennyiség) a szerződött
piaci szereplők rendelkezésére bocsátja minden munkanapon az azt megelőző
munkanapra és az azt követő szabad és munkaszüneti napokra az M2.A. melléklet (a)
pontja szerint.
(m) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (b) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
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(n) A kiegyenlítő szabályozás támogatásához igénybevett menetrend-módosítás elszámolási
alapadatainak módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (c) pontja szerinti
határidőig végzi el.
(o) Az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozás támogatásához igénybevett
menetrend-módosítás szabályozási energia előzetes elszámolási adatait az átviteli
rendszerirányító a szerződött piaci szereplők rendelkezésére bocsátja az M2.A. melléklet
(d) pontja szerint.
(p) A szerződött piaci partnerek az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (e) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(q) Az igénybevett menetrend-módosítás szabályozási energia előzetes elszámolási
adatainak módosítását az átviteli rendszerirányító az M2.A. melléklet (f) pontja szerinti
határidőig végzi el, amelyek továbbra is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet
(f) pontjában meghatározott időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási
időszakra vonatkozóan érvényes elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak
minősülnek.
III./4.4.4. Nemzetközi kisegítés
(a) Az átviteli rendszerirányító forrásteljesítmény-hiány vagy forrásteljesítmény-többlet esetén
– a kiegyenlítő szabályozás támogatására vagy ellehetetlenülésének megakadályozására
– a legkisebb költség elve alapján nemzetközi kisegítést vehet igénybe a szomszédos
villamosenergia-rendszerektől egyeztetett módon, amelyhez az átviteli rendszerirányító az
érintett felekkel köteles megállapodni az érintett határkeresztező szállítási menetrendek
módosításában és az energiadíj-egységárban.
(b) Az igénybe vett nemzetközi kisegítést – az érintett elszámolási mérési időintervallumokhoz
– az átviteli rendszerirányító a megállapodás szerinti energiadíj-egységáron számítja be a
kiegyenlítő energia egységárába, többlet vételezés esetén a pozitív, többlet kitáplálás
esetén negatív kiegyenlítő energia vonatkozásában.
(c) A nemzetközi kisegítés során igénybe vett energiát az átviteli rendszerirányító a
szomszédos rendszerirányítókkal egyeztetett időpontban szolgáltatja vissza, az átviteli
rendszerirányító mérlegkörében bejelentett menetrend szerint.
(d) Az átviteli rendszerirányító a viszonosság elve alapján nemzetközi kisegítést nyújthat a
szomszédos rendszerirányítók felé, a szomszédos villamosenergia-rendszerekkel
egyeztetett módon, amelyhez az átviteli rendszerirányító az érintett felekkel köteles
megállapodni az érintett határkeresztező szállítási menetrendek módosításában és az
energiadíj egységárban.
(e) Az átviteli rendszerirányító – a nemzetközi kisegítés nyújtása során igénybe vett
szabályozási tartalék vonatkozásában az érintett elszámolási mérési időintervallumokra –
az igénybe vett szabályozás elszámolási szabályai szerint számol el az érintett piaci
szereplőkkel, az igénybevett szabályozásokat, megrendeléseket utasított eltérésként veszi
figyelembe az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál,
az igénybe vett szabályozások energiadíját nem számítja be a kiegyenlítő energia
egységárába.
(f) Az (e) pont szerinti energiadíjat az átviteli rendszerirányító az elkülönítetten kezelt,
nemzetközi kisegítéssel kapcsolatos elszámolásokból fedezi.
(g) A szomszédos rendszereknek nyújtott nemzetközi kisegítést ellentételező villamos
energiát az átviteli rendszerirányító - a saját mérlegkörében bejelentett menterend szerint
fogadja.
III./4.4.4./A. Villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási együttműködésben való
részvétel (GCC)
(a) Az átviteli rendszerirányító a 714/2009/EK rendelet 12. cikk (2) bekezdésében valamint a
VET 16.§. a). és m) pontjában foglalt feladatai teljesítése érdekében, illetve a jelen KSZ
I./1.1./(e)/iii. és iv. pontjaiban meghatározott célok érvényesülése érdekében a nemzetközi
kisegítés speciális formájaként jogosult villamosenergia-rendszerek szabályozási
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

együttműködésében (Grid Control Cooperation, továbbiakban: „GCC”) való részvételre az
abban részes szabályozási területek átviteli rendszerirányítóival megkötött, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott megállapodás alapján.
A GCC-ben részes villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási optimalizáció az
egyes szabályozási területek szabályozási igényeinek (fel és le) nettósításával történik.
Ennek megfelelően a GCC optimalizáció első lépéseként az átviteli rendszerirányító
megállapítja a pillanatnyi szabályozási igényét.
Amennyiben fel vagy le irányú szabályozási igény lép fel, akkor az átviteli rendszerirányító
a GCC-ben részes többi átviteli rendszerirányítóval előzetesen megállapodott algoritmus
szerint, ha valamely más szabályozási terület ellentétes irányú szabályozási igényét
részben vagy egészben lefedi, és a szükséges határkeresztező kapacitás a (d) pont
szabályai szerint rendelkezésre áll, úgy a hazai szabályozási igény részben vagy
egészében a GCC optimalizáció révén (GCC energia igénybevételével) kiegyenlítésre
kerül.
Az átviteli rendszerirányító a GCC optimalizációs folyamat során a határkeresztező
metszék NTC kapacitásának azon hányadát jogosult figyelembe venni és felhasználni,
ami az adott elszámolási-mérési időintervallumra vonatkozó utolsó kapacitásaukciót (ahol
van, ott intraday, egyébként napi aukciót) követően fennmaradt, azaz amelyre az aukciók
és az igénybevétel (menetrendezés) során a piaci szereplők nem tartottak igényt.
A területi szabályozási igény kiegyenlítése érdekében történő GCC energia igénybevétel
feltétele és korlátja a (d) pont szerinti rendelkezésre álló határkeresztező kapacitás
mértéke, és az, hogy a c) pont szabályai szerint az adott szabályozási ciklusban valamely
más szabályozási terület mutat-e a hazai szabályozási területével ellentétes irányú
szabályozási igényt, és milyen mértékben. Ennek megfelelően, ha ezen két feltétel
valamelyike nem teszi lehetővé a GCC energia igénybevételt, akkor a hazai területi
szabályozási igény hazai szekunder tartalék igénybevételével kerül kiegyenlítésre, ha
pedig ezen két feltétel valamelyike csak részben teszi lehetővé a GCC energia
igénybevételt, akkor a hazai területi szabályozási igény részben GCC energia
igénybevétele révén, részben hazai szekunder tartalék igénybevételével kerül
szabályozásra.
A kiegyenlítő energia árának számítása során az igénybe vett GCC energia
ellenértékeként – az átviteli rendszerirányítók közötti tényleges elszámolástól függetlenül
– a IV./6 pont alkalmazása kivételével mindenkor az adott elszámolási-mérési
időintervallumban érvényes megfelelő irányú (fel/le) legkedvezőbb szekunder
szabályozási energiadíjat köteles az átviteli rendszerirányító figyelembe venni.

III./4.4.5. Határon keresztül történő villamosenergia-szállítások módosítása
(a) A bejelentési napon az átviteli rendszerirányító a VET 36. § rendelkezése alapján
csökkentheti, vagy teljes egészében megtagadhatja a határon keresztül történő
menetrendes villamosenergia-szállítások „IV./2. Menetrend kialakítása” és „IV/3.
Menetrendkezelés” fejezetben meghatározott menetrendi értékeit.
III./4.4.6. Üzemzavari tartalék aktiválása
(a) Jelentős teljesítmény-hiány vagy üzemzavar esetén az átviteli rendszerirányító jogosult az
üzemzavari tartalék aktiválására a III./3.3. Üzemzavari tartalék fejezetben leírt
szabályoknak megfelelően.
III./4.4.7. Fogyasztói korlátozás
(a) Jelentős teljesítmény-hiány vagy üzemzavar esetén az átviteli rendszerirányító jogosult
fogyasztói korlátozás elrendelésére a Kormány rendelete „a villamosenergia-rendszer
jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekről” és az Üzemi Szabályzat előírásainak megfelelően.
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(b) Az átviteli rendszerirányító az elrendelt fogyasztói korlátozást utasított eltérésként veszi
figyelembe
az
érintett
mérlegkör(ök)
kiegyenlítő
energia
mennyiségének
meghatározásánál.

III./4.5.

A tartalékok rendelkezésre állási tervétől való eltérés

(a) A szerződött, elfogadott tartalékpiaci ajánlattal rendelkező piaci szereplőnek kötelessége
értesíteni az átviteli rendszerirányítót arról, ha az adott szabályozási és/vagy
tartalékteljesítmény az adott napon valamilyen okból nem áll rendelkezésre. Az erről szóló
értesítéshez csatolni kell az indoklást.
(b) Ha a piaci szereplő a szerződésben vagy az ajánlatban megadott rendelkezésre állástól
neki felróható okokból való eltérésével veszélyezteti az ellátás biztonságát, akkor az
érintett szereplőt az átviteli rendszerirányító kizárhatja a kiegyenlítő szabályozás
tartalékpiacairól.
(c) Az átviteli rendszerirányító rendkívüli jelleggel szervezhet primer szabályozási piacot a
szükséges tartalékok beszerzéséhez.

III./5.
III./5.1.

Hálózati átviteli keresztmetszetek, metszékek kezelése
Határmetszékek átviteli kapacitásának kezelése

(a) A Kereskedelmi Szabályzat, illetve a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat írja
elő a villamos energiának a Magyarország államhatárait keresztező hálózati elemeken
keresztül történő ki- és beszállítására (forgalmazására), valamint a határt keresztező
hálózati elemek átviteli kapacitásának szűkössége esetén a rendelkezésre álló hálózati
kapacitás elosztásának módjára vonatkozó általános és részletező szabályokat.
(b) A kapacitásaukció időpontjait és az előírt határidőket az átviteli rendszerirányító előre
meghirdeti honlapján.
III./5.1.1. Határmetszékek átviteli kapacitásának meghatározása
(a) A határmetszékeken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitást (ATC) az átviteli
rendszerirányító határozza meg az Európai Parlament és Tanács villamos energia
határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekről szóló 714/2009/EK rendelet, valamint e rendelet alapján az Európai Bizottság
által kiadott iránymutatások és az Üzemi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint.
III./5.1.2. Határmetszékek átviteli kapacitás előrejelzéseinek publikálása
(a) Az átviteli rendszerirányító a „V./1.2. Az átviteli rendszerirányító tájékoztatási
kötelezettségei a piaci szereplők felé” fejezet (a) pontjában meghatározott módon
nyilvánosságra hozza a határmetszékek teljes és rendelkezésre álló átviteli kapacitásaira
(TTC, ATC) vonatkozó előrejelzéseit.
(b) Külön kérésre az átviteli rendszerirányító az érdeklődő piaci szereplő rendelkezésére
bocsátja a határmetszékek átviteli megbízhatósági tartalékaira (TRM) vonatkozó
előrejelzéseit, valamint a határmetszékeken előzetesen lekötött kapacitások értékeit
(AAC).
(c) Abban az esetben, ha az előzetesen meghirdetett teljes és rendelkezésre álló átviteli
kapacitás lefelé módosul, azt az átviteli rendszerirányítónak indokolnia kell.
III./5.1.3. Határmetszékek átviteli kapacitásának allokálása
(a) Az átviteli rendszerirányító szűk keresztmetszet kialakulása esetén a szomszédos
rendszerirányítókkal történt megegyezés alapján explicit vagy implicit határkeresztező
kapacitás-kiosztási (allokációs) módszert alkalmaz.
(b) Az átviteli rendszerirányító explicit kapacitás-kiosztásként az explicit kapacitásaukció
módszerét alkalmazza:
i. Az átviteli rendszerirányító a kapacitásaukciókat éves, havi, heti, napi és napon belüli
időszakokra szervezheti.
ii. Az átviteli rendszerirányító a „V./1.2. Az átviteli rendszerirányító tájékoztatási
kötelezettségei a piaci szereplők felé” fejezet (a) pontjában meghatározott módon
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nyilvánosságra hozza az adott határmetszékeken adott szállítási irányra adott aukció
során leköthető átviteli kapacitásokat.
iii. A kapacitásaukció során a piaci szereplők szervezett keretek között ajánlatot tesznek
adott időszakban rendelkezésre álló kapacitás igénybevételére.
iv. A kapacitásaukciókat azok időhorizontjától függetlenül a jelen szabályzatban, illetve a
Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárás alapján szervezi
az átviteli rendszerirányító.
(c) Az átviteli rendszerirányító implicit kapacitás-kiosztásként a piac-összekapcsolás
módszerét alkalmazza az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) által
kiadott iránymutatások alapján.
(d) Üzemzavari állapot esetében az átviteli rendszerirányító soron kívüli aukció
megszervezése nélkül értékesítheti az érintett határmetszékek rendelkezésre álló átviteli
kapacitásait (ATC-it). Az ilyen aukció nélküli értékesítések időhorizontja csak a következő
soros aukción meghirdetett kapacitás-hozzáférések kezdeti időpontjáig terjedhet.
(e) A határmetszéki kapacitások részletes allokációs szabályait jelen szabályzat M3.
mellékletei, valamint a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó részei
tartalmazzák, amelyeknek ki kell terjedniük az alábbi előírásokra:
i. az allokáció során megszerzett átviteli kapacitás használati jog korlátozása,
ii. megszerzett átviteli kapacitás használati jog korlátozásának elvei,
iii. megszerzett átviteli kapacitás használati jog felhasználása,
iv. megszerzett átviteli kapacitás jog engedményezése.

III./5.2.

A magyar villamosenergia-rendszeren
keresztmetszetek kezelése

belül

kialakuló

szűk

(a) Az átviteli rendszerirányító figyelmeztető jelleggel tájékoztatást ad a villamosenergiarendszeren belüli szűk keresztmetszetek várható kialakulásáról.
(b) A bejelentési napon az üzemi menetrend kialakításához az átviteli rendszerirányító a
villamosenergia-rendszeren belül a rendszerszintű koordinációt igénylő hálózaton
kialakuló szűk keresztmetszetek kezelésére, feloldására az újra-teherelosztás módszerét
használja, ha a szűk keresztmetszetek feloldását hálózati eszközökkel vagy egyéb más
módón nem tudta megoldani.
(c) Abban az esetben, ha a hálózati szűk keresztmetszetek újra-teherelosztással nem
oldhatók fel, vagy az újra-teherelosztás mértéke túlzott mértékben lecsökkentené a
kiegyenlítő szabályozáshoz szükséges tartalékot, akkor az átviteli rendszerirányító a
kiegyensúlyozott rendszerirányítói menetrend-módosítás módszerét használja.
(d) Ha az (a) pont szerinti figyelmeztető tájékoztatás megtörtént és az átviteli rendszerirányító
a (b)-(c) pontok szerinti tevékenységekkel sem tudja a szűk keresztmetszeteket feloldani,
akkor az érintett mérlegkör(ök) bejelentett menetrendjét az átviteli rendszerirányító jogosult
visszautasítani és a mérlegkör-felelőst új menetrend bejelentésére kötelezni.
(e) Az üzleti napon kialakult hálózati szűk keresztmetszetek feloldásához az átviteli
rendszerirányító jogosult a rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyensúlyozott
módját alkalmazni.
(f) Az átviteli rendszerirányító az üzleti napon jogosult valamely szabályozható termelőegység
visszaterhelését (termelésének csökkentését) elrendelni, ha a hálózati túlterhelődés
megszüntetése, vagy súlyos üzemzavar veszélye, illetve a bekövetkezett üzemzavar
elhárítása, kiterjedésének megakadályozása más eszközökkel már nem érhető el.
Üzemi menetrend kényszerű kialakítása bejelentési napon újrateherelosztással, a hálózati átviteli korlátok feloldása érdekében
(a) Az átviteli rendszerirányító a hálózati átviteli korlátok feloldása érdekében a bejelentési
napon a menetrendek elfogadását és a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást és elfogadást
megelőzően a saját hatáskörében jogosult az üzemi menetrend kényszerű kialakításához
az újra-teherelosztás módszerét alkalmazni.
III./5.2.1.
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(b) Az újra-teherelosztásba bevont termelőegységeket, piaci fogyasztókat az átviteli
rendszerirányító a tercier szabályozás tartalékpiac-ajánlatai közül választja ki, és erről az
érintett piaci szereplőket értesíti.
(c) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségeket az átviteli rendszerirányító
a tercier tartalékpiac ajánlat-kiválasztás során a „III./4.3.2 Tercier szabályozási ajánlatok
és ajánlat-kiválasztás” fejezet szabályai szerint veszi figyelembe.
(d) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségekhez az átviteli
rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat és az újra-teherelosztással igénybe vett
energia energiadíját az ajánlatban szereplő ár alapján számolja el az újra-teherelosztással
érintett elszámolási mérési időintervallumokra.
(e) Az újra-teherelosztással igénybevett energiát az átviteli rendszerirányító utasított
eltérésként kezeli az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének
meghatározásánál.
(f) Az újra-teherelosztás energiadíjának fedezete a rendszerhasználati díjrendszer átviteli díj
díjeleme.
(g) Az átviteli rendszerirányító az újra-teherelosztás energiadíját a kiegyenlítő energia
egységára meghatározásánál nem veszi figyelembe.
Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása rendszerirányítói menetrendmódosítással
Az átviteli rendszerirányító akkor jogosult a szabályozási egységek (vagy szabályozási
csoportok) menetrendjének kényszerű módosítására a kiegyensúlyozott módon történő
módosítással, ha a hálózati szűk keresztmetszetek feloldása a bejelentési napon újrateherelosztással a tercier szabályozási tartalékpiac ajánlatokból nem végezhető el, vagy
az üzleti napon kialakult hálózati szűk keresztmetszetek feloldásához a menetrendmódosítás szükségessé válik.
Az átviteli rendszerirányító a menetrend-módosítást megelőzően köteles közölni az érintett
piaci szereplőkkel a módosítás irányát, mértékét, kezdő és befejező időpontját. Az
energiadíj-egységára tekintetében az átviteli rendszerirányító egyeztet az érintett piaci
szereplőkkel.
A rendszerirányítói menetrend-módosítás egy vagy több elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozhat.
Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a rendszerirányítói menetrend-módosításokat.
A rendszerirányítói módosítást az átviteli rendszerirányító utasított eltérésként veszi
figyelembe az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál.
A kiegyensúlyozott módon alkalmazott (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosítás
esetében az átviteli rendszerirányító az általa módosított menetrendű szabályozási
egységnek (vagy szabályozási csoportnak) energiadíjat számol el a módosítások
mértékéig, a megállapodás szerinti energiadíj-egységáron.
Az (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosításnál a szabályozási egységnek (vagy
szabályozási csoportnak) elszámolt energiadíj fedezete a rendszerhasználati díjrendszer
átviteli díj díjeleme.
Az (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosítás energiadíját az átviteli
rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem veszi
figyelembe.

III./5.2.2.
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

III./5.2.3. Termelőegység kényszerű visszaterhelése
(a) Az átviteli rendszerirányító a „III./5.2. A magyar villamosenergia-rendszeren belül kialakuló
szűk keresztmetszetek kezelése” (f) szerinti esetben, rendszermentő eszközként utasítást
adhat szabályozható termelőegység(ek) termelésének csökkentésére (visszaterhelésre),
melyet a csökkentés mértékének és időtartamának megfelelően rendszerirányítói
menetrend-módosításként kezel, utasított eltérésnek tekint az érintett mérlegkör
kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál és a kiegyenlítő energia
egységárának meghatározásánál nem vesz figyelembe.
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(b) Az átviteli rendszerirányító a visszaterhelés miatt hiányzó termelést a visszaterhelés
mértékéig a kiegyenlítő szabályozás eszközeinek alkalmazásával köteles pótolni és az
érintett piaci szereplőkkel az energiadíjat ez alapján elszámolni, amely energiadíjakat az
átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem vesz
figyelembe.
(c) A (b) pont alapján elszámolt energiadíjak fedezete a rendszerhasználati díjrendszer átviteli
díj díjeleme.
(d) Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a visszaterhelés mértékét, időtartamát, a
visszaterhelés pótlására igénybe vett kiegyenlítő szabályozási megrendeléseket,
utasításokat.
III./5.2.4. Rendszerirányítói felszólítás menetrend-tartásra
(a) Az átviteli rendszerirányító köteles menetrend-tartásra felszólítani azt a termelőt, illetve a
tartalékpiacon elfogadott ajánlattal rendelkező piaci fogyasztót, aki a visszaigazolt vagy
üzemi menetrendjétől oly mértékben eltérő betáplálással, illetve vételezéssel üzemel,
amely eltérés veszélyezteti az átviteli rendszerirányító által felügyelt villamosenergiarendszer biztonságos üzemét, szabályozhatóságát és ez által veszélyezteti más
kereskedelmi szerződések fizikai teljesítését.
(b) A figyelmeztetésben részesülő rendszerszintű teljesítmény-szabályozásba bevont termelő
és piaci fogyasztó, ha kényszerítő okok nem gátolják, köteles az átviteli rendszerirányító
figyelmeztetésének megfelelően a menetrend-tartást a tőle elvárható módon megkísérelni.
(c) Az átviteli rendszerirányító a figyelmeztetésről köteles tájékoztatni az érintett mérlegkörfelelősöket
(d) Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni a menetrendi eltérés mértékét, időtartamát és
a figyelmeztetés időpontját.

III./5.3

Hálózati szűk keresztmetszetek
teherelosztással

kezelése

határkeresztező

újra-

(a) Az átviteli rendszerirányító a hálózati átviteli korlátok feloldása érdekében a műszakilag
indokolt legkisebb költség elve alapján határkeresztező újra-teherelosztásban vehet részt,
vagy kezdeményezheti azt az együttműködő villamosenergia-rendszeren belül.
(b) A határkeresztező újra-teherelosztáshoz az átviteli rendszerirányító köteles az érintett
szomszédos rendszerirányítóval megállapodni a határkeresztező szállítási menetrend
módosításában, az érintett határmetszék átviteli kapacitásának kezelésében  nem érintve
a már előzetesen lekötött és/vagy kiosztott határkeresztező kapacitásokat  és az
energiadíj-egységárban.
(c) Az átviteli rendszerirányító az újra-teherelosztáshoz szükséges rendszerirányítói
menetrend-módosítást megelőzően köteles közölni a rendszerirányítói menetrendmódosításban érintett piaci szereplővel a módosítás irányát, mértékét, kezdő és befejező
időpontját. Az energiadíj-egységára tekintetében az átviteli rendszerirányító indokolt
esetben egyeztet a rendszerirányítói menetrend-módosításban érintett piaci szereplővel.
(d) Az üzleti napra vonatkozóan történő újra-teherelosztás egy vagy több elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozhat.
(e) Az átviteli rendszerirányító köteles naplózni az újra-teherelosztás keretében alkalmazott
rendszerirányítói menetrend-módosításokat.
(f) Az üzleti napra vonatkozóan történő újra-teherelosztás keretében alkalmazott
rendszerirányítói menetrend-módosításokat az átviteli rendszerirányító utasított
eltérésként veszi figyelembe az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének
meghatározásánál.
(g) Az üzleti napra vonatkozóan történő újra-teherelosztás esetében az átviteli
rendszerirányító az általa módosított menetrendű piaci szereplőnek energiadíjat számol el
a módosítások mértékéig, a (b) pont szerint megállapított energiadíj-egységáron.
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(h) Az üzleti napra vonatkozóan történő újra-teherelosztás energiadíját az átviteli
rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem veszi
figyelembe.

III./6.
III./6.1.

A
rendszerszintű
szolgáltatások
pénzügyi
szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel
Rendelkezésre állási díj pénzügyi elszámolása

elszámolása

a

(a) A havi elszámolási időszakra meghatározott rendelkezésre állási díjat az átviteli
rendszerirányító havonta számolja el a piaci szereplőkkel az alábbiakra:
i. feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás,
ii. black start,
iii. primer szabályozás,
iv. szekunder szabályozás,
v. tercier szabályozás,
vi. üzemzavari tartalék
vii. újra-teherelosztás.
(b) Az átviteli rendszerirányító az M2.B. melléklet (a) pontja szerinti „Rendszerszintű
szolgáltatások rendelkezésre állási adatai, teljesítési értesítő kiküldése” határidőig köteles
kiállítani, és elküldeni a szerződött piaci szereplőknek a teljesítési értesítőt.
(c) A piaci szereplő a teljesítési értesítő alapján kiállítja, és az M2.B. melléklet (b) pontja
szerinti „Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állás számla befogadás kezdete”
határidőt követően megküldi a rendelkezésre állási díjat tartalmazó számlát.
(d) Az átviteli rendszerirányító a számla kézhezvételét követően 8 banki napon belül, de nem
korábban, mint az M2.B. melléklet (c) pontja szerinti „Rendszerszintű szolgáltatások
rendelkezésre állás számlák megfizetése” határidőig, köteles a számlát kiegyenlíteni.
(e) A számla késése esetén az átviteli rendszerirányító csak a számla kézhezvételétől
számított 8 banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
(f) Elszámolási vita esetén a vitatott tételektől függetlenül a fennálló követelések tekintetében
átviteli rendszerirányító által meghatározott elszámolás a mérvadó.

III./6.2.

Energiadíj pénzügyi elszámolása

(a) A mennyiségi elszámolás során meghatározott energiadíjat az átviteli rendszerirányító a
kiegyenlítő energia elszámolási időszakával egyező időszakra vonatkozóan számolja el a
szerződött piaci szereplőkkel az alábbiakra:
i. szekunder szabályozás,
ii. tercier szabályozás,
iii. rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz,
iv. üzemzavari tartalék
v. újra-teherelosztás.
(b) Az M2.B. melléklet (d) pontja szerinti „Elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása
erőművi elszámoláshoz” határidőig az átviteli rendszerirányító köteles a vonatkozó
elszámolási mérési adatokat összegyűjteni és összesíteni.
(c) Az előzetes elszámolási adatok egyeztetése során figyelembe vett előzetes mérési
mennyiségek változása esetén az elszámolási mérési mennyiségek automatikusan
módosításra kerülnek az M2.B. melléklet (g) pontja szerinti határidőig. A mérési
mennyiségtől eltérő alapadatok módosítására a III./6.3. pontban rögzített reklamációs
eljárás alapján lehet eljárni.
(d) Az M2.B. melléklet (i) pontja szerinti „Kiegyenlítő energia árának meghatározása”
határidőig az átviteli rendszerirányító köteles a szabályozási megrendelések, az
elszámolási mérési adatok alapján – szekunder szabályozás esetén a parancskövetés
minősítése figyelembe vételével – az elszámolandó energiadíjat meghatározni.
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(e) Az elszámolandó összeget az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő energia elszámolási
időszak minden elszámolási mérési intervallumára kiszámolja, összesíti és megállapítja az
egyenleget.
(f) Abban az esetben, ha az elszámolandó energiadíj alapján az átviteli rendszerirányítónak
tartozása van:
i. Az elszámolandó kiegyenlítő energia meghatározását követően az M2.B. melléklet (j)
pontja szerinti „Energia teljesítési értesítő kiküldése” határidőre az átviteli
rendszerirányító köteles kiállítani, és elküldeni a szerződött piaci szereplőknek a
teljesítési értesítőt.
ii. A szerződött piaci szereplő a teljesítési értesítő alapján kiállítja, és elküldi az
energiadíjat tartalmazó számlát, amelyet az átviteli rendszerirányító leghamarabb az
M2.B. melléklet (l) pontja szerinti „Energia ára számla befogadása” határidőt követően
fogad be.
iii. Az átviteli rendszerirányító a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül, de
nem korábban, mint az M2.B. melléklet (m) pontja szerinti „Energia ára számla
megfizetése” határidő, köteles a számlát kiegyenlíteni.
iv. A számla késése esetén az átviteli rendszerirányító csak a számla kézhezvételétől
számított 8 banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
(g) Abban az esetben, ha az elszámolandó energiadíj alapján az átviteli rendszerirányítónak
követelése van:
i. az átviteli rendszerirányító az elszámolandó kiegyenlítő energia meghatározását
követően az M2.B. melléklet (k) pontja szerinti „Energiaszámla kiküldése” határidőig
köteles kiállítani, és elküldeni a szerződött piaci szereplőnek a számlát.
ii. a szerződött piaci szereplő az M2.B. melléklet (n) pontja szerinti „Energiaszámla
fizetési határideje” határidőig köteles a számlát kiegyenlíteni.
(h) Elszámolási vita esetén a vitatott tételektől függetlenül a fennálló követelések tekintetében
az átviteli rendszerirányító által meghatározott elszámolás a mérvadó.
(i) A szervezett villamosenergia-piacon történő energia értékesítésének és vásárlásának
elszámolása a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatnak megfelelően történik.

III./6.3.

A reklamáció rendje

(a) A szerződött piaci szereplő a teljesítési értesítő szerint jogosult számlát kiállítani.
(b) A szerződött piaci szereplő a számla szerinti követelést köteles határidőre megfizetni.
(c) Amennyiben kifogásolja a számlán, vagy a teljesítési értesítőn szereplő elszámolást,
írásban, a kifogásolt tétel és a kifogás alapjának megnevezésével kezdeményezheti az
elszámolás módosítását. Az átviteli rendszerirányító a jogosnak ítélt kifogások alapján
módosítja az elszámolást. A számla kibocsátását követően módosított elszámolás miatt
szükséges korrekciós tételeket az átviteli rendszerirányító a következő elszámolási
ciklusra vonatkozó egyenleg meghatározásakor figyelembe veszi.
(d) Amennyiben az elszámolás egyeztetése során az átviteli rendszerirányító és a szerződött
piaci szereplő között a követelés iránya megfordul, és a korrekció összegét a felek
jelentősnek ítélik, a piaci szereplő, illetve az átviteli rendszerirányító jogosult a másik fél
beleegyezésével hó közben a korrekciós tételeket tartalmazó számlát a kézhezvételtől
számított 8 banki nap határidővel kiállítani.
(e) Az átviteli rendszerirányító által kiállított számlával / teljesítési értesítővel kapcsolatos
reklamációk benyújtásának és kezelésének részletes szabályait az átviteli rendszerirányító
Üzletszabályzata szabályozza.
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IV.
A mérlegkör-rendszer, menetrendek kialakítása, kiegyenlítő
energia
IV./1.
IV./1.1.

A mérlegkör általános keretrendszere
A mérlegkör szervezete

(a) A mérlegkört a mérlegkör-felelős és – az egyszemélyes mérlegkör kivételével – a
mérlegkör-tagok alkotják, amelyhez
i. a mérlegkör-felelős köteles mérlegkör-szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval,
ii. a mérlegkör-felelős és a mérlegkör tagok a mérlegkör-tagságra vonatkozóan –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kötelesek mérlegkör tagsági szerződést
(vagy evvel egyenértékű szerződést, illetve megállapodást) kötni, amely szerződés
(megállapodás) ténye igazolható és ellenőrizhető.
(b) A mérlegkört az átviteli rendszerirányítóval kapcsolatos mérlegköri feladatok ellátásában
a mérlegkör-felelős képviseli.

IV./1.2.

A mérlegkör-felelős feladatai

(a) Menetrend bejelentése: A mérlegkör-felelős köteles a mérlegkörének menetrendjét
elkészíteni és továbbítani az átviteli rendszerirányító felé a „IV./2. Menetrend kialakítása”
és a „IV./3. Menetrendkezelés” fejezetek szabályainak megfelelően.
(b) Kiegyenlítő energia elszámolása:
A mérlegkör-felelős köteles az átviteli rendszerirányítóval elszámolni a mérlegkör által
igénybe vett kiegyenlítő energiát a „IV./4. A kiegyenlítő energia elszámolása a mérlegkörfelelősökkel” fejezet szabályainak megfelelően.
(c) Mérlegkör belső elszámolása: A mérlegkör-felelős gazdasági érdeke a kiegyenlítő energia
mérlegkörön belüli elszámolásának megszervezése. A Szabályzat – a mérlegkör-felelős
gazdasági érdekeinek szabad érvényesíthetősége érdekében - erre vonatkozóan nem tesz
semmilyen megkötést.
(d) A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetési kötelezettség teljesítése: A VET alapján a KÁT és
Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek feladatait jelen Szabályzat, valamint a
vonatkozó Finanszírozási rendelet és az Üzletszabályzat határozza meg.

IV./1.3. Az átviteli rendszerirányító feladatai a mérlegkörök kiegyenlítő
energiájának biztosítása és elszámolása kapcsán
(a) Menetrendek fogadása és feldolgozása;
(b) Kiegyenlítő szabályozás révén a kiegyenlítő energia biztosítása;
(c) Az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségeinek megállapítása, árainak
meghatározása és közzététele, okozathelyes allokálása és költségének elszámolása a
mérlegkör-felelősökkel.

IV./1.4.

Mérlegkörök szerveződése, kialakítása

IV./1.4.1. Általános alapelvek és eljárások
(a) A mérlegkör egy mérlegkör-felelős köré szerveződik, minden mérlegkörnek kell legyen
mérlegkör-felelőse, aki az átviteli rendszerirányítóval mérlegkör-szerződést kötött.
(b) A mérlegkör kialakítása általános szabályairól a VET rendelkezik. Mérlegkörhöz
csatlakozhat a külföldi piaci szereplő is.
(c) Az egyszemélyes mérlegkör alakítására jogosult piaci szereplő köteles önálló mérlegkört
alakítani – a (d), (e) és (f) pontok rendelkezéseinek figyelembe vételével – azon
elszámolási pontjai tekintetében, amelyek nem tartoznak más mérlegkörbe.
(d) Termelők, felhasználók esetében mérlegkörhöz az adott termelő és/vagy felhasználó
elszámolási pontja(i) rendelhető(k).
(e) Minden elszámolási pontnak tartoznia kell egy mérlegkörhöz és egy adott elszámolási pont
egyidejűleg csak egy mérlegkörhöz tartozhat, az elszámolási pont azonosítót rögzíteni kell
a mérlegkör-szerződésben, a mérlegkör-tagsági szerződésben és a hálózat használati
szerződésben (vagy az ezekkel egyenértékű szerződésben, illetve megállapodásban).
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(f) Több elszámolási ponttal rendelkező termelő vagy piaci fogyasztó elszámolási pontjaival
más-más mérlegkörökhöz csatlakozhat.
(g) A villamos energia határon keresztül történő szállítását végző külföldi piaci szereplő
köteles valamely magyar mérlegkörhöz tartozni.
(h) Mérlegkör Magyarország területén belül, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül
szerveződhet.
(i) Kötelező átvételi rendszer alá eső termelőnek a kötelező átvételi jog érvényesítéséhez
KÁT elszámolási pontjával (pontjaival) a KÁT mérlegkörhöz kell tartoznia.
(j) A saját célra termelő erőművel rendelkező rendszerhasználók a betáplálásra és
vételezésre kialakított elszámolási pontjaikkal, csatlakozási pontonként azonos
kereskedőhöz, ill. mérlegkörhöz kell, hogy tartozzanak. Kivételt képezhetnek ez alól a KÁT
mérlegkörben értékesítők és a rendszerszintű szolgáltatás nyújtásában résztvevők.
IV./1.4.2. Elszámolási pontot érintő változás, új elszámolási pont létrehozása
(a) A felhasználók mérlegkör váltása során a VET 47/B.§. és 47/C.§ és az ahhoz kapcsolódó
VET Vhr. 26.§. kereskedőváltásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az elosztói
szabályzat vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul figyelembe kell venni.
(b) Az átviteli rendszerirányítóval kötött mérlegköri szerződésben rögzített, rendszerszintű
szolgáltatást érintő, valamint a kiegyenlítő energia elszámolásban résztvevő termelőre és
termelői vagy felhasználói csoportokra kialakított új elszámolási pont (A továbbiakban ezen
elszámolási pont elnevezése: „Mérlegköri elszámolási pont”) felvétele, vagy meglévő
Mérlegköri Elszámolási pont mérlegkör váltása csak kiegyenlítő energia elszámolási
időszak kezdetétől (minden hónap 1. napján 0 órakor, továbbiakban: „fordulónap”)
lehetséges.
(c) A Mérlegköri Elszámolási pont Mérlegkör váltását a mérlegkör-felelős legkésőbb a
megelőző hónap 8. napján 8:00 óráig (ha ez nem munkanap, akkor a hónap 8. napját
követő első munkanapon 8:00 óráig) köteles bejelenteni az átviteli rendszerirányítónak.
(d) A hálózatra csatlakozó új rendszerhasználó esetén a Mérlegköri elszámolási pont
kalkulációja az átviteli rendszerirányítóval, az érintett elosztó hálózati engedélyessel és a
mérlegkör-felelőssel egyeztetetten a (c) pont határidejétől eltérően is kialakítható.
(e) Az átviteli rendszerirányító, az érintett elosztó hálózati engedélyes és a rendszerhasználó
köteles együttműködni a Mérlegköri elszámolási pont kialakításában és a Mérlegköri
elszámolási ponthoz tartozó kalkuláció (képlet) meghatározásában. KÁT termelő esetében
legkésőbb a II./3.7.1. (a) pont iv. alpontja szerinti határidőig, Premizált termelő esetében
legkésőbb a II./3.7.1. (b) pont iv. alpontja szerinti határidőig kell az új elszámolási pontot
kialakítani és az elszámolási ponthoz tartozó kalkulációt (képletet) meghatározni, valamint
ezeket a szerződéskötésben érintett termelőnek a Befogadó részére elektronikusan
megküldeni.
(f) A Mérlegköri elszámolási pontokat és azonosítóik rendszerét úgy kell kialakítani, hogy
teljesíthetők legyenek a menetrendadási feltételek, valamint a hálózathasználat, a
szabályozási szolgáltatás és a kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettségek.
(g) A Mérlegköri elszámolási pont kialakításakor az Üzemi Szabályzat vonatkozó
rendelkezései alapján biztosítani kell az átviteli rendszerirányító informatikai és
folyamatirányító rendszerébe történő teljes körű illeszthetőséget, esetenként figyelembe
véve a Mérlegköri elszámolási pont és az üzemirányítási pont egyértelmű
összerendelhetőségére vonatkozó követelményt, továbbá esetenként figyelembe véve a
rendszerszintű szolgáltatásokhoz szükséges akkreditációnak a Mérlegköri elszámolási
pontra vonatkozó előírásait.
(h) A Mérlegköri elszámolási pont kialakításánál az átviteli rendszerirányító jogosult az érintett
rendszerhasználótól teljes körű adatszolgáltatást kérni hálózati csatlakozásaira és a
működési engedélyére vonatkozóan.
(i) A KÁT elszámolási pontot (Mérlegköri és Mérlegkör tagi) úgy kell kialakítani, hogy a
kötelező átvétel jogcíme, a termelés menetrendje és az elszámolás mennyisége egymástól
elválaszthatatlan egységet képezzen. A Prémium elszámolási pontot úgy kell kialakítani,
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hogy a prémium típusú támogatás jogcíme és az elszámolás mennyisége egymástól
elválaszthatatlan egységet képezzen.
(j) A KÁT termelőnek az elismert önfogyasztását meghaladó vételezését a KÁT elszámolási
ponttól elkülönítetten kell kezelni, ezen elszámolási pont(ok) nem tartozhatnak a KÁT
mérlegkörhöz.
(k) Mérlegköri elszámolási pontot az a mérlegkör-felelős igényelhet, aki teljes körű
kereskedelmi engedéllyel rendelkezik.
(l) Mérlegkör-váltás tekintetében, mérlegköri elszámolási pontnak minősül a nem saját célra
termelő erőművel rendelkező rendszerhasználó betáplálásra kialakított elszámolási
pontja.
(m) Mérlegkör-váltás tekintetében, mérlegköri elszámolási pontnak minősül a nem saját célra
termelő erőművel rendelkező rendszerhasználó vételezésre kialakított elszámolási pontja,
ha a termelőegység beépített teljesítménye meghaladja az 5MW-ot.
(n) Mérlegkör-váltás tekintetében, mérlegköri elszámolási pontnak minősül az olyan
elszámolási pont, amely valamely erőműcsoport részeként kínálat oldali szabályozási
szolgáltatást nyújt.
(o) Az elszámolási pont mérlegkörön belüli megváltoztatásának igényét legkésőbb az
esedékességet megelőző 5. munkanapig be kell jelenteni az (l)-(n)pontok szerinti
elszámolási pontok esetén.
(p) Megszűnik a termelő mérlegköri elszámolási pontja (ideértve a vételezésre kialakított
elszámolási pontot is), amennyiben:
i. az elszámolási mérésért felelős hálózati engedélyesnek az üzemeltetés
szüneteltetését bejelenti és olyan nyilatkozatot tesz, amely alapján a közcélú
hálózatot vételezésre sem használja,
ii. az elszámolási mérésért felelős hálózati engedélyes részére az elszámolási
mérőberendezés felszerelésének, hitelesítésének és karbantartásának költségeit
nem fizeti meg, vagy ezen tevékenységek elvégzését lehetetlenné teszi és ezért az
erre vonatkozó szerződés (vagy azzal egyenértékű jogviszony) megszüntetésre
kerül.
(q) Az elszámolási pont megszűnése időpontjának meghatározása során a (c) pontban
rögzített határidőket szükséges alkalmazni. A mérlegköri elszámolási pont (p) pont szerinti
megszűnéséről a termelő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a mérlegkörfelelősét. Amennyiben olyan termelő mérlegköri elszámolási pontja szűnik meg, amely az
átviteli rendszerirányító mérési hatáskörébe tartozik, azonban az elosztó hálózatra
csatlakozik, akkor az átviteli rendszerirányító köteles erről a tényről haladéktalanul
tájékoztatni az érintett elosztó hálózati engedélyest.
(r) Amennyiben a termelő nem csatlakozik mérlegkörhöz, vagy valamennyi mérlegköri
elszámolási pontja megszűnik, és ezáltal a hálózathasználati szerződése is
megszüntetésre kerül, úgy a hálózati engedélyese jogosult a közcélú hálózatról történő
vételezést, illetve a közcélú hálózatra történő betáplálást a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően felfüggeszteni (szüneteltetni) azzal, hogy a termelőnek a betáplálásra, illetve
a vételezésre való jogosultsága ismételt gyakorlásához gondoskodnia kell a hiteles mérés
feltételeinek biztosításáról, valamint a hálózathasználati és a mérlegkör- vagy mérlegkörtagsági (illetve azzal egyenértékű) szerződés megkötéséről.

IV./1.4.3.

Mérlegkörök a hálózati veszteség kezelésére
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(a) Az átviteli rendszerirányító az átviteli hálózat veszteségének pótlására és elszámolására
köteles mérlegkört alakítani, melyben feladata:
i. az átviteli hálózat veszteségét fedező villamosenergia-szállításokra menetrend
készítése és bejelentése a „IV./2. Menetrend kialakítása” és a „IV./3.
Menetrendkezelés” fejezetekben foglaltaknak megfelelően,
ii. a mérési és menetrend adatok különbsége alapján az átviteli hálózat veszteségéhez
kapcsolódó kiegyenlítő energia költségének viselése.
(b) Az elosztó hálózati engedélyesek az elosztó hálózati maradék pótlásához és az elosztó
hálózati maradék elszámolására kötelesek mérlegkört alakítani, vagy más mérlegkörhöz
csatlakozni.
IV./1.4.4. Szervezett villamosenergia-piac mérlegköre
(a) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes köteles önálló mérlegkört alakítani és
működtetni.
(b) Ezen mérlegkör alapítására kötött mérlegkör-szerződésben a központi szerződő fél
(elszámolást végző szervezet) nevesítetten megjelenhet. Egy központi szerződő fél csak
egy szervezett villamosenergia-piac mérlegkör-felelősi tevékenységében vehet részt.
(c) A (b) pont szerinti mérlegkör-szerződés megkötését az átviteli rendszerirányító jogosult
megtagadni, ha a központi szerződő fél (az elszámolást végző szervezet) személye, vagy
a jogok és kötelezettségek javasolt felosztása alapján a mérlegkör biztonságos
működtetését nem látja biztosítottnak. Az átviteli rendszerirányító a központi szerződő fél
személyét alappal kifogásolhatja akkor, ha az a központi szerződő félre vonatkozó (hazai
és nemzetközi) jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, a hatósági engedélyhez kötött
központi szerződő fél tevékenységre vonatkozó gyakorlattal vagy villamosenergia-piaci
gyakorlattal nem rendelkezik, vagy a mérlegkör szerződés szerinti kötelezettségeinek
teljesítésének biztosítottsága egyéb okból megkérdőjelezhető.
(d) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes mérlegkör-felelősként a „IV./2. Menetrend
kialakítása” és a „IV./3. Menetrendkezelés” fejezetekben foglaltaknak megfelelően a
szervezett villamosenergia-piacon megkötött tranzakciók menetrendjét jelenti be az
átviteli rendszerirányítónak, oly módon, hogy minden elszámolási mérési időintervallum
tekintetében a mérlegkör kereskedelmi szaldója nulla kell legyen, vagyis a mérlegkör
értékesítései összegének abszolút értéke és vásárlásai összegének abszolút értéke
minden elszámolási mérési időintervallumban meg kell egyezzen.
(e) A szervezett-villamosenergia piac mérlegkörének menetrendje mérlegkörön belüli
betáplálást, vételt nem tartalmaz, csak más mérlegkörök felé történő (menetrend-alapú)
értékesítést, illetve vásárlást.
IV./1.4.5. Mérlegkör a piac-összekapcsolás működtetésére
(a) Az átviteli rendszerirányító a piac-összekapcsolás lebonyolítására és elszámolására
köteles mérlegkört alakítani, melyben feladata:
i. a piac-összekapcsolás során kialakult olyan villamosenergia-szállításokra menetrend
készítése és bejelentése a „IV./2. Menetrend kialakítása” és a „IV./3.
Menetrendkezelés” fejezetekben foglaltaknak megfelelően, amelyek a piacösszekapcsolási mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac engedélyes
mérlegköre, valamint a piac-összekapcsolási mérlegkör és a piac-összekapcsolásban
résztvevő szomszédos átviteli rendszerirányító(k) mérlegköre között zajlanak.
ii. a menetrend adatok különbsége alapján a piac-összekapcsoláshoz kapcsolódó
kiegyenlítő energia költségének viselése.
(b) A piac-összekapcsolási mérlegkör menetrendje mérlegkörön belüli betáplálást, vételezést
nem tartalmaz, csak más mérlegkörök felé történő (menetrend-alapú) értékesítést, illetve
vásárlást.
(c) A piac-összekapcsolási mérlegkör nemzetközi menetrendjét – a IV./2.2.1. (e) alpontban
előírtaktól eltérően – 1 tizedes pontossággal kell megadni.
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IV./1.4.6. Mérlegköri Elszámolási pont mérlegkör váltásának speciális szabályai
(a) Amennyiben a IV./1.4.2 (b) szerinti a Mérlegköri elszámolási pont tekintetében mérlegkör
váltásra kerül sor, a tervezett mérlegkör váltásról a IV./1.4.2. pont (c) alpontja szerinti
határidőn belül köteles az új, azaz a Mérlegköri elszámolási pontot átvenni tervező
mérlegkör mérlegkör-felelőse (Új Mérlegkör Felelős) befogadó nyilatkozat megküldésével
tájékoztatni az átviteli rendszerirányítót. A bejelentési határidő lejártát követően tett
bejelentést az átviteli rendszerirányító nem veszi figyelembe, azt a következő hónapra
(fordulónapra) történő módosítással új bejelentésben kell megküldeni. Amennyiben
ugyanazon Mérlegköri elszámolási pontra több mérlegkör-váltásra vonatkozó bejelentés
érkezik, az átviteli rendszerirányító az időben korábban érkezett bejelentést veszi
figyelembe, és igazolja vissza, a többit visszautasítja.
(b) Amennyiben az (a) pont szerinti befogadó nyilatkozat használatával azon Mérlegkör
Felelős, akinek mérlegköréhez a bejelentéskor a Mérlegköri elszámolási pont tartozik a
mérlegköri változásról (Aktuális Mérlegkör Felelős) a IV./1.4.2. pont (c) alpontja szerinti
határidőn belül nem nyilatkozik megfelelően, az Új Mérlegkör Felelős érvényes
bejelentését az átviteli rendszerirányító köteles legkésőbb a bejelentést követő 3.
munkanap déli 12:00 óráig (ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon
déli 12:00 óráig) tudomásulvételre elküldeni az Aktuális Mérlegkör Felelős részére.
(c) Az Aktuális Mérlegkör Felelős a (b) pont szerinti üzenet kézhez vételétől számított 1
munkanapon belül válaszüzenetet köteles küldeni az átviteli rendszerirányítónak. A
válaszüzenetben az Aktuális Mérlegkör Felelős vagy tudomásul veszi a mérlegkör-váltást,
vagy a Mérlegköri elszámolási pontra vonatkozó mérlegkör tagsági szerződés
felmondásának hiányában mérlegkör felelősi versenyt jelent be. KÁT termelő esetén
mérlegkör felelősi verseny nem lehetséges, az átviteli rendszerirányítóval megkötött KÁT
szerződés elsőbbséget élvez, az Aktuális Mérlegkör Felelős a mérlegkör váltást nem
korlátozhatja.
(d) Amennyiben az átviteli rendszerirányító a határidő elteltéig nem kap válaszüzenetet az
Aktuális Mérlegkör Felelőstől, úgy a mérlegkör-váltás az Aktuális Mérlegkör Felelős
részéről tudomásul vettnek minősül.
(e) Mérlegkör felelősi verseny esetén a mérlegkört váltani kívánó mérlegkör tag köteles
egyeztetést lefolytatni az Aktuális és az Új Mérlegkör felelőssel, és ennek keretében
tisztázni a mérlegkör felelősi verseny kialakulását okozó ellentmondást a fordulónapot
megelőző hónap 20. napja előtti munkanap délelőtt 10:00 óráig. Ha az egyeztetés nem
vezet eredményre, és az Aktuális Mérlegkör felelős továbbra is fenntartja mérlegkör
felelősi versenyre vonatkozó nyilatkozatát, vagy amennyiben az egyeztetés
eredményeképpen a mérlegkör tag a mérlegkör váltástól visszalép, akkor az átvitel
rendszerirányítót külön nem kell értesíteni, az átviteli rendszerirányító az Új Mérlegkör
felelős mérlegkör-váltásra vonatkozó bejelentését és a mérlegkör-váltást visszautasítja.
Amennyiben felek egyeztetése eredményeképpen az Aktuális Mérlegkör felelős elfogadja
a mérlegkör váltást, köteles erről és a mérlegkör felelősi verseny lezárásáról az átviteli
rendszerirányítót legkésőbb a fordulónapot megelőző hónap 20. napja előtti munkanap
délelőtt 10:00 óráig tájékoztatni.
(f) Az átviteli rendszerirányító az Aktuális Mérlegkör Felelős válaszüzenete - valamint az
esetleges mérlegkör felelősi verseny eredménye - függvényében köteles az Új Mérlegkör
Felelős bejelentésére a fordulónapot megelőző hónap 20. napja előtti munkanap déli
12:00 óráig válaszolni:
- ha az Aktuális Mérlegkör Felelős elfogadja a váltást, (vagy a (b) pont szerinti átviteli
rendszerirányítói üzenetre nem válaszol határidőn belül - akkor a bejelentés
elfogadásával,
- ha a mérlegkör felelősi versenyt az előirt határidőn belül az Aktuális Mérlegkör Felelős
nem zárja le, akkor a bejelentés visszautasításával.
(g) Ha az (f) pont szerinti válaszában az átviteli rendszerirányító elfogadja a mérlegkör
váltásra vonatkozó bejelentést, akkor az Aktuális Mérlegkör Felelős és az Új Mérlegkör
Felelős mérlegkör szerződését (annak 7. mellékletét) a változásnak megfelelően
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módosítani kell. A mérlegkör váltás csak akkor lép hatályba, ha a változás az érintett
mérlegkör felelősök mérlegköri szerződésben átvezetésre került.
(h) Az Új Mérlegkör Felelős köteles a mérlegkör taggal kötendő mérlegkör tagsági
szerződésében a hatályba lépést és a megszűnés, felmondás feltételeit a fentiekre
tekintettel, különösen a mérlegkör váltás fordulónaphoz kötöttségének figyelembe
vételével kialakítani.
(i) A Termelő Mérlegköri elszámolási pontjának mérlegkörből való kijelentése (másik
mérlegkörbe való bejelentés nélkül) csak abban az esetben fogadható el, ha a Termelő
működési engedélye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata
alapján megszűnt, vagy szünetel. Az adott Mérlegköri elszámolási pont mérlegkörből
történő kijelentése (másik mérlegkörbe való bejelentés nélkül) esetén az átviteli
rendszerirányító köteles értesíteni az érintett elosztó hálózati engedélyest, ill. átviteli
hálózati csatlakozás esetén intézkedni az érintett csatlakozási pont hálózatról történő
leválasztásáról.
(j) A mérlegkör váltás folyamatának részletszabályait a Kereskedelmi Szabályzat M2.C.
melléklete tartalmazza.

IV./2.

Menetrend kialakítása

IV./2.1.
Menetrend tartalma
(a) A menetrend a vásárlásokat és értékesítéseket a mérlegkör és más mérlegkörök és
szabályozási zónák között irányonként külön-külön, a mérlegkörön belüli betáplálásokat
és vételezéseket abszolút értéken, elszámolási mérési időintervallumok szerinti bontásban
tartalmazza, elszámolási pontokhoz értelmezve.
(b) A menetrend a mérlegkör vásárlásai és a hozzá kapcsolódó vételezések és értékesítések,
valamint a mérlegkör értékesítései és a hozzá kapcsolódó betáplálások és vásárlások
alapján a következő menetrendtípusokat tartalmazza:
i. Magyarország határán keresztül szállított villamosenergia-forgalom, minden egyes
kapacitáshasználati joghoz külön-külön,
ii. más mérlegkörökkel lebonyolított villamosenergia-forgalom, mérlegkörönként
szaldósítva,
iii. termelési menetrend a (c) pontban előírtak szerint
iv. vételezések a (d) pontban előírtak szerint.
(c) Az erőművek termelési menetrendjét – az elszámolási pontra vonatkozóan - az alábbiak
szerint kell megadni:
i. 50 MW és ezt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkező erőművekhez az 50
MW-os vagy annál nagyobb teljesítményű szabályozási egységekre szabályozási
egységenkénti bontásban, az 50 MW-nál kisebb teljesítményű szabályozási
egységekre elszámolási mérési pontok szerinti bontásban,
ii. 5 és 50 MW közötti beépített teljesítménnyel rendelkező erőművekhez mérlegkörön
belül összesítve az átviteli rendszerirányító által meghatározott elszámolási mérési
pontok szerinti bontásban,
iii. 5 MW alatti beépített teljesítménnyel rendelkező erőművekhez mérlegkörön belül
összesítve, a ii. pontban meghatározott mérlegkörön belül összesített elszámolási
mérési ponttal összevonva,
iv. a saját célra termelő erőművel rendelkező, idősorosan mért rendszerhasználók és az
idősoros méréssel rendelkező háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatra
történő betáplálásai mérlegkörön belül összesítve, a ii. pontban meghatározott
mérlegkörön belül összesített elszámolási mérési ponttal összevonva.
Az átviteli rendszerirányító a rendszerirányítási feladatainak ellátását és a mérlegköri
elszámolást figyelembe véve alakítja ki az elszámolási mérési pontokat és határozza
meg, hogy mely erőművek tartozhatnak adott elszámolási ponthoz.
(d) Mérlegkörön belüli összesített vételezés, ezen belül:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

külön a profilozott és nem profilozott fogyasztások, valamint az 5 MW beépített
teljesítményt meghaladó erőművek segédüzemi összesített vételezései,
azon piaci felhasználók menetrendjei, akik a tercier szabályozásban részt kívánnak
venni, elszámolási pontok szerinti bontásban,
elosztó hálózati maradék és annak a profilozott fogyasztás eltéréséből származó
visszatáplálása elosztó hálózati engedélyesek szerinti bontásban,
átviteli hálózat vesztesége,
átviteli hálózatra csatlakozó felhasználók elszámolási pontjaik szerint.

IV./2.2.

Menetrenddel szemben támasztott követelmények

IV./2.2.1. Formai követelmények
Minden menetrendnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy az átviteli
rendszerirányító menetrendkezelő rendszerébe befogadásra kerüljön.
(a) Minden menetrendet az átviteli rendszerirányító honlapján megadott ENTSO-E által
elfogadott szabványnak megfelelően kell kialakítani.
(b) Az átviteli rendszerirányító köteles a honlapján nyilvánosan is hozzáférhetővé tenni a
menetrendekre vonatkozó elfogadott ENTSO-E szabványt.
(c) A menetrendben szereplő kódokat az ENTSO-E által elfogadott EIC kódrendszernek
megfelelően kell használni.
(d) Az átviteli rendszerirányító köteles a menetrendkezelés során használatos elfogadott
kódokat nyilvánosságra hozni, és változás esetén a hatálybalépést megelőző 5
munkanappal bezárólag a változást a piaci szereplők tudomására hozni.
(e) Minden elszámolási mérési időintervallumra megadott teljesítményérték MW-ban, 3
tizedes jegy pontossággal kell megadni. A nemzetközi menetrendek alapja egész MW és
1 óra, az export-import menetrendek egy órán belüli elszámolási mérési időintervallumra
vonatkozó teljesítményértékei egymással meg kell, hogy egyezzenek.
(f) A menetrendeknek meg kell felelniük a teljesség követelményének.
(g) A menetrendeket a téli-nyári időszámítás figyelembevételével kell kialakítani.
IV./2.2.1.1. Teljes menetrend
(a) Egy menetrend akkor teljes, ha a mérlegkör-felelős által bármilyen időpillanatban
bejelentett menetrend minden menetrendi típusra külön-külön, külkereskedelmi menetrend
esetében pedig határmetszékenként is külön tartalmazza az addig már bejelentett
pozíciójának megfelelő menetrendet.
IV./2.2.1.2. Téli-nyári időszámítás
(a) A nyári időszámításról a téli időszámításra való átállás
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási
bontásban.
(b) A téli időszámításról a nyári időszámításra való átállás
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási
bontásban.
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IV./2.2.2. Tartalmi követelmények
(a) Határkeresztező szállítás esetében minden egyes kapacitáshasználati joghoz az eladó
piaci szereplő(k) és a vevő piaci szereplő(k) mérlegkör-felelőse(ik) részéről bejelentett
megegyező menetrendi adatok az M3. mellékletekben meghatározott partnerségi
követelményeknek megfelelően.
(b) Más mérlegkörökkel való forgalom esetében mérlegkör páronként az érintett mérlegkörfelelősök által bejelentett megegyező menetrendi adatok.
(c) A mérlegkör-felelősnek törekednie kell a kiegyenlített menetrend kialakítására már a
másnapi menetrend-bejelentésnél is a kiegyenlítő energia igény minimalizálásának
céljából.
(d) A rendszerszintű szabályozásban résztvevő entitások akkreditációs ívein rögzített műszaki
paramétereinek figyelembe vételével tartható, kiszabályozható termelési és fogyasztási
menetrend.
(e) A napon belüli menetrend-bejelentés esetén az átviteli rendszerirányító az általa
szabályozási célból lekötött termelő és fogyasztó egységek vonatkozásában beadott
menetrendeknek a szabályozási célú lekötéssel összeegyeztethetőnek kell lenniük.
(f) A menetrend nem tartalmazhat valószínűsíthetően kiegyenlítő energia határon túlra
szállításának céljából kötött ügyletet.
IV./2.2.2.1. Kiegyenlített menetrend
(a) Egy menetrend akkor kiegyenlített, ha a mérlegkör betáplálásainak, vételezéseinek,
vásárlásainak és értékesítéseinek minden elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó
előjelhelyes szaldósított értéke nulla, vagyis: a mérlegkör vételezéseinek és
értékesítéseinek összege megegyezik a betáplálásainak és vásárlásainak összegével.
(b) --IV./2.2.3. Formai és tartalmi követelmények biztosítása
(a) Az átviteli rendszerirányító jogosult a mérlegkör-felelősök által bejelentett menetrendeket
az előírt formai és tartalmi követelmények alapján ellenőrizni.
(b) Ha egy adott menetrend – kivéve a KÁT mérlegkör kiegyenlítetlenségének esetét – nem
felel meg a „IV./2.2. Menetrenddel szemben támasztott követelmények” fejezetben
meghatározott előírásoknak, akkor az átviteli rendszerirányító és az érintett mérlegkörfelelős köteles a hiányosságokat a lehető leghatékonyabb módon együttműködve
kiküszöbölni.
(c) Amennyiben egy mérlegkör-menetrend nem felel meg a „IV./2.2. Menetrenddel szemben
támasztott követelmények” fejezetben meghatározott előírásoknak, az átviteli
rendszerirányító jogosult azt visszautasítani.
(d) A (c) pont esetén, valamint a „IV./3.2.2. A fennmaradt inkonzisztenciák feloldása” pont
alkalmazásának következtében az érintett mérlegkör-felelős(ök) kiegyenlítő energia
fizetési kötelezettsége alól nem mentesül(nek).

IV./3.

Menetrendkezelés

(a) A menetrendkezelés folyamata az alábbi fő fázisokból áll:
i. Másnapi menetrendek bejelentése és a formai követelmények biztosítása,
ii. Tartalmi követelmények biztosítása,
iii. Másnapi menetrendek elfogadása,
iv. Napon belüli menetrendkezelés.

IV./3.1.

Másnapi menetrendek bejelentése és a formai követelmények
biztosítása

(a) A mérlegkör-felelős minden bejelentési napon a „Menetrend-bejelentés” záró időpontjáig
(M1. melléklet (a) és (aa) pontja) köteles továbbítani saját mérlegköre másnapi
menetrendjét az átviteli rendszerirányító felé a következő napra.
A nemzetközi menetrendek bejelentéséről a vonatkozó Aukciós Szabályzatok (M3.
mellékletek) és az M1. melléklet rendelkezik.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

A Befogadó a KÁT mérlegkörre vonatkozó rendeleti szabályozásnak megfelelő
menetrend-beadást alakíthat ki.
A menetrend benyújtásával a mérlegkör-felelős automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az
általa bejelentett menetrendben érintett más mérlegkör-felelősök számára elérhetővé
válnak az irányukba jelentett menetrendi adatok. Így amint mindkét oldali menetrend
bejelentésre kerül egy adott relációban, az átviteli rendszerirányító menetrendkezelő
rendszerében mindkét fél ellenőrizheti a konzisztencia meglétét.
Az átviteli rendszerirányító a menetrend beérkezését követően haladéktalanul visszajelzi
a menetrend befogadását vagy elutasítását az érintett mérlegkör-felelősnek a „IV./2.2.1.
Formai követelmények” pont figyelembevételével.
A menetrend beékezését követően az átviteli rendszerirányító menetrendkezelő rendszere
automatikusan jelzi a „IV./2.2.2. Tartalmi követelmények” (d) pontjában leírt termelési és
fogyasztási menetrendekre vonatkozó műszaki jellegű tartalmi követelmények
teljesülésének minősítését.
A mérlegkör-menetrend kialakításához szükséges mérlegkörön belüli menetrendadás
szabályait a mérlegkörön belüli piaci szereplők kereskedelmi szerződéseiben kell
rögzíteni.
Az átviteli rendszerirányító az átviteli hálózati veszteség elszámolására alakított
mérlegkörének a menetrendjét a „Menetrend-bejelentés” záró időpontjáig (M1. melléklet
(a) pontja) köteles bejelenteni.

IV./3.2.

Tartalmi követelmények biztosítása

IV./3.2.1. Menetrendek tartalmi követelményeinek ellenőrzése (menetrendtárgyalás)
Az átviteli rendszerirányító – a ”Menetrendtárgyalás” kezdő időpontjától (M1. melléklet (b)
pontja) – minden menetrend időintervallumra ellenőrzi a menetrend teljesítményadatait az
alábbi lépések szerint:
(a) A szervezett villamosenergia-piac mérlegkörére vonatkozó prioritási szabályok
érvényesülése érdekében, minden más mérlegkör menetrendjének vizsgálata előtt az
átviteli rendszerirányító első mérlegkör vizsgálatként elvégzi a szervezett villamosenergiapiac mérlegkörének menetrendje „IV./1.4.4. Szervezett villamosenergia-piac mérlegköre”
(d) és (e) pontok szerinti követelményeknek való megfelelésének vizsgálatát.
(b) A határkeresztező szállítási menetrendek ellenőrzése a nemzetközi menetrendegyeztetési folyamat alapján az érintett szomszédos villamosenergia-rendszerek
rendszerirányítóival.
(c) A mérlegkörök közötti forgalom szaldóinak konzisztencia-vizsgálata az összes érintett
mérlegkör-párra.
(d) Mérlegkörök közötti inkonzisztencia esetén az érintett mérlegkör-felelősöknek lehetőségük
van a bejelentett menetrendjeiket módosítani.
(e) Az inkonzisztenciák feloldásának az átviteli rendszerirányító és mérlegkör-felelősök közötti
iteratív folyamata a „Menetrendtárgyalás” záró időpontjával (M1. melléklet (b) pontja)
befejeződik.
(f) Az átviteli rendszerirányító ellenőrzi a termelőegységek termelési menetrendjeit és a
felhasználók fogyasztási menetrendjeit a vonatkozó tartalmi követelmények
szempontjából.
(g) Amennyiben a termelési vagy fogyasztási menetrendek nem felelnek meg a rájuk
vonatkozó műszaki jellegű tartalmi követelményeknek, az érintett mérlegkör-felelősnek
lehetősége van a bejelentett menetrendjeit módosítani.
(h) A menetrend-feldolgozás ezen szakaszában a mérlegkör-felelősök csak a (d) és a (g)
pontban meghatározott esetben, valamint az átviteli rendszerirányító felszólítására
tehetnek módosításokat.
(i) Az átviteli rendszerirányító az általa szabályozási célból lekötött entitások vonatkozásában
beadott menetrendnek a szabályozási célú lekötéssel való összeegyeztethetőségét
ellenőrzi. Amennyiben a menetrend alapján a lekötés teljesíthetősége nem biztosított, az
átviteli rendszerirányító jogosult a mérlegkör-felelőst a menetrend módosítására
felszólítani, napon belüli menetrend-bejelentés esetén pedig a menetrendet módosítani.
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Az ilyen módosítás nem minősül utasított eltérésnek, a mérlegkör-felelőst kiegyenlítő
energia fizetési kötelezettsége alól nem mentesíti.
(j) Abban az esetben, ha a tartalékpiacra érkező ajánlatok előzetes felmérése alapján az
átviteli rendszerirányító a szükségesnek ítélt tartalékmennyiség rendelkezésre állását nem
látja biztosítottnak, akkor az átviteli rendszerirányító a menetrend-tárgyalás fázisában
jogosult menetrend-módosítást kezdeményezni a mérlegkör-felelős(ők)nél és jogosult
tartalékpiac ajánlattételre felhívást tenni.
IV./3.2.2. A fennmaradt inkonzisztenciák feloldása
(a) Amennyiben az érintett mérlegkör-felelősök a ”Menetrendtárgyalás” záró időpontjáig (M1.
melléklet (b) pontja) nem módosítják inkonzisztens menetrendjeiket, az átviteli
rendszerirányító a fennmaradó inkonzisztenciákat a saját hatáskörében oldja fel.
(b) A határkeresztező szállításokat az átviteli rendszerirányítók egymással történő
egyeztetésük során rögzítik, így az ezekben felmerülő inkonzisztenciákat az érintett
rendszerirányítók együtt javítják ki.
(c) Az átviteli rendszerirányító a mérlegkörök közötti menetrendek inkonzisztenciáit az alábbi
módszer alapján oldja fel:
i. Ha a két mérlegkör-felelős közül csak az egyik jelentette a vonatkozó menetrendet,
akkor az átviteli rendszerirányító a hiányos menetrendet kiegészíti.
ii. Ha egymás viszonylatában a mérlegkör-felelősök eltérő nagyságú menetrendeket
adtak le, akkor az átviteli rendszerirányító a kisebb értéket veszi figyelembe.
iii. Ha egymás viszonylatában a menetrendek szaldója azonos szállítási irányra
vonatkozóan ellentétes előjelű, akkor az átviteli rendszerirányító mindkét menetrendet
nulla értékűnek veszi.
iv. Ha a Befogadó és valamely KÁT átvétel által érintett mérlegkör-felelős egymás
viszonylatában értett belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli
rendszerirányító a Befogadó menetrendjét tekinti érvényesnek és ebben az
értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.
v. A fentiektől eltérő módon, ha a szervezett villamosenergia-piac mérlegkör mérlegkörfelelőse és valamely más mérlegkör mérlegkör-felelőse (beleértve a Befogadót is)
egymás viszonylatában érintett kereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli
rendszerirányító a szervezett villamosenergia-piac menetrendjét tekinti érvényesnek,
és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős kereskedelmi
menetrendjét. Ha a szervezett villamosenergia-piaci mérlegkör felelős nem jelentett
adott mérlegkör felé menetrendet, akkor átviteli rendszerirányító úgy tekinti, hogy nincs
a mérlegkörök között létrejött menetrend, ha azonban csak a szervezett
villamosenergia-piaci mérlegkör felelőse jelentett valamely mérlegkör felé
menetrendet, amely mérlegkör-felelős menetrendje ennek párját nem tartalmazza, úgy
az átviteli rendszerirányító az i. pont szerint jár el.
(d) Amennyiben az átviteli rendszerirányító saját hatáskörében oldja fel a mérlegkörök közötti
inkonzisztenciát, úgy erről a tényről az érintett mérlegkör-felelősöket a „Menetrendelfogadás” záró időpontjáig az ENTSO-E szabványban definiált formában értesíti.
Tartalmi és formai követelmények nem teljesítése esetén alkalmazható
szankciók
(a) Az átviteli rendszerirányító felmondhatja a mérlegkör-szerződést azokkal a mérlegkörfelelősökkel:
i. akik 6 hónap alatt több mint kétszer saját hibájukból kifolyólag nem jelentenek be
időben menetrendet,
ii. akikkel 6 hónap alatt több mint kétszer előfordul, hogy menetrendjeikben a „IV./3.2.1.
Menetrendek tartalmi követelményeinek ellenőrzése” fejezetben meghatározott
iterációs folyamat után is saját hibájukból kifolyólag fennmarad az inkonzisztencia.
(b) A mérlegkör-felelősök feladata a menetrend-bejelentés elmaradása esetén igazolni, az
átviteli rendszerirányító felé, hogy a mulasztást független és külső tényezők okozták.
IV./3.2.3.
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(c) Menetrendben fennmaradt inkonzisztencia esetén az érintett mérlegkör-felelősök közösen
nyilatkozhatnak arról, hogy melyikük volt felelős az inkonzisztencia fennmaradásáért.
Ebben az esetben a többi érintett mérlegkör-felelős mentesül a szankció alól.
(d) Abban az esetben, ha a „IV./2.2.2 Tartalmi követelmények” (d) alpont szerinti tartalmi
követelmény valamely termelő- és fogyasztási egység vonatkozásában az átviteli
rendszerirányító „IV./3.2.1. Menetrendek tartalmi követelményeinek ellenőrzése” (g) alpont
szerinti felhívása ellenére a „Menetrendtárgyalás” záró időpontjáig (M1. melléklet (b)
pontja) nem teljesül, akkor az átviteli rendszerirányító jogosult az érintett termelő- és
fogyasztási egységre vonatkozó tartalékpiaci ajánlatokat részben, vagy egészben
figyelmen kívül hagyni.

IV./3.3.

Másnapi menetrendek elfogadása

(a) Az átviteli rendszerirányító a menetrend elfogadásával kapcsolatos feladatait a
„Menetrend-elfogadás” kezdő és záró időpontja között (M1. melléklet (c) pontja) végzi, a
menetrend elfogadásának és visszaigazolásának határideje a menetrend-bejelentés
napján a „Menetrend-elfogadás” záró időpontja (M1. melléklet (c) pontja)
(b) Egy menetrend akkor tekinthető elfogadottnak, ha a menetrendet az átviteli
rendszerirányító saját jóváhagyásával visszaigazolta a mérlegkör-felelősnek.
(c) A mérlegkör-felelős az átviteli rendszerirányító által visszaigazolt menetrendjéről a
szerződéses partnerei felé a kereskedelmi szerződéseiben rögzített feltételek szerint
köteles tájékoztatást nyújtani.
(d) Abban az esetben, ha a felismert hálózati szűk keresztmetszetek feloldása nem
lehetséges, akkor az átviteli rendszerirányító a menetrend-elfogadás fázisában
menetrend-módosításra kötelezi az érintett mérlegkör-felelőst. Továbbá abban az esetben,
ha a tartalékpiacra érkező ajánlatok alapján az átviteli rendszerirányító a szükségesnek
ítélt tartalékmennyiség rendelkezésre állását nem látja biztosítottnak, akkor az átviteli
rendszerirányító tartalékpiac ajánlattételre tesz felhívást, úgy hogy a „Tartalékpiac
ajánlattétel” záró időpontját (M1. melléklet (e) pont) legfeljebb 30 perccel későbbre
halasztja, és ha szükséges, akkor menetrend-módosítást kér az érintett mérlegkör
felelőstől.

IV./3.4.

Napon belüli menetrendkezelés

(a) A mérlegkör-felelősnek lehetősége van a visszaigazolt másnapi menetrendjének
„Napon belüli menetrend-bejelentés másnapra” kezdő és záró időpontja közötti (M1.
melléklet (i) pontja) és a „Napon belüli menetrend-bejelentés aznapra” kezdő és záró
időpontja közötti (M1. melléklet (j) pontja) módosítására.
(b) A szervezett villamosenergia-piac mérlegkör-felelőse csak azzal a feltétellel
módosíthat, hogy a „IV./1.4.4. A SZVEP mérlegkörének menetrendje” (d) pont szerinti
követelmény a módosítást követően is változatlanul teljesül.
(c) Abban az esetben, ha a mérlegkör-felelős által kezdeményezett menetrend-módosítás
kihatással van másik mérlegkör(ök) menetrendjére az érintett mérlegkör-felelős(ök)nek
szintén menetrendet kell módosítani.
(d) A módosított menetrend bejelentésének határideje a módosításban érintett
elszámolási mérési időintervallum kezdete előtt legalább 1 óra.
(e) Az átviteli rendszerirányító a napon belüli menetrend-módosítás beérkezését követően
haladéktalanul ellenőrzi azt, és visszajelzi az új menetrend befogadását vagy
elutasítását az érintett mérlegkör-felelősnek a „IV./2.2.1. Formai követelmények” pont
figyelembevételével.
(f) Az átviteli rendszerirányító a (d) pontban meghatározott időpontot követően
haladéktalanul ellenőrizni a menetrend-módosítást, és visszajelzi az új menetrend
elfogadását vagy elutasítását az érintett mérlegkör-felelősnek a (g) és a „IV./2.2.2.
Tartalmi követelmények” pont figyelembevételével.
(g) Amennyiben a menetrend-módosítás a „IV./2.2.2. Tartalmi követelmények” (b) pontban
megfogalmazott követelményt sérti, a „IV./3.2.2. A fennmaradt inkonzisztenciák
feloldása” (c) pontban leírtak szerint jogosult eljárni az átviteli rendszerirányító. Ezt
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követően az átviteli rendszerirányító haladéktalanul értesíti az érintett mérlegkörfelelős(öke)t az ENTSO-E szabványban definiált formában a saját hatáskörében
végrehajtott inkonzisztencia-feloldás utáni aktuális és végleges menetrendi
pozíciói(k)ról. Ebben az esetben is a „IV./2.2.3. Formai és tartalmi követelmények
biztosítása” (d) pont érvényes..
(h) Az átviteli rendszerirányító jogosult a módosítás azon részének elutasítására, mely az
alábbi követelményeket sérti:
i. ha az lekötött tartalékpiaci ajánlatot érint, vagy
ii. ha az valószínűsíthetően kiegyenlítő energia határon túlra szállításának céljából
történik, vagy
iii. ha az sérti a „IV./2.2.2. Tartalmi követelmények” (d) pontjában leírt termelési vagy
fogyasztási menetrendekre vonatkozó műszaki jellegű tartalmi követelményeket.
(i) Az átviteli rendszerirányító legkésőbb a módosítani kívánt menetrend időintervallum
kezdete előtt 40 perccel jogosult tájékoztatni az érintett mérlegkör-felelős(öke)t a
módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben az átviteli rendszerirányító
ezen időpontig nem tájékoztatja a mérlegkör-felelőst a módosítási kérelem
elfogadásáról vagy elutasításáról, a módosítási kérelem elfogadottnak tekintendő.
(j) A (másnapi) tartalékpiac zárása után kiosztott határkeresztező jogokra jelentett
nemzetközi menetrendek kezelése a vonatkozó Aukciós Szabályzatok (M3.
mellékletek) szerint történik.
(k) Amennyiben a mérlegkör menetrendjének módosítására a mérlegkörbe tartozó olyan
szabályozási egység Üzemi Szabályzatban definiált üzemzavari eseménye miatt kerül
sor, amely a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásában is részt vesz, akkor az
üzemzavarral érintett termelő KÁT-os termelőegységének mérlegkörön belüli
menetrend módosítására csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén van
lehetőség:
i.
a menetrend-módosítás nem eredményezi az adott elszámolási mérési
időintervallumban az üzemzavarral érintett termelő KÁT-os szabályozási egysége(i)
összességében visszaigazolt napi KÁT menetrendje összmennyiségének
megváltozását,
ii.
a menetrend-módosítás elfogadásának feltétele, hogy az üzemzavarral nem
érintett szabályozási egységekre beadott menetrend-módosítás a szerződéses
maximum értékeket nem haladhatja meg.
(l) A mérlegkör-felelős és a rendszerszintű szabályozásba bevont termelő köteles a
menetrend-módosítást olyan módon leegyeztetni, hogy a mérlegkör-felelős azt a (d)
pont szerinti időben be tudja jelenteni az átviteli rendszerirányító részére.
(m) A piac-összekapcsolási mérlegkör menetrendje napon belül nem módosítható.

IV./4.

A kiegyenlítő energia elszámolása a mérlegkör-felelősökkel

(a) A kiegyenlítő energia elszámolásának időszaka egy hónap.
(b) A kiegyenlítő energia mérlegkör-felelősökkel való elszámolási folyamata négy fő fázisból
áll:
i. Elszámolási mérési adatok gyűjtése és feldolgozása;
ii. A mérlegkör által igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása;
iii. Kiegyenlítő energia elszámoló árának meghatározása;
iv. Pénzügyi elszámolás a mérlegkör-felelősökkel.

IV./4.1.

Elszámolási mérési adatok gyűjtése és feldolgozása

IV./4.1.1. Átviteli hálózat
(a) Az átviteli hálózatra csatlakozó termelők és felhasználók elszámolási mérési adatainak, és
a határkeresztező vezetékek forgalmi adatainak a mérése és összegyűjtése az átviteli
rendszerirányító feladata.
(b) Az elszámolási mérési adatokat a kiegyenlítő energia elszámolási időszak minden
elszámolási mérési időintervallumára külön kell mérlegkör-felelősönként meghatározni a
következő bontásban:
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i. mérlegkör összes fogyasztása,
ii. mérlegkör összes termelése.
(c) Az átviteli rendszerirányítónak az átviteli hálózat mérési adatainak összegyűjtését és
mérlegkör-felelősönként történő összesítését az M2.B. melléklet (h) pont szerinti „Átviteli
hálózati mérési adatok meghatározása” határidőig el kell végeznie.
(d) Az átviteli rendszerirányítónak az M2.B. melléklet (q) pont szerinti „Mérlegköri vételezés
átviteli hálózatról információ megadása” határidőig el kell juttatnia az általa felügyelt
elszámolási pontok mérési adatait az elszámolási pontra bejegyzett mérlegkör-felelősnek.
IV./4.1.1.1. Átviteli hálózat hálózati veszteségének számítása
(a) Az átviteli hálózat hálózati veszteségét az átviteli rendszerirányító az adott elszámolási
mérési időintervallumban az átviteli hálózatba történt betáplálások és az átviteli hálózatból
történt vételezések (beleértve az elosztó hálózatba történő betáplálást is) különbségeként
számolja.
IV./4.1.2. Elosztó hálózat
(a) Az elosztó hálózatra csatlakozó 5 MW-nál kisebb beépített teljesítményű kiserőművek és
a felhasználók elszámolási mérési adatainak mérése és összegyűjtése az elosztó hálózati
engedélyesek feladata. Az elosztó hálózatra csatlakozó erőművek, valamint az 5 és 50
MW közötti teljesítményű kiserőművek esetében ezt a feladatot az átviteli rendszerirányító
látja el a IV./4.1.1 alapján.
(b) Az elszámolási mérési adatokat a kiegyenlítő energia elszámolási időszak minden
elszámolási mérési időintervallumára külön kell mérlegkör-felelősönként meghatározni a
következő bontásban:
i. mérlegkör összes fogyasztása,
ii. mérlegkör összes termelése.
(c) Az elosztó hálózati engedélyesnek az általa felügyelt elosztó hálózat elszámolási mérési
adatainak összegyűjtését, mérlegkör-felelősönként történő összesítését, és az összesített
adatoknak az átviteli rendszerirányítóhoz történő eljuttatását az M2.B. melléklet (f) pontja
szerinti „Elosztó hálózati engedélyesek adatszolgáltatási határideje az átviteli
rendszerirányító felé” határidőig el kell végeznie.
(d) Az elosztó hálózati engedélyesnek az M2.B. melléklet (r) pont szerinti „Elosztó hálózati
engedélyesek adatszolgáltatási határideje a mérlegkör-felelősök felé” határidőig el kell
juttatnia az általa felügyelt elosztó hálózat összes elszámolási pontjának mérési adatait az
elszámolási pontokra bejegyzett mérlegkör-felelősnek.
IV./4.1.2.1. Profiltípusok alkalmazása
(a) Az elosztó hálózati engedélyesek időfüggő mérési adatok hiányában kötelesek
profiltípusokat kidolgozni.
(b) A profiltípusokat a fogyasztás statisztikai alapon történő becslésével kell kialakítani.
(c) Minden olyan felhasználói elszámolási pontra, amely a vonatkozó jogszabályok szerint
statisztikai elemzéssel készült felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe alapján
történő elszámolásra jogosult, profiltípust kell rendelni. Ezen elszámolási pontok esetében
a profiltípus adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó értéke lesz a kiegyenlítő
energia elszámolása során alkalmazott elszámolási adat.
IV./4.1.3. Mérési adatok feldolgozása
(a) Az átviteli rendszerirányító a mérlegkör-felelősre vonatkozó átviteli és elosztó hálózati
elszámolási mérési adatokat mérlegkör-felelősönként az M2.B. melléklet (g) pont szerinti
„Elszámolási mérési adatok összesítése mérlegkörönként” határidőig ellenőrzi és
összesíti: meghatározza a mérlegkör összesített fogyasztását és termelését az
elszámolási időszak minden elszámolási mérési időintervallumára.
(b) Az előzetes elszámolási adatok egyeztetése során figyelembe vett előzetes mérési
mennyiségek változása esetén az elszámolási mérési mennyiségek automatikusan
módosításra kerülnek az M2.B. melléklet (g) pontja szerinti határidőig. A mérési
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mennyiségtől eltérő alapadatok módosítására a „IV./4.4.2. A reklamáció rendje” pontban
rögzített reklamációs eljárás alapján lehet eljárni.
(c) A villamos-energia forgalom elszámolásához szükséges elszámolási mérési adatok
elektronikus úton szolgáltathatók, amely adatcseréjében alkalmazott fájl formátum leírását
az M2.D. melléklet tartalmazza.

IV./4.2.

Az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása

(a) Az adott elszámolási mérési időintervallumban igénybe vett kiegyenlítő energia (KE)
mennyiségét a menetrendi értékek, az elszámolási pontok és az elszámolási mérési
adatok alapján átviteli rendszerirányító mérlegkörönként a következő képlettel számítja:

KE = Ftény – T50tény – T-50tény – KSZ +UE
ahol
Ftény: a mérlegkör összesített fogyasztása adott elszámolási mérési időintervallumban,
T50tény: a mérlegkörhöz tartozó 50 MW feletti beépített teljesítménnyel rendelkező
erőművek összesített mért elszámolási értéke adott elszámolási mérési időintervallumban,
T-50tény: a mérlegkörhöz tartozó 5-50 MW és 5 MW alatti beépített teljesítménnyel
rendelkező erőművek összesített mért termelési értéke adott elszámolási mérési
időintervallumban,
KSZ: a mérlegkör kereskedelmi szaldója adott elszámolási mérési időintervallumban
előjelhelyesen,
UE: a mérlegkör összesített utasított eltérése adott elszámolási mérési időintervallumban
előjelhelyesen.
(b) A mérlegkör kereskedelmi szaldóját adott elszámolási mérési időintervallumban az átviteli
rendszerirányító a következő képlettel számítja:

KSZ = I – E + SZbe – SZki
ahol
E: a mérlegkör visszaigazolt menetrendjében az export az adott elszámolási mérési
időintervallumban,
I: a mérlegkör visszaigazolt menetrendjében az import az adott elszámolási mérési
időintervallumban,
SZki: a mérlegkör visszaigazolt menetrendjében a más mérlegkörbe irányuló szállítás az
adott elszámolási mérési időintervallumban,
SZbe: a mérlegkör visszaigazolt menetrendjében a más mérlegkörből érkező szállítás az
adott elszámolási mérési időintervallumban.
(c) A mérlegkör összesített utasított eltérését az adott elszámolási mérési időintervallumra az
átviteli rendszerirányító a következő képlettel számítja:

UE = UTnöv – UTcs + UFcs – UFnöv
ahol
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UTnöv: a mérlegkörhöz tartozó elszámolási pontokra vonatkozó összes utasított termelés
növelés az adott elszámolási mérési időintervallumban,
UTcs: a mérlegkörhöz tartozó elszámolási pontokra vonatkozó összes utasított termelés
csökkentés az adott elszámolási mérési időintervallumban,
UFcs: a mérlegkörhöz tartozó elszámolási pontokra vonatkozó összes utasított fogyasztás
csökkentés az adott elszámolási mérési időintervallumban,
UFnöv: a mérlegkörhöz tartozó elszámolási pontokra vonatkozó összes utasított fogyasztás
növelés az adott elszámolási mérési időintervallumban.
(d) Az átviteli rendszerirányító az adott mérlegkör által igénybevett kiegyenlítő energia
előzetes mennyiségi elszámolási adatait a mérlegkör-felelősök rendelkezésére bocsátja
az M2.A. melléklet (g) pontja szerint.
(e) A mérlegkör-felelősök az előzetes elszámolási alapadatokat M2.A. melléklet (h) pont
szerinti időintervallumig ellenőrzik, és eltérés esetén észrevételezhetik. Amennyiben
észrevétel nem érkezik, az átviteli rendszerirányító az adatokat elfogadottnak tekinti.
(f) Az igénybevett kiegyenlítő energia előzetes elszámolási adatainak módosítását az átviteli
rendszerirányító az M2.A. melléklet (i) pontja szerinti határidőig végzi el, amelyek továbbra
is előzetes adatoknak minősülnek az M2.A. melléklet (f) pontjában meghatározott
időpontig. Ettől az időponttól az adatok az elszámolási időszakra vonatkozóan érvényes
elszámolási mennyiségnek és számlázásra alkalmasnak minősülnek.

IV./4.3.
Kiegyenlítő
meghatározása

energia

elszámolási

egységárának

és

díjának

(a) Az átviteli rendszerirányító minden elszámolási mérési időintervallumra külön
rendszerállapot-függő kiegyenlítő energia elszámolási egységárat határoz meg a
felszabályozásra és a leszabályozásra.
(b) A rendszerállapot az adott elszámolási mérési időintervallumban az alábbi tételekből
igénybevett mennyiségek előjelhelyes összege (amennyiben ezek igénybevétele nem az
újra-teherelosztáshoz, a termelőegység kényszerű visszaterhelésének pótlásához vagy a
nemzetközi kisegítés keretében kiszállított villamos energiához kapcsolódik), ahol a
felszabályozás pozitív, a leszabályozás negatív előjelű:
i. az átviteli rendszerirányító által kiegyenlítő szabályozásra igénybe vett tercier
utasítások (fel és le irány),
ii. a rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz (fel és le irány),
iii. az igénybe vett nemzetközi kisegítés, a rendszerirányítói nemzetközi vásárlás (fel
irány),
iv. igénybe vett GCC energia (fel és le irány)
v. a szekunder szabályozás (fel és le irány),
vi. az igénybe vett üzemzavari tartalék (fel irány).
(c) A kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál a nem magyar forintban
keletkezett költségtételeket és árakat az elszámolási időszak adott napján érvényes MNB
hivatalos devizaárfolyamán átváltva, nem banki nap esetén pedig az azt megelőző utolsó
banki napon érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamán átváltva kell figyelembe venni.
(d) Az átviteli rendszerirányító köteles a kiegyenlítő energia előzetes elszámolási
egységárakat honlapján hozzáférhetővé tenni tájékoztatási céllal az M2.A. melléklet (j)
pontja szerint.
(e) Az átviteli rendszerirányító köteles a kiegyenlítő energia elszámolási egységárának
meghatározását a mérési adatok összegyűjtését és összesítését követően az M2.B.
melléklet (i) pont szerinti „Kiegyenlítő energia árának meghatározása” határidőig
elvégezni.
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IV./4.3.1. Felszabályozás elszámolási egységára
(a) Nem-negatív rendszerállapot esetén a pozitív előjelű kiegyenlítő energia alapegységárát
az átviteli rendszerirányító a következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési
időintervallumra:

𝐻𝑎 𝑅 ≥ 0,

𝑃𝑓𝑒𝑙 = (1 + 𝑏) ∙ 𝑚𝑎𝑥(𝑝
̅̅̅̅̅;
𝑓𝑒𝑙 𝑝𝑥𝑓𝑒𝑙 )

ahol
R: rendszerállapot,

𝑃𝑓𝑒𝑙 : a rendszerállapot szerinti pozitív előjelű kiegyenlítő energia alapegységára,
𝑏: rögzített paraméter, melynek értéke 0,12,
𝑚𝑎𝑥(): a zárójelben szereplő értékek közül a nem kisebb érték kiválasztása,
𝑝𝑓𝑒𝑙 : a IV./4.3. (b) pontban felsorolt fel irányú tételek díjának mennyiséggel súlyozott
̅̅̅̅̅
átlagegységára adott elszámolási mérési időintervallumra. Abban az esetben, ha a
vonatkozó energiatételek mindegyike zérus, akkor ̅̅̅̅̅
𝑝𝑓𝑒𝑙 értéke nulla,
𝑝𝑥𝑓𝑒𝑙 : egyenlő 𝑝𝑥 értékével, amennyiben a 𝑝𝑥 adat rendelkezésre áll, különben egyenlő
̅̅̅̅̅
𝑝𝑓𝑒𝑙 értékével,

𝑝𝑥 : az adott elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó magyar SZVEP (HUPX)
aktuális órás záróára.

(b) Negatív rendszerállapot esetén a pozitív előjelű kiegyenlítő energia alapegységárát az
átviteli rendszerirányító a következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési
időintervallumra:

𝐻𝑎 𝑅 < 0, 𝑃𝑓𝑒𝑙 = 𝑍 ∙ 𝑝𝑥𝑓𝑒𝑙
ahol Z jelentése:
i. (1+b), ha 𝑝𝑥𝑓𝑒𝑙 > 0,
ii. (1-b), ha 𝑝𝑥𝑓𝑒𝑙 ≤ 0.
.
IV./4.3.2. Leszabályozás elszámolási egységára
(a) Pozitív rendszerállapot esetén a negatív előjelű kiegyenlítő energia alapegységárát az
átviteli rendszerirányító a következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési
időintervallumra:

𝐻𝑎 𝑅 > 0,

𝑃𝑙𝑒 = 𝑋 ∙ (−1 ∙ 𝑝𝑥𝑙𝑒 )

ahol

𝑃𝑙𝑒 : a rendszerállapot szerinti negatív előjelű kiegyenlítő energia alapegységára,
X jelentése:
i. (1-b), ha 𝑝𝑥𝑙𝑒 > 0,
ii. (1+b), ha 𝑝𝑥𝑙𝑒 ≤ 0.
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pxle: egyenlő px értékével, amennyiben a px adat rendelkezésre áll, különben egyenlő −p
̅̅̅̅
le
értékével,

𝑝𝑙𝑒 : a IV./4.3. (b) pontban felsorolt le irányú tételek díjának mennyiséggel súlyozott
̅̅̅̅

átlagegységára adott elszámolási mérési időintervallumra. Abban az esetben, ha a
vonatkozó energiatételek mindegyike zérus, akkor ̅̅̅̅
𝑝𝑙𝑒 értéke nulla.
(b) Nem-pozitív rendszerállapot esetén a negatív előjelű kiegyenlítő energia alapegységárát
az átviteli rendszerirányító a következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési
időintervallumra
i. abban az esetben, ha ̅̅̅̅
𝑝𝑙𝑒 negatív:

𝐻𝑎 𝑅 ≤ 0 é𝑠 ̅̅̅̅
𝑝𝑙𝑒 < 0,

𝑃𝑙𝑒 = 𝑋 ∙ 𝑚𝑎𝑥 (𝑝
̅̅̅̅;
𝑙𝑒 −1 ∙ 𝑝𝑥𝑙𝑒 )

ii. abban az esetben, ha ̅̅̅̅
𝑝𝑙𝑒 nem-negatív:

𝐻𝑎 𝑅 ≤ 0 é𝑠 ̅̅̅̅
𝑝𝑙𝑒 ≥ 0, 𝑃𝑙𝑒 = (1 + 𝑏) ∙ 𝑚𝑎𝑥(𝑝
̅̅̅̅;
𝑙𝑒 −1 ∙ 𝑝𝑥𝑙𝑒 ).
IV./4.3.3. Kiegyenlítő energia elszámolási díja
(a) A kiegyenlítő energia elszámolási díját valamely mérlegkörre – a KÁT mérlegkör
kivételével – az átviteli rendszerirányító egy menetrendalapú K küszöbérték függvényében
számítja ki adott elszámolási mérési időintervallumra, melyet a következő képlet definiál:

𝐾 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 ; 𝑚𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑦 ) ∙ 𝑛
ahol
K: menetrendalapú küszöbérték,

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 : valamely mérlegkör termelési menetrendjének megfelelő energiamennyiség
adott elszámolási mérési időintervallumra,

𝑚𝑒𝑛𝑓𝑜𝑔𝑦 : valamely mérlegkör fogyasztási menetrendjének megfelelő energiamennyiség
adott elszámolási mérési időintervallumra,
n: rögzített paraméter, melynek értéke 0,035.
(b) A felszabályozás elszámolási díját valamely mérlegkörre az átviteli rendszerirányító a
következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési időintervallumra:

𝐻𝑎 𝐾𝐸 > 0,

𝐷 = 𝐾𝐸 ∙ 𝑃𝑓𝑒𝑙 ∙ (1 + 𝑠)

ahol
D: kiegyenlítő energia elszámolási díja,
s: változó paraméter, melynek értéke:
i. 0,25, ha R ≥ 0 és KE > K,
ii. különben 0.
(c) A leszabályozás elszámolási díját valamely mérlegkörre az átviteli rendszerirányító a
következő képlettel számítja ki adott elszámolási mérési időintervallumra:
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𝐻𝑎 𝐾𝐸 < 0,

𝐷 = 𝑎𝑏𝑠(𝐾𝐸) ∙ 𝑃𝑙𝑒 ∙ (1 + 𝑠)

ahol
abs(): a zárójelben szereplő érték abszolút értéke,
s: változó paraméter, melynek értéke:
i. -0,25, ha R ≤ 0 és abs(KE) > K és p
̅̅̅̅
le < 0 és pxle > 0,
ii. 0,25, ha R ≤ 0 és abs(KE) > K és p
̅̅̅̅
̅̅̅̅
le ≥ 0, illetve ha R ≤ 0 és abs(KE) > K és p
le < 0
és pxle ≤ 0,
iii. különben 0.
(d) Abban az esetben, ha valamely mérlegkör kiegyenlítő energia mennyisége adott
elszámolási mérési időintervallumra zérus, akkor a kiegyenlítő elszámolási díja arra az
elszámolási mérési időintervallumra nulla.
(e) Az átviteli rendszerirányító a mérlegköri kiegyenlítő energia havi pénzügyi elszámolási
adatokat elszámolási mérési időintervallumonként a szerződött mérlegkörök
rendelkezésére bocsátja az V./1.2. (xii) pontja szerinti határidőig.
(f) Az átviteli rendszerirányító a mérlegköri kiegyenlítő energia előzetes elszámolási
egységárát és díját elszámolási mérési időintervallumonként a szerződött mérlegkörök
rendelkezésére bocsátja az M2.A. melléklet (g) pontja szerinti határidőig.”

IV./4.4.

Pénzügyi elszámolás a mérlegkör-felelősökkel

IV./4.4.1. A pénzügyi elszámolás folyamata
(a) Ha a mérlegkör-felelős által igénybe vett kiegyenlítő energia mennyisége adott elszámolási
mérési időintervallumban pozitív, akkor neki kötelezettsége keletkezik az átviteli
rendszerirányítóval szemben, és vele a felszabályozás elszámolási árán számol el az
átviteli rendszerirányító.
(b) Ha a mérlegkör-felelős által igénybe vett kiegyenlítő energia mennyisége adott elszámolási
mérési időintervallumban negatív, akkor neki a leszabályozás elszámolási árának
előjelétől függően kötelezettsége vagy követelése keletkezik az átviteli rendszerirányítóval
szemben, és vele a leszabályozás elszámolási árán számol el az átviteli rendszerirányító.
(c) Az elszámolandó összeg egy elszámolási mérési időintervallumra a mérlegkör-felelős által
igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének és az alkalmazandó elszámolási
egységárnak a szorzata a IV./4.3. „Kiegyenlítő energia elszámolási egységárának és
díjának meghatározása” pontban rögzítettek szerint..
(d) Az elszámolandó összeget az átviteli rendszerirányító a kiegyenlítő energia elszámolási
időszak minden elszámolási mérési intervallumára kiszámolja, összesíti és megállapítja az
egyenleget.
(e) Abban az esetben, ha az elszámolás alapján az átviteli rendszerirányítónak tartozása van:
i. az M2.B. melléklet (j) pont szerinti „Energia teljesítési értesítő” kiküldése határidőig az
átviteli rendszerirányító köteles kiállítani és elküldeni a mérlegkör-felelősnek a
teljesítési értesítőt;
ii. a mérlegkör-felelős a teljesítési értesítő alapján kiállítja a számlát, amelyet az átviteli
rendszerirányító leghamarabb az M2.B. melléklet (l) pontja szerinti „Energia ára
számla befogadása” határidőt követően fogad be
iii. a számla beérkezésétől számított 8 banki napon belül, de nem korábban, mint az M2.B.
melléklet (m) pontja szerinti „Energia ára számla megfizetése” határidőig az átviteli
rendszerirányító köteles a számlát kiegyenlíteni,
iv. a számla késése esetén az átviteli rendszerirányító csak a számla kézhezvételétől
számított 8 banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
(f) Abban az esetben, ha az elszámolás alapján az átviteli rendszerirányítónak követelése
van:
i. az M2.B. melléklet (k) pont szerinti „Energiaszámla kiküldése” határidőig az átviteli
rendszerirányító köteles a számlát kiállítani és elküldeni a mérlegkör-felelősnek.
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ii. a mérlegkör-felelős az M2.B. melléklet (n) pontja szerinti „Energiaszámla fizetési
határideje” határidőn belül köteles a számlát kiegyenlíteni
iii. a számla késése esetén a mérlegkör-felelős csak a számla kézhezvételétől számított
8 banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni.
(g) Elszámolási vita esetén a vitatott tételek rendezéséig fennálló követelések tekintetében az
átviteli rendszerirányító által meghatározott elszámolás a mérvadó.
IV./4.4.2. A reklamáció rendje
(a) A mérlegkör-felelős a teljesítési értesítő szerint jogosult számlát kiállítani.
(b) A mérlegkör-felelős a számla szerinti követelést köteles határidőre megfizetni.
(c) Amennyiben kifogásolja a számlán, vagy a teljesítési értesítőn szereplő elszámolást,
írásban, a kifogásolt tétel és a kifogás alapjának megnevezésével kezdeményezheti az
elszámolás módosítását. Az átviteli rendszerirányító a jogosnak ítélt kifogások alapján
módosítja az elszámolást. A számla kibocsátását követően módosított elszámolás miatt
szükséges korrekciós tételeket az átviteli rendszerirányító a következő elszámolási
ciklusra vonatkozó egyenleg meghatározásakor figyelembe veszi.
(d) Amennyiben az elszámolás egyeztetése során az átviteli rendszerirányító és a mérlegkörfelelős között a követelés iránya megfordul, és a korrekció összegét a felek jelentősnek
ítélik, a mérlegkör-felelős, illetve az átviteli rendszerirányító jogosult a másik fél
beleegyezésével hó közben a korrekciós tételeket tartalmazó számlát a kézhezvételtől
számított 8 banki nap határidővel kiállítani.
(e) Amennyiben egy reklamáció miatt más piaci szereplők elszámolásai is megváltoznak, az
átviteli rendszerirányító a módosult tételekről tájékoztatást küld az érintett piaci szereplők
részére, valamint a következő elszámolási időszak elszámolásában külön soron feltünteti
a módosult tételeket.
(f) Az átviteli rendszerirányító által kiállított számlával / teljesítési értesítővel kapcsolatos
reklamációk benyújtásának és kezelésének részletes szabályait az átviteli rendszerirányító
Üzletszabályzata tartalmazza.
IV./4.4.3. Pénzügyi teljesítési biztosíték
(a) A kiegyenlítő energia mérlegkörökkel történő elszámolása során az átviteli
rendszerirányító pénzügyi stabilitását az esetleges nemfizetésekkel szemben a mérlegkörfelelősök által nyújtott teljesítési biztosíték szavatolja.
(b) A teljesítési biztosítékkal kapcsolatos részletszabályok az Üzletszabályzatban találhatók.

IV./5.

A kiegyenlítő energia mérlegkörön belüli elszámolása

(a) A kiegyenlítő energia mérlegkörön belüli elszámolásának szabályait a mérlegkör-felelős
és a mérlegkörhöz tartozó piaci szereplők kereskedelmi szerződései határozzák meg.
(b) Az elszámolás elősegítése érdekében:
i. az átviteli rendszerirányító az M2.B. melléklet (q) pont szerinti „Mérlegkör vételezés
átviteli hálózatról információ megadása” határidőig elszámolási mérési
időintervallumok szerinti bontásban köteles az általa az átviteli hálózaton mért
elszámolási pontra vonatkozó betáplálási és vételezési adatokat elküldeni az
elszámolási pont mérlegkör-felelősének,
ii. az elosztó hálózati engedélyesek az Üzletszabályzatukban meghatározott
gyakorisággal, elszámolási mérési időintervallumok szerinti bontásban kötelesek az
általuk az elosztó hálózaton mért elszámolási pontra vonatkozó betáplálási és
vételezési adatokat elküldeni az elszámolási pont mérlegkör-felelősének.

IV./6.

KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozás elszámolása

(a) Az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozási energia
felszabályozás elszámolási díját az alábbi képlettel számítja:
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𝑯𝒂 𝑲𝑬𝑲Á𝑻 > 𝟎,

̅̅̅̅̅′
𝑫𝑲Á𝑻 = 𝑲𝑬𝑲Á𝑻 ∙ 𝒑
𝒇𝒆𝒍

ahol

𝑲𝑬𝐊Á𝐓 : a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozási energia mennyisége,

𝑫𝑲Á𝑻 : a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozás elszámolási díja,

̅̅̅̅̅′:
𝐩𝐟𝐞𝐥 számítása megegyezik ̅̅̅̅̅𝐩𝐟𝐞𝐥 lel a VET 13/A.§.-ban foglaltak figyelembevételével.

(b) Az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozási energia
leszabályozás elszámolási díját az alábbi képlettel számítja:
.

𝑯𝒂 𝑲𝑬𝑲Á𝑻 < 𝟎, 𝑫𝑲Á𝑻 = 𝒂𝒃𝒔(𝑲𝑬𝑲Á𝑻 ) ∙ ̅̅̅̅
𝒑𝒍𝒆 ′
ahol

̅̅̅̅′:
𝒑𝒍𝒆 számítása megegyezik ̅̅̅̅
𝒑𝒍𝒆 -vel a VET 13/A.§.-ban foglaltak figyelembevételével.
(c) Abban az esetben, ha a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozási energia mennyisége
adott elszámolási mérési időintervallumra zérus, akkor a kiegyenlítő szabályozás
elszámolási díja arra az elszámolási mérési időintervallumra nulla.
(d) A Befogadó jogosult a KÁT mérlegkör kiegyenlítő szabályozás díját a II./3.7.4. „KÁT és
Prémium pénzeszköz havi allokációja” allokált KÁT pénzeszköz meghatározásánál, illetve
a II./3.7.5. „KÁT pénzeszköz havi allokáció korrekciója” során figyelembe venni.

IV./6.1.

KÁT pénzügyi teljesítési biztosíték

(a) Az Átviteli Rendszerirányító a KÁT mérlegkör elszámolásának biztosítására teljesítési
biztosítékot kér a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettektől és a KÁT
termelőktől.
(b) A teljesítési biztosítékkal kapcsolatos részletszabályok az Átviteli Rendszerirányító
Üzletszabályzatában találhatóak.
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V.

A szabályzat adminisztratív rendelkezései

V./1.
V./1.1.

Adatszolgáltatás és tájékoztatás
Az átviteli rendszerirányító és a piaci szereplők közötti kommunikáció

(a) Az átviteli rendszerirányító meghatározza, az Üzletszabályzat, valamint az Üzemi
Szabályzat rögzíti az(oka)t a kommunikációs protokoll(oka)t, mely(ek) az átviteli
rendszerirányító és a piaci szereplők közötti elektronikus adatforgalomban érvényes(ek).
Az elektronikus adatforgalom az alábbi (a korábbi fejezetekben részletezett) folyamatokat
érinti:
i. menetrendek bejelentése, visszaigazolása, felszólítás menetrendadásra;
ii. napon belüli menetrend-módosítás igénylése, visszaigazolása;
iii. határmetszéki átviteli kapacitására vonatkozó ajánlatok eljuttatása az átviteli
rendszerirányítóhoz, az ajánlatok elfogadásáról/elutasításáról értesítés küldése az
ajánlattevőnek;
iv. megszerzett átviteli kapacitásjog visszavonásáról értesítés küldése az ajánlattevőnek;
v. szabályozási és tartalékpiacokra vonatkozó ajánlatok eljuttatása az átviteli
rendszerirányítóhoz, az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról értesítés küldése
az ajánlattevőnek;
vi. az átviteli rendszerirányító által naplózott rendelkezésre állási adatok eljuttatása a
szolgáltatásra szerződött piaci szereplőknek,
vii. napi rendelkezésre állás előzetes elszámolási alapadatok biztosítása egyeztetéshez;
viii. napi előzetes energia elszámolási alapadatok biztosítása egyeztetéshez;
ix. kiegyenlítő energia előzetes elszámolási alapadatok biztosítása egyeztetéshez;
x. kiegyenlítő energia előzetes elszámolási egységárak eljuttatása a mérlegkörfelelősökhöz tájékoztatási céllal;
xi. elosztó hálózati mérési adatok eljuttatása az átviteli rendszerirányítóhoz és a
mérlegkör-felelősökhöz;
xii. átviteli hálózati mérési adatok eljuttatása a mérlegkör-felelősökhöz;
xiii. kiegyenlítő energia elszámolási adatainak eljuttatása a mérlegkör-felelősökhöz;
xiv. értesítés a pénzügyi teljesítési biztosíték feltöltésének szükségességéről.

V./1.2.
Az átviteli rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a piaci
szereplők felé
(a) Az átviteli rendszerirányító köteles az alábbi információkat az alábbi gyakorisággal a piaci
szereplők számára hozzáférhetővé tenni, és a honlapján megjeleníteni:
i. Az átviteli rendszerirányító naponta előzetes tájékoztató adatot ad az előző nap mérési
adatairól mérlegkör bontásban minden mérlegkör-felelős számára a menetrendek
készítéséhez,
ii. A határmetszékeken a következő 12 hónapban rendelkezésre álló átviteli
kapacitásokra vonatkozó előrejelzéseit az Üzemi Szabályzat előírásainak
megfelelően,
iii. A határmetszékenkénti teljes és rendelkezésre álló átviteli kapacitást (TTC, ATC) az
M3. mellékletekben meghatározott módon és időpontban,
iv. A határmetszéki átviteli kapacitásaukcióra beérkezett ajánlatokat (szállítási irány,
mennyiség és ár bontásban) az ajánlattevő azonosítója nélkül, jelezve az elfogadást,
illetve elutasítást az M3. mellékletekben maghatározott módon és időpontban,
v. A határmetszéki átviteli kapacitásaukción kialakult elszámoló árat az M3.
mellékletekben maghatározott módon és időpontban;
vi. Az elfogadásra tervezett tartalékok mértékét legalább egy nappal a primer, a
szekunder, a tercier tartalékpiac ajánlati szakaszának lezárása előtt;
vii. A következő 1 hónapban tervezett üzemszünetekről, és minden napon a 100 MW-nál
nagyobb termelőegységek megelőző nap tervezett vagy nem tervezett
üzemszünetéről.
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viii. A tartalékpiacokra beérkezett ajánlatokat (mennyiség és ár bontásban) az ajánlattevő
azonosítója nélkül, jelezve az elfogadást, elutasítást, illetve a tercier szabályozásra
beérkezett ajánlatok közül az újra-teherelosztás során való igénybevételt egy
munkanappal az adott piac kiértékelése után, továbbá a piaci koncentrációt
megjelenítő mérőszámot, amelynek közzétételi határideje az M2.B. melléklet (k) pontja
szerinti „Energiaszámla kiküldése” határidő után két munkanappal.
ix. Rendszerszinten biztosított kiegyenlítő energia mennyiségét elszámolási mérési
időintervallumonkénti, irányonkénti és napi bontásban a kiegyenlítő energia
elszámolási időszakot követő 10. munkanapon az előző kiegyenlítő energia
elszámolási időszakra vonatkozóan.
x. A tartalékpiacokon igénybe vett energia mennyiségét és átlagárait elszámolási mérési
időintervallum szerinti bontásban a kiegyenlítő energia elszámolási időszakot követő
10. munkanapon az előző kiegyenlítő energia elszámolási időszakra vonatkozóan.
xi. A kiegyenlítő energia napi előzetes elszámolási egységárait (felszabályozási és
leszabályozási elszámolási egységár) elszámolási mérési időintervallumonként a
fizikai szállítás napját követő 4. munkanapon tájékoztató jelleggel.
xii. A kiegyenlítő energia elszámolási egységárait (felszabályozási és leszabályozási
elszámolási egységár) elszámolási mérési időintervallumonként a kiegyenlítő energia
elszámolási időszakot követő 10. munkanapon az előző kiegyenlítő energia
elszámolási időszakra vonatkozóan.

V./1.3.
Az átviteli rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé
(a) A jogszabályokban és az V./1.2. fejezetben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségeken kívül köteles tájékoztatást adni a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé a piaci szereplők minden olyan tevékenységéről, amelyek
hátrányosan érintik a rendszer biztonságát, a villamos-energia kereskedelmét vagy más
szereplőket.
(b) Az átviteli rendszerirányító az (a) pontban meghatározott tájékoztatást a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a szóban forgó esemény észlelését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles jelezni.
(c) Az átviteli rendszerirányító köteles tájékoztatást adni a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé, amennyiben az M3. mellékletekben leírt határmetszéki szabad
átviteli kapacitásallokálási szabályoktól eltérő megállapodást kíván kötni valamely
szomszédos rendszerirányítóval, és köteles folyamatosan tájékoztatni a Hivatalt a
tárgyalások menetéről.
(d) Az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételre vonatkozóan - mint a kötelező átvételi
rendszer működtetésére létrehozott mérlegkör-felelőse - a villamos energia kötelező
átvételének szabályairól és átvételi áráról rendelkező Korm. rendeletekben előírtak szerint
köteles tájékoztatni a Hivatalt.

V./2.
V./2.1.

Szabályzati bizottság
Általános szabályok

(a) A Szabályzat módosításának kezdeményezésére, esetenként egyes rendelkezések
végrehajtására vonatkozó állásfoglalás kialakítására Szabályzati Bizottságot kell
működtetni.
(b) (c) A Szabályzati Bizottság évente legalább egyszer köteles ülésezni.
(d) A Szabályzati Bizottság működésének szabályozására az átviteli rendszerirányító köteles
kidolgozni a Szabályzati Bizottság működési rendjét, amelyet a Szabályzati Bizottság hagy
jóvá. Az átviteli rendszerirányító köteles a honlapján közzétenni a Szabályzati Bizottság
érvényes működési rendjét.
(e) A Szabályzati Bizottság működési rendjében kell szabályozni:
i. a bizottság összehívásának szabályait,
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ii. a határozatképesség szabályait,
iii. a bizottságon belüli munkamegosztást.

V./2.2.

A Szabályzati Bizottság felépítése

(a) A Szabályzati Bizottság az érvényes működési engedéllyel rendelkező engedélyesek, a
nem engedélyköteles kiserőművek, a megújuló energiaforrásból villamos energiát
termelők és a felhasználók képviselőiből, mint szavazati jogú tagokból, és szavazati jog
nélküli tagként a Hivatal képviselőjéből áll. A Szabályzati Bizottság tagjainak száma: 13 fő.
(b) A Szabályzati Bizottság összetétele:
i. 2 fő az átviteli rendszerirányító képviseletében,
ii. 1 fő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal képviseletében
(tanácskozási joggal),
iii. 1 fő a szervezett villamosenergia-piac képviseletében,
iv. 1 fő az egyetemes szolgáltatók képviseletében
v. 1 fő az elosztó hálózati engedélyesek képviseletében,
vi. 1 fő a 799 MW és ezt meghaladó beépített teljesítményű erőművek képviseletében,
vii. 1 fő a 0,5 MW-os és ezt meghaladó, de 799 MW-nál kisebb beépített teljesítményű
erőművek képviseletében,
viii. 2 fő a villamosenergia-kereskedők képviseletében, akik nem vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás keretében végzik tevékenységüket.
ix. 1 fő a felhasználók képviseletében, a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti
szervezetei által jelölve,
x. 1 fő a 0,5 MW-t nem meghaladó beépített teljesítményű, nem engedélyköteles
kiserőművek üzemeltetői képviseletében,
xi. 1 fő a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelők képviseletében, a
reprezentatív érdekképviseleti szervezetek által jelölve.
(c) A Szabályzati Bizottságba történő delegálás a termelői engedélyesek, az egyetemes
szolgáltatók, az elosztó hálózati engedélyesek, a villamosenergia-kereskedők, a kiserőmű
üzemeltetők, a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelők és a felhasználók
részéről az engedélyesi, felhasználói vagy piaci szereplői csoport által szabadon történik.
(d) A Szabályzati Bizottság elnöke mindenkor az átviteli rendszerirányító egyik képviselője. A
Szabályzati Bizottság elnökét az átviteli rendszerirányító jelöli ki.
(e) A bizottságba jelölt tagok, illetve a jelöltállító érdekképviseleti szervezetek a képviselő
személyének megváltoztatását követő 15 napon belül az átviteli rendszerirányítónak
kötelesek bejelenteni a Szabályzati Bizottságba delegált új képviselőjük adatait.
(f) Az elnök gondoskodik a Szabályzati Bizottság üléseinek összehívásáról és ennek
közzétételéről. Az átviteli rendszerirányító a Szabályzati Bizottság ülésének időpontját az
ülést megelőzően legalább 5 munkanappal a honlapján közzéteszi.

V./2.3.

A Szabályzati Bizottság jogai és kötelezettségei

(a) A Szabályzati Bizottság feladata szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a
Szabályzat felülvizsgálata, és ha szükséges akkor módosításainak kidolgozása a változó
piaci feltételeknek való megfelelés érdekében.
(b) A Szabályzati Bizottság köteles a Szabályzat javasolt módosításait egyeztetni a képviselt
piaci szereplőkkel vagy szereplői csoportokkal.
(c) A Szabályzati Bizottság jogosult felkérni az átviteli rendszerirányítót, hogy a Szabályzat
módosítását kérelmezze a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál, amely
felkérés végrehajtásáért az átviteli rendszerirányító felelősséggel tartozik.

V./2.4.

Szabályzat rendelkezéseivel szemben való felszólamlás

(a) A Szabályzat rendelkezéseivel szemben való felszólamlásra az együttműködésben
résztvevő piaci szereplőknek a Szabályzati Bizottságon keresztül bármikor van
lehetősége.
(b) A felszólamlást a Szabályzati Bizottság köteles 30 napon belül kivizsgálni, és szükség
esetén a Szabályzat módosítását kezdeményezni.
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V./3.
V./3.1.

Engedélyesek üzletszabályzatának hatáskörébe utalt témakörök
Az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának hatáskörébe utalt
témakörök

(a) Az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában kell meghatározni:
i. az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek által összegyűjtött
hiteles, mérési, elszámolási adatok megőrzésének, a rendszerhasználók és a jogosult
piaci szereplők részére történő rendelkezésre bocsátásának szabályait,
ii. az elszámolási mérések elkészítésének és az elszámolási mérési adatok érintetteknek
történő továbbításának módját, gyakoriságát és határidejét,
iii. az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között kötött mérlegkör-szerződés
követelményeit, garanciális feltételeit, a szerződés felmondásának és a mérlegkör
megszűnésének eljárásrendjeit,
iv. a menetrend bejelentésének pontos formátumát, a benne alkalmazott kódokat és a
bejelentés konkrét módjait (kommunikációs csatornák használatát),
v. a tartalékpiac termékeket,
vi. a rendszerszintű szolgáltatásokhoz szükséges akkreditációk formai kialakítását, az
eljárás részleteit
vii. a kötelező átvételi rendszer működtetéséhez a KÁT mérlegkör tagokkal, a prémium
támogatási rendszer működtetetéséhez a Premizált termelőkkel és a iii. pontban
meghatározott szerződés részeként a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére
kötelezettekkel kötendő szerződések kialakítását.

V./3.2.

Az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatának hatáskörébe
utalt témakörök

(a) Az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatában kell előírni:
i. az elosztó hálózatra vonatkozó elszámolási mérések elkészítésének és az elszámolási
mérési adatok érintetteknek történő továbbításának módját, gyakoriságát és
határidejét,
ii. az elosztó hálózaton lévő elszámolási pontok mérlegkörhöz való tartozásának
kötelezettségét; az elosztó hálózaton lévő elszámolási pontok mérlegköri
nyilvántartásának szabályait.

V./4.
V./4.1.

Átmeneti intézkedések
Az átmeneti intézkedések célja, hatálya, és hatályon kívül helyezése

(a) Az átmeneti intézkedések célja a teljes piacnyitás zökkenőmentes megvalósításának
támogatása; a Szabályzat szerinti működésre átállás támogatása; a rendszer mindenkori
biztonságos üzemeltetésének és szabályozhatóságának biztosítása; illetve az UCTE
rendszerben való együttműködési feltételek betartása.
(b) Az átmeneti intézkedések fejezeteiben foglaltak hatályát az egyes fejezetek rögzítik.

V./4.2.

Az átmeneti intézkedések értelmezése

(a) Az átmeneti intézkedések fejezetei a szabályzat azonos című fejezeteit és alfejezeteit
egészítik ki vagy helyettesítik teljes mértékben.
(b) Ha az átmeneti intézkedések fejezet külön nem írja le, akkor a hivatkozott fejezet és annak
minden alfejezete helyett az átmeneti intézkedés vonatkozó fejezete lép érvénybe.
(c) Minden más esetben az átmeneti intézkedés adott fejezetében leírtak szerint kell a
hivatkozott fejezetet alkalmazni.
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Mellékletetek jegyzéke
M1.

A menetrendkezelés és a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás napi időzítése

M2.A.

Az átviteli rendszerirányítóval történő elszámolási adatok egyeztetésének
rendje

M2.B.

Az átviteli rendszerirányítóval történő elszámolások rendje

M2.C.

A Mérlegköri elszámolási pont mérlegkör váltás részletszabályai

M2.D.

Az Elszámolási Mérési Adatok továbbítása

M3.A.1.

Határidős Övezetközi Kapacitásfelosztás Szabályai az EMS AD Beograd
(“EMS”) és a MAVIR ZRt. (“MAVIR”) Ajánlattételi Övezeteire vonatkozóan
2018-ra

M3.A.2.

Ukrán -Magyar határmetszéki szabad átviteli kapacitások allokálásának
részletes szabályai (Havi Aukciós Szabályok)

M3.B.1.

Napi Explicit Kapacitásfelosztás Szabályai az AT-CZ, AT-HU, HR-HU, HR-SI,
CZ-DE, CZ-PL, PL-SK és a PL-DE Ajánlati Övezeti Határokra

M3.B.2.

Az EMS AD Beograd („EMS”) és a MAVIR ZRt. („MAVIR”) Ajánlattételi
Övezetek közötti Átviteli Kapacitás kiosztásának Napi Aukciós Szabályai a
2018. évre

M3.B.3.

A NEK „UKRENERGO” („UKRENERGO”) és a MAVIR ZRt. ("MAVIR")
szabályozási területei közti nemzetközi összeköttetések magyar oldala
szabad átviteli kapacitásai kiosztásának szabályai ("Napi Aukciós
Szabályok")

M3.C.1.

Az implicit határkereszetző szabad átviteli kapacitásaukció szabad átviteli
kapacitásaukció szabályai a MAVIR-nál a MAVIR – SEPS, illetve a MAVIR –
TRANSELECTRICA metszéken

M3.C.1.1. Napi Árnyékaukciós Szabályok - A Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. (“SEPS, a.s.”) és a MAVIR ZRt. ("MAVIR") szabályozási területei
közti nemzetközi összeköttetések szabad átviteli kapacitásai kiosztásának
szabályai
M3.C.1.2. Napi Árnyékaukciós Szabályok - A Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica S.A. (“TEL.”) és a MAVIR ZRt. ("MAVIR")
szabályozási területei közti nemzetközi összeköttetések szabad átviteli
kapacitásai kiosztásának szabályai
M3.D.1.

Napon belüli kapacitás-allokációs és menetrendezési eljárás - Kereskedői
kézikönyv

M3.D.2.

Napon belüli Kapacitásfelosztás Szabályai a MAVIR ZRt. és a CNTEE
TRANSELECTRICA SA szabályozási területei közti határmetszéken
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M3.D.3.

Az EMS AD Beograd („EMS”) és a MAVIR ZRt. („MAVIR”) ajánlattételi
övezetek közötti Intraday Átviteli Kapacitás kiosztásának Szabályai a 2018.
évre

M3.D.4.

Az övezetközi napon belüli kapacitás felosztásának szabályai a Horvát
Átvitelirendszer-üzemeltető Rt. (HOPS) és a MAVIR ZRt. (MAVIR) ajánlattételi
övezeteinek határán

M4.

Mérlegkör-felelősi nyilatkozat az átvételi rendszerirányítási engedélyes
részére a termelői saját felhasználásról.
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Változásregiszter
Hatályba lépés
Határozat/ dátum
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
862/2017 (kelt:2017. február 15.)
3632/2017 (kelt:2017.május 23.)
3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
1

Fejezet
I./2.1.A
I./2.14.A
I./2.15.D
I./2.15.E, F, G,
I./2.17.
I./2.18.
I./2.21.
I./2.22.
I./2.28.
I./2.31.A
I./2.37. A, B, C
I./2.60.
I./2.62.A.
II./3.7.
II./3.7.1.
II./3.7.2.
II./3.7.3.
II./3.7.3.A
II./3.7.4.
II./3.7.5.
II./3.7.5.A
II./3.7.6.
II./4.1.4.2. (a) viii.
II./4.1.5.1.
II./4.1.5.2.
II./4.2.1.
III./1.
III./4.3.4. (j)
III./4.3.5. (a), (b) és (c)
III./4.4.3. (a) i
IV./1.2. (d)
IV./1.4.1. (j)
IV./1.4.2.
IV./1.4.6. (c)
IV./3.1.(a)
IV./3.2.2. (c)
IV./6. (d)
IV./6.1.
V./3.1. (a) vii.
II./3.7.1.
II./3.7.2. (g) i.
II./3.7.6. (a)
II./3.7.6. (d)
II./3.7.6. (e)
II./3.7.6. (f)

Törlés, Beszúrás, Átszámozás, Egyéb módosítás
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A módosítás jellege1, indoka,
lényege
beszúrás
beszúrás
törlés
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
beszúrás
beszúrás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
beszúrás
módosítás
módosítás
beszúrás
beszúrás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
beszúrás
beszúrás
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3862/2017 (kelt: 2017. június 30.)
3994/2017 (kelt: 2017. július 17.)
3994/2017 (kelt: 2017. július 17.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)

II./3.7.6. (g)
M3.A.3.
M3.B.3.
III./4.3.3
I./2.11.
I./2.12.
I./2.44.B.
I./2.44.C.
I./2.47.
III./2.
I./2.
KSZ teljes szövege

4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
4877/2017 (kelt: 2017. október 4.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5259/2017 (kelt: 2017. november 2.)
5608/2017 (kelt: 2017.december
13.
5608/2017 (kelt: 2017.december
13.
5608/2017 (kelt: 2017.december
13.
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)
1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)

M2.A.(a) – (c)
I./2.8.
I./2.9.
I./2.22.
I./2.23.
I./2.47.
I./2.53.
III./4.2.3.
III./4.2.4.
III./4.2.4.1.
III./4.2.4.2.
III./4.3.3.
III./4.3.4.
M2.A.
I./2.77.
III./5.1.
III./5.1.1.
III./5.1.3.
M3.A.1.
M3.A.2.
M3.B.1.
M3.B.2.
M3.B.3.
M3.D.2.
M3.D.3.
III./4.2.3. (m)

beszúrás
módosítás
módosítás
módosítás
törlés
törlés
beszúrás
beszúrás
törlés
módosítás
újraszámozás
fogalomhasználat
módosításainak átvezetése
módosítás
beszúrás
beszúrás
beszúrás
beszúrás
beszúrás
beszúrás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
beszúrás

M3.B.1.

módosítás

III./4.2.4.

módosítás

I./2.42.
II./3.6.(d)
II./3.7.2.(k)
II./3.7.3.(c)
III./4.4.1. (f)
III./4.4.2.(g)
III./5.2.1. (f)
III./5.2.2.(g)
III./5.2.3. (c)

módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
módosítás
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1167/2018 (kelt: 2018. február 26.)

M.3.D.4. melléklet

99/99

beszúrás

