Elektronikusan hitelesített dokumentum

Ügyiratszám:

VAO/47-2/2022.

HATÁROZAT SZÁMA: H 2359/2022.

Tárgy: A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak
megállapítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
1.

A Hivatal kötelezi a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1031 Budapest,
Anikó u. 4.) mint villamos energia átviteli rendszerirányítói engedélyest (a
továbbiakban: MAVIR), hogy
a) a jelen határozat (a továbbiakban: Határozat) A. mellékletében megállapított
átviteli díjakat alkalmazza,
b) a Határozat C. mellékletének 1. pontjában megállapított kiegyenlítő befizetési
pénzeszközből származó összeget a C. melléklet 2. pontja szerinti
arányoknak megfelelelően ossza meg a villamos energia elosztói
engedélyesek között
a 2022. július 1. – 2022. december 31. időszakra vonatkozóan.

2.

A Hivatal kötelezi
 az MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaságot (6724
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.; a továbbiakban: Démász (NKM)),
 az ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132
Budapest, Váci út 72-74.; a továbbiakban: ELMŰ),
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 az MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaságot (3525
Miskolc, Dózsa György u 13.; a továbbiakban: Émász),
 az
E.ON
Dél-dunántúli
Áramhálózati
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot (7626 Pécs, Búza tér 8/A.; a továbbiakban: EDE),
 az
E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot (9027 Győr, Kandó Kálmán u 11-13.; a továbbiakban:
EED),
 az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(4024 Debrecen, Kossuth u. 41.; a továbbiakban: TITÁSZ (ETI)),
mint villamos energia elosztói engedélyeseket (a továbbiakban együtt:
Elosztók), hogy a Határozat B. mellékletében megállapított átviteli díjat
alkalmazzák a 2022. július 1. - 2022. december 31. időszakra vonatkozóan.
3.

A Határozat A-C. mellékletei a Határozat rendelkező részének elválaszthatatlan
részét képezik.

4.

A Határozat A. és B. mellékleteiben megállapított átviteli díjak (a továbbiakban
együtt: a Határozatban megállapított díjak) legmagasabb hatósági árnak
minősülnek a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
VET) 141. § (1) bekezdése és (6) bekezdése alapján.

5.

A Hivatal kötelezi a MAVIR-t és az Elosztókat (a továbbiakban együtt:
Engedélyesek) a hatósági árakra vonatkozó, a VET 141. § (6)-(8) bekezdése
szerinti kötelezettségeik betartására.

6.

A Hivatal kötelezi az Engedélyeseket az adatszolgáltatásokra és a
nyilvántartásokra vonatkozó, a VET 141. § (11) bekezdés szerinti
kötelezettségek betartására, így az Engedélyesek kötelesek
„a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal
számára hozzáférhetővé tenni,
b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és
hatósági árelőkészítő tevékenységhez szükséges,
c) a költség- és árbevétel-struktúra átláthatóságát nyilvántartási és
elszámolási rendszerükben biztosítani.”

7.

A Hivatal kötelezi az Engedélyeseket a VET 143. § (9) bekezdése, továbbá az
elosztókat a VET 146. § (6) bekezdése szerinti közzétételi előírások betartására.

8.

A Hivatal felhívja az Engedélyesek figyelmét, hogy a Határozatban megállapított
díjakkal kapcsolatos kötelezettségeik betartását a Hivatal a VET 141. § (9)
bekezdése szerinti árfelügyeleti és 159. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti
általános ellenőrzési jogkörében ellenőrzi, és azok megsértése esetén a VET
141. § (12) bekezdésében foglaltak szerint határozattal
„a) megtiltja a jogszabályt sértő ár, illetve díj további alkalmazását és kötelezi
az engedélyest a jogszerű ellenérték alkalmazására,
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b) kötelezi az engedélyest a 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések
megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyidőszaki
átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő
visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az
engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az
engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő
visszatérítésére, és
c) a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.”
A Hivatal a Határozat rendelkezéseinek megsértése esetén a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény és a VET 96. § (1)
bekezdése szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.
Az eljárás során eljárási költség nem került megállapításra, mivel az eljárás hivatalból
indult.
A Határozat ellen közigazgatási per indítható a Határozat közlésétől (átvételétől)
számított 15 (tizenöt) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek
címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az
elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő
helyen érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51aae40fea393b
A közigazgatási perben halasztó hatály elrendelésének nincs helye.
A bíróság a perben soron kívül, de legkésőbb a kereseti kérelem benyújtását követő 6
hónapon belül dönt. A bíróság a Hivatal Határozatát nem változtathatja meg, illetve a
Határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.
Ha a bíróság a Határozatot a közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi,
akkor – a VET 168/A. § (4) bekezdésének megfelelően – az új közigazgatási eljárást
lezáró határozat meghozataláig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően
alkalmazott díjakat kell alkalmazni.
A perben kötelező a jogi képviselet. A bíróság a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el,
tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási perben eljáró bíróság a
jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon
kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon
kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi. A közigazgatási
per illetéke 30.000 Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesül az eljárást
kezdeményező fél.
A Hivatal intézkedik a véglegessé vált Határozatnak a Hivatal honlapján történő
közzétételéről.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
1. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény –
2020. november 28. napi hatálybalépéssel – jelentős mértékben módosította a VET
árszabályozási rendelkezéseit. A fenti módosítások értelmében a Hivatalnak a
rendszerhasználati díjak mértékét – rendelet helyett – határozatban kell
megállapítania.
2. A VET hatályos rendelkezéseinek értelmezésében új helyzetet teremtett, hogy
2021. november 15-én kihirdetésre került és 2021. november 16-án hatályba lépett
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: KR1.), mely jelen eljárás indításakor irányadóként szolgált. Ezt a
rendeletet az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása
céljából
kihirdetett
veszélyhelyzet
során
kiadott
kormányrendeletek
hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.)
Korm. rendelet a 2022. május 31-én hatályos szöveggel – annak 3. §-a kivételével
– 2022. június 1. napján ismételten hatályba léptette.
2022. június 15-én kihirdetésre került – és a 3. §-a kivételével – és hatályba is lépett
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: KR2.), mely által a KR1. hatályát vesztette.
A fent hivatkozott rendeletek szerinti jogszabályhelyek a 3. pont megfelelő
alpontjaiban külön is megjelölésre kerülnek.
3. A hatályos VET a rendszerhasználati díjak vonatkozásában (többek között) a
következőképpen szabályoz:
a)

A 3. § 22. pontja alapján hálózati engedélyes a MAVIR, mint átviteli
rendszerirányítói engedélyes és az elosztók.

b)

A 141. § (1) és (4) bekezdései alapján a rendszerhasználati díjak hatósági
árak, amelyek megállapítása hivatalból történik.

c)

A 141. § (2) bekezdése szerint:
„A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár
kiszámítására vonatkozó előírásokkal.”

d)

A 141. § (10) bekezdése szerint:
„A 142. § (1) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjak (…) szabályozása
árszabályozási ciklusok keretében történik.”
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A 142. § (1) bekezdése szerint:
„A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók
a) átviteli díjat,
b) elosztási díjat és
c) közvilágítási elosztási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) fizetnek.”

f)

A 142. § (3) bekezdése alapján a rendszerhasználati díjak mértéke és
alkalmazásuk feltételei országosan egységesek.

g)

A 142. § (6) bekezdése szerint:
„Annak érdekében, hogy az elosztók az elosztási díjból és a közvilágítási
elosztási díjból származó árbevételből az indokolt költségeik arányában
részesedjenek, az elosztók közötti kiegyenlítő fizetést (a továbbiakban:
kiegyenlítő fizetés) lehetővé tevő, átlátható, a rendszerhasználati díjakhoz
kapcsolódó elszámolási rendszert kell működtetni.”

h)

A 143. § (1) bekezdése szerint:
„A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül
évenkénti ármegállapítással történik.”
A KR1. 1. § (1) bekezdése szerint:
„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően
az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti
árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022.
július 1-je. A díjmegállapítás során a 2022. január 1. és június 30. közötti
időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen és az ezt
követő ármegállapítások során figyelembe kell venni.”
A KR2. 1. § (1) bekezdése szerint:
„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően
az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti
árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja
a) az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a
díjmegállapítás során a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak
(3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás
során figyelembe kell venni,
b) az elosztási díjra és a közvilágítási elosztási díjra vonatkozóan 2023.
január 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és 2022.
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december 31. közötti időszak (4) bekezdés szerinti, korábbival azonos
árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni.”
A KR2. 1. § (3)-(4) bekezdései szerint:
„(3) A 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban a 2021.
december 31-én hatályos átviteli díj alkalmazandó.
(4) A 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a 2021.
december 31-én hatályos elosztási díj és közvilágítási elosztási díj
alkalmazandó.”
A Hivatal a Határozat rendelkező részének 1-2. pontjait a KR2. fenti
rendelkezései szerint fogalmazta meg.
i)

A 143. § (5) bekezdése szerint:
„A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel a (2) bekezdés
szerinti rendeletre és a módszertani útmutatókra – határozatban állapítja
meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a
rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor
felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataiknak az eljárás megindításától
számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A
Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak
alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”
A KR1. 1. § (2) bekezdése szerint:
„A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása
során a Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően határozatát a
honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 15 nappal
közzéteszi.”
A KR2. 1. § (2) bekezdése szerint:
„A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása
során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Vet. 143. §
(5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak
alkalmazhatósága előtt legalább 10 nappal hozza meg, és teszi közzé a
honlapján.”
Ez utóbbi rendelkezés indokolja a Határozat kiadásának dátumát.

j)

A 143. § (6) bekezdése szerint:
„A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés
mértékét a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában állapítja meg.”

k)

A 143. § (9) bekezdése szerint:
„A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat és
alkalmazásának feltételeit legkésőbb a rendszerhasználati
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alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán teszi
közzé.”
l)

A 168/A. § (1) bekezdése szerint:
„A rendszerhasználati díjak (…) megállapítására irányuló eljárásokban
közvetlenül érintett kizárólag az érintett hálózati engedélyes.”

m) A 178/T. § (4) bekezdésének d) pontja szerint a jelenlegi árszabályozási

cikluson belül az „(…) évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. január
1-je”.
A KR1. 1. § (1) bekezdése szerint:

„(…) évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. július 1-je.”
A KR2. 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerint:
„az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás
során a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés
szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe
kell venni,”.
Ez indokolja, hogy miért nem adta ki a Hivatal 2022. január 1. előtt 45 nappal
a 2022. évre vonatkozó rendszerhasználati díjakat tartalmazó határozatát.
4. A rendszerhasználati díjak megállapítása során a Hivatal – a VET, a KR1. és a
KR2. mellett – különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit vette
figyelembe:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.),
b) a

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: VET Vhr.),

c) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön

díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási
ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH
rendelet (a továbbiakban: Keretrendelet),
d) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön

díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a
továbbiakban: Áralkalmazási rendelet).
5. A fenti jogszabályokon túl a Hivatal
a) az általa 2021. február 12-én kiadott H 440 /2021. számú, „A 2021. április

1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a
villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
díjainak megállapítása” tárgyú határozatára (a továbbiakban: Ciklusindító
határozat), és
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b) a VET 143. § (3) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatónak (a

továbbiakban: Útmutató) a Hivatal honlapján elérhető aktuális változatára 1
figyelemmel állapította meg a Határozat szerinti rendszerhasználati díjakat.
A fentiekben hivatkozott két dokumentum a Hivatal honlapján elérhető.
6. Mivel az Útmutató alapvetően azzal a feltételezéssel készült, hogy az
árszabályozási cikluson belül a rendszerhasználati díjak évente egyszer, januári
1-jei hatállyal változnak, ezért a KR1. és KR2. által megváltoztatott egyedi (nem
ismétlődő, rendkívüli) helyzetre – miszerint 2022. január 1. helyett július 1-jei
hatállyal változnak a rendszerhasználati díjak – nem tartalmazott (nem is
tartalmazhatott) konkrét módszertani szabályokat. Ugyanakkor a Hivatal –
figyelemmel a KR1. 1. § (1) bekezdésében leírtakra is – úgy ítélte meg, hogy ennek
kapcsán nem szükséges az Útmutató (illetve az abban tükröződő, rendszeresen
alkalmazandó szabályrendszer) egyedi formális módosítása. A Határozat szerinti
díjmegállapítást, illetve annak indokolását – a KR2. 1. § (1) bekezdésének a)
pontjának megfelelően az átviteli díj vonatkozásában – a Hivatal úgy állította
össze, hogy az az Útmutatóban megfogalmazott céloknak és alapvető
megközelítéseknek feleljen meg.
Az átviteli díjak tekintetében a Hivatal alapvetően a következő séma szerint
végezte a számításokat:
a) Első lépésben a Hivatal (a VET hatályos szövegét, a KR 1. elsődleges
célját és szövegét, valamint az Útmutatóban megfogalmazott szabályozási
rendszer belső logikáját maximálisan figyelembe véve, alapvetően a 2021.
novemberben ismert információkra támaszkodva) meghatározta a 2022.
évi indokolt költségeknek a 2022. évi tarifaszámításhoz tartozó
mértékét. Ez néhány esetben (pl. „az ármegállapítást megelőzően kiadott
legfrissebb” előrejelzések esetében) azt jelentette, hogy az Útmutatóban
leírtakat a Hivatal nem „betű szerint” értelmezte, hanem azt tekintette
kiindulási alapnak, hogy a KR1. és KR2. hiányában hogyan kellett volna
megállapítani (2021. november 16-ig) a 2022. évi átviteli díjakat.
b) Második lépésben a Hivatal számszerűsítette a 2022. évi átviteli díjak
megállapításának féléves „csúszása” miatt bekövetkező (a KR1.-ben,
illetve KR2.-ben megfogalmazott) 2022. első félévi bevételkiesést. Mivel
ezt úgy lehet a legpontosabban meghatározni, ha a kapcsolódó számítást
ugyanazon mennyiségek bázisán végezzük el, mint ami alapján a
módosított díjat is ki kell számolni, ezért a Hivatal először vette
 az a) pont szerinti 2022. évi indokolt költségeknek és
 a 2022. 1. félévben hatályos (a Ciklusindító határozat szerinti)
díjak és a(z) – Útmutató szerint a 2022. évi díjszámítás alapjául

1

http://www.mekh.hu/download/f/a5/11000/MU_2_masodik_modositott_honlapra.pdf
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szolgáló – 2020. évi tény mennyiségek szorzatösszegének
a különbségét, majd – elsősorban az áttekinthetőség javítása érdekében
(és minden szempontból jobban indokolható megosztási mód hiányában)
a költségek és a mennyiségek szempontjából egyformának tekintve a két
félévet – a fenti különbség felét tekintette a 2022. első félévi
bevételkiesésnek. Ily módon vált kiszűrhetővé a 2019. és 2020. évi
mennyiségek különbözőségének a torzító hatása. (A Ciklusindító
határozat szerinti díjak számítása a 2019. évi mennyiségek alapján történt,
a 2022. évi díjak számításához a 2020. évi mennyiségeket kell használni.)
c) Harmadik lépésben a Hivatal a KR2. 1. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján a b) pont szerinti különbözetet teljes egészében 2022. második
félévre vonatkoztatva veszi figyelembe.
d) Mivel az Útmutató szerinti módszertan éves szintű költségeken és
mennyiségeken alapul, a Hivatal a jelen határozat szerinti díjmegállapítást
is ilyen módon végezte. Ennek tartalmilag az felel meg, ha technikailag (az
„éves szintre” hozás szellemében) a c) pont szerinti (2022. második félévre
vonatkoztatott) különbözet kétszerese jelenik meg „pótlólagos
korrekcióként” (a 2022. évi indokolt költségtömegen felül). Az így
meghatározott korrigált – technikailag éves szintű – költségtömeg (a 2020.
évi tény mennyiségekkel együtt) képezi a 2022. második félévi díjak
konkrét számításának alapját.
A Hivatal megítélése szerint a fenti számítási mód a 2022. év egészét tekintve (a
két félév áraiból adódó éves szintű árbevételek egyszerű átlagolását alapul véve)
elfogadható biztonságot jelent abban a tekintetben, hogy a 2022. évi indokolt
költségek olyan mértékű fedezetet kapjanak, mintha az ármegállapítás 2022.
január 1-jei hatállyal történt volna.
Elosztási díjakat (és közvilágítási elosztási díjat) a Hivatal – tekintettel a KR2.
1. § (1) bekezdés b) pontjára – jelen határozatban nem állapított meg.
7. A Hivatal a 2022. január 1-jétől alkalmazandó rendszerhasználati díjak
megállapítása érdekében 2021. szeptember 2. napjával, VAO-62-1/2021.
iktatószámú végzéssel, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárást (a
továbbiakban: Korábbi eljárás). A Hivatal a Korábbi eljárást az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47.
§ (1) bekezdésének c) pontja, valamint a KR1. 1. és 4. §-a alapján megszüntetette.
8. A 2022. július 1-jétől alkalmazandó rendszerhasználati díjak megállapítása
érdekében a Hivatal 2022. április 1. napjával, VAO/23-2/2022 iktatószámú
végzésével, hivatalból indított közigazgatási eljárást (a továbbiakban: Jelen
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eljárás).
9. A Korábbi eljárás eljárásindító végzésében a Hivatal nyilatkozattételre is felhívta
az Engedélyeseket az Ákr. 27. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett adatok
vonatkozásában.
A felhívásra a MAVIR 2021. október 1-jén kelt nyilatkozatában adta meg válaszát.
A Hivatal a MAVIR által védettként megjelölt adatokat (információkat), valamint
azokat az adatokat, amelyekből nyilvános adatok és/vagy számtani műveletek
segítségével e védettként megjelölt adatok egyértelműen visszaszámolhatók,
védett adatnak tekintette és a részletes indokolásban – fekete háttér
alkalmazásával – harmadik személyek számára azonosíthatatlanná tette. A
Hivatal – a VET 142. § (4) bekezdése szerinti átláthatóság és nyilvánosság
követelményének megfelelve – az elismert indokolt költségtömeg esetében nem
alkalmazott fekete hátteret.
A Korábbi eljárásban a fentieken túl a MAVIR-tól nem érkezett egyéb ügyféli
nyilatkozat.
10. A Jelen eljárás eljárásindító végzésében a Hivatal nyilatkozattételre is felhívta az
Engedélyeseket az Ákr. 27. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett adatok
vonatkozásában.
A felhívásra a MAVIR az alábbiak szerint adta meg válaszát 2022. április 22-én
kelt nyilatkozatában.
A Hivatal a MAVIR által védettként megjelölt adatokat (információkat), valamint
azokat az adatokat, amelyekből nyilvános adatok és/vagy számtani műveletek
segítségével e védettként megjelölt adatok egyértelműen visszaszámolhatók,
védett adatnak tekintette és a részletes indokolásban – fekete háttér
alkalmazásával – harmadik személyek számára azonosíthatatlanná tette. A
Hivatal – a VET 142. § (4) bekezdése szerinti átláthatóság és nyilvánosság
követelményének megfelelve – az elismert indokolt költségtömeg esetében nem
alkalmazott fekete hátteret.
Jelen eljárásban a fentieken túl az Engedélyesektől nem érkezett egyéb ügyféli
nyilatkozat.
11. A Hivatal a rendszerhasználati díjak meghatározása során a VET előírásai, illetve
a KR2. szerint járt el a költségek elismerése tekintetében.
Így a VET 178/SZ. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A távhőszolgáltatás
versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a
közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt:
Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után
fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett e törvény
szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra.”
12. A Hivatal az Útmutatóban leírtaknak megfelelően végezte el az átviteli díjakhoz
tartozó 2022. évi elismert költségtömeg meghatározását, amelynek számszaki
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alapjait a Hivatal 2021. július 7-én kiküldött „Adatszolgáltatás kérése” tárgyú
leveleire a MAVIR által megküldött adatok és információk, valamint pótlólagos
(külön kérésre vagy anélkül érkezett) adatszolgáltatások képezték, az alábbiak
szerint:
o a GIG-9-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. július 16. keltezésű,
„Adatszolgáltatás a 2022. évi rendszerhasználati díjak megállapításához”
tárgyú levél (a továbbiakban: MAVIR első levele),
o a TKO-11-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. augusztus 9. keltezésű,
„Kiegészítés a 2022. évi rendszerhasználati díjak megállapításához
megküldött adatszolgálatáshoz” tárgyú levél (a továbbiakban: MAVIR
második levele),
o a TKO-15-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. október 15. keltezésű,
„Adatszolgáltatás frissítés a 2022. évi rendszerhasználati díjak
megállapításához” tárgyú levél (a továbbiakban: MAVIR harmadik levele),
o a
2021.
augusztus
27-én
9:49-kor
küldött,
level_adatszolgáltatás_20210809.pdf” tárgyú elektronikus
továbbiakban: MAVIR első elektronikus levele),

„MEKH
levél (a

o a 2021. augusztus 31-én 11:20-kor küldött, „MAVIR-nak újabb tisztázó
kérdés (CSD-bevétel)” tárgyú elektronikus levél (a továbbiakban: MAVIR
második elektronikus levele),
o a 2021. október 27-én 11:15-kor küldött, „MAVIR ÁHV KE adat frissítés”
tárgyú elektronikus levél (a továbbiakban: MAVIR harmadik elektronikus
levele).
13. Mivel a Ciklusindító határozat kiadását közvetlenül megelőzően, illetve azt
követően is történt névváltozás egyes elosztók esetében, ezért a Hivatal jelen
határozatban az áttekinthetőség javítása érdekében



a Démász neve mellett a(z) (korábbi) NKM nevet,
a TITÁSZ neve mellett a(z) (korábbi) ETI nevet

is feltüntette (zárójelben).
14. A Hivatal a számításokat általában a használt adatforrásokban szereplő adatok
pontosságának megfelelően végezte, ugyanakkor az áttekinthetőség javítása
érdekében jelen határozatban számos helyen a kerekített értékek kerültek
feltüntetésre.

11 / 35

Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozatszám: H 2359/2022

A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos
energia rendszerhasználati díjak
megállapítása

Elosztók

Részletes indokolás
a rendelkező rész 1. a) és 2. pontjához (az A. és B. mellékletek szerinti díjakhoz)
I.

Az átviteli rendszerirányító átviteli díjjal fedezendő költségtömegének
meghatározása
Az e fejezeten belüli
o I.1. – I.11. pontok az Általános indokolás 6. a) pontjában,
o I.12. – I.14. pontok az Általános indokolás 6. b) – 6. d) pontjaiban
foglaltaknak feleltethetők meg.

I.1.

Működési költségek
Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának harmadik bekezdése szerint:
„Az indexálás alapját a működési költség tárgyévet megelőző évre elismert
(figyelembe vett) összege képezi.”
A MAVIR 2021-re elismert indokolt működési költségtömege – a Ciklusindító
határozat 22. táblázata szerint – 24 618,7 MFt volt.

I.1.1.

Inflációs index (kompozit árindex)
Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának első bekezdése szerint:
„A Hivatal a tárgyévi indokolt működési költségek megállapításához
kiindulásként az MNB által az ármegállapítást megelőzően kiadott legfrissebb,
a tárgyévi fogyasztói árindexre (inflációra, a továbbiakban: CPI) és a
versenyszféra bruttó átlagkereset (a továbbiakban: VBÁ) változására vonatkozó
előrejelzéséből kompozit árindexet (KI) képez.”
Az Általános indokolás 6. pontjának (különösen az a) alpontnak) megfelelően
a Hivatal a fogyasztói árindexre és a versenyszféra bruttó átlagkeresetére
vonatkozó előrejelzéseket (sávhatárokkal megadott előrejelzés esetén a
sávközép értékeket) az MNB 2021. szeptemberi Inflációs jelentése2 alapján, a
következő táblázat szerinti értékekkel vette figyelembe.
1. táblázat: MNB előrejelzése a 2022. évre
Fogyasztói árindex (CPI)

Versenyszféra bruttó átlagkereset
index (VBÁ)

3,6 %

7,9 %

2

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021szeptember
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A Hivatal a kompozit árindex kialakításakor a Versenyszféra bruttó
átlagkereset indexet a személyi jellegű ráfordítások működési költségeken
belüli arányának megfelelően vette figyelembe.
Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának második bekezdése szerint:
„A kompozit árindex kiszámításához használt súlytényezők megegyeznek az
induló árak megállapítását megelőző költség-felülvizsgálat során használt
súlytényezőkkel.”
Ennek alapján a Hivatal – a Ciklusindító határozat 19. táblázatában
foglaltaknak megfelelően – a Fogyasztói árindexet 57 %-os, a Versenyszféra
bruttó átlagkereset indexet 43 %-os relatív súllyal vette figyelembe a kompozit
árindex számítása során.
A 2022. évre történő felindexáláshoz alkalmazandó – elvárt
hatékonyságjavulási korrekció nélküli – kompozit árindex mértéke:
(0,57 × 3,6 % + 0,43 × 7,9 % =) 5,45 %.
I.1.2.

Működési hatékonyságjavulásra ösztönzés
A Hivatal az indexáláshoz felhasznált kompozit árindex meghatározása során
– az Útmutató III. fejezet 1. B) pontjának megfelelően – évi 1,5 %-os
hatékonyságjavulási korrekciót is alkalmazott, amellyel ösztönözni kívánja az
engedélyes
társaságokat
a
működési
költségekkel
kapcsolatos
hatékonyságnövelő megoldások folyamatos keresésére.
A fentiek alapján meghatározott kompozit árindex értékét a következő táblázat
tartalmazza.
A 2022. évre történő felindexáláshoz alkalmazandó – elvárt
hatékonyságjavulási korrekció utáni – kompozit árindex mértéke:
(5,45 % - 1,5 % =) 3,95 %.

I.1.3.

Inflációs előrejelzés kockázatának kezelése
Az Útmutató III. fejezetének 1. C) pontja szerint:
„A Hivatal a tárgyévet megelőző 2. évre közzétett KSH (CPI) és MNB (VBÁ)
tény indexek ismeretében megvizsgálja, hogy az azokból képzett – az A)
pontban jelzett – kompozit árindex mennyivel tér el a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó ármegállapítás során figyelembe vett (a tárgyévet megelőző 2. évre
vonatkozó, előrejelzésen alapuló) kompozit árindextől. Amennyiben az eltérés
0,5 százalékpontnál nagyobb, akkor az eltérés mértékével (KI_K) a Hivatal a
soron következő évre számított kompozit árindexet módosítja.”
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2. táblázat: 2020. évre vonatkozó tény indexek, és az azokból számított –
elvárt hatékonyságjavulási korrekció utáni – kompozit árindex
Megnevezés

Index

Fogyasztói árindex (KSH)3

3,4 %

Versenyszféra bruttó átlagkereset index (MNB)4

9,8 %

Hatékonyságjavulási korrekció utáni kompozit árindex:
(0,57 × 3,4 % + 0,43 × 9,8 %) - 1,5 % =

4,65 %

A Ciklusindító határozat 20. táblázatában a 2020. évre (előrejelzésen alapuló,
hatékonyságjavulási korrekció utáni) számított kompozit árindex 4,3 %, a
2020. év tény indexeiból számított árindex 4,65 %.
A két érték közötti eltérés (4,65 % - 4,3 % = 0,35 százalékpont) 0,5
százalékponton belül van, ezért – az inflációs előrejelzés hibája miatti –
korrekcióra nincsen szükség.
I.1.4.

Kísérleti fejlesztés ösztönzése
Az Útmutató III. fejezet 1. D) pontja szerint:
„A Hivatal – az átalakuló villamosenergia-ipar előtt álló kihívásokra adott minél
jobb válaszok megtalálása érdekében – ösztönözni kívánja a hálózati
engedélyesek kísérleti fejlesztés tevékenységét (pl. a rugalmasság, a
megújulók integrálása tekintetében). Ennek érdekében a Hivatal az
ármegállapítás során az utolsó tény év kísérleti fejlesztés költségét (KF) utólag
– (csak az adott évre vonatkozó, azaz nem bázisképző) korrekcióként –
figyelembe veszi.
Ugyanakkor, ha kísérleti fejlesztés kapcsán az adott (utolsó tény) évben –
szellemi termékként, tárgyi eszközként vagy készletként – aktiválásra is sor
került, akkor ezen aktivált érték a 2. A) pont szerinti – beruházásokkal
kapcsolatos – évenkénti korrekció során nem kerül figyelembevételre.
A kísérleti fejlesztés kapcsán a Hivatal évente legfeljebb olyan mértékű
többletköltséget ismer el, hogy az ne haladja meg az engedélyes adott évre
elismert működési költségének 1 %-át.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0036.html (2021.07.19.)
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021szeptember
4
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I.1.5.

A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos
energia rendszerhasználati díjak
megállapítása

Elosztók

Működési költség címén elismert összeg 2022. évre
A fentiek alapján a Hivatal a Ciklusindító határozat 22. táblázatában
megállapított indokolt működési költségtömeg (24 618,7 MFt) 2022. évi
árszintű értékét – az előzőekben meghatározott 1,0395 árindexszel történő
felszorzásnak megfelelően – (24 618,7 × 1,0395 =) 25 591 MFt-ban állapította
meg.

I.2.

Értékcsökkenés és tőkeköltség

I.2.1.

2020. évi beruházásokkal kapcsolatos korrekciók
Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontjában leírtaknak megfelelő számításokat a
Hivatal a MAVIR első levelének, a MAVIR első elektronikus levelének és a
MAVIR második elektronikus levelének adatszolgáltatása alapján végezte.
A MAVIR 2020. évben aktivált beruházásainak értéke (Bn-2) xxxxxx MFt.
A MAVIR 2020. évre számított ingyenes idegen forrása (IFn-2) xxxxx MFt, ami
egyrészt xxxxx MFt csatlakozási díjból származó, pénzügyileg teljesült
bevételből, másrészt xx MFt egyéb tételből tevődik össze. Ez utóbbi tétel úgy
került számszerűsítésre, hogy a Hivatal vette a MAVIR hivatkozott elektronikus
leveleiben
megjelölt
xx%-os
támogatás-intenzitású
projektekhez
kapcsolódóan 2020-ban aktivált xx MFt támogatás-arányos részét.
A MAVIR esetében a 2020. évre elismert értékcsökkenés – a Hivatal
VAO-61/2/2019 iktatószámú levele alapján – xxxxxx MFt volt.
Az aktivált beruházások korrekciós különbözete (xxxxxx MFt – xxxxx MFt –
xxxxxx MFt =) xxxxxxx MFt.
Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontja szerint:
„Amennyiben a c) pont szerinti érték pozitív, akkor a Hivatal pozitív korrekciót
hajt végre az eszközhöz kapcsolódó elismert költségek (értékcsökkenés,
tőkeköltség) tekintetében, amennyiben negatív, akkor negatívat. (…)
Az értékcsökkenést érintő korrekció (ÉCSK) a c) pont szerinti érték (KÜLn-2)
és az induló árak meghatározása során az adott engedélyes hálózati
eszközeire figyelembe vett átlagos hasznos élettartam (ÁHÉ) hányadosa
alapján kerül kiszámításra. Ezt az értéket a Hivatal ösztönzési céllal kiegészíti
a beruházások finanszírozására kiírt állami, illetve EU-s pályázati támogatások
igazolt – a tárgyévet megelőző 2. évben kiállított jóváhagyó határozatok
szerinti – felhasználásának összegére (PAn-2) számított átlagos ÉCS tartalom
felével.”
A MAVIR esetében a Ciklusindító határozat Részletes indokolásának I.3.2.6.
pontjában a hálózati eszközökre megállapított súlyozott átlagos hasznos
élettartam 38,53 év volt.
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Elosztók

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az Útmutató fenti idézete alapján az értékcsökkenést érintő korrekció mértéke:
ÉCSK =

3 924 MFt
0 MFt
+
⁄2 = +𝟏𝟎𝟐 𝐌𝐅𝐭
38,53 év
38,53 év

Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontjának utolsó bekezdése szerint:
„A tőkeköltséget érintő korrekció (TKK) a c) pont szerinti érték és az induló
árak meghatározása során figyelembe vett hozamtényező (WACC) szorzata
alapján kerül kiszámításra.”
A Ciklusindító határozat 165. táblázatában megállapított adózás előtti reál
WACC mértéke 3,36 % volt, tehát a tőkeköltséget érintő korrekció mértéke
(TKK = xxxxxxx MFt × 0,0336 =) xxxx MFt.
I.2.2.

Inflációs index
Az Útmutató III. fejezet 2. B) pontja szerint:
„A Hivatal a tárgyévi indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség megállapításához
az MNB által az ármegállapítást megelőzően kiadott legfrissebb, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó CPI előrejelzést alkalmazza.”
Az MNB inflációs (CPI) előrejelzése a 2021. évre – a 2021. szeptemberi MNB
Inflációs előrejelzés c. kiadvány5 szerint – 4,65 %. (Lásd még az I.1.1. pont
szerinti indokolást.)

I.2.3.

Előzetes becsült értéktől való tényeltérés kezelése
Az Útmutató III. fejezet 2. C) pontja szerint:
„A Hivatal a tárgyévet megelőző 2. évre közzétett KSH beruházási árindexek
ismeretében megvizsgálja, hogy az ezekből képzett kompozit árindex
mennyivel tér el a tárgyévet megelőző évre vonatkozó ármegállapítás során
figyelembe vett (a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó) CPI előrejelzéstől.
Amennyiben az eltérés 0,5 százalékpontnál nagyobb, akkor a Hivatal ezt az
eltérést (KIB_K) a következő évre vonatkozó indexálás során figyelembe
veszi.”
A Ciklusindító határozatban foglaltaknak megfelelően a Hivatal jelen
határozatban is a MAVIR esetében az Ingyenes forrásból finanszírozott
eszközök kompozit árindexének összetételét illetően 50-50 %-os súlyozást
alkalmazott. (A relatív súlyok ezen eszközcsoportok esetében – a Ciklusindító

5

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021szeptember
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Elosztók

határozat hátterszámításai során – 40-60 % között mozogtak, és az egységes
kezelés érdekében döntött a Hivatal az 50-50 %-os arányok mellett.)
A KSH által a 2020-as évre megadott beruházási árindex6 107,0 %, melyen
belül az építési árindex 107,1 %, a gépi árindex 106,9 %. A fenti két részindex
átlaga – 50-50 %-os súlyozás mellett – 107,0 %.
A Ciklusindító határozat 38. táblázatában az eszközérték (RAB) 2021. január
1-jei árszintre történő indexáláshoz felhasznált – MNB előrejelzésen alapuló,
2020. évre vonatkozó – CPI index 3,4 %7 volt.
A két index értéke közötti különbség (7,0 % - 3,4 % = 3,6 százalékpont)
meghaladja a 0,5 százalékpontot, ezért a két indexérték közötti különbséget
az indexálás során figyelembe veszi a Hivatal.
A Hivatal az értékcsökkenés és tőkeköltség 2022. január 1-jei árszintre történő
felszorzáshoz használt korrigált CPI indexet (4,65 % + 3,6 % =) 8,25 %-ban
határozta meg.
I.2.4.

Az értékcsökkenés és tőkeköltség címén elismert összeg
Az Útmutató III. fejezet 2. B) pontjának második bekezdése értelmében az
indexálás alapját a tárgyévet megelőző évre elismert – az I.2.1. alpont szerint
korrigált – értékcsökkenés és tőkeköltség képezi.
A Ciklusindító határozat
 38. táblázata szerint a MAVIR 2021. évre elismert értékcsökkenése
21 965 MFt,
 39. táblázata szerint a MAVIR 2021. évre elismert tőkeköltsége
11 919 MFt.
A 2022. január 1-jei árszintű értékek kiszámításához a Hivatal a jelen
határozat I.2.3. pontjában meghatározott korrigált CPI indexet alkalmazta.
A MAVIR 2022. évre elismert
 értékcsökkenése: (21 965 + xxx) × 1,0825 =
 tőkeköltsége: (11 919 + xxx) × 1,0825 =

23 888 MFt
13 046 MFt

összesen:

36 933 MFt

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse004.html (2021.07.30.) 3.6.23. táblázat
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2020-12-17-inflacios-jelentes-2020december
6
7
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I.3.

A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos
energia rendszerhasználati díjak
megállapítása

Elosztók

Az árbevétel utólagos vizsgálatán alapuló korrekció
Az Útmutató III. fejezetének 3. pontja szerint:
„A korrekció célja az elismert költség alapján számított (modellezett) árbevétel
és a tényleges árbevétel – a mennyiségek változásából adódó –
különbségének árszabályozási kezelése, az ezzel kapcsolatos kockázat
megosztása.
Az alkalmazott módszer két lépésből áll:
a) A Hivatal először – az érintett társaságokra külön-külön – megképezi


a tárgyévet megelőző 2. évre az akkori árelőkészítés során számított,
valamint



a tényleges mennyiségeknek megfelelően kimutatott (az adott
engedélyeshez közvetlenül rendelt)

rendszerhasználati díjbevételek különbségét (az elosztók esetében
értelemszerűen – az utólagos túlbonyolítást is elkerülendő – az V. fejezet
5. pont szerinti kiegyenlítő mechanizmus nélkül). (…)
b) Amennyiben az a) pont szerinti különbség meghaladja a tényleges
díjbevétel 2 %-át, akkor a 2 % feletti részt (MFt-ban) a Hivatal egyszeri (nem
bázisképző) korrekcióként (ÁBK) veszi figyelembe.
A fentiek alapján mindkét irányú korrekció lehetséges.”
Tekintettel arra, hogy a MAVIR esetében a fent idézett a) pont szerinti
különbség (xxxxxxx - xxxxxxx = xxx MFt) nem haladja meg a tényleges
díjbevétel (xxxxxxx MFt) 2 %-át (lévén xxx ÷ xxxxxxx = 0,57 %), az e jogcímen
figyelembe vett korrekciós összeg 2022-re: 0 MFt.
I.4.

Átviteli hálózati veszteség

I.4.1.

Az éves beszerzési mennyiség fedezésére szolgáló költségtömeg
Az Útmutató IV. fejezet 1. a) pontja szerint:
„A tárgyévre elismert, az éves beszerzési mennyiség fedezésére szolgáló
költségtömeg meghatározása


az utolsó 10 (lezárt) évben kimutatott tény mennyiségek trendje alapján
meghatározott (extrapolált) mennyiség, mint »elismert mennyiség«
(ÁHVM), és



a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde tárgyévre vonatkozó, a
tárgyévet megelőző év I-IX. havi éves határidős zsinór árainak átlaga,
mint »elismert beszerzési egységár« szorzataként történik.”

Az átviteli hálózati veszteség 2020. évvel záruló utolsó 10 év (2011-2020.)
tény mennyiségeinek trendje alapján 2022-re (lineáris regresszióval)
extrapolált mennyiség (ÁHVM) xxxxxx GWh.
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Elosztók

A HUDEX 2022-re vonatkozó éves határidős zsinór árainak 2021. I.-IX. havi
átlaga: xxxxx Ft/kWh.
Az e jogcímen elismert összeg 2022-re: (xxxxxx GWh) × (xxxxx Ft/kWh) =
xxxxxx MFt.
I.4.2.

A kiegyenlítő energia fedezésére szolgáló költségtömeg
Az Útmutató IV. fejezet 1. b) pontja szerint:
„A tárgyévre elismert, az átviteli hálózati veszteség mérlegkör kiegyenlítő
energia fedezésére szolgáló költségtömeg meghatározása 18
i

a tárgyévre elismert mennyiség (ÁHVM),

ii.

a mérlegkör »indokoltnak tekinthető« menetrendezési pontatlanságát
kifejező szorzótényező, és

iii. a pozitív és negatív mérlegköri kiegyenlítő energia egységárak havi
szinten aggregált átlagos értékeinek a tárgyévet megelőző év I-IX. hóra
számított (súlyozatlan) számtani átlaga, mint »elismert kiegyenlítő
energia egységár«
szorzataként történik.
„18 A MAVIR egyszerre felelőse az ÁHV mérlegkörnek és a teljes mérlegköri
rendszernek. Mivel a mérlegköri rendszer felelőseként számára az árszabályozási
rendszer gyakorlatilag átfolyó tételként kezeli a kiegyenlítő energia – szabályozási
energia szaldóját, ezért a mérlegkörök kiegyenlítő energiájának csökkentése
érdekében kialakított általános ösztönző rendszer a MAVIR-ra ÁHV
mérlegkörfelelősi szerepében nem tud kellőképpen érvényesülni. Ez indokolja az
ÁHV mérlegkör kiegyenlítő energiájának költségelismerésére vonatkozóan külön
módszertan alkalmazását.”

Az ÁHV mérlegkör »indokoltnak tekinthető«, azaz a lezárult utolsó 3 év (20182020.) menetrendezési pontatlansági (számtani) átlagának az elvárt 1
százalékpontos menetrendezési pontossági javulással csökkentett értéke a
MAVIR első levele alapján: (xxxxx % + xxxxx % + xxxxx %) ÷ x – 1 % =
xxxxx % - 1 %= xxxxx %.
A MAVIR harmadik levele alapján a pozitív és negatív mérlegköri kiegyenlítő
energia egységárak havi szinten aggregált átlagos értékeinek (súlyozatlan)
számtani átlaga a 2021. I-IX. hó időszakra: xxxxx Ft/kWh.
Az ezen a jogcímen elismert összeg 2022-re:
(xxxxxx GWh) × (xxxxx %) × (xxxxx Ft/kWh) = xxxxx MFt.
I.4.3.

Az elismert összeg
Az átviteli hálózati veszteség jogcímen elismert összeg 2022-re (az 1.4.1.
és 1.4.2. pontok szerinti értékek összege alapján): (xxxxxx + xxxxx =)
14 550 MFt.
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Az ún. ITC-elszámolás (költség) szaldója, a peremországi ki- és
betáplálás bevételével összevontan – tervezett érték és utókorrekció
Az Útmutató IV. fejezet 2. pontja szerint:
„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a tárgyévre vonatkozó
tervezett érték kerül (ITCn). Külön korrekciós tételt jelent
a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett érték
(a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és
b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke
közötti különbség (ITC_K).”
A MAVIR harmadik levele alapján 2022-re az ITC-elszámolás tervezett
(költség) szaldója xxx MFt, a peremországi ki- és betáplálás bevétele xxx MFt.
A fenti két tétel előjelhelyes összevonásából adódóan 2022-re ITCn = xxx MFt
(költség).
A MAVIR első levele alapján:
 a 2020-ra tervezett (költség) érték xxx MFt,
 a 2020. évi tény (költség) érték (xxxxx - xxx) = xxx MFt.
A tény és terv értékek közötti különbség, mint külön utókorrekciós tétel
(ITC_K): (xxx MFt – xxx MFt =) xxx MFt (költség).

I.6.

Kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzése8 – tervezett érték és
utókorrekció
Az Útmutató IV. fejezet 3. pontja szerint:
„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a tárgyévre vonatkozó
tervezett érték kerül (RSZn).
Külön korrekciós tétel alapjául szolgál
a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett
érték (a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és
b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke
közötti különbség (RSZ_K).”
A MAVIR harmadik levele alapján a kiegyenlítő szabályozási tartalékok
beszerzésének 2022-re tervezett költsége (RSZn) xxxxxxx MFt.

Az ilyen tartalékok vizsgált kategóriáit a Hivatal a BIZOTTSÁG (EU) 2017/1485 RENDELETE (2017.
augusztus 2.) a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=EN), illetve a
magyar villamosenergia-rendszer Üzemi Szabályzata, valamint Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzata alapján határozza meg.
8
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A MAVIR első levele alapján a kiegyenlítő szabályozási tartalékok
beszerzésének


2020-ra tervezett értéke xxxxxx MFt,



2020. évi tényleges értéke xxxxxx MFt.

A tény és terv érték közötti különbség, mint külön utókorrekciós tétel
(xxxxxx MFt – xxxxxx MFt =) xxxxx MFt.
I.7.

Kiegyenlítő energia – szabályozási energia (bevételi) szaldó (KE-SzE
szaldó) – tervezett érték és utókorrekció
Az Útmutató IV. fejezet 4. pontja szerint:
„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a MAVIR mint átviteli
rendszerirányító szempontjából jelentkező kiegyenlítő energia bevétel22 –
szabályozási energia költség különbségeként képzett (a TSO-TSO közi
energiaelszámolás23 költségével/bevételével való korrigálás utáni) szaldó
tárgyévre tervezett értéke kerül (KESZEn).
Külön korrekciós tételt jelent
a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett
érték (a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és
b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke
közötti különbség (KESZE_K).”
„22 E bevétel részeként kell figyelembe venni az átviteli hálózati veszteség
mérlegkörön képződő kiegyenlítő energiát is. (Ennek költségelismerési szabályait az
1. ponton belül a b) alpont, illetve a c) alpont ii. bekezdése tartalmazza.)
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2195 RENDELETE alapján jóváhagyott javaslatban
foglaltak szerinti frekvenciatartási eljárásból származó szándékolt energiacserére, a
felterhelési és leterhelési időre, valamint a nem szándékolt energiacserére
alkalmazandó közös elszámolás.”
23

A MAVIR harmadik levele alapján


az összes belföldi mérlegkörre (beleértve az ÁHV mérlegkört is)
vonatkozó bevételi szaldó 2022-re tervezett értéke xxxxx MFt (MAVIR
harmadik elektronikus levelét is figyelembe véve),



az Útmutató előbbiekben jelzett 23-as lábjegyzetében meghatározott
ún. FSKAR9 összetevő 2022-re tervezett költsége xxx MFt,

így a fenti korrigálás utáni tervezett érték 2022-re (KESZEn) előjelhelyesen
összegezve: xxxxxx MFt.
A MAVIR első és második levele alapján a KE-SzE (bevételi) szaldójának

9

Financial Settlement of K∙∆f, ACE, Ramping
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2020. évre tervezett értéke xxxxxxx MFt,



2020. évi tényleges értéke xxxxxxx MFt.

Elosztók

A tény és terv értékek közötti különbség (KESZE_K) mint külön korrekciós
tétel (xxxxxxx - (xxxxxxx)) = xxxxxx MFt.
I.8.

Piacintegrációs (nemzetközi piacintegrációs
költségek – tervezett érték és utókorrekció

és

üzembiztonsági)

Az Útmutató IV. fejezet 5. pontja szerint:
„E költségeket az átviteli rendszerirányítónak a többi költségétől jól
elkülöníthetően kell nyilvántartania. Ennek során gondosan ügyelnie kell arra,
hogy csak a külön nemzetközi szerződésekből eredő, illetve európai uniós
jogszabály végrehajtásához kapcsolódó költségek képezzék a nyilvántartás
részét, ideértve a piac-összekapcsolással összefüggésben az átviteli
rendszerirányítónál felmerülő (és a hazai monopol NEMO 24-nak fizetett)
tételeket, de az engedélyes társaságnál ezzel összefüggésben bérköltségként
vagy utazási költségként megjelenő tételek ne legyenek ezen nyilvántartás
részei.
A tárgyévre elismert piacintegrációs költségek kiindulópontját a megkötött
nemzetközi szerződésekből eredő, illetve európai uniós jogszabály
végrehajtásához kapcsolódó tárgyévre becsült költségek (Pn) képezik.
Ehhez kapcsolódóan kerül sor a tárgyévet megelőző 2. év piacintegrációs
költségeinek utólagos indokoltsági vizsgálatára.
Amennyiben e vizsgálat azt állapítja meg, hogy az indokolt költség eltér az
ugyanazon évre az akkori árelőkészítés során becsült költségtől, akkor a kettő
közötti különbség külön korrekciós tételként (P_K) kerül figyelembevételre.
A 2022. évre vonatkozó ármegállapítás során – a két egymást követő
árszabályozási ciklus szabályainak változásából adódóan
– a
piacösszekapcsolással összefüggésben felmerülő (és az átviteli
rendszerirányító által fedezendő) tételek esetében mind a 2022. évre becsült,
mind a 2020. évi tény költség indokolt nagysága egyidejűleg kerül
figyelembevételre.”
„24 Nominated Electricity Market Operator (Kijelölt Szervezett Villamosenergia-piac
Működtető)”

A MAVIR harmadik levele alapján a piacintegrációs költségek 2022-re
tervezett értéke (Pn) xxxxx MFt.
A MAVIR első levele alapján a piacintegráció


2020 évre tervezett értéke xxxxx MFt,



2020. évi tényértéke xxxxx MFt.
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Elosztók

A tény és terv értékek közötti különbség (P_K) mint külön korrekciós tétel
(xxxxx MFt – xxxxx MFt =) xxxx MFt.
I.9.

Határkapacitás aukciók bevétele
Az Útmutató IV. fejezet 6. pontja szerint:
„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba a tárgyévet megelőző 2. év tényleges
bevétele (HKA) kerül.25”
„25 A ciklus során – az ACER határkapacitás aukciós bevételekre vonatkozó
módszertanának elfogadását követően – szükségessé válhat jelen útmutató
módosítása.”

A MAVIR első levele alapján a határkapacitás aukciók (bevételi) összege
2022-re: xxxxxxx MFt.
I.10.

Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) és
sötétindítás (black start szolgáltatás)
Az Útmutató IV. fejezet 7. pontja szerint:
„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámítás során e tételek esetében a tárgyévet
megelőző évre várható, illetve az átviteli rendszerirányító által a tárgyévre
becsült értékek (amennyiben erre vonatkozóan megalapozott információk
állnak rendelkezésre) kerülnek figyelembevételre (UQ, BS).”
A
MAVIR
első
levele
alapján
a
meddőnyeléssel
történő
feszültségszabályozás (UQ) 2022-re elismert költségét a Hivatal xxxxx MFtban állapította meg.
A MAVIR első levele a sötétindítás (BS) 2022-re elismert költségét a Hivatal
xxxxx MFt-ban állapította meg.
A MAVIR meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás és sötétindítás
2022-re elismert költsége együttesen: (xxxxx MFt + xxxxx MFt =)
xxxxx MFt.

I.11.

A MAVIR indokolt költségei összesen 2022-re
Az Útmutató IV. fejezet 8. Árkiegyenlítés, ársimítás pontjának utolsó
bekezdése szerint:
„Amennyiben a tárgyévet megelőző év (időszak) átviteli díjának
meghatározása során volt ilyen (a tárgyévre halasztott) tétel, akkor az a
tárgyidőszakra ugyanolyan mértékben, de ellentétes előjellel kerül
figyelembevételre (ÁS_K).”
Mivel a tárgyévet megelőző időszak (2021. április 1. – december 31.) átviteli
díjának meghatározása során nem volt ilyen ársimítási (2022-re halasztott)
tétel, ennek kapcsán a Hivatalnak jelen határozatban nem kellett külön
(ellentételező) értékkel kalkulálnia.
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Elosztók

A fentieket is figyelembe véve a MAVIR 2022. évre megállapított indokolt
költségeit a következő táblázat mutatja.
3. táblázat: A MAVIR 2022. évi indokolt költségei
Megnevezés

MFt

Működési költségtömeg (I.1.5. pont)

25 591

Értékcsökkenéssel és tőkeköltséggel kapcsolatban elismert költség
(I.2.4. pont)

36 933

Árbevétel utólagos vizsgálatán alapuló korrekció (I.3. pont)

0

Átviteli hálózati veszteség költsége (I.4.3. pont)

14 550

Az ún. ITC-elszámolás (költség) szaldója, a peremországi ki- és
betáplálás bevételével összevontan – tervezett érték és utókorrekció
(I.5. pont)
Kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzése – tervezett érték és
utókorrekció (I.6. pont)
Kiegyenlítő energia – szabályozási energia (bevételi) szaldó (KE-SzE
szaldó) – tervezett érték és utókorrekció (I.7. pont)
Piacintegrációs (nemzetközi piacintegrációs és üzembiztonsági)
költségek – tervezett érték és utókorrekció (I.8. pont)
Határkapacitás aukciók bevétele (I.9. pont)

xxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx

Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) és
sötétindítás (black start szolgáltatás) (I.10. pont)
Indokolt költségek összesen

I.12.

xxxxx
190 930

A MAVIR indokolt költségei a Korm. rendelet figyelembevételével
Az Általános indokolás 6. b) pontjának megfelelően a Hivatal a következők
szerint számította ki a 2022. első félévben hatályos (a Ciklusindító határozat
szerinti) díjak és a(z) – Útmutató szerint a 2022. évi díjszámítás alapjául
szolgáló – 2020. évi tény mennyiségek szorzatösszegét (fiktív árbevétel).
4. táblázat: A MAVIR éves szintű (fiktív) árbevétele 2020. évi mennyiségekkel
és 2022. első félévben hatályos díjakkal számolva

Átviteli díjfizetési
kategóriák
> 132 kV átviteli
vételezők
elosztók
≤ 132 kV átviteli
vételezők
Összesen

2020. évi tény
mennyiség (GWh)

2022. első
félévben hatályos
díjak (Ft/kWh)

Árbevétel (MFt)

xxx

2,787

xx

xxxxxxxx

2,787

xxxxxxx

xxxxxxx

3,012

xxxxx

xxxxxxxx
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Elosztók

A következő lépésben a Hivatal kiszámította az I.11. pontban meghatározott
2022. évi indokolt költségeknek és a 4. táblázatban meghatározott
árbevételösszegnek a különbségét, majd – az Általános indokolás 6. b)
pontjában leírtaknak megfelelően – a fenti különbség felét tekintette a 2022.
első félévi (pótlandó) bevételkülönbözetnek.
Az Általános indokolás 6. c) – d) pontjai szerinti számítást a következő táblázat
tartalmazza.
5. táblázat: A MAVIR indokolt éves szintű költsége 2022. július 1-jétől (MFt)
2022. évi indokolt
költség
190 930

Számított (fiktív)
éves szintű
árbevétel 2022.
első félévi díjak
alapján
xxxxxxx

Különbözet
éves szinten
xxxxxx

Különbözet
féléves szinten:
2022. első félévi
árbevétel-kiesés
xxxxxx

2022. július 1-jétől
indokolt éves
szintű költség
xxxxxxx

A fenti táblázat tehát azt mutatja, hogy a jelen határozat szerinti átviteli
díjaknak éves szinten összesen 265 516 MFt indokolt költségre kell
fedezetet adniuk.
I.13.

Árkiegyenlítés, ársimítás
Az Útmutató IV. fejezet 8. pontja szerint:
„Amennyiben
a) az átviteli díj fentiek szerint számított tárgyévi értéke 10 %-nál nagyobb
díjváltozást testesítene meg (a tárgyévet megelőző év átviteli díjához
mérten), vagy
b) az 1-4. pontok alatt található külön korrekciós tételek tárgyévre vonatkozó
összege 5 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben térne el a tárgyévet megelőző
évre figyelembe vett korrekciós összegtől,
akkor a Hivatal mérlegelni fogja a korrekciós tételek figyelembevételének a
tárgyévre és a tárgyévet követő évre történő megosztását.
Megosztás esetén a későbbre halasztott (rendkívüli) korrekciós tétel (ÁS) nem
haladhatja meg a 6 Mrd Ft-ot.
A tárgyévet követő évre halasztott rendkívüli korrekciós tételt a Hivatal külön
is nyilvántartja.”
A Hivatal megállapította, hogy e jogcím
-

a) pontja teljesül; ugyanis a jelen határozat 5. táblázatának jobb alsó
sarokszáma (265 516 MFt) és a MAVIR első levelében szereplő „az átviteli
hálózat 2020. évi tényleges villamos energia forgalma … összesen” adat
(xxxxxxxx xxx) hányadosa alapján adódó átlagár (6,375 Ft/kWh) több,
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Elosztók

mint 10 %-kal haladja meg a Ciklusindító határozat IV.1.3. pontja alapján
adódó 2,793 Ft/kWh átlagárat;
-

b) pontja szintén teljesül; ugyanis a jelen határozat I.5., I.6. és I.7.
pontjai, valamint a Ciklusindító határozat I.2.3. és I.5.2.1. pontjai alapján
számított eltérés xxxxx MFt - (-xxxxx MFt) = xxxxx MFt meghaladja az
5 Mrd Ft-ot,

azaz ársimítás alkalmazásának nincs elvi akadálya.
A Hivatal ugyanakkor azt is megállapította, hogy mivel a kiegyenlítő
szabályozási tartalékok beszerzési költségei 2021. évben (továbbá 2022. 1.
félévben) rendkívüli módon megnövekedtek (a 2021. évi átviteli díj számítása
során e jogcímen figyelembe vett tervezett költségtömeghez képest), így –
ezzel összefüggésben – több 10 Mrd Ft-os utólagos korrekció fogja terhelni a
2023. évi ármegállapítást. A fentiek szerinti renkívüli helyzetre tekintettel a
Hivatal úgy döntött, hogy a fenti költségnövekedés folyó finanszírozásának
elősegítése, az ellátásbiztonság rövidtávú erősítése és a 2023. évi
díjmegállapítás részleges tehermentesítése érdekében 2022. 2. félévre
vonatkozóan – ideiglenesen felfüggesztve az Útmutatóban előírt 6 Mrd Ft-os
megosztási korlátot – 62,4 Mrd Ft többletet vesz figyelembe.
A fenti (féléves) összeg a technikailag éves szinten végzett számításokban
124,8 Mrd Ft ársimításként jelenik meg, ugyanakkor a következő évi
ármegállapításnál figyelembe veendő korrekcióhoz a Hivatal a 2022. 2. félév
során ténylegesen érvényesített 62,4 Mrd Ft-ot tartja nyilván díjcsökkentő
korrekcióként.
I.14.

A díjszámítás alapja
Az I.12. és I.13. pontok alapján a Hivatal a MAVIR 2022. második félévére
vonatkozó (éves szintű) díjszámítási alapját 390 316 MFt-ban állapította
meg.

II.

Az elosztók elismert költségtömegének meghatározása
Mivel a KR2. 1. § (1) bekezdésének b) pontja, illetve (4) bekezdése alapján az
elosztási díj(ak) és a közvilágítási elosztási díj 2022. július 1-jével nem
változhatnak, így a fenti díjak megállapításának elmaradása következtében
nem volt szükség az elosztók 2022. évi elismert költségének jelen
határozatban történő meghatározására.

III.

Díjszámítás (átviteli díjak)
Az átviteli díjak számszerűsítését a Hivatal az Útmutató VII. fejezet 1.
pontjának alapul vételével végezte a következők szerint.
Mivel az átviteli rendszerirányító 2020. évi tényleges villamosenergia-forgalma
a MAVIR első levele alapján összesen 41 648,8 GWh, a MAVIR-nak
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közvetlenül fizetendő átviteli díjak átlagára – tekintettel az I.14. pontra –
9,372 Ft/kWh (= 390 316 MFt / 41 648,8 GWh) adódik.
A továbbiakban a Hivatal a következő (szintén a MAVIR első levelében
feltüntetett) 2020. évi mennyiségi adatokat vette alapul:


a 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten közvetlenül az átviteli
hálózatra csatlakozó felhasználók vételezése: xxx GWh,



az elosztóhálózatra kiadott villamos energia: xxxxxxxx GWh,



az átviteli hálózatra 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten
közvetlenül csatlakozó felhasználók vételezése: xxxxxxx GWh.

A MAVIR-nak közvetlenül fizetendő átviteli díjak – tekintettel az I.14.
pontra – az alábbiak szerint határozhatók meg:
a) 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten vételező rendszerhasználók
és elosztók: 9,339 Ft/kWh (iteráció alapján, figyelembe véve a b) pont
szerinti számítást is),
b) 132 kV-nál
nem
nagyobb
feszültségszinten
vételező
rendszerhasználók: 10,420 Ft/kWh (iteráció alapján, figyelembe véve
az Útmutató VII. fejezet 1. pontjában szereplő c) alpontban, illetve e
fejezet további részében leírtakat is).
A fentiek alapján a MAVIR modellezett tarifabevétele [9,339 × (9,2 + 40 443,3)
+ 10,420 × 1 196,3] = 390 268 MFt, ami csak a kerekítések miatt tér el csekély
mértékben az I.14. pontban szereplő összegtől.
A fentieken túl külön csoportként vizsgálandók az elosztó hálózatra
csatlakozó rendszerhasználók, akik az átviteli díjat közvetlenül az
elosztóknak fizetik meg az elosztó hálózatból vételezett villamos energia után
(a Hivatal Energiainformációs Adattárának V5131-es adatlapja alapján 2020ban ez összesen 37 787,2 GWh). Az elosztók ezt a díjösszeget oly módon
adják tovább a MAVIR-nak, hogy az elosztó hálózatba betáplált villamos
energia mennyiség (xxxxxxxx GWh) után fizetnek számára átviteli díjat. Az
elosztók által az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználóktól beszedett
és a MAVIR-nak kifizetett átviteli díjösszegek különbözete az eddigi gyakorlat
szerint az elosztók indokolt költségei között szerepelt, és az elosztási díjak
megállapításánál kapott fedezetet.
Mivel a KR2. 1. § (4) bekezdése alapján az elosztási díjak megállapítására
jelen határozatban nincs lehetőség, ezért annak érdekében, hogy az
elosztóknak megfelelő fedezetük keletkezzen az általuk 2022. július 1-jétől
fizetendő megemelt átviteli díjra, a Hivatal az elosztók számára fizetendő
átviteli díjat ennél magasabb szinten tartotta indokoltnak megállapítani.
Az ennek megfelelő számítás menete a következő volt.
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Az elosztók által fizetendő átviteli díj július 1-i változása (9,339 - 2,787 =) 6,552
Ft/kWh. Az elosztók ebből adódó többlet átviteli díjfizetése: 40 443,3 GWh ×
6,552 Ft/kWh = 265 001,6 MFt. Ezt a többletet az elosztók (265 001,6 MFt /
37 787,2 GWh =) 7,013 Ft/kWh-val magasabb átviteli díjból tudják fedezni.
A fentiek alapján az elosztó hálózatra csatlakozók által fizetendő átviteli
díj: (2,787 + 7,013 =) 9,8 Ft/kWh.
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Részletes indokolás
a rendelkező rész 1. b) pontjához (a C. melléklethez)
A VET 142. § (6) bekezdése szerint:
„Annak érdekében, hogy az elosztók az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási
díjból származó árbevételből az indokolt költségeik arányában részesedjenek, az
elosztók közötti kiegyenlítő fizetést (a továbbiakban: kiegyenlítő fizetés) lehetővé tevő,
átlátható, a rendszerhasználati díjakhoz kapcsolódó elszámolási rendszert kell
működtetni. Az elszámolási rendszer működését az átviteli rendszerirányító által e
célból létrehozott elkülönített számla, az elosztók által az elkülönített számlára
kötelezően befizetendő pénzeszköz és az átviteli rendszerirányító által az elkülönített
számláról az elosztók részére kötelezően kifizetendő pénzeszköz biztosítja.”
A VET 143. § (6) bekezdése szerint:
„A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés mértékét
a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában állapítja meg.”
A KR2. – az elosztási díj(ak)tól eltérően – a Hivatal által a Ciklusindító határozatban
megállapított kiegyenlítő pénzeszközök hatályát nem hosszabbította meg, ezért azt a
Hivatalnak a VET fentebb idézett rendelkezései alapján meg kell állapítania.
Mivel jelen határozatban a KR2. 1. § (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor az
elosztási díj(ak) és a közvilágítási díj megállapítására, s ezzel összefüggésben az
elosztók 2022. évi indokolt költségei sem kerülnek megállapításra, ezért a Hivatal a
kiegyenlítő pénzeszközöket – egyéb jogszabályi rendelkezés, illetve megalapozottabb
szakmai módszertan hiányában – a Ciklusindító határozatban foglaltakkal megegyező
mértékben állapítja meg.

xxx
A Hivatal a fentiekre tekintettel döntött a rendelkező részben foglaltak szerint.
Jelen határozatot a Hivatal a VET 141. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a 143. §
(5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozta meg.
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 3. § (2) bekezdés
c) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés
b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg. Az
eljárás különös szabályait a VET tartalmazza.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a
fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási
per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező
jogi képviseletre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. §
(1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 77. § (1) - (2) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)
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bekezdés a) pont aa) alpontja, a 27. § (1) bekezdés b) pontja, a 89. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint a VET 168/A. § (2)-(5) bekezdései alapján adta meg. A közigazgatási
perben a VET 168. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Hivatal határozata
vonatkozásában halasztó hatály elrendelésének nincs helye. A döntést a bíróság a
VET 168. § (4) bekezdés e) pontja alapján nem változtathatja meg. A közigazgatási
jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi
illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése
és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges
űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén,
valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. A Határozat az Ákr. 82. § (1)
bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.
A véglegessé vált határozatot a Hivatal a VET 143. § (5) bekezdését és a KR2. 1. §
(2) bekezdését figyelembe véve a honlapján közzéteszi.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Horváth Péter János
elnök
Kapják (elektronikusan):
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1 példány
MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság

1 példány

ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

1 példány

MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság

1 példány

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 példány
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1 példány
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 példány

MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

1 példány

MEKH Irattár

1 példány
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A. melléklet
a H 2359/2022. számú határozathoz
Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díjak
1.

A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,
a) amennyiben az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kVnál nagyobb feszültségszinten csatlakozik
9,339 Ft/kWh
b) amennyiben az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kVnál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik
10,42 Ft/kWh

2.

Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében

3.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az
átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás
megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben
nem részes országba (peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő
beszállítás esetében az átviteli díj

9,339 Ft/kWh

a) az ENTSO-E által a honlapján10, €/MWh-ban közzétett értéknek és
b) a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának
szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, amelyet a nemzetközi órás
menetrendek alapján ki-, illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell
megfizetni.
4.

10

Minden más esetben

0 Ft/kWh

www.entsoe.eu
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B. melléklet
a H 2359/2022. számú határozathoz
Az elosztók által alkalmazható átviteli díj
Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia
rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli
díj:
9,8 Ft/kWh
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C. melléklet
a H 2359/2022. számú határozathoz
Az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések
1.

Az elosztók által teljesítendő kiegyenlítő befizetési pénzeszköz mértéke:
1,827 Ft/kWh.

2.

Az átviteli rendszerirányító által teljesítendő kiegyenlítő kifizetések érdekében az
átviteli rendszerirányító a következő részarányok szerint köteles a kiegyenlítő
befizetések összegét megosztani az elosztók között:
Elosztó
1. MVM Démász Áramhálózati Kft.
2. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.

Részarány
15,93%
0,00%

3. MVM Émász Áramhálózati Kft.

19,96%

4. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

20,37%

5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

23,33%

6. OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.

20,41%

Összesen

100,00 %
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