Tájékoztató
a Magyar Villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának a kötelező átvétel
szabályait érintő módosításáról

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban: VET) 13. § (1) bekezdés a) pontjának való megfelelés céljából
javasolta a Kereskedelmi Szabályzat módosítását.
A Hivatal javaslatát a MAVIR ZRt. azon megkeresésével összefüggésben adta, mely
szerint több erőmű is jelezte, hogy az átvételi kötelezettség alá eső villamos
energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás
során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM
rendelet (KÁT allokációs rendelet) szerint a mérlegköri elszámolásnál figyelembevett
fogyasztási adata az erőmű termelése során bizonyos esetekben a közcélú hálózat
igénybevétele útján történő erőművi önfogyasztást (termelői saját felhasználást,
segédüzemi vételezést) is tartalmazza, azonban – tekintettel arra, hogy a villamos
energia átadása ugyanazon jogi személy két elszámolási-mérési pontja között
történik – ez nem minősül értékesített villamosenergia-mennyiségnek, amely pedig a
VET fenti rendelkezése szerint szükséges az átvételi kötelezettség megállapításához.
A szabályozás egyértelművé tétele érdekében a MAVIR ZRt. kidolgozta a
Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: KSZ) módosítási javaslatát, melyet a
Kereskedelmi Szabályzati Bizottság 2014. május 23-án megtárgyalt és elfogadott,
majd pedig a Hivatal 2304/2014. számú határozatával 2014. június 30-án részben
hatályba léptetett.
A leglényegesebb változásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

1. Meghatározásra került a termelői saját felhasználás fogalma (KSZ I./2.62.A.)

A meghatározás alapján eldönthető, hogy mi minősül termelői saját
felhasználásnak.
„Az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős tény fogyasztási 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. § (1) a) bekezdése szerinti felhasználóknak történő értékesítésnek, ezért
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az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős tény fogyasztási adatának megállapításakor nem
vehető figyelembe”.

2. A KSZ II. pontjában a technikai módosításokon kívül az allokációs
adatszolgáltatás és a bejelentés részleteinek pontosítására került sor:

a. A mérlegkör-felelősök kötelezettsége a mérlegkör-tagoktól begyűjteni
és minden hónap 8. munkanapjáig a MAVIR Menetrendkezelő
rendszerén összesítve megadni a (T) havi terv fogyasztási adatot, amely
a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét, a termelői saját
felhasználást és a VET 13. § (2) bekezdése szerinti kötelező átvétel alól
mentesített mennyiséget nem tartalmazza, valamint a (T-2) hónapban
a VET 13. § (2) bekezdése szerint a kötelező átvétel alól mentesített tény
mennyiséget is megadni (II./3.7.2. (b)).
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden átvételre kötelezett
mérlegkör-felelős összesíti mérlegkör-tagjai adatát, és ebből a (T)
hónapra egy szumma tervezett értékesítési mennyiséget, (T-2) hónapra
pedig egy szumma tény - egyetemes szolgáltatással kapcsolatos mentességet jelent be a MEK rendszeren keresztül. A tény mentesség
bejelentése első alkalommal 2014. június hónapra a „KÁT átvevői tény
mentesség” kapun keresztül történik.
Ezzel párhuzamosan a b. és e. pontban megfogalmazottak kivételével
megszűnik a papír alapú adatszolgáltatási kötelezettség.
b. A (T-2) havi tényadatok megváltozása esetén azok értéke (T-4) havi
korrigált tényadatként, nyilatkozat formájában jelenthető be a fenti
határidőig (II./3.7.2. (b)).
c. A termelői saját felhasználás mértékét a II./3.7.2. (k) pontban
meghatározottak szerint kell megállapítani, melynek tartalmi
megfelelőségét a Hivatal jogosult ellenőrizni.
d. Az egynél több csatlakozási ponttal rendelkező termelőknek
tájékoztatniuk kell a mérlegkör-felelősüket a termelői saját felhasználás
megállapításához szükséges adatokról, melyről a mérlegkör-felelősök az
M4 melléklet szerinti nyilatkozat útján tájékoztatják az átviteli
rendszerirányítót. A nyilatkozat benyújtására minden hónap 8. naptári
napjáig van lehetőség cégszerűen aláírt formában postai úton (a
MAVIR ZRt. Elszámolási mérési osztályának címezve: 1311 Budapest, Pf.:
52.), telefaxon (214-5603) vagy elektronikus levelezés útján
(mkp@mavir.hu). A bejelentésnek a jelzett határidőig be kell érkeznie
az átviteli rendszerirányító részére. A termelői saját felhasználás először
2014. augusztus tárgyhónaptól kerül figyelembevételre, mert a KSZ
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II./3.7.2. (k) alpontja az M4 melléklet benyújtását és módosítását a KSZben meghatározott elszámolási pont mérlegkör váltáshoz köti.
e. A mérlegkör-tagoknak nyilatkozniuk kell mérlegkör-felelősük részére a
havi terv fogyasztásukról (termelői saját felhasználás nélkül), és a VET 13.
§ (2) bekezdése szerinti mentesített tény, valamint (T-4) havi korrigált
tény fogyasztásukról. A KÁT mérlegkör-felelős részére a villamosenergiakereskedőknek kizárólag csak a VET 13. § (2)-(4) bekezdésekben
meghatározott terv mentességről szóló nyilatkozatot kell megadni
(II./3.7.2. (d)).
f.

A KÁT mérlegkör-felelősnek a T-4 hónapot meghaladó fogyasztási adat
módosulása esetének, valamint a termelői saját felhasználás VET 13. §a szerinti jogszerű visszamenőleges kezelésére a Hivatal a KSZB-re
benyújtott javaslat módosítását, kiegészítését és újratárgyalását
javasolta, ezért jelen KSZ módosítás keretein belül a 2014. január-július
tárgyhavi termelői saját felhasználás nem kerülhet rendezésre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen dokumentum tájékoztató jelleggel készült. Kérjük,
hogy az új Kereskedelmi Szabályzat pontos szövegét az alábbi elérhetőségen
szíveskedjenek áttanulmányozni és annak megfelelően eljárni.
http://www.mavir.hu/web/mavir/kereskedelmi-szabalyzat
MAVIR ZRt.
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