
  Kereskedelmi Szabályzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magyar villamosenergia-rendszer 
 
Kereskedelmi Szabályzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. szeptember 13. 

 1 



  Kereskedelmi Szabályzat 

I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK .. 7 
I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE......... 7 

I./1.1. A Szabályzat tárgya és célja..........................................................................................................7 
I./1.2. A Szabályzat hatálya .....................................................................................................................7 
I./1.3. Az együttműködés rendszere.........................................................................................................8 

I./2. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA..................................... 8 
I./2.1. Betáplálás......................................................................................................................................8 
I./2.2. Black start szolgáltatás .................................................................................................................8 
I./2.3. Egyforrású ellátás .........................................................................................................................8 
I./2.4. Ellátás alapú szerződés .................................................................................................................8 
I./2.5. --- ...................................................................................................................................................8 
I./2.6. Elszámolási mérési időintervallum ..............................................................................................8 
I./2.7. Havi elszámolási időszak ..............................................................................................................8 
I./2.8. Kiegyenlítő energia elszámolási időszak ......................................................................................8 
I./2.9. --- ...................................................................................................................................................8 
I./2.10. --- ...................................................................................................................................................8 
I./2.11. --- ...................................................................................................................................................9 
I./2.12. Menetrend alapú szerződés...........................................................................................................9 
I./2.13. Mérlegkör-szerződés .....................................................................................................................9 
I./2.14. Mérlegkör-tag ...............................................................................................................................9 
I./2.15. Órás tartalékpiac...........................................................................................................................9 
I./2.16. Parancskövetés..............................................................................................................................9 
I./2.17. Perces szabályozási tartalékpiac...................................................................................................9 
I./2.19. Piaci szereplő ................................................................................................................................9 
I./2.20. Primer szabályozási tartalékpiac ................................................................................................10 
I./2.21. Profiltípus....................................................................................................................................10 
I./2.22. Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése...................................................................................10 
I./2.23. Részleges ellátás alapú szerződés ...............................................................................................10 
I./2.24. Szabályozási teljesítmény ............................................................................................................10 
I./2.25. Szabályzat....................................................................................................................................10 
I./2.26 Szekunder szabályozási tartalékpiac ..........................................................................................10 
I./2.27. Szűk keresztmetszet .....................................................................................................................10 
I./2.28. --- .................................................................................................................................................10 
I./2.29. Teljes ellátás alapú szerződés .....................................................................................................10 
I./2.30. --- .................................................................................................................................................11 
I./2.31. Többforrású ellátás .....................................................................................................................11 
I./2.32. Újra-teherelosztás .......................................................................................................................11 
I./2.33. Utasított eltérés ...........................................................................................................................11 
I./2.35. VET .............................................................................................................................................11 
I./2.36. Vételezés ......................................................................................................................................11 
I./2.37. Akkreditáció rendszerszintű szolgáltatásokhoz..........................................................................11 
I./2.38. Bejelentett menetrend .................................................................................................................11 
I./2.39. Bejelentési nap ............................................................................................................................11 
I./2.40. Elszámolási pont .........................................................................................................................12 
I./2.41. Erőművi gépcsoport (gépcsoport)...............................................................................................12 
I./2.42. Erőművi gépegység (gépegység) .................................................................................................12 
I./2.43. Fel irányú utasított eltérés ..........................................................................................................12 
I./2.44. Felszabályozási utasítás..............................................................................................................12 
I./2.45. Kiegyenlítő energia egységára....................................................................................................12 
I./2.46. Le irányú utasított eltérés ...........................................................................................................12 
I./2.47. Leszabályozási utasítás ...............................................................................................................12 
I./2.48. Mérlegkör kiegyenlítő energiája ................................................................................................12 
I./2.49. Mérlegkör-menetrend .................................................................................................................12 
I./2.50. Nemzetközi kisegítés igénybevétele.............................................................................................13 
I./2.51. Nemzetközi kisegítés ellentételezése ...........................................................................................13 
I./2.52. Nemzetközi kisegítés nyújtása. ...................................................................................................13 
I./2.53. Rendszerirányítói menetrend-módosítás ....................................................................................13 
I./2.54. Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyensúlyozott módon ............................................13 
I./2.55. Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz .......................................13 

 2 



  Kereskedelmi Szabályzat 

I./2.56. Szabályozási körzetek..................................................................................................................13 
I./2.57. Szabályozható eszköz ..................................................................................................................13 
I./2.58. Szabályozható feljogosított fogyasztó .........................................................................................13 
I./2.59. Szabályozható termelőegység .....................................................................................................14 
I./2.60. Tartalékpiac-ajánlat fel irányban ..............................................................................................14 
I./2.61. Tartalékpiac-ajánlat le irányban................................................................................................14 
I./2.62. Tartalékpiac ajánlattételi nap (ajánlattételi nap) ......................................................................14 
I./2.63. Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás.................................................................................................14 
I./2.64. Tartalékpiac ajánlat-kiválasztási módszer .................................................................................14 
I./2.65. Tartalékpiac-termék....................................................................................................................14 
I./2.66. Teljesítési biztosíték ....................................................................................................................14 
I./2.67. Termelőegység ............................................................................................................................14 
I./2.68. ÜSZ .............................................................................................................................................14 
I./2.69. Üzemirányítási mérés..................................................................................................................15 
I./2.70. Üzemirányítási pont ....................................................................................................................15 
I./2.71. Üzemi menetrend ........................................................................................................................15 
I./2.72. Üzemzavari tartalék szolgáltatás ................................................................................................15 
I./2.73. Üzleti nap ....................................................................................................................................15 
I./2.74. Üzletszabályzat ............................................................................................................................15 
I./2.75. Vhr...............................................................................................................................................15 
I./2.76. Visszaigazolt menetrend .............................................................................................................15 
I./2.77. Visszaigazolt (lekötött) tartalékpiac ajánlat ...............................................................................15 
I./2.78. Mennyiségi eltérés ......................................................................................................................16 
I./2.79. Elosztó hálózati maradék............................................................................................................16 
I./2.80. Versenytárgyalási Dokumentáció...............................................................................................16 
I./2.81. Napi Ajánlatadás ........................................................................................................................16 

II. A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE 17 
II./1. A VILLAMOS ENERGIA IRÁNTI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE KERESKEDELMI FORMÁBAN .......... 17 
II./2. A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDÉS FORMÁI ............................................................... 17 
II./3. A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDÉS SZABÁLYOZÁSA .................................................. 17 

II./3.1. Általános célú kereskedés ...........................................................................................................17 
II./3.2. --- ........................................................................................................................................................17 
II./3.3. Határon keresztül történő kereskedelem....................................................................................17 
II./3.4. Közüzemi kereskedelem ..............................................................................................................17 
II./3.5. Hálózati veszteség beszerzése......................................................................................................18 
II./3.6. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme .............................................................................18 

II./4. A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM SZERZŐDÉSEI.................................................. 19 
II./4.1. Kereskedelmi szerződések típusai ...............................................................................................19 
II./4.2. --- ........................................................................................................................................................21 
II./4.3 A villamosenergia-kereskedelem pénzügyi elszámolása............................................................21 

III. RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 
ÉS ELSZÁMOLÁSA .................................................................................................. 23 

III./1. A RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ............................................................. 23 
III./2. FESZÜLTSÉG- ÉS MEDDŐTELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁS............................................... 23 
III./3. ÜZEMBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ......................................................................... 24 

III./3.1. Black start ...................................................................................................................................24 
III./3.2. Üzemzavar utáni rendszer-helyreállítás .....................................................................................25 
III./3.3. Üzemzavari tartalék ....................................................................................................................25 

III./4. KIEGYENLÍTŐ SZABÁLYOZÁS ...................................................................................... 26 
III./4.1. Primer szabályozás......................................................................................................................26 
III./4.1.1. A primer szabályozás tartalékpiaca .......................................................................................26 
III./4.1.2. Primer szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás............................................................27 
III./4.1.3. A primer szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele ................................................27 
III./4.1.4. A primer szabályozás elszámolási módja...............................................................................28 
III./4.2. Szekunder szabályozás................................................................................................................28 
III./4.2.1. A szekunder szabályozás tartalékpiaca..................................................................................28 
III./4.2.2. Szekunder szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás......................................................29 

 3 



  Kereskedelmi Szabályzat 

III./4.2.3. A szekunder szabályozás igénybevétele és a parancskövetés minősítése ..............................30 
III./4.2.4.  A szekunder szabályozás elszámolási eljárása ......................................................................32 
III./4.2.5. Gyorsított szabályozás igénybevétele .....................................................................................34 
III./4.2.6. Terhelhetőségi határok rövid időtartamú kiterjesztése és igénybevétele ..............................34 
III./4.3. Perces szabályozás ......................................................................................................................34 
III./4.3.1. A perces szabályozás tartalékpiaca ........................................................................................34 
III./4.3.2. Perces szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás ............................................................34 
III./4.3.3. A perces szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele .................................................36 
III./4.3.4. A perces szabályozás elszámolási eljárása ............................................................................36 
III./4.4 Órás szabályozás .........................................................................................................................37 
III./4.4.1. Az órás szabályozás tartalékpiaca..........................................................................................37 
III./4.4.2. Órás szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás ...............................................................38 
III./4.4.3. Az órás szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele ...................................................39 
III./4.4.4. Az órás szabályozás elszámolási eljárása ..............................................................................39 
III./4.5. A kiegyenlítő szabályozás támogatása, ellehetetlenülésének megelőzése .................................40 
III./4.5.1. Rendszerirányítói menetrend-módosítás a kiegyenlítő szabályozás támogatásához ............40 
III./4.5.2. Nemzetközi kisegítés...............................................................................................................42 
III./4.5.3. Határon keresztül történő villamosenergia-szállítások módosítása .....................................42 
III./4.5.4. Üzemzavari tartalék aktiválása ..............................................................................................42 
III./4.5.5. Fogyasztói korlátozás.............................................................................................................43 
III./4.6. A tartalékok rendelkezésre állási tervétől való eltérés ...............................................................43 

III./5. HÁLÓZATI ÁTVITELI KERESZTMETSZETEK, METSZÉKEK KEZELÉSE.............................. 43 
III./5.1 Határmetszékek átviteli kapacitásának kezelése ........................................................................43 
III./5.1.1. Határmetszékek átviteli kapacitásának meghatározása........................................................43 
III./5.1.2. Határmetszékek átviteli kapacitás előrejelzéseinek publikálása...........................................43 
III./5.1.3. Határmetszékek átviteli kapacitásának allokálása................................................................44 
III./5.1.4. Aukción megszerzett átviteli kapacitás használati jog korlátozása.......................................44 
III./5.1.5. Megszerzett átviteli kapacitás használati jog felhasználása .................................................45 
III./5.1.6. --- ............................................................................................................................................45 
III./5.1.7. Megszerzett határmetszéki átviteli kapacitás jog engedményezése .......................................45 
III./5.1.8. A kapacitásaukció bevételének kezelése ................................................................................45 
III./5.2. A magyar villamosenergia-rendszeren belül kialakuló szűk keresztmetszetek kezelése...........46 
III./5.2.1. Üzemi menetrend kényszerű kialakítása újra-teherelosztással.............................................46 
III./5.2.2. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása rendszerirányítói menetrend-módosítással .........46 
III./5.2.3. Termelőegység kényszerű visszaterhelése .............................................................................47 
III./5.2.4. Rendszerirányítói felszólítás menetrend-tartásra..................................................................47 

III./6. A RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA A SZOLGÁLTATÁSRA 
SZERZŐDÖTT PIACI SZEREPLŐKKEL ......................................................................................... 48 

III./6.1. Rendelkezésre állási díj pénzügyi elszámolása ..........................................................................48 
III./6.2. Energiadíj pénzügyi elszámolása ...............................................................................................48 
III./6.3. A reklamáció rendje....................................................................................................................49 

IV. A MÉRLEGKÖR-RENDSZER .............................................................................. 50 
IV./1. A MÉRLEGKÖR ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE ........................................................... 50 

IV./1.1. A mérlegkör szervezete ...............................................................................................................50 
IV./1.2. A mérlegkör-felelős feladatai .....................................................................................................50 
IV./1.3. A rendszerirányító feladatai a mérlegkörök kiegyenlítő energiájának biztosítása és 
elszámolása kapcsán ......................................................................................................................................50 
IV./1.4. Mérlegkör szerveződésének elve .................................................................................................50 

IV./2. MENETREND KIALAKÍTÁSA ........................................................................................... 52 
IV./2.1. Menetrend tartalma ....................................................................................................................52 
IV./2.2. Menetrenddel szemben támasztott követelmények.....................................................................54 

IV./3. MENETRENDEK BEJELENTÉSE...................................................................................... 54 
IV./3.1. Bejelentés ....................................................................................................................................54 
IV./3.2. Formai és tartalmi követelmények biztosítása ...........................................................................55 
IV./3.3. A menetrend elfogadása .............................................................................................................57 
IV./3.4. A menetrend napon belüli módosítása (napon belüli menetrend-tárgyalás) ............................57 

IV./4. A KIEGYENLÍTŐ ENERGIA ELSZÁMOLÁSA A MÉRLEGKÖR-FELELŐSÖKKEL ................... 58 
IV./4.1. Elszámolási mérési adatok gyűjtése és feldolgozása..................................................................58 

 4 



  Kereskedelmi Szabályzat 

IV./4.2. Az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása.........................................59 
IV./4.3. Kiegyenlítő energia elszámolási egységárának meghatározása ................................................60 
IV./4.4. Pénzügyi elszámolás a mérlegkör-felelősökkel ..........................................................................61 

IV./5. A KIEGYENLÍTŐ ENERGIA MÉRLEGKÖRÖN BELÜLI ELSZÁMOLÁSA ............................... 63 

V. A SZABÁLYZAT ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEI ..................................... 64 
V./1. ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS .................................................................... 64 

V./1.1. A rendszerirányító és a piaci szereplők közötti kommunikáció .................................................64 
V./1.2. A rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a piaci szereplők felé ......................................64 
V./1.3. A rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a Magyar Energia Hivatal felé ......................65 
V./1.4. Az adatszolgáltatás háttere .........................................................................................................65 

V./2. SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG ........................................................................................... 65 
V./2.1. Általános szabályok ....................................................................................................................65 
V./2.2. A Szabályzati Bizottság felépítése...............................................................................................65 
V./2.3. A Szabályzati Bizottság jogai és kötelezettségei .........................................................................66 
V./2.4. Szabályzat rendelkezéseivel szemben való felszólamlás.............................................................66 

V./3. ENGEDÉLYESEK ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK HATÁSKÖRÉBE UTALT TÉMAKÖRÖK.......... 66 
V./3.1. A rendszerirányító üzletszabályzatának hatáskörébe utalt témakörök......................................66 
V./3.2. Az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatának hatáskörébe utalt témakörök ...............67 

V./4. ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK........................................................................................... 67 
V./4.1. Az átmeneti intézkedések célja, hatálya, és hatályon kívül helyezése .......................................67 
V./4.2. Az átmeneti intézkedések értelmezése ........................................................................................67 
V./4.3. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme (II./3.6) ...............................................................67 
V./4.4. Szekunder szabályozás (III./4.2) ................................................................................................68 
V./4.5. --- ........................................................................................................................................................68 
V./4.6. --- ........................................................................................................................................................68 
V./4.7. --- ........................................................................................................................................................68 
V./4.8. --- ........................................................................................................................................................68 
V./4.9. Kiegyenlítő energia elszámolási egységárának meghatározása (IV./4.3) .................................68 
V./4.10. Perces szabályozás ......................................................................................................................68 

MELLÉKLET.............................................................................................................. 69 

M1. A HATÁRMETSZÉKI SZABAD ÁTVITELI KAPACITÁSOK 
ALLOKÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI ....................................................... 69 

M1.1. A KAPACITÁSAUKCIÓ RÉSZLETES LEÍRÁSA.................................................................. 69 
M1.2. AZ AJÁNLATTEVŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK............................. 69 
M1.3. AZ AUKCIÓS IDŐSZAK ................................................................................................. 70 
M1.4. AZ AJÁNLATOK TARTALMA ÉS FORMÁJA..................................................................... 70 
M1.5. A KAPACITÁSAUKCIÓ FOLYAMATA ............................................................................. 70 
M1.6. A LEKÖTÖTT KAPACITÁS HASZNÁLATA ....................................................................... 72 
M1.7. A LEKÖTÖTT KAPACITÁSOK ENGEDMÉNYEZÉSE .......................................................... 73 
M1.8. AZ AUKCIÓS DÍJ ELSZÁMOLÁSA................................................................................... 74 
M1.9. CÍMEK ......................................................................................................................... 74 
M1.10. PÉLDA AZ ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSRA ............................................................................ 75 
M1.11. AUKCIÓK ÜTEMEZETT NAPJAI 2007-BEN ..................................................................... 75 

M2. A MENETRENDKEZELÉS ÉS A TARTALÉKPIAC AJÁNLAT-KIVÁLASZTÁS 
NAPI IDŐZÍTÉSE....................................................................................................... 77 

M3. A RENDSZERIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSOK RENDJE ........ 79 

M4. A MAVIR - APG KÖZÖTTI HATÁRMETSZÉKI SZABAD ÁTVITELI 
KAPACITÁSOK ALLOKÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI ............................ 81 

 5 



  Kereskedelmi Szabályzat 

M4. A MAVIR - APG KÖZÖTTI HATÁRMETSZÉKI SZABAD ÁTVITELI 
KAPACITÁSOK ALLOKÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI .......................... 116 

M5. A MAVIR – HEP-OPS KÖZÖTTI HATÁRMETSZÉKI SZABAD ÁTVITELI 
KAPACITÁSOK ALLOKÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI .......................... 134 

M6. A MAVIR – SEPS,A.S. KÖZÖTTI HATÁRMETSZÉKI SZABAD ÁTVITELI 
KAPACITÁSOK ALLOKÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI .......................... 159 

KAPACITÁS KORLÁTOZÁSA ................................................................................................... 173 
A KAPACITÁS KORLÁTOZÁSÁNAK KOMPENZÁLÁSA ............................................................... 173 

 

 6 



  Kereskedelmi Szabályzat 

 

I. A Kereskedelmi Szabályzat tárgya, fogalmi meghatározások 
 
I./1. A Szabályzat hatálya, tárgya és célja, az együttműködés rendszere 
I./1.1. A Szabályzat tárgya és célja 
(a) A Szabályzat a VET 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a kereskedelmi, 

elszámolási-mérési, és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, a 
nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű szolgáltatásokra és a 
szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat rögzíti. 

(b) A Szabályzat célja a villamosenergia-kereskedelem 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. a 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 rendszerirányító által történő beszerzésének, 

igénybevételének és elszámolásának szabályait; 
v. a rendszerszintű szolgáltatások piaci szereplőkkel történő elszámolásának rendjét; 
vi. a rendszerirányító és a piaci szereplők közötti, a kereskedelmi kapcsolat 

működtetéséhez szükséges adatszolgáltatási és tájékoztatási szabályokat. 
(d) A Szabályzat érvényre juttatja a 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. az átlátható tevékenység vonatkozásában. 

 
I./1.2. A Szabályzat hatálya 
(a) A Szabályzat hatálya kiterjed a VET-ben, illetve VET Vhr-ben definiált: 

i. Rendszerirányítási engedélyesre (rendszerirányító), 
ii. Villamosenergia-termelői engedélyesekre (termelők), 
iii Villamosenergia-kereskedelmi engedélyesekre (villamosenergia-kereskedők), 
iv. Közüzemi nagykereskedelmi engedélyesre (közüzemi nagykereskedő), 
v. Közüzemi szolgáltatási engedélyesekre (közüzemi szolgáltatók), 
vi. Átviteli hálózati engedélyesre, 
vii. Elosztó hálózati engedélyesekre, 
viii. Szervezett villamosenergia-piac engedélyesére, 
ix. Feljogosított fogyasztókra, amennyiben a rendszerirányítóval a II./4.1.4. fejezetben 

meghatározott mérlegkör-szerződést kötnek, vagy a III. fejezet szerinti rendszerszintű 
szolgáltatások terén a rendszerirányítóval üzleti kapcsolatba kerülnek, vagy 
határmetszéki kapacitás aukcióra ajánlatot tesznek, 

x. Kiserőművek üzemeltetőire (kiserőművekre), 
xi Egyéb villamosenergia-piaci szereplőkre. 

 (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 VET 14. § (4) bekezdése alapján a Magyar Energia Hivatal 
jóváhagyásával lép hatályba, és a jóváhagyás visszavonásig marad érvényben. 

(d) A Szabályzat módosításának feltételeit a „V./2. Szabályzati Bizottság” fejezet rögzíti. 
(e) A rendszerirányító a Szabályzat hatályos változatát köteles a jóváhagyást követő 5 

munkanapon belül az internetes honlapján hozzáférhetővé tenni. 
 
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 rendszerirányító és a Szabályzat 

hatálya alá tartozó többi engedélyes kezdeményezheti a Magyar Energia Hivatalnál 
szankciók elrendelését a Szabályzat megszegőjével szemben. 

 
I./2. A Szabályzatban használt fogalmak meghatározása 
I./2.1. Betáplálás 
A magyar villamosenergia-rendszerbe irányuló villamosenergia-áramlás meghatározott 
csatlakozási ponton keresztül az Üzemi Szabályzat minőségi előírásainak 
figyelembevételével. 
 
I./2.2. Black start szolgáltatás 
A rendszerirányító a rendszer újraindításához alkalmas eszközök készenlétben tartására 
szerződik és szükség esetén azokat igénybe veszi. 
 
I./2.3. Egyforrású ellátás 
Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy közüzemi fogyasztó a villamos energia 
beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést. 
 
I./2.4. Ellátás alapú szerződés 
Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési 
időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott 
időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett. 
 
 I./2.5. --- 
 
I./2.6. Elszámolási mérési időintervallum 
A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, amelynek értéke 
15 perc. 
 
I./2.7. Havi elszámolási időszak 
Az az időszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat a rendszerirányító a 
rendszerszintű szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel pénzügyileg elszámolja (tárgyhó 
elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig). 
 
I./2.8. Kiegyenlítő energia elszámolási időszak 
Az az időszak (havonta, tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig), amelyre 
vonatkozóan a rendszerirányító pénzügyileg elszámolja a mérlegkör-felelősökkel a kiegyenlítő 
energiát és a rendszerszintű szolgáltatásokra szerződött piaci szereplőkkel az energiadíjat. 
 
I./2.9. --- 
 
I./2.10. --- 
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I./2.11. --- 
 
I./2.12. 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./2.13. Mérlegkör-szerződés 
A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek 
bejelentésére kötött szerződés a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között, amely rögzíti 
a mérlegkör-felelős és a rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend 
bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit. 
 
I./2.14. 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./2.15. Órás tartalékpiac 
A rendszerirányító által szervezett piac, amelyen a rendszerirányító a kiegyenlítő 
szabályozáshoz olyan – termelőegységnél, feljogosított fogyasztónál rendelkezésre álló -
teljesítménytartalékot biztosító tartalékpiac-termékekre hirdet meg versenytárgyalást, amely 
tartalék aktiválása 15 percnél több időt vesz igénybe, amelynek a rendelkezésre állása a 
rendszerirányító által ellenőrizhető, amely tartalékteljesítmény mennyiség legalább 10 MW és 
az ajánlat műszaki paramétereinek figyelembe vételével megrendelhető. 
 
I./2.16. Parancskövetés 
Szekunder szabályozást végző erőművi gépegység (gépcsoport) kiadott teljesítményének 
változása a rendszerirányító üzemirányítási rendszerétől elektronikus úton (vagy más 
távközlési módon) kapott szabályozási jel alapján, a parancskövetést a rendszerirányító 
minősíti. 
 
 I./2.17. Perces szabályozási tartalékpiac 
A rendszerirányító által szervezett piac, amelyen a rendszerirányító a kiegyenlítő 
szabályozáshoz olyan – üzemelő termelőegységnél, feljogosított fogyasztónál rendelkezésre 
álló - szabályozási tartalékot biztosító tartalékpiac-termékekre hirdet meg versenytárgyalást, 
amely szabályozási tartalék rendelkezésre állása a rendszerirányító által ellenőrizhető, a 
szabályozás képes legalább 10 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./2.18. – 
 
I./2.19. Piaci szereplő 
Piaci szereplő lehet a VET-ben definiált feljogosított fogyasztó, termelő, villamosenergia-
kereskedő, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, a 
kiserőmű és a rendszerirányító bármelyike, illetve ezen piaci szereplőkkel a villamos energia 
határon keresztül történő szállítása kapcsán jogviszonyba kerülő VET Vhr 22.§. (6) bekezdés 
szerinti külföldi piaci szereplő (külföldi piaci szereplő). 
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I./2.20. Primer szabályozási tartalékpiac 
A rendszerirányító által szervezett piac, amelyen a rendszerirányító olyan - erőművi 
gépegységnél 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 a rendszerirányító által ellenőrizhető, a szabályozási képesség a rendszerirányító 
megrendelésére élesíthető. 
 
I./2.21. Profiltípus 
Statisztikai elemzéssel készült, meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói 
villamosteljesítmény-igény típusgörbe. 
 
I./2.22. Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése 
A rendszerirányítónak a Szabályzatban meghatározott azon tevékenysége, amelynek során a 
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./2.23. Részleges ellátás alapú szerződés 
Olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy menetrend alapú 
szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra. 
 
I./2.24. Szabályozási teljesítmény 
A rendszerirányító által a kiegyenlítő szabályozás során igénybe vett villamos teljesítmény. 
 
I./2.25. Szabályzat 
Jelen dokumentum, a Kereskedelmi Szabályzat. 
 
 I./2.26 Szekunder szabályozási tartalékpiac 
A rendszerirányító által szervezett piac, amelyen a rendszerirányító a kiegyenlítő 
szabályozáshoz olyan - erőművi gépegységnél, gépcsoportnál rendelkezésre álló - 
szabályozási forgótartalékot biztosító tartalékpiac-termékekre hirdet meg versenytárgyalást, 
amely szabályozási tartalék rendelkezésre állása a 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, a 
rendszerirányító által elektronikus úton (vagy más távközlési módon) küldött szabályozási 
parancs követésére és a parancskövetés a rendszerirányító által minősíthető. 
 
I./2.27. Szűk keresztmetszet 
A 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./2.28. --- 
 
I./2.29. Teljes ellátás alapú szerződés 
Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás 
alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának 
biztosításra. 
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 I./2.30. --- 
 
I./2.31. Többforrású ellátás 
Többforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő a villamos energia beszerzésére két vagy 
több piaci szereplővel köt szerződést. 
 
I./2.32. Újra-teherelosztás 
A rendszerirányító – a szűk keresztmetszetek, hálózati átviteli korlátok feloldása érdekében - 
a perces és órás tartalékpiac-ajánlatok felhasználásával, a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást és 
az elfogadást megelőzően, saját hatáskörében a visszaigazolt menetrendtől eltérő üzemi 
menetrendet ír elő termelőegységnek, feljogosított fogyasztónak úgy, hogy az érintett 
elszámolási mérési időintervallumokban az újra-teherelosztásba bevont termelőegységek, 
feljogosított fogyasztók fel- és le irányú menetrend-módosításai egymást kiegyensúlyozzák és 
amely módosításokat a rendszerirányító utasított eltérésként kezel, a kiegyenlítő energia 
egységárának meghatározásánál nem vesz figyelembe. 
 
I./2.33. Utasított eltérés 
Rendszerirányító által adott utasítás a visszaigazolt menetrendtől eltérő termelésre, 
fogyasztásra, amelyet a rendszerirányító az újra-teherelosztáskor, a rendszerirányítói 
menetrend-módosításkor, a perces és órás szabályozás megrendelésekor ad, továbbá a 
rendszerirányítói megrendelések a szekunder szabályozási parancskövetésre, az üzemzavari 
tartalék aktiválására, amely utasításokat, megrendeléseket a rendszerirányító az érintett 
mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál jóváíró jelleggel vesz 
figyelembe. 
 
I./2.34. – 
 
I./2.35. VET 
2001. évi CX. törvény a villamos energiáról. 
 
I./2.36. Vételezés 
A magyar villamosenergia-rendszerből kifelé irányuló villamosenergia-áramlás meghatározott 
csatlakozási ponton keresztül az Üzemi Szabályzat minőségi előírásainak 
figyelembevételével. 
 
I./2.37. Akkreditáció rendszerszintű szolgáltatásokhoz 
A rendszerirányító által végzett műszaki előminősítő eljárás, amelynek során a 
rendszerirányító a vele kötött üzemviteli megállapodással rendelkező és valamely 
rendszerszintű szolgáltatáshoz akkreditációra jelentkező vagy arra kötelezett piaci szereplőtől 
megkéri a 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./2.38. Bejelentett menetrend 
A mérlegkör-felelős által a rendszerirányítóhoz a bejelentési napon a Szabályzatban megadott 
határidőig eljuttatott mérlegkör-menetrend. 
 
I./2.39. Bejelentési nap 
A mérlegkör-menetrend rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és a rendszerirányító általi 
feldolgozásának a napja, amely mindig munkanap, amely legalább egy nappal megelőzi az 
üzleti napot, és amely bejelentési napon a menetrend-bejelentésnek a következő munkanapra 
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(és az azt megelőző szabad- és munkaszüneti napokra) vonatkozó menetrend(ek)et kell 
tartalmaznia. 
 
I./2.40. Elszámolási pont 
A Vhr. 1. § 14. pontban definiált elszámolási pont egyedi informatikai azonosító jele, amely 
azonosító a rendszerirányító és a mérlegkör viszonyában a Mérlegkör-szerződésben, a 
mérlegkör-felelős és a mérlegkör-tag viszonyában a mérlegkör-tagsági szerződésben, a 
hálózati engedélyes és a hálózatra csatlakozó viszonyában a Hálózathasználati 
Szerződésben (vagy ezekkel egyenértékű szerződésben, illetve megállapodásban) rögzített. 
 
I./2.41. Erőművi gépcsoport (gépcsoport) 
Szekunder szabályozásban a rendszerirányító által együttesen, erőművi szinten szabályozott 
erőművi gépegységek együttese. 
 
I./2.42. Erőművi gépegység (gépegység) 
Villamosenergia-termelő egység legalább 50 MW beépített teljesítményű erőműben. 
 
I./2.43. Fel irányú utasított eltérés 
Utasított eltérés termelőegység villamosenergia-termelésének növelésére, fogyasztó 
villamosenergia-fogyasztásának csökkentésére egy adott elszámolási pontra vonatkoztatva és 
egy elszámolási mérési időintervallumra összegzett energiaváltozásra értelmezve. 
 
I./2.44. Felszabályozási utasítás 
Fel irányú utasított eltérés szabályozható eszközre az újra-teherelosztás és a 
kiegyensúlyozott módon végzett rendszerirányítói menetrend módosítás okán adott utasított 
eltérés kivételével. 
 
I./2.45. Kiegyenlítő energia egységára 
Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő energia ára Ft-ban, amelyet a 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./2.46. Le irányú utasított eltérés 
Utasított eltérés termelőegység villamosenergia-termelésének csökkentésére, fogyasztó 
villamosenergia-fogyasztásának növelésére egy adott elszámolási pontra vonatkoztatva és 
egy elszámolási mérési időintervallumra összegzett energiaváltozásra értelmezve. 
 
I./2.47. Leszabályozási utasítás 
Le irányú utasított eltérés szabályozható eszközre az újra-teherelosztás és a kiegyensúlyozott 
módon végzett rendszerirányítói menetrend-módosítás okán adott utasított eltérés kivételével. 
 
I./2.48. Mérlegkör kiegyenlítő energiája 
A kiegyenlítő energia mennyiségét a 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./2.49. Mérlegkör-menetrend 
A mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos adás-
vételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási 
pontokra vonatkozó menetrendek. 

 12 



  Kereskedelmi Szabályzat 

 
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 rendszerirányító kezdeményezésére, a szomszédos 
rendszerirányítókkal egyeztetett módon történik, és amely vételezés (kitáplálás) célja a fel 
(vagy le) irányú kiegyenlítő szabályozás támogatása, illetve ellehetetlenülésének 
megakadályozása. 
 
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 villamosenergia-
kitáplálás, vagy a magyar villamosenergia-rendszeren kívüli forrásteljesítmény többlet esetén 
a szomszédos rendszereket kisegítő többlet villamosenergia-vételezés, amely kitáplálás 
(vételezés) a szomszédos rendszerirányítók kérésére, velük módon történik. 
 
I./2.53. Rendszerirányítói menetrend-módosítás 
Az üzemi menetrend kialakításának azon módja, amellyel a rendszerirányító a fizikai szállítást 
megelőzően a visszaigazolt (vagy az aktuális üzemi) menetrendtől eltérő (új) üzemi 
menetrendet ír elő szabályozható eszköz részére. 
 
I./2.54. Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyensúlyozott módon 
A rendszerirányítói menetrend-módosításnak azon módja, amikor a menetrend-módosító fel 
irányú és le irányú utasítások összességükben egymást rendszerszinten kiegyenlítik, 
amelynek célja a hálózati átviteli korlátok feloldása, és amelyet a rendszerirányító a 
kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem vesz figyelembe. 
 
I./2.55. Rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz 
A rendszerirányítói menetrend-módosításnak azon módja, amikor a rendszerirányító a 
kiegyenlítő szabályozás ellehetetlenülése megakadályozásához vagy a kiegyenlítő energia 
egységárának csökkentése érdekében alkalmazza a menetrend-módosítást, és amelyet a 
rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál figyelembe vesz. 
 
I./2.56. Szabályozási körzetek 
Szabályozható eszközök hozzárendelésével kialakított hálózati (földrajzi) körzetek, amelyeket 
a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás vesz, vagy vehet figyelembe a körzetekhez megadott 
tartalékolási követelmények alapján. 
 
I./2.57. Szabályozható eszköz 
Szabályozható termelőegység, szabályozható feljogosított fogyasztó. 
 
I./2.58. Szabályozható feljogosított fogyasztó 
Az a feljogosított fogyasztó, amelyre a fogyasztás szabályozása tekintetében a 
rendszerirányítóval megállapodás/szerződés van érvényben, amely ez alapján utasított 
eltérés végrehajtására alkalmas és ezen feljogosított fogyasztó üzemi menetrendje eltérhet a 
visszaigazolt menetrendtől. 
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I./2.59. Szabályozható termelőegység 
Az a termelőegység, amelyre a szabályozás tekintetében a rendszerirányítóval 
megállapodás/szerződés van érvényben, és amely ez alapján utasított eltérés végrehajtására 
alkalmas. 
 
I./2.60. Tartalékpiac-ajánlat fel irányban 
Termelőegység vonatkozásában ajánlat a termelés növelésére, feljogosított fogyasztó 
vonatkozásában ajánlat a fogyasztás csökkentésére, amelyhez az ajánlatban a szabályozási 
energia egységára nem lehet negatív. 
 
I./2.61. Tartalékpiac-ajánlat le irányban 
Termelőegység vonatkozásában ajánlat a termelés csökkentésére, feljogosított fogyasztó 
vonatkozásában ajánlat a fogyasztás növelésére, amelyhez az ajánlatban a szabályozási 
energia egységára nem lehet pozitív. 
 
I./2.62. Tartalékpiac ajánlattételi nap (ajánlattételi nap) 
Az a nap, amelyen a tartalékpiac-termékekre ajánlatot kell tenni a rendszerirányító által 
meghirdetett napokra vonatkozóan, amely ajánlat-tételi nap a napi gyakoriságú piac esetén 
azonos a bejelentési nappal és az ajánlattétel ugyanarra a napra (vagy napokra) vonatkozik, 
amelyre (vagy amelyekre) a bejelentett menetrend(ek). 
 
I./2.63. Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás 
Valamely tartalékpiac-termékre adott ajánlatoknak a rendszerirányító által objektíven, lineáris 
programozási algoritmussal történő sorrendezése és elfogadása, amelynek során a 
rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő mennyiség 
elfogadására. 
 
I./2.64. Tartalékpiac ajánlat-kiválasztási módszer 
A tartalékpiac ajánlat-kiválasztásnál alkalmazott azon eljárás, amelyhez a 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, és az eljárásban a 
sorrendezés és elfogadás célfüggvénye a szükséges tartalék rendelkezésre állásához és a 
várható igénybevételéhez kapcsolódó költségek minimálása az adott termékhez. 
 
I./2.65. Tartalékpiac-termék 
A tartalékpiac-terméket a szabályozási tartalék jellege (primer, szekunder, perces, órás), 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./2.66. Teljesítési biztosíték 
A mérlegkör-felelős által letétbe helyezett biztosíték, amely a rendszerirányító számára 
pénzügyi biztosítékot jelent a mérlegkör-felelős rendszerirányítóval történő elszámolásához a 
mérlegkörre allokált kiegyenlítő energia vonatkozásában. 
 
I./2.67. Termelőegység 
Az erőművi gépegység és az 5 MW vagy ezt meghalad beépített teljesítményű kiserőmű. 
 
I./2.68. ÜSZ 
Üzemi Szabályzat 
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I./2.69. Üzemirányítási mérés 
Az üzemirányítási pontról a rendszerirányítóhoz elektronikus úton továbbított valós idejű 
(üzemi) adatközlés. 
 
I./2.70. 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. 
 
I./2.71. Üzemi menetrend 
Szabályozható termelőegységek, szabályozható feljogosított fogyasztók üzemi szabályozási 
menetrendje, amelyet a rendszerirányító alakít ki, amely menetrend alapértelmezésben 
azonos a visszaigazolt menetrenddel és a visszaigazolt menetrendtől az újra-teherelosztás, a 
megrendelt perces/órás szabályozás, a rendszerirányítói menetrend-módosítás okán és az 
utasítások mértékében tér el, és amely menetrendről a rendszerirányító az érintett piaci 
szereplőknek értesítést küldött. 
 
I./2.72. Üzemzavari tartalék szolgáltatás 
A 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./2.73. Üzleti nap 
A vonatkozó visszaigazolt menetrendek szerinti kereskedelemi szerződések fizikai 
teljesítésének a napja. 
 
I./2.74. Üzletszabályzat 
Jelen Szabályzatban az Üzletszabályzat a rendszerirányító üzletszabályzatát jelenti, amely 
tartalmazza a rendszerirányító és a piaci szereplő között megkötendő szerződések általános 
és különös szerződési feltételeit. 
 
I./2.75. Vhr. 
A 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról. 
 
I./2.76. Visszaigazolt menetrend 
A rendszerirányító által elfogadott, jóváhagyott mérlegkör-menetrend, amely jóváhagyásról a 
rendszerirányító menetrend-visszaigazolási értesítést küldött a mérlegkör-felelősnek, és 
amely menetrend valamely elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó fizikai teljesítése 
esetén – feltételezve az utasított eltérések fizikai teljesülését – a mérlegkör kiegyenlítő 
energiája az adott elszámolási mérési időintervallumban zérus. 
 
I./2.77. Visszaigazolt (lekötött) tartalékpiac ajánlat 
A rendszerirányító által tartalékpiac-ajánlatkiválasztással üzleti nap(ok)ra elfogadott ajánlati 
mennyiség, amelyről a rendszerirányító az ajánlattevőnek visszaigazolási értesítést küldött, 
amely visszaigazolt (lekötött) ajánlati mennyiség rendelkezésre állását a rendszerirányító 
jogosult ellenőrizni, amelynek aktiválását a rendszerirányító jogosult részben vagy egészben 
megrendelni, jogosult továbbá a rendelkezésre állás és a teljesítés minősítésére, és amelyre a 
díjfizetés alapja az ajánlat szerinti egységár és a minősítési mutató. 
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I./2.78. Mennyiségi eltérés 
Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves 
Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés 
túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent. 
 
I./2.79. Elosztó hálózati maradék 
Az elosztó hálózati veszteségi energia és a profil elszámolású fogyasztások (közüzemi és 
piaci) elszámolásából képződött kiegyenlítő energia összege elszámolási mérési 
időintervallumonként. 
 
I./2.80. Versenytárgyalási Dokumentáció  
Jelenti a 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./2.81. Napi Ajánlatadás 
A Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti kiválasztott ajánlattevőknek a Tartalékpiaci 
ajánlatadási nap vonatkozásában fennálló, a Versenytárgyalási Dokumentáció szerinti 
ajánlatadási kötelezettségét és a 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 a rendszerirányítónak az ahhoz 
kapcsolódó jogait és kötelezettségeit jelenti. 
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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 villamosenergia-

kereskedelem az alábbiak szerinti: 
i. Általános célú kereskedelem, amely a feljogosított fogyasztó villamosenergia-

fogyasztási igényeinek biztosítására irányul. 
ii. Határon keresztül történő kereskedelem, amely a magyar villamosenergia-rendszer 

határmetszékein kívül található elszámolási ponttal rendelkező kereskedelmi partnerrel 
lefolytatott kereskedelmi tevékenységet fedi le. 

iii. Közüzemi kereskedelem, melyet a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi 
szolgáltatók folytatnak a közüzemi fogyasztók villamosenergia-fogyasztási igényeinek 
biztosítására. 

iv. Hálózati veszteség beszerzése, amely az átviteli és elosztó hálózatokon keletkező 
villamos energia veszteségre vonatkozó kereskedelmi kötelezettségvállalás. 

v. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme. 
 
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. 
iii. Szervezett villamosenergia-piaci kereskedés, amely 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. A villamosenergia-kereskedés szabályozása 
 
II./3.1. Általános célú kereskedés 
(a) Az általános célú kereskedés esetében a villamos energia eladója és vevője a Szabályzat 

vonatkozó rendelkezései szerint köteles eljárni. 
 
II./3.2. --- 
 
II./3.3. Határon keresztül történő kereskedelem 
(a) Jogosult a határon keresztül történő kereskedelemre a VET 47. §-a alapján kiadott 

tevékenységi engedéllyel rendelkező. piaci szereplő. 
(b) A jogosultságot igazoló engedélyt a rendszerirányító részére a határmetszéki átviteli 

kapacitás „III./5.1 Határmetszékek átviteli kapacitásának kezelése” fejezetben 
meghatározott szabályok szerinti lekötése előtt az érintett piaci szereplőnek be kell 
mutatnia. 

(c) A Szabályzat az átviteli hálózat és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztó hálózat 
határkeresztező vezetékein lebonyolított kereskedelemre vonatkozóan rögzít szabályokat 
és eljárásrendet. 

 
 
II./3.4. Közüzemi kereskedelem 
(a) A közüzemi kereskedelem szabályait és elszámolásának rendjét a VET, a Vhr. és egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi 
szolgáltatók közös megállapodással alakíthatják ki. 
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II./3.5. Hálózati veszteség beszerzése 
II./3.5.1. Átviteli hálózat 
(a) Az átviteli hálózat veszteségét fedező villamos energiát a Vhr. 20. § alapján a 

rendszerirányító hazai termelésből köteles beszerezni. 
(b) Az átviteli hálózat veszteségét fedező villamos energia beszerzését a 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 hálózat veszteségét fedező villamos energiát a Vhr. 16. § alapján az elosztó 

hálózati engedélyes a közüzemi nagykereskedőtől köteles közüzemi nagykereskedelmi 
áron beszerezni, amíg a kormány a villamosenergia fogyasztók feljogosításáról szóló 
rendeletében másképp nem rendelkezik. 

 
II./3.6. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme 
(a) A rendszerirányító a rendszer biztonsága és a minőségi ellátás biztosítása, illetve az 

átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozandó mérlegkör 
működtetése érdekében szabályozott keretek között rendszerszintű szolgáltatásokat 
vásárol. 

(b) A rendszerszintű szolgáltatások beszerzésére csak a rendszerirányító jogosult. 
(c) A rendszerszintű szolgáltatások beszerzésének és igénybevételének részletes szabályait 

a „III. A rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, igénybevétele, és elszámolása” című 
fejezet tartalmazza. 

(d) A rendszerirányító az alábbi szabályok alapján fedezi a rendszerszintű szolgáltatások 
beszerzésének költségeit: 
i. A szekunder szabályozás, a perces szabályozás, az órás szabályozás, a 

rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz, az aktivált 
üzemzavari tartalék és a nemzetközi kisegítés igénybevétele energiadíjának 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 a rendszerirányító számára a GKM 57/2002. (XII. 29) számú „A 
villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak 
megállapításáról” szóló rendelet 4. § alapján a rendszerhasználati díjrendszer 
rendszerszintű szolgáltatások díjeleme fedezi. 

(e) A VET 47. § (3) alapján a rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, 
támogatása érdekében és mértékében végezhet határon keresztül történő 
villamosenergia-szállítást és jogosult villamos energia adás-vételt lebonyolítani, amelyet a 
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. 

(f) A rendszerirányító az (e) pont szerinti villamosenergia-szállítások mennyiségi és 
elszámolási adatait elkülönített nyilvántartásban kezeli. 

(g) Azok a piaci szereplők jogosultak – vagy a Szabályzat vonatkozó rendelkezései által 
meghatározott esetekben kötelezettek – a rendszerszintű szolgáltatásokban 
közreműködni, a tartalékpiacokon ajánlatot tenni: 
i. amelyek rendelkeznek az adott szolgáltatás rendszerirányítói akkreditációjával és a 

rendszerirányítóval kötött, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződéssel 
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ii. vagy amelyek megállapodás alapján rendelkeznek valamely akkreditált piaci szereplő 
adott szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítőképessége, illetve szabályozási képessége 
felett és rendelkeznek a rendszerirányítóval kötött, az adott szolgáltatáshoz 
kapcsolódó szerződéssel. 

(h) 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 az 
Üzletszabályzat tartalmazza. 

(i) --- 
(j) A Vhr 13. §-a alapján az engedélyes a villamosenergia-termelését indokolatlanul nem 

tarthatja vissza, ennek értelmében a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt 
rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi teljesítőképességét 
köteles felajánlani. A rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplők 
kötelesek a 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. Az 
akkreditáció hiánya nem mentesíti a piaci szereplőt az egyéb kötelezettségei (pl. 
ajánlatadás, szerződéskötés stb.) alól. 

 
II./4. A villamosenergia-kereskedelem szerződései 
II./4.1. Kereskedelmi szerződések típusai 
(a) A piaci szereplők kereskedelmi kapcsolatait szabályozó alapvető szerződéstípus a 

következők: 
i. Ellátás alapú szerződés 
ii. Menetrend alapú szerződés 
iii. Rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
iv. Mérlegkör-szerződés 
v. Mérlegkör-tagsági szerződés 

 
II./4.1.1. Ellátás alapú szerződés 
(a) Ellátás alapú szerződést csak a rendszerirányító által felügyelt szabályozási zónában lévő 

elszámolási pontra lehet kötni. 
(b) Egy elszámolási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető. 
(c) Ellátás alapú szerződést a „IV. A mérlegkör-rendszer” fejezet vonatkozó rendelkezéseinek 

figyelembe vételével kell megkötni. 
(d) A Szabályzat az ellátás alapú szerződés két típusát definiálja: 

i. Teljes ellátás alapú szerződés, amely csak egyforrású ellátást tesz lehetővé. 
ii. Részleges ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi mind az egyforrású, mind 

pedig a többforrású ellátást. 
(e) --- 
(f) A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a vevő által vásárolt vagy értékesített 

menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé. 
(g) 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. 

(h) 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. 

(i) Profil elszámolású fogyasztóval –annak kifejezett kérése hiányában- teljes ellátás alapú 
szerződést kell kötni. Ezen fogyasztóval szerződést kötő kereskedőnek a profil 
elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az elosztói engedélyessel kell 
elszámolnia. 

 
II./4.1.2. Menetrend alapú szerződés 
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(a) Menetrend alapú szerződést köthet az elszámolási ponttal rendelkező piaci szereplő, a 
rendszerirányító, a közüzemi nagykereskedő, a villamosenergia-kereskedő, közüzemi 
szolgáltató - az átvételi kötelezettség keretében más mérlegkörből vásárolt villamos 
energia tekintetében – és a szervezett-piaci engedélyes. 

(b) A menetrend alapú szerződés kötésére jogosultak 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 csatlakozási pontra csak menetrend alapú kereskedelmi szerződéssel 
rendelkező fogyasztónak a profil elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az 
elosztói 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 a rendszerirányítóval mérlegkör-szerződés 

megkötésére az a piaci szereplő jogosult, aki a jogszabályban, a működési engedélyében 
és a 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) A rendszerirányító által alakított mérlegkör esetében mérlegkör-szerződés megkötésére 
nincs szükség, a mérlegkör a rendszerirányító igazgatósági határozatával létrehozható. 

 
II./4.1.4.2. Mérlegkör-szerződés tartalma 
(a) A mérlegkör-szerződés tartalma kiterjed: 

i. a mérlegkör-felelős által a rendszerirányítónak átadandó menetrendek bejelentésének 
folyamatára, 

ii. a mérlegkör-felelős által a rendszerirányítónak átadandó menetrendek igényelt tartalmi 
elemeire, 

iii. a kiegyenlítő energia mennyiségének és költségének mérlegkörre való allokálásának 
módjára és folyamatára, 

iv. a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős közötti pénzügyi elszámolás részleteire, 
v. a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős közötti egyéb kommunikációra, 
vi. a mérlegkör-szerződés felmondásának részleteire és eljárásrendjére, 
vii. az elszámolási pontok azonosítására és rögzítésére. 

(b) A mérlegkör-szerződés megkötésének részleteit és eljárásrendjét a rendszerirányító 
Üzletszabályzata írja elő. 

(c) A 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 a 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) A rendszerirányító a mérlegkör-szerződés felmondási feltételeinek kidolgozása során az 
elszámolási pontok mérlegkörhöz tartozásának vonatkozásában köteles a hálózati 
engedélyesekkel egyeztetni. 

(c) A mérlegkör-szerződés a mérlegkör-felelős kezdeményezésére csak valamely kiegyenlítő 
energia elszámolási időszak végével mondható fel. 

(d) A rendszerirányító csak a rendszerirányító Üzletszabályzatában meghatározott feltételek 
nem teljesítése esetén kezdeményezheti a mérlegkör-szerződés felmondását. 

(e) --- 
 
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) Új mérlegkör-tag (vagy elszámolási pont) csatlakozása, mérlegkör-tagság (vagy 
elszámolási pont) felmondása vagy megszűnése előtt a hatályba lépést megelőző hónap 
15. napjáig (ha ez nem munkanap, akkor a hónap 15. napját követő első munkanapig) 
köteles megállapodni a mérlegkör-felelős és a mérlegkör-tag, a mérlegkör-felelős köteles 
kezdeményezni a rendszerirányítónál a mérlegkör-szerződés módosítását a IV./1.4.1. (n) 
pont szerint. 

(e) Valamely elszámolási pont tekintetében a mérlegkör tagság megszűnésével az adott 
elszámolási pontra vonatkozóan új mérlegkör-szerződést kell kötni, vagy egy már meglévő 
mérlegkör-szerződést ezen elszámolási pont felvételével módosítani kell, vagy az 
elszámolási pont felett rendelkezésre jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy az 
elszámolási pont megszűnt. 

(f) Amennyiben a mérlegkör tagság megszűnik és nem teljesül az (e) pont valamely eleme, 
az érintett hálózati engedélyes elvonhatja vagy szüneteltetheti a rendszerhasználó 
hálózathoz való hozzáférési jogát azon elszámolási pontokhoz tartozó csatlakozási 
pontokra, amely elszámolási pontok vonatkozásában nincs hatályos mérlegkör-szerződés 
vagy mérlegkör-tagsági szerződés. 
 

 
II./4.2. --- 
 
II./4.3 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. Teljes ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő(k) mérési adatából az 
elszámolási pontra meghatározott érték. 

ii. Részleges ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő(k) mérési adatából az 
elszámolási pontra meghatározott értéknek a menetrend alapú szerződések 
menetrend értékeivel csökkentett értéke. 
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(d) Adott elszámolási pontra vonatkozó mérési adathoz való hozzáférés szabályait a 
rendszerirányító Üzletszabályzata és az elosztó hálózati engedélyesek üzletszabályzatai 
határozzák meg. 

(e) A profil alapú elszámolásokhoz kapcsolódó mennyiségi eltérések elszámoló ára: 
i. Túlfogyasztás esetén az elosztói engedélyes részére az elszámoláskor érvényes 

rendeletben rögzített közüzemi nagykereskedelmi ár átlagának 1,1 szerese, 
ii. alulfogyasztás esetén az elosztói engedélyes által fizetett visszatérítés az 

elszámoláskor érvényes rendeletben rögzített közüzemi nagykereskedelmi ár 
átlagának 0,3 szorosa. 

(f) A mennyiségi eltérés meghatározásának a módját az elosztói szabályzat tartalmazza. 

 22 



  Kereskedelmi Szabályzat 

III. Rendszerszintű szolgáltatások beszerzése, igénybevétele és 
elszámolása 
 
III./1. A rendszerszintű szolgáltatások köre 
(a) A 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) A rendszerirányító a fenti (a) pont (i-iii) felsorolt szolgáltatások vagy azok egyes részének 
beszerzésére éves gyakorisággal, októberben szabályozási tartalékpiacot 
(versenytárgyalást) szervez. Következő év január 1-je és december 31-e közötti 
időszakra. Az éves versenytárgyalást alapul véve és annak megfelelően a 
rendszerirányító a fenti (a) pont (i-iii) felsorolt szolgáltatások vagy azok egyes részének 
beszerzését a Napi Ajánlatadás keretében végzi a Versenytárgyalási Dokumentációnak és 
a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően. 

(d) A Vhr 13. §-a alapján az engedélyes a villamosenergia-termelését indokolatlanul nem 
tarthatja vissza, ennek értelmében a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt 
rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi teljesítőképességét 
köteles felajánlani. A rendszerszintű szolgáltatás nyújtására jogosult piaci szereplők 
kötelesek a 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, az 
érintett piaci szereplő ettől csak műszaki okok miatt, indokolt esetben térhet el. Az 
akkreditáció hiánya nem mentesíti a piaci szereplőt az egyéb kötelezettségei (pl. 
ajánlatadás, szerződéskötés stb.) alól. 

 
III./2. Feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás 
(a) A rendszerirányító megkeresése esetén az a piaci szereplő, amely meddőteljesítmény 

nyelésre képes erőművi gépegységet üzemeltet és rendelkezik feszültség-
meddőteljesítmény szabályozási képességgel, köteles a rendszerirányítóval ez irányú 
akkreditációt végeztetni, a szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci szereplő 
köteles a rendszerirányítóval meddőteljesítmény -nyelésre szerződni. 

(b) A szerződés alapján a meddőteljesítmény-nyelést vállaló piaci szereplők kötelesek a 
rendszerirányító utasításainak megfelelően meddőteljesítményt nyelni. 

(c) A rendszerirányító a feszültség-meddőteljesítmény szabályozásra szerződött piaci 
szereplőknek a meddőteljesítmény-nyelés képességért rendelkezésre állási díjat fizet. 

(d) A rendszerirányító és a szolgáltatásra szerződő piaci szereplő a szerződésükben 
határozzák meg:  
i. a meddőteljesítmény-nyelésre felajánlott erőművi gépegységeket, elszámolási pont 

azonosítással, 
ii. a felajánlott meddőteljesítmény-nyelési képességet gépegységenként MVAr-ban az 

üzemirányítási pontra értelmezve, 
iii. a rendelkezésre állási díj fizetésének alapját képező mértékadó napokat, naptípusokat 
iv. a meddőnyelési képesség napidíjas egységárát Ft/MVAr/nap értelmezésben, egész 

Ft-ban. 
(e) A rendszerirányító az üzemirányítási jelzés/mérés alapján köteles naponta naplózni a 

meddőteljesítmény szabályozásba bevont gépegységek szerződött meddőteljesítmény-
nyelési képességének rendelkezésre állását. 
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(f) A rendszerirányító köteles a nyilvántartást havonta egyeztetni a szerződött piaci 
szereplőkkel. 

(g) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat gépegységenként a következő képlet 
alapján számolja el: 

 
RD = ΣRDm 

és 
RDm = RAm * RQm * Mm 

 
ahol az adott gépegységre 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 mértékadó nap az adott hónapban. 
 

Mm a rendelkezésre állás napi minősítése, amelyet a rendszerirányító az (e) pont alapján az 
alábbi módon határoz meg: 

Mm = ΣMmj / ΣHj, 
és 

Mmj = 1, vagy 0 az adott j-ik órában, 
Hj = a napon belül naplózott j-ik óra. 
 

(h) A meddőteljesítmény termeléséért nem jár rendelkezésre állási díj. 
 
III./3. Üzembiztonsági szolgáltatások 
III./3.1. Black start 
(a) A black start szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci szereplő a rendszerirányító 

megkeresése esetén köteles black start szolgáltatásra a rendszerirányítóval szerződni. 
(b) A 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) A rendszerirányító naplózza a black start képesség rendelkezésre állását, a nyilvántartást 

havonta egyezteti a black start szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel. A 
rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás idejére 
fizet. 

 
(g) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat a következő képlet alapján számolja el: 
 

RD = ΣRDn 
és 

RDn = RA * Tn/24 
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 óráinak száma, 
n: az adott hónap egyes napjainak jele. 
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(h) A rendszerirányító jogosult véletlenszerűen kiválasztott időpontban a rendelkezésre állás 
ellenőrzésére a szerződés előírásainak megfelelően. 

(i) 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 a 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 a rendszerirányító 

feladata. 
(b) A rendszerirányító által kijelölt piaci szereplők kötelesek a 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 a rendszerirányítóval kötött 

megállapodás szabályozza. 
 
III./3.3. Üzemzavari tartalék 
(a) Üzemzavari tartalék szolgáltatáshoz jogosultsággal rendelkező piaci szereplő a 

rendszerirányító megkeresése esetén köteles a rendszerirányítóval szerződni üzemzavari 
tartalék szolgáltatásra. 

(b) A 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 Ft-

ban, 
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) A rendszerirányító naplózza a rendelkezésre állást, a nyilvántartást havonta egyezteti a 

szerződött piaci szereplőkkel. 
(e) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás idejére 

fizet. 
(f) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat az alábbi képlet szerint határozza meg: 
 

RD = RA * RP * N 
 
ahol: 

RD:  a havi rendelkezésre állási díj (Ft), 
RA:  a rendelkezésre állás szerződés szerinti egységára (Ft/MW/nap), 
RP:  a szerződésben vállalt üzemzavari tartalékteljesítmény mennyisége (MW), 
N:  a tényleges rendelkezésre állás napjainak száma az adott hónapban 

(elszámolási mérési időintervallumonként naplózás esetén tört számú napban). 
(g) A 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. A rendszerirányító az ellenőrzést nem tekinti megrendelésnek. 
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(h) 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 a 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. 

(i) Szükség esetén a 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 (h) pont szerint kell eljárni. 

(j) A szerződött teljesítménytartalék mennyisége részlegesen is igénybe vehető. 
(k) A rendszerirányító az üzemzavari tartalék aktiválásának megrendelését köteles naplózni. 
(l) Az üzemzavari tartalék igénybevételéért a rendszerirányító az elszámolási mérés alapján 

fizet energiadíjat a piaci szereplőnek, a szerződés szerinti energiadíj-egységár szerint, a 
kiegyenlítő energia elszámolási időszakra halmozottan. 

(m) Az elszámolási mérés szerinti aktivált üzemzavari tartalékot a rendszerirányító utasított 
eltérésként veszi figyelembe az érintett mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia mennyiségének 
meghatározásánál, az érintett elszámolási mérési időintervallumokban. 

(n) A 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) A rendszerirányító a „Menetrend-elfogadás” kezdő és záró időpontja (M2 Melléklet e/ 

pontja) között a jelen szakasz (b) – (d) pontok szerinti eljárásrendben alakítja ki az üzemi 
menetrendet és elvégzi a kiegyenlítő szabályozáshoz a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást. 

(b) A rendszerirányító elvégzi a felismert hálózati szűk keresztmetszetek feloldásával 
kapcsolatos feladatait. 

(c) A rendszerirányító kialakítja az üzemi menetrendet. 
(d) A rendszerirányító a „Menetrend-elfogadás” záró időpontjáig (M2 Melléklet e/ pontja) 

visszaigazolja a mérlegkör-menetrendeket. 
(e) A rendszerirányító a mérlegköri menetrendek visszaigazolását követően az „Üzemi 

menetrend küldése” záró időpontjáig (M2 Melléklet f/ pontja) üzemi menetrendet küld a 
szabályozható termelőegységeknek, az újra-teherelosztásba és a kiegyensúlyozott módon 
végzett rendszerirányítói menetrend-módosításba bevont feljogosított fogyasztóknak. 

(f) A rendszerirányító a „Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás” záró időpontjáig (M2 Melléklet h/ 
pontja) elvégzi a tartalékpiac ajánlat-kiválasztást a tartalék-beszerzés alábbi sorrendjében: 
i. primer szabályozás 
ii. szekunder szabályozás 
iii. perces szabályozás 
iv. órás szabályozás 

(g) A rendszerirányító az ajánlat-kiválasztást követően visszaigazolja az elfogadott ajánlatokat 
a „Tartalékpiac ajánlatok elfogadás visszaigazolása” záró időpontjáig (M2 Melléklet i/ 
pontja) az ajánlattevőknek. 

 
III./4.1. Primer szabályozás 
III./4.1.1. A primer szabályozás tartalékpiaca 
(a) A 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 erőművi gépegységet üzemeltetnek. 

(b) A primer szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz a rendszerirányító 
nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket: 
i. a primer szabályozásra akkreditált gépegységek azonosítója, 
ii. a primer szabályozási karakterisztika paraméterei gépegységenként, 
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iii. a gépegység legnagyobb és legkisebb üzemi teljesítménye az üzemirányítási pontra 
vonatkozóan. 

iv. --- 
(c) --- 
(d) --- 
(e) --- 
 
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) A rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a primer szabályozási igényeinek 

megfelelő termékeket. 
(c) Egy termékre, egy adott gépegységre vonatkozóan, lehet szimmetrikus és/vagy 

aszimmetrikus primer szabályozási karakterisztikájú ajánlatot tenni. 
(d) Az ajánlatnak termékenként az alábbiakat kell tartalmaznia: 

i. a gépegység azonosítója, 
ii. a felajánlott szabályozási teljesítmény fel (+) irányban (MW) szimmetrikus 

karakterisztikához, 
iii. a felajánlott szabályozási teljesítmény le (-) irányban (MW) szimmetrikus 

karakterisztikához, 
iv. a felajánlott szabályozási teljesítmény fel (+) irányban (MW) aszimmetrikus 

karakterisztikához, 
v. a felajánlott szabályozási teljesítmény le (-) irányban (MW) aszimmetrikus 

karakterisztikához, 
vi. a szabályozási teljesítmény rendelkezésre állásának egységára (Ft/MW/h) egész Ft-

ban, 
vii. a felajánlott szabályozási teljesítményre vonatkozó rendelkezésre állási terv, 
viii. az ajánlattevő azonosítója. 

(e) A primer szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztását a rendszerirányító napi gyakorisággal 
végzi a bejelentési napot követő üzleti nap(ok)-ra vonatkozóan. 

(f) A 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 gépegységek üzemi menetrendje. 

(g) A rendszerirányító a teljes ajánlati mennyiségre és termék-időblokkra vonatkozóan fogadja 
el az ajánlatot (egy gépegység vonatkozásában vagy szimmetrikus, vagy aszimmetrikus 
karakterisztikával). 

(h) A rendszerirányító az üzleti nap(ok)ra elfogadott ajánlatokat visszaigazolja az ajánlatot 
tevő piaci szereplőknek (M2 melléklet). 

(i) A primer szabályozáshoz elfogadott szabályozási teljesítményeket a rendszerirányító a 
szekunder és perces ajánlatok teljesítmény-határértékeinél figyelembe veszi. 

 
III./4.1.3. A primer szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele 
(a) A visszaigazolt primer szabályozási ajánlatok alapján a rendszerirányító a termék szerinti 

időblokk kezdetekor utasítást ad a primer szabályozó bekapcsolására. 
(b) A rendszerirányító az üzemirányítási jelzés / mérés alapján ellenőrzi a primer szabályozási 

képesség és az elfogadott szabályozási teljesítmény rendelkezésre állását. A 
rendszerirányító egy adott órában akkor tekinti a rendelkezésre állást elfogadottnak, ha az 
elfogadott szabályozási teljesítmény az adott órába eső elszámolási mérési intervallumok 
legalább 75%-ában rendelkezésre állt. 

(c) A rendszerirányító köteles naponta naplózni a primer szabályozási teljesítmény 
rendelkezésre állását. 
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(d) A rendszerirányító köteles havonta egyeztetni a rendelkezésre állás nyilvántartását 
azokkal a termelőkkel, amelyeknek az adott hónapban volt visszaigazolt ajánlatuk. 

(e) Szabályozási kényszerhelyzetben a rendszerirányító adott gépegységre vonatkozóan 
elrendelheti a bekapcsolt primer szabályozó időszakos kikapcsolását. 

(f) A primer szabályozó rendszerirányító általi kikapcsoltatásának időtartamára a 
rendszerirányító a kikapcsoltatott primer szabályozás rendelkezésre állását elismertnek 
tekinti. 

(g) A 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 vissza nem igazolt (nem lekötött), de élesíthető primer szabályozási tartalék 
igénybe vételével, figyelembe véve a kiesett tartalék mennyiségét, annak szabályozási 
karakterisztikáját, a primer szabályozásra igénybe vehető gépegységek primer 
szabályozási tartalékának rendelkezésre állási ajánlati egységárát, visszaigazolt 
menetrendjét, legnagyobb üzemi teljesítményét, visszaigazolt (lekötött) egyéb tartalékpiac-
ajánlatait. A pótlást adó primer tartalék igénybe vételénél a (b) – (f) pontok előírásai 
szerint, annak elszámolásánál a III./4.1.4. fejezet előírásai szerint kell eljárni. 

 
III./4.1.4. A primer szabályozás elszámolási módja 
(a) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat a tényleges rendelkezésre állás óráira fizet. 
(b) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat valamely gépegységre és egy üzleti napra 

az alábbi képletek alapján számolja el: 
 

RD = ΣRDk 
 
ahol  RD:  a rendelkezésre állási díj egy adott gépegységhez az adott napra (Ft), 
és 
 

RDk = RAk * RPk / 2 * Tk 
 
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), 
Tk:  a tényleges rendelkezésre állás óráinak száma. 

(c) A primer szabályozás igénybevételéért energiadíj nem számolható el. 
(d) A primer szabályozás okozta menetrend-eltérések nem számítanak utasított eltérésnek. 
 
III./4.2. Szekunder szabályozás 
III./4.2.1. A szekunder szabályozás tartalékpiaca 
(a) A 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 
gépegységet üzemeltetnek. 

(b) A termelő az erőművi gépegységeket a szekunder szabályozás szempontjából a 
rendszerirányítóval egyeztetett módon akkreditáltathatja vagy egyedi gépegység szintű 
szekunder szabályozásra vagy gépcsoport szintű szekunder szabályozásra. 

(c) Gépcsoport szintre akkreditált gépegységeknek azonos mérlegkörbe kell tartozniuk. 
(d) A szekunder szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz a rendszerirányító 

nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket: 
i. a szekunder szabályozásban való részvételének szintje gépegységenként: gépcsoport 

szintű vagy csak gépegység szintű, 
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ii. a szekunder szabályozáshoz akkreditált gépegységek azonosítója, gépcsoport szintű 
akkreditáció esetén a csoport azonosítója, 

iii. az elszámolási pont azonosítója gépegységenként, 
iv. mérlegkörhöz tartozás azonosítója gépegységenként, 
v. az üzemirányítási pont azonosítása, az elszámolási pont és az üzemirányítási pont 

egyértelmű összerendelése a szükséges számítási eljárás megadásával 
gépegységenként, 

vi. az üzemirányítási pontra vonatkozó szekunder szabályozási célérték lehetséges alsó 
és felső határértéke gépegységenként (MW), amelyet a rendszerirányító 
automatikusan küldhet és a gépegység automatikus szabályozásban képes tartani, 

vii. az üzemirányítási pontra vonatkozó legnagyobb és legkisebb üzemi teljesítmény 
gépegységenként, amelyen a gépegység még tartósan üzemelhet (MW), 

viii. a rövid időtartamra igénybe vehető legnagyobb és legkisebb teljesítmény 
gépegységenként (MW), 

ix. fel- és leterhelési gradiensek (MW/perc) a jellemző üzemi tartományokban a 
parancskövetés minősítéséhez, elvi parancskövetési görbe, a parancskövetés 
hibahatárai, gépegységenként, 

x. --- 
xi. a gyorsított (üzemzavari gradienssel történő) szekunder szabályozás igénybevételi 

módja, 
xii. a gyorsított szabályozás esetén alkalmazandó díjtétel-szorzószámok, amelyeket a 

rendszerirányító a szekunder szabályozási tartalékpiac-termék ajánlatok szerinti 
rendelkezésre állási díj egységára és a parancskövetési díj egységára 
vonatkozásában vesz figyelembe, 

xiii. --- 
(e) --- 
(f) --- 
(g) A versenytárgyaláson résztvevők az ajánlattételi napon a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” kezdő 

időpontjától a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” záró időpontjáig (M2 melléklet g/ 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) A rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a szekunder szabályozási igényeinek 

megfelelő termékeket. 
(c) A termékre a gépcsoport szintű, vagy gépegység szintű akkreditációnak megfelelően lehet 

ajánlatot tenni gépcsoport szinten vagy gépegység szinten. 
(d) Az ajánlatnak termékenként (a gépcsoport szintű vagy gépegység szintű szabályozáshoz, 

az elszámolási ponthoz és a termék szerinti irányhoz tartozóan) tartalmaznia kell a 
következőket: 
i. gépegység szintű ajánlat esetén a gépegység azonosítója, csoport szintű ajánlat 

esetén a 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 Ft-

ban, 
iv. a teljesítményváltoztatás (bejelentett menetrendhez igazodó) átlagos gradiense 

(MW/perc), 
v. a parancskövetés egységára (Ft/kWh), 
vi. a szekunder szabályozási teljesítmény-határérték primer szabályozás nélkül (MW), 
vii. --- 
viii. az ajánlattevő azonosítója. 

(e) A szekunder szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztást a rendszerirányító napi 
gyakorisággal végzi a bejelentési napot követő üzleti nap(ok)ra vonatkozóan. 
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(f) Gépcsoport szintű akkreditáció esetében a rendszerirányító azt feltételezi, hogy az 
ajánlattevő minden olyan gépegysége, amely a gépcsoport szintű akkreditációban 
azonosítva van és van bejelentett menetrendje, részt fog venni az ajánlat szerinti 
gépcsoport szintű szekunder szabályozásban. 

(g) Egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást a 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 (UCTE előírások, ÜSZ előírások, szabályozási körzetek 
figyelembe vételével), 

iv. a rendelkezésre állási díj és a becsült szekunder szabályozási energia szükséglethez 
tartozó parancskövetési díj minimálása, 

v. az egyes gépegységekhez elfogadott primer szabályozási teljesítményértékek, 
vi. az ajánlatban érintett gépegységek üzemi menetrendje. 

(h) A rendszerirányító az ajánlat-kiválasztásnál jogosult előnyben részesíteni a nagyobb 
teljesítményváltoztatási gradiensű gépegységeket. 

(i) A 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) A rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő mennyiség 
elfogadására, és jogosult az ajánlati mennyiség részleges elfogadására. 

(k) A rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás eredményeként elfogadott mennyiségeket az 
ajánlattevők felé visszaigazolja (M2 melléklet). 

(l) Az elfogadott ajánlatokat a rendszerirányító figyelembe veszi a perces és órás ajánlat-
kiválasztásnál oly módon, hogy valamely gépegységhez az üzleti nap ugyanazon 
időszakára perces, vagy órás ajánlat már nem fogadható el. 

 
III./4.2.3. A szekunder szabályozás igénybevétele és a parancskövetés minősítése 
(a) A rendszerirányító az igénybevételt az elfogadott ajánlatokból a parancskövetési díj 

sorrendjében kezdeményezi. A rendszerirányító az üzleti napon jogosult kezdeményezni a 
szekunder szabályozásra akkreditált, de az adott üzleti napra elfogadott szekunder 
szabályozási ajánlat nélküli gépegység (vagy gépcsoport) szekunder szabályozásba való 
bevonását és megállapodás esetén jogosult az igénybevételre, amennyiben a berendezés 
az akkreditációban megjelölt szabályozási tartományban üzemel. Az ilyen igénybevételért 
a rendszerirányító csak a III/4.2.1. pont szerint adott ajánlat parancskövetési díját 
számolja el. Termelő indokolt kérésére a rendszerirányító a berendezés szekunder 
szabályozásban való igénybevételét megszünteti. A szekunder szabályozásba bevont 
gépegységre (gépcsoportra) vonatkozó napon belüli menetrend módosítási kérelmeket a 
rendszerirányító a IV./3.4. (g) pontban foglaltakkal összhangban bírálja el. 

(b) A szekunder szabályozási tartalék igénybevételének módja a parancskövetés 
megrendelése a gépcsoporttól vagy gépegységtől, szabályozási parancsjel küldése révén. 
A rendszerirányító az általa küldött parancsjelet tekinti a megrendelés dokumentumának, 
amely parancsjeleket a rendszerirányító az üzleti napot követő hét napig tárolja. 

(c) Gépcsoport szintű szabályozás esetén a csoport összetétele az adott csoporthoz 
akkreditált gépegységek tekintetében az üzleti napon dinamikusan változhat, gépegység 
szintű szabályozásra akkreditált gépegység a csoportba nem vonható be. 

(d) A rendszerirányító az üzemirányítási mérés alapján - minden elszámolási mérési 
időintervallumban - ellenőrzi a szekunder szabályozó gépegység vagy gépcsoport üzemi 
menetrendjét a hitelesség szempontjából. 
i. Gépegység szintű szabályozás esetén a menetrend hiteles, ha az üzemi menetrendi 

érték az üzemirányítási mérés szerinti üzemi maximum és üzemi minimum határok 
közé esik. 
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ii. Gépcsoport szintű szabályozás esetén a menetrend hitelességéhez az szükséges, 
hogy az adott elszámolási mérési időintervallumban a csoport részét képező 
gépegységek üzemi menetrendi értékeinek összege a gépegységek szerint összegzett 
üzemi maximum és üzemi minimum határok közé essen. 

(e) A 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. Követő = a gépegység (vagy gépcsoport) részt vett a szekunder szabályozásban 

abban az esetben, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 
- az erőművi kezelő központi szabályozásba kapcsolta a gépegységet (vagy 

gépcsoportot), 
- a gépegységnek (vagy gépcsoportnak) van hiteles menetrendje, 
- a gépegység (vagy gépcsoport) az elvi parancskövetési görbét az elszámolási 

mérési időintervallumban hibahatáron belül követi. 
ii. Részben követő = a gépegység (vagy gépcsoport) csak részben vett részt a 

szekunder szabályozásban abban az esetben, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 
- az erőművi kezelő központi szabályozásba kapcsolta a gépegységet (vagy 

gépcsoportot), 
- a gépegységnek (vagy gépcsoportnak) van hiteles menetrendje, 
- a gépegység (vagy gépcsoport) az elvi parancskövetési görbét az elszámolási 

mérési időintervallumban hibahatáron kívül követi, de felszabályozási parancs-
iránynál a kiadott teljesítmény nagyobb, mint az üzemi menetrendi érték, vagy 
leszabályozási parancs-iránynál a kiadott teljesítmény kisebb, mint az üzemi 
menetrendi érték. 

iii. Nem követő = a gépegység (vagy gépcsoport) nem vett részt a szekunder 
szabályozásban abban az esetben, ha a gépegység (vagy gépcsoport) nem sorolható 
a "Követő", vagy "Részben követő" kategóriába. 

(f) Gépcsoport szintű szabályozás esetén a csoport minden gépegysége azonos minősítést 
kap a csoport szintű parancskövetés-minősítés alapján. 

(g) Gépcsoport szintű szabályozás esetén a csoport szintre akkreditált gépegységek közül 
azok a gépegységek, amelyek nem részei a szabályozott csoportnak, alapértelmezésben 
„Nem követő” minősítést kapnak. 

(h) Gépegység szintű szabályozás azon esetében, amikor a gépegység az automatikus 
szekunder szabályozási alsó határértéke és a tartós üzemi minimuma közötti sávban, a 
rendszerirányító kezdeményezésére helyi irányításban végez szabályozást, akkor a 
gépegység az érintett elszámolási mérési időintervallumokra a rendszerirányítótól 
utólagosan kap "Részben követő" vagy "Nem követő" minősítést, az üzemirányítási mérés 
alapján. 

(i) Gépcsoport szintű szabályozás esetén, amikor a gépcsoport az automatikus szekunder 
szabályozási alsó határértéke és a tartós üzemi minimuma közötti sávban a 
rendszerirányító kezdeményezésére helyi irányításban végez szabályozást, akkor a 
csoport mindegyik gépegysége az érintett elszámolási mérési időintervallumokra a 
rendszerirányítótól utólagosan kap "Részben követő" vagy "Nem követő" minősítést, az 
üzemirányítási mérés alapján. 

(j) Gépcsoport szintű szabályozás azon esetében, amikor valamely gépegység - az 
automatikusan szabályozott gépcsoportról leválasztva - az automatikus szekunder 
szabályozási alsó határértéke és a tartós üzemi minimuma közötti sávban, a 
rendszerirányító kezdeményezésére helyi irányításban végez szabályozást, akkor az adott 
gépegység az érintett elszámolási mérési időintervallumokra a rendszerirányítótól 
utólagosan kap "Részben követő" vagy "Nem követő" minősítést, az üzemirányítási mérés 
alapján. 

(k) A rendszerirányító elszámolási mérési időintervallumonként és gépegységenként köteles 
naplózni a parancskövetés minősítését és a rendelkezésre állást. 
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(l) A rendszerirányító a parancskövetés minősítéseket (gépegységenként, elszámolási 
mérési időintervallumonkénti bontásban) az üzleti napot követő munkanapon közli az 
érintett termelőkkel, illetve piaci szereplőkkel, akik az ezt követő munkanappal bezárólag 
tehetnek észrevételt, felszólamlást. 

 
III./4.2.4.  A szekunder szabályozás elszámolási eljárása 
(a) A rendszerirányító az alábbi elvet alkalmazza a rendelkezésre állási díj és a 

parancskövetési díj megállapításánál, minden egyes elszámolási mérési 
időintervallumban, a minősített parancskövetés alkalmazásával: 

i. Követő: rendelkezésre állási díj + parancskövetési díj, 
ii. Részben követő: parancskövetési díj, 
iii. Nem követő: nincs díj. 

(b) A szabályozás III./4.2.3 (j) esetében az érintett gépegységhez a rendszerirányító a 
gépcsoport szintű ajánlat díjtételeit alkalmazza. 

 
III./4.2.4.1. Rendelkezésre állási díj 
(a) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a "Követő" minősítésű gépekre számol 

el. 
(b) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a ténylegesen rendelkezésre álló 

mennyiség után fizet, de legfeljebb az elfogadott mennyiség mértékéig. 
(c) A 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 
visszaigazolt ajánlatát. 

iv. Az iii. esetben a rendszerirányító képezi a tényleges és az elfogadott 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 vagy egyenlő, akkor a rendszerirányító az adott irány 
szerinti rendelkezésre állást nem ismeri el. 

(d) A rendszerirányító a (c) ponthoz gépegység szintű szabályozás esetén az adott gépre 
vonatkozó értékeket alkalmazza, ha az "Követő" minősítésű. 

(e) A rendszerirányító a (c) ponthoz gépcsoport szintű szabályozás esetén a csoport 
gépegységeire vonatkozó értékek összegét alkalmazza, ha azok „Követő” minősítésűek. 

(f) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat az ajánlatnak megfelelően gépegységre 
vagy gépcsoportra, egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan, az alábbi 
eljárás szerint határozza meg: 
i. fel irányhoz: 

 
RDFi = RAFk * RPFi * Tem *MFi 

 
ahol 
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RDFi a rendelkezésre állási díj fel (+) irányhoz az adott elszámolási mérési 
időintervallumra (Ft), 

RAFk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó (+) termék szerinti rendelkezésre 
állás ajánlati egységára (Ft/MW/h), 

RPFi: a rendelkezésre álló fel (+) irányú szabályozási teljesítmény, a (c) pont 
alapján meghatározott érték (MW), 

Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0.25 óra), 
MFi: értéke = 1, ha RMFi > 0.75, egyébként értéke = 0. 

 
ii. le irányhoz: 

 
RDLi = RALk * RPLi * Tem *MLi 

 
ahol 

RDLi a rendelkezésre állási díj le (-) irányhoz az adott elszámolási mérési 
időintervallumra (Ft), 

RALk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó (-) termék szerinti rendelkezésre 
állás ajánlati egységára (Ft/MW/h), 

RPLi: a rendelkezésre álló le (-) irányú szabályozási teljesítmény, a (c) pont alapján 
meghatározott érték (MW), 

Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0.25 óra), 
MLi: értéke = 1, ha RMLi > 0.75, egyébként értéke = 0. 

 
III./4.2.4.2 Parancskövetési díj 
(a) A rendszerirányító parancskövetési díjat csak a "Követő" vagy "Részben követő" 

minősítésű gépegységekre számol el. 
(b) Valamely gépegység vagy gépcsoport szekunder szabályozási tevékenységét egy adott 

elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan a rendszerirányító akkor tekinti 
i. felszabályozásnak és a kiegyenlítő energia vonatkozásában felszabályozási 

utasításnak, ha az elszámolási mérés szerinti tényleges energiatermelés nagyobb, 
mint az üzemi menetrend alapján számított energia; a szekunder szabályozás 
felszabályozási energiája a tényleges termelés és az üzemi menetrend alapján 
számított energia különbsége; 

ii. leszabályozásnak és a kiegyenlítő energia vonatkozásában leszabályozási 
utasításnak, ha az elszámolási mérés szerinti tényleges energiatermelés kisebb, mint 
az üzemi menetrend alapján számított energia, a szekunder szabályozás 
leszabályozási energiája az üzemi menetrend alapján számított energia és a tényleges 
termelés különbsége. 

(c) A rendszerirányító a (b) ponthoz gépegység szintű szabályozás esetén az adott gépre 
vonatkozó értékeket alkalmazza, ha az "Követő" vagy "Részben követő" minősítésű. 

(d) A rendszerirányító a (b) ponthoz gépcsoport szintű szabályozási akkreditáció esetén a 
gépcsoport minden "Követő" vagy "Részben követő" minősítésű gépegysége alapján 
összegzett értékét alkalmazza. 

(e) A rendszerirányító a parancskövetési díjat az ajánlat szerint gépegységre vagy 
gépcsoportra, egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan, az alábbi eljárás 
szerint határozza meg: 
i. felszabályozás esetén: 

 
WDi = WAFk* WFi 

 
 ahol 

WDi: parancskövetési díj egy elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
WAFk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó (+) termék szerinti 

 parancskövetés ajánlati egységára (Ft/kWh), 
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WFi: a felszabályozási energia a (b)/i. pont szerint meghatározott értéke 
(kWh). 

ii. leszabályozás esetén: 
 

WDi = WALk * WLi 
 ahol 

 
WDI: parancskövetési díj egy elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
WALk: az üzleti nap tényleges időpontjához tartozó (-) termék szerinti 

 parancskövetés ajánlati egységára (Ft/kWh), 
WLi: a leszabályozási energia a (b)/ii. pont szerint meghatározott értéke 

(kWh). 
(f) A rendszerirányító a "Követő", vagy "Részben követő" gépegységek felszabályozási 

utasításait vagy leszabályozási utasításait az érintett mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia 
mennyiségének meghatározásánál utasított eltérésként veszi figyelembe. 

 
III./4.2.5. Gyorsított szabályozás igénybevétele 
(a) --- 
(b) Gyorsított szabályozás igénybevétele esetén a rendszerirányító a kereskedelmi szerződés 

szerinti egységár-szorzókat alkalmazza a III./4.2.4.1. és III./4.2.4.2. fejezetekhez. 
(c) A rendszerirányító köteles naplózni a gyorsított szabályozás igénybevételét. 
 
III./4.2.6. Terhelhetőségi határok rövid időtartamú kiterjesztése és igénybevétele 
(a) --- 
(b) A kiterjesztett terhelhetőségi határok igénybevétele esetén a rendszerirányító a 

kereskedelmi szerződés szerinti egységárakat alkalmazza a III./4.2.4.1. és III./4.2.4.2. 
fejezetekhez. 

(c) A rendszerirányító köteles naplózni a kiterjesztett terhelhetőségi határok igénybevételét. 
 
III./4.3. Perces szabályozás  
III./4.3.1. A perces szabályozás tartalékpiaca 
(a) A rendszerirányító - a kiegyenlítő szabályozási kötelezettségeinek biztonságos teljesítése 

érdekében – a perces szabályozási jogosultság vonatkozásában akkreditációt végez olyan 
termelőkkel, kiserőművekkel, illetve feljogosított fogyasztókkal, amelyek perces 
szabályozási képességgel rendelkező eszközt üzemeltetnek. 

(b) A perces szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz a rendszerirányító 
nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket: 
i. a perces szabályozásra akkreditált szabályozható eszköz azonosítója, 
ii. az elszámolási pont azonosítója, 
iii. --- 
iv. a szabályozható eszköz legkisebb és legnagyobb üzemi teljesítménye az elszámolási 

pontra vonatkozóan (MW), 
v. a 15 percen belül végrehajtható teljesítmény-változtatás átlagos értéke (MW/15 perc), 
vi. --- 

(c) --- 
(d) --- 
(e) A versenytárgyaláson résztvevők minden ajánlattételi napon a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” 

kezdő időpontjától a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” záró időpontjáig (M2 melléklet g/ pontja) 
adhatják be ajánlataikat. 

 
III./4.3.2. Perces szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás 
(a) A perces szabályozási fel (+) vagy le (-) irány külön termékhez rendelődik, termelőegység 

vonatkozásában a fel irány a termelés növelésére, fogyasztó vonatkozásában a fel irány a 
fogyasztás csökkentésére értendő. 
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(b) A rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti a perces szabályozási igényeinek 
megfelelő termékeket. 

(c) A perces szabályozásra az akkreditációnak megfelelően lehet ajánlatot tenni, egy 
szabályozható eszköz vonatkozásában egy termékre csak egy ajánlat tehető, az 
ajánlatban legalább 5 MW tartalékteljesítményt és legalább 10 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 szabályozható eszköz 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 Ft-

ban, 
iv. a 15 percen belül végrehajtható teljesítmény-változtatás (bejelentett menetrendhez 

igazodó) mennyisége (MW/15 perc), 
v. a szabályozási energia egységára (Ft/kWh), 
vi. az üzemi teljesítmény határértéke (technikai határ) primer szabályozás nélkül (MW), 
vii. az ajánlattevő azonosítója. 

(e) A perces szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztást a rendszerirányító napi gyakorisággal 
végzi a bejelentési napot követő üzleti nap(ok)ra vonatkozóan. 

(f) Abban az esetben, ha az ajánlat-kiválasztást megelőzően az üzemi menetrend 
kialakításánál az újra-teherelosztáshoz a rendszerirányító a perces szabályozási 
ajánlatokból tartalékteljesítményt használt fel, akkor az egyes érintett ajánlatokban 
fennmaradó tartalékteljesítményt a következő módon kezeli: 
i. ha a rendszerirányító az érintett gépegységre és időszakra szekunder szabályozási 

ajánlatot már elfogadott, akkor ezt a perces szabályozási ajánlatot az ajánlat-
kiválasztás a fennmaradó értéktől függetlenül már nem veszi figyelembe, 

ii. ha valamely termelőegységnek (amelynek nincs elfogadott szekunder szabályozási 
ajánlata) vagy feljogosított fogyasztónak az ajánlatából fennmaradó rész 5 MW-ot nem 
halad meg, akkor a rendszerirányító a perces ajánlat fennmaradt részét elfogadottnak 
tekinti az érintett időtartamra, 

iii. ha a fennmaradó érték 5 MW-ot meghalad, akkor azt az ajánlat-kiválasztás során a 
többi ajánlattal azonos módon kezeli. 

(g) Egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást a 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 perces szabályozás biztosításához tervezett teljesítmény mennyisége (a 

szabályozási körzetek figyelembe vételével), 
iv. az üzemi menetrend kialakításhoz igénybe vett perces szabályozási ajánlatok 

fennmaradó teljesítménye, 
v. a rendelkezésre állási díj és a becsült perces szabályozási energia szükséglethez 

tartozó energiadíj minimálása, 
vi. a primer szabályozási ajánlat-kiválasztás alapján az egyes gépegységekhez elfogadott 

teljesítményértéke, 
vii. a szekunder szabályozási ajánlat-kiválasztás alapján szabályozásra elfogadott 

gépegységek azonosítói és az elfogadás szerinti napközbeni időszakok, 
viii.  az ajánlatban érintett szabályozható eszközök kialakított üzemi menetrendjei. 

(h) A rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő mennyiség 
elfogadására, és jogosult az ajánlati mennyiség részleges elfogadására úgy, hogy az 
elfogadott mennyiség legalább 5 MW. 

(i) A rendszerirányító azon elv alapján végzi a kiválasztást, hogy az elfogadott mennyiség a 
termék-időblokk (órás bontású elfogadás esetén az adott óra) minden egyes elszámolási 
mérési időintervallumában rendelkezésre áll. 
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(j) A perces ajánlat-kiválasztás során az elfogadott szekunder szabályozási ajánlatokat a 
rendszerirányító figyelembe veszi oly módon, hogy egy adott gépegységnek az üzleti 
napon nem lehet egyidejűleg elfogadott szekunder szabályozási és elfogadott perces 
szabályozási ajánlata. 

(k) A rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás eredményeként elfogadott mennyiségeket az 
ajánlattevők felé visszaigazolja (M2 melléklet). 

 
III./4.3.3. A perces szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele 
(a) A rendszerirányító jogosult az elfogadott perces ajánlatok rendelkezésre állását az üzleti 

nap folyamán ellenőrizni. 
(b)  Ha valamely elfogadott ajánlat szerinti szabályozási teljesítmény nem áll rendelkezésre, 

azt a rendszerirányító köteles naplózni és az adott órára a rendelkezésre állást nem ismeri 
el. 

(c) A rendszerirányító az elfogadott ajánlatokból az igénybevételt azok energiadíj-egységár 
szerinti sorrendjében kezdeményezi, ettől csak műszakilag indokolt esetben térhet el. 

(d) A rendszerirányító az üzleti napon jogosult kezdeményezni a perces szabályozásra 
akkreditált, de az adott üzleti napra elfogadott perces szabályozási ajánlat nélküli 
gépegység perces szabályozási tartalékként történő igénybevételét és megállapodás 
esetén jogosult az igénybevételre, amennyiben a berendezés az akkreditációban megjelölt 
szabályozási tartományban üzemel. Az ilyen igénybevételért a rendszerirányító csak a 
III/4.3.2. pont szerint adott ajánlat energiadíj egységáron számolja el. A perces 
szabályozási tartalékként igénybevett gépegységre vonatkozó napon belüli menetrend 
módosítási kérelmeket a rendszerirányító a IV./3.4. (g) pontban foglaltakkal összhangban 
bírálja el. 

(e) A perces szabályozási tartalék igénybevételének módja az, hogy a rendszerirányító egy 
vagy több elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan fel vagy leszabályozás irányú 
energiamennyiséget rendel meg, olyan teljesítményérték megadásával, amely 
teljesítményt a szabályozható eszköz az ajánlat szerint 15 percen belül fel tud venni, és 
amely teljesítmény az érintett elszámolási mérési időintervallum(ok)ra a megrendelt 
energiamennyiség szempontjából átlagteljesítményként értelmezett. 

(f) A megrendelt energiamennyiség egy elszámolási mérési időintervallum kezdő időpontjától 
értendő. 

(g) A rendszerirányító a megrendelés kezdő időpontját legalább 15 perccel megelőzően 
köteles értesíteni a piaci szereplőt a megrendelésről. 

(h) A rendszerirányító jogosult az elfogadott tartalékmennyiség részleges megrendelésére is. 
(i) A megrendelések kiadásánál a rendszerirányítónak a műszaki lehetőségek figyelembe 

vételével törekednie kell arra, hogy elősegítse a szabályozható eszköznek az utolsó 
megrendelés utáni üzemi menetrendjére való beállását. 

(j) A rendszerirányító köteles a perces szabályozási megrendeléseket naplózni. 
(k) A rendszerirányító a megrendelt energiamennyiséget utasított eltérésként veszi 

figyelembe az érintett mérlegkör kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. 
 
III./4.3.4. A perces szabályozás elszámolási eljárása 
(a) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás idejére 

és megrendelés esetén a teljesítés minősítése alapján számol el. 
(b) A rendszerirányító jogosult a megrendelés teljesítési mértékét az érintett elszámolási 

mérési időintervallumokra vonatkozóan az alábbi elv alapján meghatározni minden perces 
ajánlatra egységesen: 

 
RMi = WTi / WMi 
 

ahol 
i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal, 
RMi: a teljesítés mértéke, 
WMi: a megrendelt perces szabályozási energia (kWh), 
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WTi: a teljesített perces szabályozási energia (kWh), amely a WMi megrendelés 
nélküli üzemi menetrend és az elszámolási mérés (tényérték) 
összevetésével határozható meg. 

(c) A 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 = 0.75 ha RMi>0.5 és <0.75 közötti érték. 
Mi = 0  ha RMi<0.5 alatti érték, vagy a szabályozható eszköz nem állt 

rendelkezésre, vagy ha nem volt megrendelés és az elfogadott 
tartalékteljesítmény 50%-nál kisebb mértékben állt rendelkezésre. 

 (d) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat egy szabályozható eszközre, egy 
elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással határozza meg: 

 
RDi = RAk * RPi * Tem * Mi 

 
ahol 

RDi: rendelkezésre állási díj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
RAk: az ajánlat szerinti rendelkezésre állás egységára (Ft/MW/h) értelemszerűen 

az elfogadott ajánlat fel (+) vagy le (-) irányához tartozóan, 
RPi: az elfogadott perces szabályozási teljesítmény (MW) értelemszerűen az 

elfogadott ajánlat fel (+) vagy le (-) irányához tartozóan, 
Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0.25 

óra), 
Mi: rendelkezésre állás minősítési értéke. 

(e) A rendszerirányító az energiadíjat az elfogadott ajánlat szerinti energiadíj-egységár 
alapján, a megrendelt energiamennyiségnek megfelelően számolja el. 

(f) A rendszerirányító az energiadíjat egy szabályozható eszközre, egy elszámolási mérési 
időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással határozza meg: 

 
 WDi = WAk * WMi 

 
ahol 

WDi: energiadíj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
WAk: az ajánlat szerinti energiadíj (+ vagy –) egységára (Ft/kWh) értelemszerűen 

a WMi megrendelés fel (+) vagy le (-) irányához tartozóan, 
WMi: a megrendelt perces szabályozási energia (kWh). 

 
III./4.4 Órás szabályozás 
III./4.4.1. Az órás szabályozás tartalékpiaca 
(a) A rendszerirányító - a kiegyenlítő szabályozási kötelezettségeinek biztonságos teljesítése 

érdekében – az órás szabályozási jogosultság vonatkozásában akkreditációt végez olyan 
termelőkkel, kiserőművekkel, illetve feljogosított fogyasztókkal, amelyek órás szabályozási 
képességgel rendelkező eszközt üzemeltetnek. 

(b) Az órás szabályozáshoz jogosultságot adó akkreditációhoz a rendszerirányító 
nyilvántartásának tartalmaznia kell a következőket: 
i. --- 
ii. a szabályozható eszköz legkisebb és legnagyobb üzemi teljesítménye az elszámolási 

pontra vonatkozóan, 
iii. az elszámolási pont azonosítója, 
iv. az elszámolási pont mérlegkörhöz tartozásának azonosítója, 
v. az indítási kéréstől számított időtartam, amely alatt a termelőegység álló, hideg 

állapotból indítva eléri a legkisebb üzemi teljesítményét, 
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vi. az 1 órán belül végrehajtható teljesítmény-változtatás átlagos értéke fel (+) és le (-) 
irányban, 

vii. --- 
(c) --- 
(d) --- 
(e) A versenytárgyaláson résztvevők az ajánlattételi napon a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” kezdő 

időpontjától a „Tartalékpiac ajánlat-tétel” záró időpontjáig (M2 melléklet g/ pontja) adhatják 
be ajánlataikat. 

 
III./4.4.2. Órás szabályozási ajánlatok és ajánlat-kiválasztás 
(a) Az órás tartalékpiac fel (+) vagy le (-) irány külön termékhez rendelődik, termelőegység 

vonatkozásában a fel irány a termelés növelésére, fogyasztó vonatkozásában a fel irány a 
fogyasztás csökkentésére értendő. 

(b) A rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzíti az órás szabályozási igényeinek 
megfelelő termékeket. 

(c) Az órás szabályozásra az akkreditációnak megfelelően lehet ajánlatot tenni, egy 
szabályozható eszköz vonatkozásában csak egy ajánlat tehető, az ajánlatban legalább 10 
MW tartalékteljesítményt kell megadni. 

(d) Az ajánlatnak termékenként (az elszámolási ponthoz és a termék szerinti irányhoz 
tartozóan) tartalmaznia kell a következőket: 
i. a szabályozható eszköz azonosítója, 
ii. a felajánlott tartalékteljesítmény (bejelentett menetrendhez igazodó) mennyisége 

(MW), 
iii. a felajánlott tartalékteljesítmény aktiválásának időtartama, 
iv. a tartalékteljesítmény rendelkezésre állásának egységára (Ft/MW/h) egész Ft-ban, 
v. a szabályozható eszköz üzemi teljesítményének határértéke (MW), 
vi. a szabályozási energia egységára (Ft/kWh), 
vii. az ajánlattevő azonosítója, 
viii. nem napi piac esetén a rendelkezésre állási terv. 

(e) Az órás szabályozási tartalék ajánlat-kiválasztást a rendszerirányító napi gyakorisággal 
végzi a bejelentési napot követő üzleti nap(ok)ra vonatkozóan. 

(f) Abban az esetben, ha az ajánlat-kiválasztást megelőzően az üzemi menetrend 
kialakításánál az újra-teherelosztáshoz a rendszerirányító az órás szabályozási 
ajánlatokból tartalékteljesítményt használt fel, akkor az egyes érintett ajánlatokban 
fennmaradó tartalékteljesítményt a következő módon kezeli: 
i. ha a fennmaradó érték 10 MW-ot nem halad meg, akkor azt az ajánlat-kiválasztás 

során a (j) pont figyelembevételével tekinti elfogadott ajánlatnak. 
ii. ha a fennmaradó érték 10 MW-ot meghalad, akkor azt az ajánlat-kiválasztás során a 

többi ajánlattal azonos módon kezeli. 
(g) Egy adott termék vonatkozásában az ajánlat-kiválasztást a 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. az órás szabályozás biztosításához tervezett teljesítmény mennyisége (a szabályozási 

körzetek figyelembe vételével), 
iv. az üzemi menetrend kialakításához igénybe vett órás szabályozási ajánlatok 

fennmaradó teljesítménye, 
v. a rendelkezésre állási díj és a becsült igénybevételhez tartozó energiadíj minimuma, 
vi. az ajánlatban érintett szabályozható eszközök kialakított üzemi menetrendjei. 

(h) A rendszerirányító jogosult a termék-időblokkokon belül óránként eltérő mennyiség 
elfogadására és jogosult az ajánlati mennyiség részleges elfogadására úgy, hogy az 
elfogadott mennyiség legalább 10 MW. 
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(i) A rendszerirányító azon elv alapján végzi a kiválasztást, hogy az elfogadott mennyiség a 
termék időblokk (órás bontású elfogadás esetén az adott óra) minden egyes elszámolási 
mérési időintervallumában rendelkezésre áll. 

(j) Az órás ajánlat-kiválasztásnál a már elfogadott szekunder vagy perces szabályozási 
ajánlatokat a rendszerirányító figyelembe veszi oly módon, hogy egy adott 
termelőegységnek, feljogosított fogyasztónak az üzleti nap adott órájára nem lehet 
egyidejűleg elfogadott szekunder vagy perces szabályozási és elfogadott órás 
szabályozási ajánlata. 

(k) A rendszerirányító az ajánlat-kiválasztás eredményeként elfogadott mennyiségeket az 
ajánlattevők felé visszaigazolja (M2 melléklet). 

 
III./4.4.3. Az órás szabályozás rendelkezésre állása és igénybevétele 
(a) A rendszerirányító jogosult az elfogadott órás ajánlatok rendelkezésre állását ellenőrizni. 
(b)  Ha valamely elfogadott ajánlat szerinti tartalékteljesítmény valamely órára vagy órákra 

nem áll rendelkezésre, azt a rendszerirányító köteles naplózni és azokra a rendelkezésre 
állást nem ismeri el. A tényleges rendelkezésre állás a következő sikeres ellenőrzéstől 
vehető figyelembe. A megismételt ellenőrzést a szerződött piaci szereplő is 
kezdeményezheti. 

(c) Az órás szabályozási tartalék igénybevételének módja, hogy a rendszerirányító egy vagy 
több egész órára vonatkozóan fel- vagy leszabályozás irányú tartalékteljesítmény 
aktiválást rendel meg, olyan időbeli előretartással és teljesítményérték megadásával, 
amelyet a szabályozható eszköz az elfogadott ajánlat szerint a megrendelés kezdő 
időpontjáig fel tud venni. 

(d) A megrendelés egy elszámolási mérési időintervallum kezdő időpontjától értendő és a 
megrendelt tartalékteljesítmény minden érintett elszámolási mérési időintervallumra 
azonos. 

(e) A rendszerirányító jogosult az elfogadott tartalékmennyiség részleges megrendelésére is. 
(f) A rendszerirányító az üzleti napon jogosult kezdeményezni az órás szabályozásra 

akkreditált, de az adott üzleti napra elfogadott órás szabályozási ajánlat nélküli gépegység 
órás szabályozási tartalékként történő igénybevételét és megállapodás esetén jogosult az 
igénybevételre. Az ilyen igénybevételért a rendszerirányító csak a III/4.4.2. pont szerint 
adott ajánlat energiadíj egységáron számolja el. A szabályozási tartalékként igénybevett 
gépegységre vonatkozó napon belüli menetrend módosítási kérelmeket a rendszerirányító 
a IV./3.4. (g) pontban foglaltakkal összhangban bírálja el. 

(g) A rendszerirányító az elfogadott ajánlatokból a megrendeléseket az energiadíj-egységár 
szerinti sorrendben adja ki, ettől csak műszakilag indokolt esetben térhet el. 

(h) A megrendeléseknél a rendszerirányítónak a műszaki lehetőségek figyelembe vételével 
törekednie kell arra, hogy elősegítse a szabályozható eszköznek az utolsó megrendelés 
utáni üzemi menetrendjére való beállását. 

(i) A rendszerirányító köteles az órás szabályozási megrendeléseket naplózni. 
(j) A rendszerirányító a megrendelt teljesítménytartalékhoz tartozó energiamennyiséget az 

érintett elszámolási mérési időintervallumokban utasított eltérésként veszi figyelembe az 
érintett mérlegkör kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. 

(k) A rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozáshoz – az üzleti napon a piaci szereplővel való 
megállapodás alapján – jogosult a visszaigazolt (lekötött) ajánlatú órás szabályozó eszköz 
indításának és felfutásának, illetve leállításának folyamatához és annak időtartalmára az 
órás szabályozás megrendelése helyett a III./4.5.1 (j), (k) és (l) pontok szerinti, 
tényértéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosítás eljárást alkalmazni. 

 
III./4.4.4. Az órás szabályozás elszámolási eljárása 
(a) A rendszerirányító rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás 

időtartamára számol el. 
(b) A rendszerirányító a rendelkezésre állási díjat egy szabályozható eszközre, egy 

elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással határozza meg: 
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RDi = RAk * RPi * Tem *Mi 
 

ahol 
RDi: rendelkezésre állási díj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
RAk: az ajánlat szerinti rendelkezésre állás egységára (Ft/MW/h), 
RPi: az elfogadott órás szabályozási teljesítmény (MW), 
Tem: elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve (15 perc esetén 0.25 

óra), 
Mi: értéke = 1, ha szabályozható eszköz rendelkezésre állt, értéke = 0, ha a 

szabályozható eszköz nem állt rendelkezésre. 
(c) A rendszerirányító a piaci szereplővel az elfogadott ajánlat szerinti energiadíj-egységáron, 

a megrendelt tartalékteljesítmény és a megrendelés által érintett elszámolási mérési 
időintervallumok szerinti energiamennyiségnek megfelelően számol el. 

(d) A rendszerirányító az energia díjat egy szabályozható eszközre, egy elszámolási mérési 
időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással határozza meg: 

 
WDi = WAk * WMi 

 
ahol 

WDi: energiadíj az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft), 
WAk: az ajánlat szerinti energiadíj egységára (Ft/kWh), 
WMi: a megrendelt tartalékteljesítményből egy elszámolási mérési 

időintervallumra számított energia (kWh). 
 
(e) A III./4.5.1 (j) pont szerinti esetben – órás szabályozó eszköz indítása, illetve leállítása 

tényértéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosításként – a rendszerirányító a 
rendelkezésre állási díj és az a energiadíj elszámolását a jelen (a) – (d) pontok előírásai 
szerint végzi, a III./4.5.1 (k) pont előírásainak figyelembe vételével. 

 
III./4.5. A kiegyenlítő szabályozás támogatása, ellehetetlenülésének 
megelőzése 
III./4.5.1. Rendszerirányítói menetrend-módosítás a kiegyenlítő szabályozás 

támogatásához 
(a) A rendszerirányító a kiegyenlítő szabályozás érdekében - az üzemi menetrend 

kialakításához - valamely szabályozható eszköz menetrendjének módosítását az alábbi 
esetekben és módon alkalmazhatja: 
i. a kiegyenlítő szabályozási feladatok ellátása a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás 

eredményeként igénybe vehető szekunder, a perces és az órás szabályozással nem 
(vagy nem kielégítő módon) biztosítható, 

ii. a rendszerirányító meg tud egyezni valamely termelővel, kiserőművel, szabályozható 
feljogosított fogyasztóval olyan energiadíjban, ami a következő igénybe vehető 
szekunder, perces, vagy órás szabályozás energiadíjánál kedvezőbb. 

iii. Az előző üzleti nap során az órás szabályozásra igénybe vett gépegység az adott 
üzleti napon órás tartalékban nem szerepel. Ekkor a Rendszerirányító a kiegyenlítő 
szabályozási feladatok ellátása érdekében módosíthatja az erőművi gépegység 
menetrendjét. A menetrend módosítás kizárólag a gépegység szabályszerű 
leállításának, vagy a termelő által megadott teljesítményérték elérésének biztosítására 
irányulhat. A menetrend-módosítással érintett időtartam alatt termelt energiát a 
Rendszerirányító az előző üzleti napra szóló órás szabályozási ajánlat energiadíjával 
számolja el, mely ajánlatot erre az időtartamra érvényesnek kell tekinteni. 

(b) A kiegyenlítő szabályozáshoz alkalmazott (a) szerinti módosítások azon esetében, amikor 
a módosítás egyidejűleg több szabályozható eszközt érint, akkor a módosítások a 
teljesítménymérleg szempontjából csak azonos irányúak lehetnek. 
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(c) A rendszerirányító a menetrend-módosítást csak akkor végezheti el, ha az érintett piaci 
szereplővel megegyezett a módosítás iránya, mértéke, kezdő időpontja, befejezési 
időpontja tekintetében és megállapodott az energiadíj-egységárban. 

(d) A rendszerirányítói menetrend-módosítás egy vagy több elszámolási mérési 
időintervallumra vonatkozhat. 

(e) A rendszerirányító köteles naplózni a rendszerirányítói menetrend-módosításokat. 
(f) A rendszerirányítói módosítást a rendszerirányító utasított eltérésként veszi figyelembe az 

érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. 
(g) --- 
(h) Az (a) pont szerinti menetrend módosítás esetében a rendszerirányító csak energiadíjat 

számol el a módosítások mértékéig, a megegyezés szerinti energiadíj-egységáron. 
(i) A kiegyenlítő szabályozás érdekében végzett rendszerirányítói menetrend-módosítás 

energiadíját a rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál 
figyelembe veszi. 

(j) A rendszerirányító az (a) pont szerinti menetrend-módosítás 
i. szabályozó eszköz indítása vagy leállítása, 
ii. szabályozó eszköz 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 (i)-ig pontok 
figyelembe vételével – a (k) pontban részletezett feltételekkel és eljárásban. 

(k) A teljesített értéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosítás alkalmazásának 
feltételei és eljárásmódja a (j) i. és ii. pontok szerinti esetekhez: 
i. A módosítás által érintett elszámolási mérési időintervallumokra a tervezett 

menetrend-módosításban érintett szabályozó eszköz nincs bevonva a szekunder 
szabályozásba, a szabályozó eszközre nincs visszaigazolt (lekötött) perces 
szabályozási ajánlat, a szabályozási eszközre nincs kiadott órás szabályozási 
megrendelés, a szabályozó eszközre 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. A 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. A rendszerirányító köteles naplózni a menetrend-módosítás kezdő időpontját, a 
szabályozó eszközre 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 szabályozó 
eszköz nem kielégítő módon teljesíti vagy a megrendelt iránnyal ellenkező értelmű 
szabályozást végez, akkor a rendszerirányító köteles a megrendelést az észlelés 
időpontjától kezdődően visszavonni, ezt naplózni és köteles a szabályozó eszköz 
üzemeltetőjét erről értesíteni. 

viii. Abban az esetben, ha a menetrend-módosítás előzetesen megállapodott végpontjára 
a rendszerirányítói menetrend-módosítás a szabályozó eszközt nem a módosítási 
végidőponttól értett visszaigazolt menetrendi értékére vezeti vissza, akkor a 
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rendszerirányító köteles az adott szabályozó eszköz további menetrendjének 
kialakítását elvégezni az (l) pont előírásai szerint. 

(l) A tényértéken elismert rendszerirányítói menetrend-módosítás befejező időpontjától 
kezdve a rendszerirányító a (k) vii. pont szerinti előíráshoz az érintett szabályozó eszköz 
menetrendjét az alábbiak szerint alakíthatja ki, illetve adhat rá vonatkozóan további 
megrendelést a (k) pont szerinti módosítás befejező megrendelési értékének és 
időpontjának figyelembe vételével: 
i. az érintett szabályozó eszközre további menetrend-módosítást ad(hat) a (b) – (i) 

pontok előírásainak figyelembe vételével, 
ii. vagy ha az érintett szabályozó eszköz órás szabályozásra visszaigazolt (lekötött) 

tartalékpiaci-ajánlattal rendelkezik, akkor órás szabályozási megrendelést ad(hat), 
vagy az (i) pont szerinti menetrend – módosítás után – jogosultság és megállapodás 
esetén – az adott gépegységet bevonhatja a szekunder szabályozásba. 

 
III./4.5.2. Nemzetközi kisegítés 
(a) A 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 a 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 
– a 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 a rendszerirányító a szomszédos 
rendszerirányítókkal egyeztetett időpontban szolgáltatja vissza, a VET 47. § (3) 
felhatalmazása alapján, a rendszerirányító mérlegkörében bejelentett menterend szerint. 

(d) A rendszerirányító a viszonosság elve alapján nemzetközi kisegítést nyújthat a 
szomszédos rendszerirányítók felé, a szomszédos villamosenergia-rendszerek egyeztetett 
módon, amelyhez a rendszerirányító az érintett felekkel köteles megállapodni az érintett 
határkeresztező szállítási menetrendek módosításában és az energiadíj egységárban. 

(e) A 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 a rendszerirányító az elkülönítetten kezelt, nemzetközi 
kisegítéssel kapcsolatos elszámolásokból fedezi. 

(g) --- 
(h) A szomszédos rendszereknek nyújtott nemzetközi kisegítést ellentételező villamos 

energiát a rendszerirányító - a VET 47 § (3) felhatalmazása alapján - a rendszerirányító 
mérlegkörében bejelentett menterend szerint fogadja. 

(i) --- 
 
III./4.5.3. Határon keresztül történő villamosenergia-szállítások módosítása 
(a) A VET 48. § (2) bekezdése alapján a rendszerirányító csökkentheti, vagy teljes egészében 

megtagadhatja a határon keresztül történő menetrendes villamosenergia-szállítások „IV./2. 
Menetrend kialakítása” fejezetben meghatározott menetrendi értékeit. 

 
III./4.5.4. Üzemzavari tartalék aktiválása 
(a) Jelentős teljesítmény-hiány vagy üzemzavar esetén a rendszerirányító jogosult az 

üzemzavari tartalék aktiválására a III./3.3. Üzemzavari tartalék fejezetben leírt 
szabályoknak megfelelően. 
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III./4.5.5. Fogyasztói korlátozás 
(a) Jelentős teljesítmény-hiány vagy üzemzavar esetén a rendszerirányító jogosult fogyasztói 

korlátozás elrendelésére a „Kormány 281/2002. (XII. 21) rendelete a villamosenergia-
rendszer jelentős zavara és a villamos válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről 
és az Üzemi Szabályzat előírásainak megfelelően. 

(b) A rendszerirányító az elrendelt fogyasztói korlátozást utasított eltérésként veszi 
figyelembe az érintett mérlegkör(ök) kiegyenlítő energia mennyiségének 
meghatározásánál. 

 
III./4.6. A tartalékok rendelkezésre állási tervétől való eltérés 
(a) A szerződött, elfogadott tartalékpiaci ajánlattal rendelkező piaci szereplőnek kötelessége 

értesíteni a 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 a rendszerirányító kizárhatja a kiegyenlítő szabályozás tartalékpiacairól. 

(c)  A rendszerirányító rendkívüli jelleggel szervezhet primer szabályozási piacot a szükséges 
tartalékok beszerzéséhez. 

 
III./5. Hálózati átviteli keresztmetszetek, metszékek kezelése 
III./5.1 Határmetszékek átviteli kapacitásának kezelése 
(a) A 182/2002. (VIII.23.) Korm. rendelet állapítja meg a villamos energiának a Magyar 

Köztársaság 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 szabályokat. 

(b) A kapacitásaukció időpontjait és az előírt határidőket a Rendszerirányító előre meghirdeti 
honlapján. 

 
III./5.1.1. Határmetszékek átviteli kapacitásának meghatározása 
(a) A határmetszékeken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitást (ATC) az érintett 

szabályozási zónák rendszerirányítóinak közösen kell meghatározniuk a nemzetközi 
szervezetek (pl. ETSO) ajánlásai alapján. 

(b) Az eljárás során a rendszerirányítók kötelesek figyelembe venni: 
i. a termikus, a feszültség, és a stabilitási korlátokat, 
ii. az n-1 kritériumot (TTC), 
iii. a rendszerkondíciókkal kapcsolatos bizonytalanságot (TRM), 
iv. a már fennálló átviteli kötelezettségeket (AAC). 

(c) A szabad átviteli kapacitás meghatározásánál ugyancsak figyelembe kell venni: 
i. az előre tervezhető átviteli korlátozásokat, melyek a tervezett rendelkezésre nem 

állásból erednek, 
ii. az előre nem tervezhető átviteli korlátozásokat, melyek a nem tervezett rendelkezésre 

nem állásból erednek, 
iii. nem szándékolt tranzitokat. 

 
III./5.1.2. Határmetszékek átviteli kapacitás előrejelzéseinek publikálása 
(a) A rendszerirányító a „V./1.2. A 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 a rendszerirányító az érdeklődő piaci szereplő rendelkezésére bocsátja a 
határmetszékek átviteli megbízhatósági tartalékaira (TRM) vonatkozó előrejelzéseit, 
valamint a határmetszékeken előzetesen lekötött kapacitások értékeit (AAC). 
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(c) Abban az esetben, ha az előzetesen meghirdetett teljes és rendelkezésre álló átviteli 
kapacitás lefelé módosul, azt a rendszerirányítónak indokolnia kell. 

 
III./5.1.3. Határmetszékek átviteli kapacitásának allokálása 
(a) A rendszerirányító szűk keresztmetszet kialakulása esetén összhangban 182/2002. 

(VIII.23.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésével a szomszédos rendszerirányítókkal történt 
megegyezés alapján az aukció módszerét alkalmazza a 182/2002. (VII.23.) Korm. 
rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott esetben. 
i. A rendszerirányító a kapacitásaukciókat éves, havi, heti és napi időszakokra 

szervezheti. 
ii. A rendszerirányító a „V./1.2. A rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a piaci 

szereplők felé” fejezet (b) pontjában meghatározott módon 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 rögzített 
eljárás alapján szervezi a rendszerirányító. 

(b) Üzemzavari állapot esetében a 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. 

(c) A határmetszéki kapacitások részletes allokációs szabályait jelen szabályzat mellékletei 
tartalmazzák. 

 
III./5.1.3.1.--- 
 
III./5.1.3.2. --- 
 
III./5.1.3.3. --- 
 
III./5.1.3.4. --- 
 
III./5.1.4. Aukción megszerzett átviteli kapacitás használati jog korlátozása 
(a) Mivel a rendelkezésre álló átviteli kapacitás (ATC) előrejelzések a fizikai szállítás 

időpontjának közeledtével lefelé módosulhatnak az aukción megvásárolt átviteli kapacitás 
használati jog nem garantált. 

(b) Amennyiben a rendelkezésre álló átviteli kapacitás (ATC) lefelé módosul, a 
rendszerirányító megtagadhatja vagy korlátozhatja – de kizárólag csak a 
rendszerbiztonság fenntartásának érdekében - piaci szereplőknek a külkereskedelmi 
szerződéseik alapján megszerzett átviteli kapacitás használati jogát. 

(c) A Rendszerirányító a VET 48. § (2) bekezdése, a 33. § (1) bekezdése, valamint a 
villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet 
esetén szükséges intézkedésekről szóló 281/2002. (XII.21.) Korm. rendelet alapján, a 
rendszer biztonságának érdekében megtagadhatja a határmetszékeken a hozzáférést. 

 
III./5.1.4.1. Megszerzett átviteli kapacitás használati jog korlátozásának elvei 
(a) A rendszerirányító a rendelkezésre álló átviteli kapacitás (ATC) csökkenése esetén 

először a rövidtávra megszerzett átviteli kapacitás használati jogokat tagadja 
meg/korlátozza időtáv (egy napra, egy hétre, egy hónapra szóló kapacitás használati jog) 
szerint. 

(b) Az azonos időtávra szóló átviteli kapacitás használati jogok közül a rendszerirányító 
először a kisebb ajánlati árú átviteli kapacitás használati jogokat tagadja meg/korlátozza. 
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(c) Az egy időtávra szóló és azonos ajánlati árú átviteli kapacitás használati jogok közül a 
rendszerirányító először a legkésőbbi időpontban beadott ajánlat alapján megítélt átviteli 
kapacitás használati jogokat tagadja meg/korlátozza. 

(d) Az átviteli használati jog megtagadását / korlátozását a rendszerirányító köteles indokolni, 
és az érintett külön kérésére köteles a megtagadást/korlátozást alátámasztó 
hálózatszámítás eredményeihez hozzáférést biztosítani. 

(e) Az átviteli kapacitás használati jogának megtagadása vagy korlátozása esetén a piaci 
szereplőt kártérítés nem illeti meg. 

 
III./5.1.5. Megszerzett átviteli kapacitás használati jog felhasználása 
(a) A megszerzett határkeresztező átviteli kapacitás használati jog felhasználásának feltétele:  

i. A piaci szereplő rendelkezik a villamos energia határon keresztül történő szállítására 
vonatokozó tevékenységi engedéllyel, és mérlegkör felelősi-szerződéssel, vagy 
mérlegkör tagsággal. 

ii. A külföldi piaci szereplő az M1.6 fejezet szerint bejelenti azt a magyar mérlegkör 
felelőst akivel partnerségi viszonyt hozott létre. 

(b) A menetrend bejelentés során a rendszerirányító csak azokat a nemzetközi 
menetrendeket engedélyezi, amelyekhez kapcsolódik átviteli kapacitás használati jog is. 

 
III./5.1.6. --- 
 
III./5.1.7. Megszerzett határmetszéki átviteli kapacitás jog engedményezése 
(a) A korábbi allokáción megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog jogosultja jogát 

engedményezheti az M1 melléklet „M1.7. A lekötött kapacitások engedményezése” 
pontjában, illetve jelen szabályzat mellékleteiben meghatározott módon és feltételekkel. 
Amennyiben a határkeresztező kapacitás használati jog engedményezését a jog 
tulajdonosa a vonatkozó előírásoktól eltérő módon hajtja végre, a Rendszerirányító az 
engedményezést érvénytelennek tekinti. 

(b) A határkeresztező kapacitás használati jog eredeti tulajdonosa tartozik felelősséget 
vállalni a joggal kapcsolatos mindennemű következményért, valamint köteles a joggal 
kapcsolatos költségeket a Rendszerirányító részére megfizetni. 

(c) Határkeresztező kapacitás használati jog csak olyan piaci szereplő számára 
engedményezhető, amely megfelel a megszerzett átvitel kapacitás használati jog 
felhasználásával kapcsolatos követelményeknek. 

(d) Határkeresztező kapacitás használati jog csak olyan piaci szereplő számára 
engedményezhető, amely megfelel a kapacitás aukció résztvevőivel szemben támasztott 
követelményeknek. 

(e) Az előírások maradéktalan betartása esetén a Rendszerirányító köteles a határkeresztező 
kapacitás használati jog engedményezését elfogadni, valamint az új jogosult felé köteles 
biztosítani a jog használatát. 

(f) A határkeresztező kapacitás használati jog engedményezésének eredményéről a 
Rendszerirányító írásban tájékoztatja az érintetteket. Az elutasítás tényét a 
Rendszerirányító köteles indokolni. 

 
III./5.1.8. A kapacitásaukció bevételének kezelése 
(a) A kapacitásaukció bevételét a rendszerirányító köteles elkülönített számlán kezelni. 
(b) Az átviteli kapacitás használati jog megtagadásának esetében a rendszerirányító köteles a 

kapacitásaukcióból származott – arányos – bevételt az érintett felek számára 
visszatéríteni. 

(c) Az aukcióból származó nettó bevétel a rendszerirányító következő évi elismert működési 
költségét csökkenti a 182/2002. (VIII.23.) Korm. rendeletben előírtak alapján. 
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III./5.2. A magyar villamosenergia-rendszeren belül kialakuló szűk 
keresztmetszetek kezelése 
(a) A rendszerirányító figyelmeztető jelleggel tájékoztatást ad a villamosenergia-rendszeren 

belüli szűk keresztmetszetek várható kialakulásáról. 
(b) A bejelentési napon az üzemi menetrend kialakításához a 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 a rendszerirányító a 
kiegyensúlyozott rendszerirányítói menetrend-módosítás módszerét használja. 

(d) Ha az (a) pont szerinti figyelmeztető tájékoztatás megtörtént és a rendszerirányító a (b)- 
(c) pontok szerinti tevékenységekkel sem tudja a szűk keresztmetszeteket feloldani, akkor 
az érintett mérlegkör(ök) bejelentett menetrendjét a rendszerirányító jogosult 
visszautasítani és a mérlegkör-felelőst új menetrend bejelentésére kötelezni. 

(e) Az üzleti napon kialakult hálózati szűk keresztmetszetek feloldásához a rendszerirányító 
jogosult a rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyensúlyozott módját alkalmazni. 

(f) A rendszerirányító 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. 

(g) A rendszerirányító jogosult menetrend-tartásra felszólítani a menetrendjétől jelentősen 
eltérő termelőt, feljogosított fogyasztót. 

 
III./5.2.1. Üzemi menetrend kényszerű kialakítása újra-teherelosztással 
(a) A 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. 

(b) Az újra-teherelosztásba bevont termelőegységeket, feljogosított fogyasztókat a 
rendszerirányító a perces és/vagy órás szabályozás tartalékpiac-ajánlatai közül választja 
ki, és erről az érintett piaci szereplőket értesíti. 

(c) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségeket a rendszerirányító a 
perces és órás tartalékpiac ajánlat-kiválasztás során a III./4.3.2 és III./4.4.2 fejezetek 
szabályai szerint veszi figyelembe. 

(d) Az újra-teherelosztás során igénybevett ajánlati mennyiségekhez a 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 a rendszerirányító utasított eltérésként kezeli 
az érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. 

(f) Az újra-teherelosztás energiadíjának fedezete a rendszerhasználati díjrendszer 
rendszerszintű szolgáltatások díjeleme. 

(g) A rendszerirányító az újra-teherelosztás energiadíját a kiegyenlítő energia egységára 
meghatározásánál nem veszi figyelembe. 

 
III./5.2.2. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása rendszerirányítói menetrend-

módosítással 
(a) A rendszerirányító akkor jogosult a szabályozható eszközök menetrendjének kényszerű 

módosítására a kiegyensúlyozott módon történő módosítással, ha a hálózati szűk 
keresztmetszetek feloldása a bejelentési napon újra-teherelosztással a perces és/vagy 
órás szabályozási tartalékpiac ajánlatokból nem végezhető el, vagy az üzleti napon 
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kialakult hálózati szűk keresztmetszetek feloldásához a menetrend-módosítás 
szükségessé válik. 

(b) A rendszerirányító a menetrend-módosítást megelőzően köteles közölni az érintett piaci 
szereplőkkel a módosítás irányát, mértékét, kezdő és befejező időpontját. Az energiadíj-
egységára tekintetében a rendszerirányító egyeztet az érintett piaci szereplőkkel.  

(c) A rendszerirányítói menetrend-módosítás egy vagy több elszámolási mérési 
időintervallumra vonatkozhat. 

(d) A rendszerirányító köteles naplózni a rendszerirányítói menetrend-módosításokat. 
(e) A rendszerirányítói módosítást a rendszerirányító utasított eltérésként veszi figyelembe az 

érintett mérlegkörök kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározásánál. 
(f) A kiegyensúlyozott módon alkalmazott (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosítás 

esetében a rendszerirányító az általa módosított menetrendű szabályozható eszköznek 
energiadíjat számol el a módosítások mértékéig, a megállapodás szerinti energiadíj-
egységáron.  

 (g) Az (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosításnál a szabályozható eszközöknek 
elszámolt energiadíj fedezete a rendszerhasználati díjrendszer rendszerszintű 
szolgáltatások díjeleme. 

(h) Az (a) szerinti rendszerirányítói menetrend-módosítás energiadíját a rendszerirányító a 
kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem veszi figyelembe. 

 
III./5.2.3. Termelőegység kényszerű visszaterhelése 
(a) A rendszerirányító a III/5.2. (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. 

(b) A 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 a 
rendszerirányító a kiegyenlítő energia egységárának meghatározásánál nem vesz 
figyelembe. 

(c) A (b) pont alapján elszámolt energiadíjak fedezete a rendszerhasználati díjrendszer 
rendszerszintű szolgáltatások díjeleme. 

(d) A 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) A rendszerirányító köteles menetrend-tartásra felszólítani azt a termelőt, illetve a 

tartalékpiacon elfogadott ajánlattal rendelkező feljogosított fogyasztót, aki a visszaigazolt 
vagy üzemi menetrendjétől oly mértékben eltérő betáplálással, illetve vételezéssel üzemel, 
amely eltérés veszélyezteti a rendszerirányító által felügyelt villamosenergia-rendszer 
biztonságos üzemét, szabályozhatóságát és ez által veszélyezteti más kereskedelmi 
szerződések fizikai teljesítését. 

(b) A figyelmeztetést kapó termelő, illetve feljogosított fogyasztó, ha kényszerítő okok nem 
gátolják, köteles a rendszerirányító figyelmeztetésének megfelelően a menetrend-tartást a 
tőle elvárható módon megkísérelni. 

(c) A rendszerirányító a figyelmeztetésről köteles tájékoztatni az érintett mérlegkör-felelősöket 
(d) A rendszerirányító köteles naplózni a menetrendi eltérés mértékét, időtartamát és a 

figyelmeztetés időpontját. 
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III./6. A rendszerszintű szolgáltatások pénzügyi elszámolása a 
szolgáltatásra szerződött piaci szereplőkkel 
III./6.1. Rendelkezésre állási díj pénzügyi elszámolása 
(a) A havi elszámolási időszakra meghatározott rendelkezésre állási díjat a rendszerirányító 

havonta számolja el a piaci szereplőkkel az alábbiakra: 
i. feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás, 
ii. black start, 
iii. primer szabályozás, 
iv. szekunder szabályozás, 
v. perces szabályozás, 
vi. órás szabályozás, 
vii. üzemzavari tartalék, 
viii. újra-teherelosztás. 

(b) A rendszerirányító az M3 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 M3 Melléklet b) pontja szerinti 
„Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állás számla befogadás kezdete” határidőt 
követően megküldi a rendelkezésre állási díjat tartalmazó számlát. 

(d) A rendszerirányító a számla kézhezvételét követően 8 banki napon belül, de nem 
korábban, mint az M3 Melléklet c) pontja szerinti „Rendszerszintű szolgáltatások 
rendelkezésre állás számlák megfizetése” határidőig, köteles a számlát kiegyenlíteni. 

(e) A számla késése esetén a 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 
rendszerirányító által meghatározott elszámolás a mérvadó. 

 
III./6.2. Energiadíj pénzügyi elszámolása 
(a) A mennyiségi elszámolás során meghatározott energiadíjat a rendszerirányító a 

kiegyenlítő energia elszámolási időszakával egyező időszakra vonatkozóan számolja el a 
szerződött piaci szereplőkkel az alábbiakra: 
i. szekunder szabályozás (parancskövetési díj), 
ii. perces szabályozás, 
iii. rendszerirányítói menetrend módosítás, 
iv. órás szabályozás, 
v. üzemzavari tartalék, 
vi. újra-teherelosztás. 

(b) Az M3 melléklet e) pontja szerinti „Elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása 
erőművi elszámoláshoz” határidőig a rendszerirányító köteles a vonatkozó elszámolási 
mérési adatokat összegyűjteni és összesíteni. 

(c) Az M3 melléklet j) pontja szerinti „Kiegyenlítő energia árának meghatározása” határidőig a 
rendszerirányító köteles a szabályozási megrendelések, az elszámolási mérési adatok 
alapján - szekunder szabályozás esetén a parancskövetés minősítése figyelembe 
vételével - az elszámolandó energiadíjat meghatározni. 

(d) Elszámolási vita esetén a vitatott tételektől függetlenül a fennálló követelések tekintetében 
a rendszerirányító által meghatározott elszámolás a mérvadó. 

(e) Abban az esetben, ha az elszámolandó energiadíj alapján a rendszerirányítónak tartozása 
van: 
i. az elszámolandó kiegyenlítő energia meghatározását követően az M3 melléklet k) 

pontja szerinti „Energia teljesítési értesítő kiküldése” határidőre a 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 a rendszerirányító leghamarabb az M3 
melléklet m) pontja szerinti „Energia ára számla befogadása” határidőt követően fogad 
be, 
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iii. a rendszerirányító a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül, de nem 
korábban, mint az M3 melléklet n) pontja szerinti „Energia ára számla megfizetése” 
határidő, köteles a számlát kiegyenlíteni, 

iv. a számla késése esetén a rendszerirányító csak a számla kézhezvételétől számított 8 
banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni. 

(f) Abban az esetben, ha az elszámolandó energiadíj alapján a rendszerirányítónak 
követelése van: 
i. a rendszerirányító az elszámolandó kiegyenlítő energia meghatározását követően az 

M3 melléklet l) pontja szerinti „Energiaszámla kiküldése” határidőig köteles kiállítani és 
elküldeni a szerződött piaci szereplőnek a számlát, 

ii. a szerződött piaci szereplő az M3 melléklet o) pontja szerinti „Energiaszámla fizetési 
határideje” határidőig köteles a számlát kiegyenlíteni. 

 
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. A rendszerirányító a jogosnak ítélt kifogások alapján módosítja 
az elszámolást. A számla kibocsátását követően módosított elszámolás miatt szükséges 
korrekciós tételeket a rendszerirányító a következő elszámolási ciklusra vonatkozó 
egyenleg meghatározásakor figyelembe veszi. 

(d) Amennyiben az elszámolás egyeztetése során a rendszerirányító és a szerződött piaci 
szereplő között a követelés iránya megfordul, és a korrekció összegét a felek jelentősnek 
ítélik, a piaci szereplő, illetve a rendszerirányító jogosult a másik fél beleegyezésével hó 
közben a korrekciós tételeket tartalmazó számlát a kézhezvételtől számított 8 banki nap 
határidővel kiállítani. 

(e) A rendszerirányító által kiállított számlával / teljesítési értesítővel kapcsolatos reklamációk 
benyújtásának és kezelésének részletes szabályait a rendszerirányító Üzletszabályzata 
szabályozza. 
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IV. A mérlegkör-rendszer 
 
IV./1. A mérlegkör általános keretrendszere 
IV./1.1. A mérlegkör szervezete 
(a) A mérlegkört a mérlegkör-felelős – az egyszemélyes mérlegkör kivételével – és a 

mérlegkör-tagok alkotják, a mérlegkör-felelős és a mérlegkör tagok a mérlegkör-tagságra 
vonatkozóan mérlegkör tagsági szerződést (vagy evvel egyenértékű szerződést, illetve 
megállapodást) kötnek, amely szerződés (megállapodás) ténye igazolható és 
ellenőrizhető. 

(b) A mérlegkört a rendszerirányítóval kapcsolatos mérlegköri feladatok ellátásában a 
mérlegkör-felelős képviseli. 

(c) --- 
 
IV./1.2. A mérlegkör-felelős feladatai 
(a) Menetrend bejelentése: A mérlegkör-felelős köteles a mérlegkörének menetrendjét 

elkészíteni és továbbítani a rendszerirányító felé a „IV./2.Menetrend kialakítása” és a 
„IV./3. Menetrend bejelentése” fejezetek szabályainak megfelelően. 

(b) Kiegyenlítő energia elszámolása: 
 A mérlegkör-felelős köteles a rendszerirányítóval elszámolni a mérlegkör által igénybe 
vett kiegyenlítő energiát a „IV./4. A kiegyenlítő energia elszámolása a mérlegkör-
felelősökkel” 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. 

 
IV./1.3. A 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. Mérlegkör szerveződésének elve 
IV./1.4.1. Általános alapelvek és eljárások 
(a) A mérlegkör egy mérlegkör-felelős köré szerveződik, minden mérlegkörnek kell legyen 

mérlegkör-felelőse, aki a rendszerirányítóval mérlegkör-szerződést kötött és nem 
mérlegkör-felelős más mérlegkörben. 

(b) A mérlegkör kialakítása általános szabályairól a VET és a Vhr. 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, feljogosított fogyasztók és kiserőművek esetében mérlegkörhöz az adott 
termelő és/vagy fogyasztó és/vagy kiserőmű elszámolási pontja(i) rendelhető(k). 

(e) Minden elszámolási pontnak tartoznia kell egy mérlegkörhöz és egy adott elszámolási 
pont 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). 

(f) Több elszámolási ponttal rendelkező termelő vagy fogyasztó elszámolási pontjaival más-
más mérlegkörökhöz csatlakozhat. 
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(g) A villamos energia határon keresztül történő szállítását végző piaci szereplő köteles 
valamely magyar mérlegkörhöz tartozni vagy az M1.6. fejezetben leírtak szerint 
megneveznie a magyarországi kizárólagos partnerét.  

(h) Mérlegkör Magyarország területén belül, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül 
szerveződhet. 

(i) --- 
(j) Egy adott kötelező átvételű erőmű elszámolási pontjának és annak kötelező átvételét 

biztosító fél elszámolási pontjának azonos mérlegkörbe kell tartoznia, kivéve, ha a 
kötelező átvételű erőmű menetrend szerint termel, amely menetrendet a mérlegkör-felelős 
köteles minden nap bejelenteni. 

(k) Egy adott hőfogyasztónak, és a hőenergiához tartozó, a hőt szolgáltató villamosenergia-
termelő egységgel előállított villamos energiát termelőnek – ha egymással közvetlenül 
villamos energia adás-vételi kapcsolatban állnak - azonos mérlegkörbe kell tartozniuk. 

(l) --- 
(m) --- 
(n) Elszámolási pontot érintő változás vagy új elszámolási pont esetén: 

i. A mérlegkör-felelős legkésőbb a megelőző hónap 20. napjáig (ha ez nem munkanap, 
akkor a hónap 20. napját követő első munkanapig) köteles bejelenteni a 
rendszerirányítónak a mérlegkörhöz tartozó mérlegkör-tagok és elszámolási 
pontokban történő változásokat. 

ii. A rendszerirányító köteles értesíteni az érintett hálózati engedélyest, amennyiben az 
érintett mérlegkör-tag az n./i. pont szerint nem gondoskodik (az elszámolási pont) más 
mérlegkörhöz való csatlakozásáról. 

iii. A mérlegkör-váltás dokumentumaiban a mérlegkör-felelős a rendszerirányító külön 
kérése esetén köteles bemutatni a hálózati engedélyes azon nyilatkozatát, amelyben 
az elszámolási pont tekintetében a hálózathasználati szerződés módosítását 
elfogadta. 

iv. Kiegyenlítő energia elszámolást érintő új elszámolási pont vagy meglévő elszámolási 
ponthoz tartozó új kalkuláció érvényessége csak kiegyenlítő energia elszámolási 
időszak kezdetétől lehetséges. 

v. Az elszámolási pont és a kalkuláció kialakítását az érvényesség kezdetét megelőző 
hónap 20. napja (ha ez nem munkanap, akkor a hónap 20. napját követő első 
munkanapja) határidőig kell elvégezni. 

vi. A hálózatra csatlakozó új rendszerhasználó esetén az elszámolási pont kalkulációja a 
rendszerirányítóval, az érintett hálózati engedélyessel és a mérlegkör-felelőssel 
egyeztetetten az i. és v. pontok határidejétől eltérően is kialakítható. 

vii. A rendszerirányító, az érintett hálózati engedélyes és a rendszerhasználó köteles 
együttműködni az elszámolási pont kialakításában és az elszámolási ponthoz tartozó 
kalkuláció (képlet) meghatározásában. 

viii. Az elszámolási pontokat és azonosítóik rendszerét úgy kell kialakítani, hogy 
teljesíthetők legyenek a menetrendadási és kiegyenlítő energia elszámolási 
kötelezettségek, esetenként figyelembe véve a rendszerszintű szolgáltatások 
elszámolási pontra vonatkozó előírásait is. 

ix. Az elszámolási pont kialakításakor biztosítani kell a rendszerirányító informatikai és 
folyamatirányító rendszerébe történő teljes körű illeszthetőséget, esetenként 
figyelembe véve az elszámolási pont és az üzemirányítási pont egyértelmű 
összerendelhetőségére vonatkozó követelményt. 

(q) --- 
 
IV./1.4.2. Közüzemi mérlegkör 
(a) A közüzemi nagykereskedő köteles a rendszerirányítóval mérlegkör-szerződést kötni, és 

ellátni a közüzemi nagykereskedői mérlegkör mérlegkör-felelősi funkcióját. 
(b) A közüzemi szolgáltatók a közüzemi nagykereskedővel kötött szerződés (vagy 

megállapodás) alapján a közüzemi nagykereskedő mérlegkörének tagjává válhatnak, vagy 
önálló közüzemi szolgáltatói mérlegkört alkothatnak. 
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(c) A közüzemi mérlegkörhöz tartozó fogyasztókkal kapcsolatos mérlegkörön belüli 
feladatokat a területileg illetékes közüzemi szolgáltató köteles ellátni. 

(d)  Közüzemi mérlegkör tagja lehet az a termelő vagy kiserőmű-üzemeltető, az általa 
üzemeltetett azon erőművi gépegység(ek) vagy kiserőmű elszámolási pontja(i) révén, 
amelyeknek a termelését a közüzemi nagykereskedő vagy a közüzemi szolgáltató a 
közüzemi ellátásra igénybe veszi. 

(e) A VET 46 § (2) bekezdés értelmében közüzemi mérlegkörnek nem lehet tagja feljogosított 
fogyasztó. 

 
IV./1.4.3. Mérlegkör a hálózati veszteség kezelésére 
(a) A rendszerirányító az átviteli hálózat veszteségének pótlására és elszámolására 

mérlegkört köteles alakítani, melynek feladata: 
i. az átviteli hálózat veszteségét fedező villamosenergia-szállításokra menetrend 

készítése és bejelentése a „IV./2. Menetrend kialakítása” és a „IV./3. Menetrend 
bejelentése” 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 veszteség pótlásához és az elosztó 
hálózati maradék elszámolására mérlegkört alakíthatnak, vagy a közüzemi 
nagykereskedővel kötött szerződés (vagy megállapodás) alapján a közüzemi mérlegkör 
tagjává válhatnak. 

(c) Az átviteli hálózati veszteség és az elosztó hálózati maradék kezelésére a 
rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek közösen is alakíthatnak mérlegkört. 

(d) A rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek által a (c) pont rendelkezése 
értelmében alakított mérlegkör(ök)nek a rendszerirányítón és az elosztó hálózati 
engedélyeseken kívül nem lehet más tagja. 

 
IV./1.4.4. Szervezett villamosenergia-piac mérlegköre 
(a) Szervezett villamosenergia-piac kialakítása esetén a szervezett villamosenergia-piaci 

engedélyesnek egyszemélyes mérlegkör alakítására kell szerződnie a rendszerirányítóval. 
(b) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes mérlegkör-felelősként köteles a „IV./2. 

Menetrend kialakítása” és a „IV./3. Menetrend bejelentése” fejezetekben foglaltaknak 
megfelelően a piacon megkötött tranzakciók összesített menetrendjét bejelenteni a 
rendszerirányítónak. 

 
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 részeket 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, 
iv. mérlegkörön belüli összesített vételezés elosztó hálózati engedélyesek szerinti 

bontásban, ezen belül külön a profilozott és nem profilozott mérések, valamint az 5 
MW és az ezt meghaladó beépített teljesítményű erőművek segédüzemi összesített 
vételezései hálózati engedélyesek szerinti bontásban, 

v. azon fogyasztók menetrendjei, akik a perces vagy az órás szabályozásban részt 
kívánnak venni, elszámolási pontok szerinti bontásban, 
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vi. a közüzemi mérlegkörbe tartozó összesített vételezés esetében hálózati engedélyesek 
szerinti bontásban, ezen belül közüzemi fogyasztás és elosztó hálózati maradék 
szerinti bontásban. 

(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 erőművi gépegységekre gépegységenkénti 
bontásban, az 50 MW-nál kisebb teljesítményű gépegységekre elszámolási mérési 
pontok szerinti bontásban, 

ii. 5 és 50 MW közötti beépített teljesítménnyel rendelkező erőművekhez elszámolási 
mérési pontok és hálózati engedélyes szerinti bontásban, ez utóbbin belül külön 
menetrendként a szélerőművek menetrendje, 

iii. 5 MW alatti beépített teljesítménnyel rendelkező erőművekhez mérlegkörön belül 
összesítve, és hálózati engedélyes szerinti bontásban, ezeken belül külön 
menetrendként a szélerőművek menetrendje, 

iv. a közüzemi mérlegkörbe tartozó erőművek esetében elkülöníthető legyen a közüzem 
és a versenyszektor számára történő értékesítés. 

 
IV./2.1.1. Általános tartalmi elemek 
(a) Mérlegkör-felelős azonosítója – A menetrendet bejelentő mérlegkör-felelőst azonosító 

egyedi kód. 
(b) Menetrend dátuma – Az a dátum, amelyre a menetrend vonatkozik. 
(c) Verziószám – A mérlegkör-felelős által adott napra bejelentett menetrendváltozat száma. 

A menetrend verziószámozása minden nap 1-től kezdődik, és a menetrend minden 
módosításakor eggyel nő. 

(d) Időintervallumok – 0:00 órától 24:00 óráig az elszámolási mérési időintervallummal egyező 
időintervallumok. 

(e) Menetrend teljesítményadatok – Minden időintervallumra megadott teljesítményérték 
egész MW-ban. Amíg a nemzetközi menetrendek alapja 1 óra, az export-import 
menetrendek egy órán belüli elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó 
teljesítményértékei egymással meg kell, hogy egyezzenek.  

(f) Ellenőrző mező – Jelzés, ha a menetrend nem kiegyenlített. 
(g) Menetrend státusza – A rendszerirányító által használt adatmező, mely a beérkezés 

tényét, vagy a menetrend elfogadását, visszaigazolását jelzi. 
 
IV./2.1.2. A menetrend oszlopok fejléceinek elemei 
(a) Szállítás iránya – A szabályozási zónák és a mérlegkörök közötti villamos energia 

forgalmat meghatározó teljesítményadatokat tartalmazó oszlop „Honnan” és „Hova” 
jelzésű mezői, amelyekben az érintett mérlegkörök, ill. szabályozási zónák azonosítóival 
kell jelölni az adott forgalom irányát. 

(b) Termelőegységek azonosítói – A termelési menetrendet tartalmazó oszlopban a magyar 
szabályozási zónában lévő erőműveket és termelőegységeket azonosító egyedi kód. 

(c) Elosztó hálózati engedélyesek azonosítói – A mérlegkör adott elosztó hálózati engedélyes 
hálózatán belüli összesített vételezést meghatározó teljesítményadatokat tartalmazó 
oszlop azonosítója. 

(d) Fogyasztói azonosító – A menetrendet adó fogyasztó egyedi azonosítója. 
 
IV./2.1.3. Kódok kialakítása 
(a) A rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzített - nemzetközileg elfogadott - 

kódrendszer alapján köteles kialakítani a menetrendben alkalmazott kódokat. 
(b) A rendszerirányító köteles a menetrendben használatos elfogadott kódokat 

nyilvánosságra hozni, és változás esetén a hatálybalépést megelőző 5 munkanappal 
bezárólag a változást a piaci szereplők tudomására hozni. 

 
IV./2.1.4. Téli-nyári időszámítás figyelembevétele 
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(a) A nyári időszámításról a téli időszámításra való átállás napjára vonatkozóan 25 órára 
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési időintervallumonkénti 
bontásban. 

(b) A téli időszámításról a nyári időszámításra való átállás napjára vonatkozóan 23 órára 
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési időintervallumonkénti 
bontásban. 

 
IV./2.2. Menetrenddel szemben támasztott követelmények 
IV./2.2.1. Formai követelmények 
(a) A rendszerirányító informatikai rendszerébe konvertálhatóan megadott menetrend. 
(b) A rendszerirányító által az Üzletszabályzatában meghatározott specifikációknak 

megfelelően kitöltött adatmezők.  
 
IV./2.2.2. Tartalmi követelmények 
(a) Határkeresztező szállítás esetében minden egyes kapacitáshasználati joghoz az eladó 

piaci szereplő és a vevő piaci szereplő (az M.1.6. szerint a kizárólagos partnerséget 
alakított magyar és szomszédos szabályozási zónában bejegyzett/azonosított) mérlegkör-
felelőse részéről bejelentett megegyező menetrendi adatok.  

(b) Más mérlegkörökkel való forgalom esetében mérlegkör páronként az érintett mérlegkör-
felelősök által bejelentett megegyező menetrendi adatok. 

(c)  Kiegyenlített menetrend.  
(d) A termelőegység műszaki paramétereinek figyelembe vételével tartható, kiszabályozható 

termelési menetrend. 
(e) Statisztikailag, napi profil-görbével valószínűsíthető fogyasztási menetrend, a feljogosított 

fogyasztó fogyasztási menetrendjének kivételével. 
 
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) Abban az esetben, ha a menetrend tartalmazza fogyasztók elszámolási pontra vonatkozó 
vételezési menetrendjét, akkor a mérlegkör összes vételezése adott elszámolási mérési 
időintervallumban megegyezik az időintervallumra vonatkozó egyedi fogyasztói vételezési 
menetrendek teljesítményértékeinek és az elosztó hálózati engedélyesenként részletezett 
mérlegkör vételezés teljesítményértékének összegével  

 
IV./3. Menetrendek bejelentése 
(a) A menetrend-bejelentés és feldolgozás folyamata négy fő fázisból áll: 

i. Bejelentés 
ii. Formai és tartalmi követelmények biztosítása 
iii. A menetrend elfogadása 
iv. A menetrend napon belüli módosítása 
 

IV./3.1. Bejelentés 
(a) A mérlegkör-felelős minden munkanapon a „Menetrend-bejelentés” záró időpontjáig (M2 

Melléklet a/ és aa/ pontja) köteles továbbítani saját mérlegköre menetrendjét a 
rendszerirányító felé a következő munkanapra és az azt megelőző szabad és 
munkaszüneti napokra a rendszerirányító Üzletszabályzatában meghatározott módon. 

(b) A rendszerirányító a menetrend beérkezését követően, de legkésőbb az adott 
munkanapon a ”Menetrend-válasz” záró időpontjáig (M2 Melléklet b/ pontja) visszajelzi a 
menetrend beérkezését az érintett mérlegkör-felelősnek. 

(c) A mérlegkör-menetrend kialakításához szükséges mérlegkörön belüli menetrendadás 
szabályait a mérlegkörön belüli piaci szereplők kereskedelmi szerződéseiben kell 
rögzíteni. 
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(d) A rendszerirányító az átviteli hálózati veszteség elszámolására alakított mérlegkörének a 
menetrendjét a „Menetrend-bejelentés” záró időpontjáig (M2 Melléklet a/ pontja) köteles 
nyilvánosságra hozni. 

 
IV./3.2. Formai és tartalmi követelmények biztosítása 
(a) A rendszerirányító köteles a bejelentett menetrendeket az előírt formai és tartalmi 

követelményeik alapján ellenőrizni. 
(b) Ha egy adott menetrend nem felel meg a „IV./2.2. Menetrenddel szemben támasztott 

követelmények” fejezetben meghatározott előírásoknak, akkor a rendszerirányító és az 
érintett mérlegkör-felelős köteles a hiányosságokat a lehető leghatékonyabb módon 
együttműködve kiküszöbölni. 

 
IV./3.2.1. Bejelentés megtörténtének ellenőrzése (menetrend-válasz és –javítás) 
(a) A menetrend bejelentés záró időpontja után (M2 Melléklet a/ pontja) a rendszerirányító 

ellenőrzi, hogy minden mérlegkör-felelős menetrendje megérkezett-e. 
(b) Ha van olyan mérlegkör-felelős, akinek nem érkezett be a menetrendje, azt a 

rendszerirányító a ”Menetrend-válasz” kezdő és záró időpontja között (M2 Melléklet b/ 
pontja) felszólítja a menetrend újraküldésére. 

(c) Az érintett mérlegkör-felelősöknek a ”Menetrend-javítás” kezdő és záró időpontja között 
(M2 Melléklet c/ pontja) van lehetősége a menetrend-bejelentés elmulasztását pótolni, ha 
szükséges alternatív kommunikációs csatorna igénybe vételével. 

(d) Ha a „Menetrend-javítás” záró időpontjáig (M2 Melléklet c/ pontja) minden próbálkozás 
sikertelennek bizonyul, akkor az érintett mérlegkör menetrendjeit nulla értékkel veszi 
figyelembe a rendszerirányító. A nulla értékű menetrend az inkonzisztencia-feloldás 
folyamata során módosulhat. 

 
IV./3.2.2. Menetrendek formai követelményeinek ellenőrzése (menetrend-tárgyalás) 
(a) A rendszerirányító ellenőrzi a bejelentett menetrendek formai követelményeinek meglétét 

az alábbiak szerint. 
(b) A menetrend konvertálható-e a rendszerirányító informatikai rendszerébe. 
(c) Az adatmezőket értelemszerűen, illetve a rendszerirányító Üzletszabályzatában 

meghatározott specifikációknak megfelelően töltötték-e ki a mérlegkör-felelősök. 
 
IV./3.2.3. Menetrendek tartalmi követelményeinek ellenőrzése (menetrend-tárgyalás) 
(a) A rendszerirányító - a ”Menetrend-tárgyalás” kezdő időpontjától (M2 Melléklet d/ pontja) - 

minden menetrend időintervallumra ellenőrzi a menetrend teljesítményadatainak 
kiegyenlítettségét az alábbi lépések szerint. 

(b) A határkeresztező szállítási menetrendek ellenőrzése a nemzetközi menetrend-
egyeztetési folyamat alapján az érintett szomszédos villamosenergia-rendszerek 
rendszerirányítóival. 

(c) A mérlegkörök közötti forgalom szaldóinak konzisztencia-vizsgálata az összes érintett 
mérlegkör-párra. 

(d) A mérlegkör menetrendjének kiegyenlítettségére vonatkozó vizsgálat. (lásd: „IV./2.2.2.1. 
Kiegyenlített menetrend” fejezet). 

(e) Ha a rendszerirányító inkonzisztenciát észlel, akkor felkéri az érintett mérlegkör-
felelősöket a bejelentett menetrend módosítására. Az inkonzisztenciák feloldásának a 
rendszerirányító és mérlegkör-felelősök közötti iteratív folyamata a „Menetrend tárgyalás” 
záró időpontjával (M2 Melléklet d/ pontja) befejeződik.  

(f) A rendszerirányító ellenőrzi a termelőegységek termelési menetrendjeit és a fogyasztók 
fogyasztási menetrendjeit a vonatkozó tartalmi követelmények szempontjából. 

(g) Ha a rendszerirányítónak az (f) pont kapcsán kifogása merül fel, akkor a mérlegkör-
felelősnél kezdeményezi a tartalmi követelmények szerinti menetrend-javítást. 

(h) A menetrend-feldolgozás ezen szakaszában a mérlegkör-felelősök csak a 
rendszerirányító felszólítására tehetnek módosításokat. 
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(i) Abban az esetben, ha a tartalékpiacra érkező ajánlatok előzetes felmérése alapján a 
rendszerirányító a szükségesnek ítélt tartalékmennyiség rendelkezésre állását nem látja 
biztosítottnak, akkor a rendszerirányító a menetrend-tárgyalás fázisában jogosult 
menetrend-módosítást kezdeményezni a mérlegkörök-felelős(ők)nél és jogosult 
tartalékpiac ajánlat-tételre felhívást tenni. 

 
IV./3.2.4. A fennmaradt inkonzisztenciák feloldása 
(a) Amennyiben az érintett mérlegkör-felelősök a ”Menetrend-tárgyalás” záró időpontjáig (M2 

Melléklet d/ pontja) nem módosítják a rendszerirányító által jelzett inkonzisztens 
menetrendjeiket, a rendszerirányító a fennmaradó inkonzisztenciákat a saját hatáskörében 
oldja fel. 

(b) A határkeresztező szállításokat a rendszerirányítók egymással történő egyeztetésük során 
rögzítik, így az ezekben felmerülő inkonzisztenciákat az érintett rendszerirányítók együtt 
javítják ki. 

(c) A 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 a rendszerirányító a hiányos menetrendet kiegészíti. 
ii. Ha egymás viszonylatában a mérlegkör-felelősök eltérő nagyságú menetrendeket 

adtak le, akkor a rendszerirányító a kisebb értéket veszi figyelembe. 
iii. Ha egymás viszonylatában a menetrendek szaldója azonos szállítási irányra 

vonatkozóan ellentétes előjelű, akkor a rendszerirányító mindkét menetrendet nulla 
értékűnek veszi. 

(d) A rendszerirányító a fennmaradó mérlegkörön belüli inkonzisztenciát az alábbi módszer 
alapján oldja fel: 
i. A menetrendben bejelentett összes vételezéshez mért arányuk figyelembevételével a 

rendszerirányító arányosan módosítja a hálózati engedélyesek és elszámolási pontok 
szerinti bontásban bejelentett vételezési menetrendeket. 

ii. Ha a vételezési menetrendek módosításával a mérlegkörön belüli inkonzisztencia nem 
oldható fel, akkor a menetrendben bejelentett összes termeléshez mért arányuk 
figyelembevételével a rendszerirányító arányosan módosítja a termelői 
menetrendeket, amiről az érintett termelőket utólag értesíti. 

 
IV./3.2.5. Tartalmi és formai követelmények nem teljesítése esetén alkalmazott szankciók 
(a) A rendszerirányító felmondhatja a mérlegkör-szerződést azokkal a mérlegkör-felelősökkel: 

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./3.2.3. 
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, a 
rendszerirányító felé, hogy a mulasztást független és külső tényezők okozták. 

(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) A mérlegkör-szerződés felmondása szankcióként a közüzemi mérlegkör-felelős esetében 
nem alkalmazható. Abban az esetben, ha a közüzemi mérlegkör-felelős a fenti feltételeket 
nem teljesíti, a rendszerirányító eljárást kezdeményezhet ellene a Magyar Energia 
Hivatalnál. 

(e) Abban az esetben, ha a IV./2.2.2 (d) pont szerinti tartalmi követelmény valamely 
termelőegység vonatkozásában a rendszerirányító IV./3.2.3. (g) szerinti felhívása ellenére 
a „Menetrend-tárgyalás” záró időpontjáig (M2 Melléklet d/ pontja) nem teljesül, akkor a 
rendszerirányító jogosult az érintett termelőegységre vonatkozó tartalékpiaci ajánlatokat 
részben, vagy egészben figyelmen kívül hagyni. 
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IV./3.3. A menetrend elfogadása 
(a) A rendszerirányító a menetrend elfogadásával kapcsolatos feladatait a „Menetrend-

elfogadás” kezdő és záró időpontja között (M2 Melléklet e/ pontja) végzi, a menetrend 
elfogadásának és visszaigazolásának határideje a menetrend-bejelentés napján a 
„Menetrend-elfogadás” záró időpontja (M2 Melléklet e/ pontja)  

(b) Egy menetrend akkor tekinthető elfogadottnak , ha a menetrendet a rendszerirányító saját 
jóváhagyásával visszaigazolta a mérlegkör-felelősnek. 

(c) A mérlegkör-felelős a 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 a III./5.2 (d) értelmében a rendszerirányító a menetrend-elfogadás 
fázisában menetrend-módosításra kötelezi az érintett mérlegkör-felelőst. Továbbá abban 
az esetben, ha a tartalékpiacra érkező ajánlatok alapján a rendszerirányító a 
szükségesnek ítélt tartalékmennyiség rendelkezésre állását nem látja biztosítottnak, akkor 
a rendszerirányító tartalékpiac ajánlat-tételre tesz felhívást, úgy hogy a „Tartalékpiac 
ajánlat-tétel” záró időpontját (M2 Melléklet g/ pont) legfeljebb 30 perccel későbbre 
halasztja, és ha szükséges, akkor menetrend-módosítást kér az érintett mérlegkör 
felelőstől. 

 
IV./3.4. A menetrend napon belüli módosítása (napon belüli menetrend-

tárgyalás) 
(a) A mérlegkör-felelősnek abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a visszaigazolt 

menetrendjétől jelentősen el fog térni, akkor lehetősége van a visszaigazolt menetrendje 
„Következő napi menetrend-módosítás a bejelentési napon” kezdő és záró időpontja 
közötti (M2 Melléklet j/ pontja), a „Bejelentési napot követő munkaszüneti nap(ok) 
menetrendjének módosítása” kezdő és záró időpontja közötti (M2 Melléklet k/ pontja) és a 
„A napi menetrend módosítása az üzleti napon” kezdő és záró időpontja közötti (M2 
Melléklet l/ pontja) módosításának kérelmezésére, az alábbi előírások figyelembe 
vételével és a módosítási igény előzetes – előírt formai és tartalmi követelményű, 
elektronikus úton továbbított – megküldése után. 

(b) Abban az esetben, ha a mérlegkör-felelős által kezdeményezett menetrend-módosítás 
kihatással van másik mérlegkör-menetrendre az érintett mérlegkör-felelős(ök)nek szintén 
menetrend-módosítást kell kérelmezni(ük). 

(c) Amennyiben a menetrend-módosítás másik mérlegkör indokolt 5MW-nál nagyobb mértékű 
menetrend-módosítása miatt történik és másik mérlegkör menetrendjével való 
konzisztencia biztosítását szolgálja ((b) pont), akkor a módosítás mértéke lehet kisebb 
mint 5MW. Minden egyéb esetben a menetrend-módosítás minimális mértéke valamely 
elszámolási mérési intervallumra 5MW. 

(d) A menetrendmódosítás kérelmezésének határideje a módosításban érintett elszámolási 
mérési időintervallum kezdete előtt legalább 1 óra. 

(e) A menetrend módosítást a mérlegkör-felelősnek írásban indokolnia kell. 
(f) Az 5 MW-ot elérő vagy meghaladó módosítási kérelem a következő esetekben tekinthető 

indokoltnak: 
i. Részleges vagy teljes erőművi kiesés, illetve ennek pótlása miatti módosítás, 
ii. A menetrendi érték 1%-át meghaladó fogyasztói terhelésnövekedés vagy 

terheléscsökkenés miatti módosítás, de menetrend-tervezési hibára visszavezethető 
módosítást valamely mérlegkör-felelős az üzleti napon csak egy alkalommal 
kérelmezhet. 

iii. Határkeresztező vezetéken megszerzett kapacitásjog korlátozása miatti módosítás. 
iv. Amennyiben az órás szabályozásban vesz részt egy erőmű és az azt követő napon 

nem szerepel órás tartalékban, a mérlegkör jogosult kezdeményezni a 
menetrendjének módosítását 

v. Javítás vagy karbantartás utáni erőművi próbaüzem miatti módosítás. 
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vi. Villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási tartalék igénybevétele miatti 
módosítás. 

(g) Az indoklás alapján a rendszerirányító elbírálja a menetrend módosítási kérelmet, amelyet 
vagy elutasít, vagy elfogadottként visszaigazol. 
i. A rendszerirányító köteles kedvezően elbírálni az (f) pontban felsorolt menetrend-

módosítási esetekben az adott kérelmet, ha a menetrend a formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel, annak teljesítése más piaci szereplők menetrendjével 
konzisztens, a rendszer biztonságos és szabályozható működését nem veszélyezteti. 

ii.  A kényszerű módosítási kérelmek kivételével a rendszerirányító jogosult a módosítási 
kérelem elutasítására, ha a menetrend-módosítási kérés visszaigazolt tartalékpiaci 
ajánlatot érint. 

(h) Abban az esetben, ha a menetrend módosítási kérelem csak egy mérlegkört érint, akkor 
az elfogadásáról vagy elutasításáról a rendszerirányító legkésőbb a módosítani kívánt 
menetrend időintervallum kezdete előtt 40 perccel köteles tájékoztatni a mérlegkör-
felelőst. Amennyiben a rendszerirányító ezen időpontig nem tájékoztatja a mérlegkör 
felelős(öke)t a módosítási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a módosítási 
kérelem elfogadottnak tekintendő. 

(i) Több mérlegkört érintő módosítás esetén a rendszerirányító jogosult mérlegkörönként 20 
perc ellenőrzési/elfogadási időt felhasználni, az utolsó módosítási kérelem beérkezésének 
időpontjától számítva. 

(j) A mérlegkör-menetrend napon belüli módosításának kezdő és záró időpontját az M2 
Melléklet j/, k/, l/ pontja tartalmazza. 

 
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 elszámolóárának 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 fogyasztók elszámolási mérési adatainak, és a 

határkeresztező vezetékek forgalmi adatainak a mérése és összegyűjtése a 
rendszerirányító feladata. 

(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) A rendszerirányítónak az átviteli hálózat mérési adatainak összegyűjtését és mérlegkör-
felelősönként történő összesítését az M3. Melléklet h) pont szerinti „Átviteli hálózati mérési 
adatok meghatározása” határidőig el kell végeznie. 

(d) A rendszerirányítónak az M3 Melléklet r) 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 a 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. 
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IV./4.1.2. Elosztó hálózat 
(a) Az elosztó hálózatra csatlakozó 5 MW-nál kisebb beépített teljesítményű kiserőművek és 

a fogyasztók 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 a 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 a rendszerirányítóhoz történő eljuttatását az M3 Melléklet f) pontja szerinti 
„Elosztó hálózati engedélyesek adatszolgáltatási határideje a rendszerirányító felé” 
határidőig el kell végeznie. 

(d) Az elosztó hálózati engedélyesnek az M3 Melléklet s) 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 feljogosított fogyasztói elszámolási pontra, amely a vonatkozó jogszabályok 

szerint statisztikai elemzéssel készült fogyasztói 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) A rendszerirányító a mérlegkör-felelősre vonatkozó átviteli és elosztó hálózati elszámolási 

mérési adatokat mérlegkör-felelősönként az M3 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. 

 
IV./4.2. Az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása 
Az adott elszámolási mérési időintervallumban igénybe vett kiegyenlítő energia (KE) 
mennyiségét a menetrendi értékek, az elszámolási pontok és az elszámolási mérési adatok 
alapján 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, 
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KSZ: a mérlegkör kereskedelmi szaldója adott elszámolási mérési időintervallumban 
előjelhelyesen, 

 
UE: a mérlegkör összesített utasított eltérése adott elszámolási mérési időintervallumban 
előjelhelyesen. 

 
 
(c) A mérlegkör kereskedelmi szaldóját adott elszámolási mérési időintervallumban a 
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. 

 
(d) A mérlegkör összesített utasított eltérését az adott elszámolási mérési időintervallumra a 

rendszerirányító a következő képlettel számítja: 

 
ahol 
 
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. 

 

UE = (UTnöv – UTcs + UFcs – UFnöv)

IV./4.2.1. – 
 
IV./4.3. Kiegyenlítő energia elszámolási egységárának meghatározása 
(a) A rendszerirányító minden elszámolási mérési időintervallumra külön kiegyenlítő energia 

elszámolási egységárat határoz meg a felszabályozásra és a leszabályozásra. 
(b) A rendszerirányító köteles a kiegyenlítő energia elszámolási egységárának 

meghatározását a mérési adatok összegyűjtését és összesítését követően az M3 
Melléklet j) pont szerinti „Kiegyenlítő energia árának meghatározása” határidőig elvégezni. 
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 IV./4.3.1. Felszabályozás elszámolási egységára és díja 
(a) A felszabályozásra vonatkozó elszámolási egységár (a pozitív előjelű kiegyenlítő energia 

mennyiség egységára) az adott elszámolási mérési időintervallumban az alábbi tételek 
alapján számított, mennyiséggel súlyozott átlag egységár (amennyiben ezek 
igénybevétele nem az újra-teherelosztáshoz, a termelőegység kényszerű 
visszaterhelésének pótlásához vagy a nemzetközi kisegítés keretében kiszállított villamos 
energiához kapcsolódik): 
i. a rendszerirányító által kiegyenlítő szabályozásra igénybe vett perces és órás fel 

irányú utasítások energiadíja, 
ii. a fel irányú rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz 

energiadíja, 
iii. az igénybe vett nemzetközi kisegítés energiadíja, a rendszerirányítói nemzetközi 

vásárlás energiadíja  
iv. a fel irányú szekunder szabályozás parancskövetési díja, 
v. az igénybe vett üzemzavari tartalék energiadíja, 
de munkanapokon 06-22 óráig legalább a rendeletben rögzített csúcsidőszaki közüzemi 
nagykereskedelmi ár 1,5-szerese, míg egyéb időszakban a rendeletben rögzített csúcson 
kívüli időszaki közüzemi nagykereskedelmi ár 1,5-szerese. 

(b) Abban az esetben, ha az (a) /i., ii., iii., iv. és v. energia tételek mindegyike zérus, akkor a 
felszabályozás elszámolási egységára nulla. 

(c) A felszabályozás díja, valamely pozitív előjelű kiegyenlítő energiájú mérlegkörre és az 
adott elszámolási mérési időintervallumra, a mérlegkör kiegyenlítő energiájának és a 
felszabályozás elszámolási egységárának a szorzata. 

 
IV./4.3.2. Leszabályozás elszámolási egységára és díja 
(a) A leszabályozásra vonatkozó elszámolási egységár (a negatív előjelű kiegyenlítő energia 

mennyiség egységára) az adott elszámolási mérési időintervallumban az alábbi tételek 
alapján számított, mennyiséggel súlyozott átlag egységár (amennyiben ezek 
igénybevétele nem az újra-teherelosztáshoz és a termelőegység kényszerű 
visszaterheléséhez kapcsolódik): 
i. a rendszerirányító által kiegyenlítő szabályozásra igénybe vett perces és órás le irányú 

utasítások energiadíja, 
ii. a le irányú rendszerirányítói menetrend-módosítás kiegyenlítő szabályozáshoz 

energiadíja, 
iii. --- 
iv. a le irányú szekunder szabályozás parancskövetési díja, 
de munkanapokon 06-22 óráig legfeljebb a rendeletben rögzített csúcsidőszaki közüzemi 
nagykereskedelmi ár 0,08-szorosa, míg egyéb időszakban a rendeletben rögzített csúcson 
kívüli időszaki közüzemi nagykereskedelmi ár 0-szorosa. 

(b) Abban az esetben, ha az (a) /i., ii. és iv. energia tételek mindegyike zérus, akkor a 
leszabályozás elszámolási egységára nulla. 

(c) A leszabályozás díja, valamely negatív előjelű kiegyenlítő energiájú mérlegkörre és az 
adott elszámolási méréséi időintervallumra, a mérlegkör kiegyenlítő energiájának és a 
leszabályozás elszámolási egységárnak a szorzata. 

 
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 a 
rendszerirányítóval szemben, és vele a felszabályozás elszámolási árán számol el a 
rendszerirányító. 

(b) Ha a mérlegkör-felelős által igénybe vett kiegyenlítő energia mennyisége adott 
elszámolási mérési időintervallumban negatív, akkor neki követelése keletkezik a 
rendszerirányítóval szemben, és vele a leszabályozás elszámolási árán számol el a 
rendszerirányító. 
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(c) Az elszámolandó összeg egy elszámolási mérési időintervallumra a mérlegkör-felelős által 
igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének és az alkalmazandó elszámolási 
egységárnak a szorzata. 

(d) Az elszámolandó összeget a rendszerirányító a kiegyenlítő energia elszámolási időszak 
minden elszámolási mérési intervallumára kiszámolja, összesíti és megállapítja az 
egyenleget. 

(e) Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a rendszerirányítónak tartozása van: 
i. az M3 melléklet k) pont szerinti „Energia teljesítési értesítő” kiküldése határidőig a 

rendszerirányító köteles kiállítani és elküldeni a mérlegkör-felelősnek a teljesítési  
értesítőt; 

ii. a mérlegkör-felelős a teljesítési értesítő alapján kiállítja a számlát, amelyet a 
rendszerirányító leghamarabb az M3 Melléklet m) pontja szerinti „Energia ára számla 
befogadása” határidőt követően fogad be 

iii. a számla beérkezésétől számított 8 banki napon belül, de nem korábban, mint az M3 
Melléklet n) pontja szerinti „Energia ára számla megfizetése” határidőig a 
rendszerirányító köteles a számlát kiegyenlíteni, 

iv. a számla késése esetén a rendszerirányító csak a számla kézhezvételétől számított 8 
banki napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni. 

(f) Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a rendszerirányítónak követelése van: 
i. az M3 Melléklet l) pont szerinti „Energiaszámla kiküldése” határidőig a rendszerirányító 

köteles a számlát kiállítani és elküldeni a mérlegkör-felelősnek. 
ii. a mérlegkör-felelős az M3 Melléklet o) 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 a 

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. A rendszerirányító a jogosnak ítélt kifogások alapján módosítja 
az elszámolást. A számla kibocsátását követően módosított elszámolás miatt szükséges 
korrekciós tételeket a rendszerirányító a következő elszámolási ciklusra vonatkozó 
egyenleg meghatározásakor figyelembe veszi. 

(d) Amennyiben az elszámolás egyeztetése során a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős 
között a követelés iránya megfordul, és a korrekció összegét a felek jelentősnek ítélik, a 
mérlegkör-felelős, illetve a 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, a 
rendszerirányító a módosult tételekről tájékoztatást küld az érintett piaci szereplők 
részére, valamint a következő elszámolási időszak elszámolásában külön soron feltünteti 
a módosult tételeket. 

(f) A rendszerirányító által kiállított számlával / teljesítési értesítővel kapcsolatos reklamációk 
benyújtásának és kezelésének részletes szabályait a rendszerirányító Üzletszabályzata 
tartalmazza. 

 
IV./4.4.3. Pénzügyi teljesítési biztosíték  
(a) A kiegyenlítő energia mérlegkörökkel történő elszámolása során a rendszerirányító 

pénzügyi stabilitását az esetleges nemfizetésekkel szemben a mérlegkör-felelősök által 
letétbe helyezett teljesítési biztosíték szavatolja. 
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(b) A teljesítési biztosíték összegét a rendszerirányító határozza meg az 
Üzletszabályzatában. 

(c) A teljesítési biztosíték minimális értéke a mérlegkör-felelős, előző 3 kiegyenlítő energia 
elszámolási időszakra vonatkozó, a kiegyenlítő szabályozásból adódó, rendszerirányítóval 
szemben keletkezett kötelezettségeinek és követeléseinek előjelhelyes összegéből 
képzett átlagának a kétszerese, de nem kevesebb, mint a rendszerirányító 
Üzletszabályzatában meghatározott minimális letéti érték. 

(d) A teljesítési biztosíték összegét a mérlegkör-felelősnek a rendszerirányító által elfogadott 
pénzintézet letéti számláján kell tartania. 

(e) A rendszerirányító teljesítési biztosítékként elfogad: 
i. készpénzt, 
ii. állampapírt, 
iii. bankgaranciát, 
iv. kormánygaranciát. 

(f) A rendszerirányító a teljesítési biztosíték terhére egyenlíti ki a fennálló számlakövetelését, 
ha azt a mérlegkör-felelős határidőre nem rendezi. 

(g) Amennyiben a teljesítési biztosíték szintje az előírt minimum alá csökken, a 
rendszerirányító letétfeltöltési felszólítást küld a mérlegkör-felelősnek az M3 Melléklet p) 
pont szerinti „Minimális letét nagyság értesítés kiküldése” határidőig. 

(h) A teljesítési biztosítékot a rendszerirányító felszólítása alapján a mérlegkör-felelősnek az 
M3 Melléklet q) pont szerinti „Minimális letét feltöltés határideje” időpontig ki kell 
egészítenie a rendszerirányító által előírt minimális szintre. 

 
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. a rendszerirányító az M3 Melléklet r) 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. 
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V. A szabályzat adminisztratív rendelkezései 
 
V./1. Adatszolgáltatás és tájékoztatás 
V./1.1. A rendszerirányító és a piaci szereplők közötti kommunikáció 
(a) A rendszerirányító meghatározza, az Üzletszabályzat, valamint az Üzemi Szabályzat 

rögzíti az(oka)t a kommunikációs protokoll(oka)t, mely(ek) a 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 menetrend-adásra, 
ii. Napon belüli menetrend módosítás igénylése, visszaigazolása, 
iii. Határmetszéki átviteli kapacitására vonatkozó ajánlatok eljuttatása a 

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 a 

rendszerirányítóhoz, az ajánlatok elfogadásáról/elutasításáról értesítés küldése az 
ajánlattevőnek, 

vi. A rendszerirányító által naplózott rendelkezésre állási adatok eljuttatása a 
szolgáltatásra szerződött piaci szereplőknek, 

vii. Elosztó hálózati mérési adatok eljuttatása a rendszerirányítóhoz és a mérlegkör-
felelősökhöz, 

viii. Átviteli hálózati mérési adatok eljuttatása a mérlegkör-felelősökhöz, 
ix. Kiegyenlítő energia elszámolási adatainak eljuttatása a mérlegkör-felelősökhöz, 
x. Értesítés a pénzügyi teljesítési biztosíték feltöltésének szükségességéről. 
 

V./1.2. A rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a piaci szereplők felé 
A rendszerirányító köteles az alábbi információkat az alábbi gyakorisággal a piaci szereplők 
számára hozzáférhetővé tenni, és a honlapján megjeleníteni: 
(a) A rendszerirányító köteles az alábbi információkat az alábbi gyakorisággal a piaci 

szereplők számára hozzáférhetővé tenni, és a honlapján megjeleníteni: 
i. A 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 
M1. és M4. 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 M1. illetve M4. mellékletekben maghatározott módon és 
időpontban, 

v. A határmetszéki átviteli kapacitásaukción kialakult elszámolóárat az M1. illetve M4. 
mellékletekben maghatározott módon és időpontban, 

vi. Az elfogadásra tervezett tartalékok mértékét legalább egy héttel a primer tartalékpiac 
ajánlati szakaszának lezárása előtt, és legalább egy munkanappal a szekunder, a 
perces és az órás tartalékpiac lezárása előtt. 

(b) A tartalékpiacokra beérkezett ajánlatokat (mennyiség és ár bontásban) az ajánlattevő 
azonosítója nélkül, jelezve az elfogadást, elutasítást, illetve a perces 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 M3 melléklet l) pontja szerinti 
„Energiaszámla kiküldése” határidő után két munkanappal. 
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(c) 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. 

(d) 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. 

(e) A kiegyenlítő energia elszámoló egységárait (felszabályozási és leszabályozási 
elszámolási egységár) elszámolási mérési időintervallumonként a kiegyenlítő 
energiaelszámolási időszakot követő 10. munkanapon az előző kiegyenlítő energia 
elszámolási időszakra vonatkozóan. 

(f) A közüzemi és szabadkereskedelmi villamosenergia-forgalom mennyiségét minden hét 
második munkanapján az előző hétre vonatkozóan. 

(g) A villamos energia fogyasztói átlagárát közüzemi és szabadkereskedelmi bontásban 
minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan. 

 
V./1.3. A rendszerirányító tájékoztatási kötelezettségei a Magyar Energia Hivatal 
felé 
(a) A jogszabályokban és az V./1.2. fejezetben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségeken kívül köteles tájékoztatást adni a Magyar Energia Hivatal felé a piaci 
szereplők minden olyan tevékenységéről, amelyek hátrányosan érintik a rendszer 
biztonságát, a villamos-energia kereskedelmét vagy más szereplőket. 

(b) A rendszerirányító az (a) pontban meghatározott tájékoztatást a Magyar Energia Hivatal 
felé a szóban forgó esemény észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 
belül köteles jelezni. 

(c) A rendszerirányító köteles tájékoztatást adni a Magyar Energia Hivatal felé, amennyiben 
az M1 mellékletben leírt általános határmetszéki szabad átviteli kapacitás allokálási 
szabályoktól eltérő megállapodást kíván kötni valamely szomszédos rendszerirányítóval, 
és köteles folyamatosan tájékoztatni a Hivatalt a tárgyalások menetéről. 

 
V./1.4. Az adatszolgáltatás háttere 
(a) A rendszerirányító a V./1.2. fejezet (f) pontjában meghatározott fogyasztói árakra 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges fogyasztói árak 
felmérésére jogosult piackutató cége(ke)t megbízni. 

 
V./2. Szabályzati bizottság 
V./2.1. Általános szabályok 
(a) A Szabályzat értelmezésére, módosításának kezdeményezésére a Vhr. 7. § alapján 

Szabályzati Bizottságot kell működtetni. 
(b) A Szabályzati Bizottságot a Szabályzat jóváhagyásától számított 30 napon belül fel kell 

állítani. 
(c) A Szabályzati Bizottság a Szabályzat hatályba lépését követő 1 évben minimum 3 

havonta, azt követően minimum évente köteles ülésezni. 
(d) A Szabályzati Bizottság működésének szabályozására a rendszerirányító köteles 

kidolgozni a Szabályzati Bizottság működési rendjét, amelyet a Szabályzati Bizottság 
hagy jóvá. 

(e) A Szabályzati Bizottság működési rendjében kell szabályozni: 
i. a bizottság összehívásának szabályait, 
ii. a határozatképesség szabályait, 
iii. a bizottságon belüli munkamegosztást. 
 

V./2.2. A Szabályzati Bizottság felépítése 
(a) Szabályzati Bizottság az érvényes működési engedéllyel rendelkező engedélyesek, a 

kiserőmű üzemeltetők, a fogyasztók képviselőiből, mint szavazati jogú tagokból, és 
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szavazati jog nélküli tagként a Hivatal képviselőjéből áll. A Szabályzati Bizottság 
tagjainak száma: 12 fő. 

(b) A Szabályzati Bizottság összetétele: 
i. 2 fő a rendszerirányító képviseletében, 
ii. 1 fő a Magyar Energia Hivatal képviseletében, 
iii. 1 fő a közüzemi nagykereskedő képviseletében, 
iv. 1 fő a közüzemi szolgáltatók képviseletében, 
v. 1 fő az elosztó hálózati engedélyesek képviseletében, 
vi. 2 fő a 799 MW és ezt meghaladó beépített teljesítményű erőművek képviseletében, 
vii. 1 fő az 50 MW-os és ezt meghaladó, de 799 MW-nál kisebb beépített teljesítményű 

erőművek képviseletében, 
viii. 1 fő a villamosenergia-kereskedők képviseletében, 
ix. 1 fő a feljogosított fogyasztók képviseletében, 
x. 1 fő a 0,5 MW-os és ezt meghaladó beépített teljesítményű kiserőművek 

képviseletében. 
(c) A Szabályzati Bizottságba történő delegálás a termelői engedélyesek, a közüzemi 

szolgáltatók, az elosztó hálózati engedélyesek, a villamosenergia-kereskedők, a 
kiserőmű üzemeltetők és a fogyasztók részéről az engedélyesi vagy piaci szereplői 
csoport által szabadon történik, a képviselő(k) megbízatása 1 évre szól és a 
képviselő(ke)t delegáló engedélyesi vagy piaci szereplői csoport által 
meghosszabbítható.  

(d) A Szabályzati Bizottság elnöke mindenkor a rendszerirányító egyik képviselője. A 
Szabályzati Bizottság elnökét a rendszerirányító jelöli ki.  

(e) Az engedélyesek, kiserőmű üzemeltetők, illetve azok közös képviselőt delegáló 
csoportjai a KSZ jóváhagyásától számított 15 napon belül a rendszerirányítónak 
kötelesek bejelenteni a Szabályzati Bizottságba delegált képviselőjük adatait. 

(f) Az elnök gondoskodik a Szabályzati Bizottság üléseinek összehívásáról és ennek 
közzétételéről. 

 
V./2.3. A Szabályzati Bizottság jogai és kötelezettségei 
(a) A Szabályzati Bizottság feladata szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 

tárgyév március 31. napjáig a Szabályzat felülvizsgálata, és módosításainak kidolgozása 
a változó piaci feltételeknek való megfelelés érdekében. 

(b) --- 
(c) A Szabályzati Bizottság köteles a Szabályzat javasolt módosításait egyeztetni a képviselt 

piaci szereplőkkel vagy szereplői csoportokkal. 
(d) A Szabályzati Bizottság jogosult felkérni a rendszerirányítót, hogy a Szabályzat 

módosítását kérelmezze a Magyar Energia Hivatalnál, amely felkérés végrehajtásáért a 
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. 

 
V./3. Engedélyesek üzletszabályzatának hatáskörébe utalt témakörök 
V./3.1. A rendszerirányító üzletszabályzatának hatáskörébe utalt témakörök 
(a) A rendszerirányító üzletszabályzatában kell meghatározni: 

i. a rendszerirányító és a hálózati engedélyesek által összegyűjtött hiteles, mérési, 
elszámolási adatok megőrzésének, a rendszerhasználók és a jogosult piaci 
szereplők részére történő rendelkezésre bocsátásának szabályait, 
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ii. az elszámolási mérések elkészítésének és az elszámolási mérési adatok 
érintetteknek történő továbbításának módját, gyakoriságát és határidejét, 

iii. a 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. 
 

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. Átmeneti intézkedések 
V./4.1. Az átmeneti intézkedések célja, hatálya, és hatályon kívül helyezése 
(a) Az átmeneti intézkedések célja a 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. 
 
V./4.3. Rendszerszintű szolgáltatások kereskedelme (II./3.6) 
(a) A II./3.6 fejezet kiegészül az (i) ponttal: (i) Valamely rendszerszintű szolgáltatáshoz 

akkreditáció nélkül is jogosultsággal rendelkeznek azok a piaci szereplők, amelyek a 
Szabályzat hatályba lépésekor már rendelkeznek a rendszerirányítóval kötött 
megállapodással vagy szerződéssel az adott rendszerszintű szolgáltatásra 
vonatkoztathatóan. 

(b) --- 
(c) --- 
(d) A II./3.6 fejezet kiegészül a következő (k) ponttal : (k) A közüzemi nagykereskedő a 

kiegyenlítő szabályozás tartalékpiacaira tett ajánlatokban az adott szabályozható 
termelőegységre megadott rendelkezésre állás egységárában, a parancskövetés, illetve 
a szabályozási energia egységárában legfeljebb a Hivatallal egyeztetett igazolt 
beszerzési kapacitás- és energiadíjakat - beleértve a szolgáltatás nyújtásához közvetve 
kapcsolódó, más módon meg nem térülő indokolt költségeit - érvényesítheti. A fentiek 
szerint az árban érvényesíthető, a szolgáltatás nyújtásához közvetve kapcsolódó 
költségek mértéke összességében nem lehet nagyobb az erőműveknek ugyanezen 
szolgáltatás kapcsán közvetlenül kifizetett összeg 5 %-ánál. 
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(e) Jelen V./4.3 fejezet (a) pont hatálya: 2007. december 31. 
(f) Jelen V./4.3 fejezet (d) pont hatálya: 2007. december 31. 
 
V./4.4. Szekunder szabályozás (III./4.2) 
(a)  A III./4.2.2 „Szekunder szabályozási ajánlatok és ajánlat kiválasztás fejezet kiegészül az 

(m) ponttal: (m) Az ajánlat kiválasztás és elfogadás során 
i. A rendszerirányító jogosult a szekunder szabályozási tartalékpiacon olyan 

mennyiségű ajánlatot elfogadni, amely előreláthatólag fedezi a teljes kiegyenlítő 
szabályozási igényt. 

ii. A rendszerirányító köteles törekedni arra, hogy a perces tartalék piac alkalmazásával 
csökkentse a szekunder szabályozási piacon lekötendő kapacitások mennyiségét. 

(b) A V./4.4. fejezet (a) pont hatálya: 2007. december 31. 
(c) A III./4.2.4.1 (f) pontban szereplő MFi ill. MLi szorzó értéke 1. 
(d) A V./4.4. fejezet (c) pont hatálya: 2007. december 31. 
 
V./4.5. --- 
 
V./4.6. --- 
 
V./4.7. --- 
 
V./4.8. --- 
 
V./4.9. Kiegyenlítő energia elszámolási egységárának meghatározása 
(IV./4.3) 
 
V./4.9.1. --- 
(a) --- 
(b) --- 
(c) --- 
 
V./4.9.2. --- 
(a) --- 
(b) --- 
(c) --- 
 
V./4.9.3. – 
 
V./4.10. Perces szabályozás 
(a) A III./4.3.4. (c) pontban szereplő Mi szorzó értéke 1. 
(b) A V./4.10. fejezet (a) pont hatálya: 2007. december 31. 
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Melléklet 
 
M1. A határmetszéki szabad átviteli kapacitások allokálásának 
részletes szabályai 
 
Jelen melléklet a Magyarország-Horvátország, a Magyarország-Szlovákia, a Magyarország-
Szerbia és a Magyarország-Románia és a Magyarország – Ukrajna közötti határmetszékek 
szabad átvitel kapacitásai allokálásának szabályait tartalmazza. 
 
M1.1. A kapacitásaukció részletes leírása 
Az Aukciós Iroda minden határmetszékre vonatkozóan éves és havi rendszerességgel hirdeti 
meg a szabad átviteli kapacitásokat. A rendelkezésre álló ATC éves aukciós eljárás 
keretében ajánlható fel lekötésre. Az ezután fennmaradó kapacitás havi allokációs eljárás 
keretében ajánlható fel. 
 
Az Aukciós Iroda a MAVIR ZRt. honlapján (www.mavir.hu) publikálja az ATC értékeket. Az 
ATC értékek határmetszékenként és irányonként külön értelmezettek, egymással nem 
összeadhatók. 
 
Az Aukciós Iroda minden határmetszékre és minden irányra külön-külön tart aukciót. Az 
egyes aukciók technikai jelölései az alábbiak: 
 
Aukció-S1 a Szlovák – Magyar irányra 
Aukció-S2 a Magyar – Szlovák irányra 
Aukció-SM1 a Szerbia– Magyar irányra 
Aukció-SM2 a Magyar – Szerbia irányra 
Aukció-R1 a Román – Magyar irányra 
Aukció-R2 a Magyar – Román irányra 
Aukció-U1 az Ukrán – Magyar irányra 
 
Az ajánlattevő előzetesen elfogadja, hogy az aukción megszerzett határkeresztező kapacitás 
használati jog nem garantált, vis major és előre nem tervezhető hálózati állapotok esetén 
határkeresztező kapacitás használati jogával nem élhet, ebből kifolyólag kártérítési igénnyel 
nem léphet fel a rendszerirányító felé. 
 
M1.2. Az ajánlattevőkkel szemben támasztott követelmények 
Az ajánlattevő az ajánlat beadásával elismeri és kijelenti, hogy törvényesen működő és 
bejegyzett olyan gazdasági társaság, mely nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt. Az 
ajánlattevő kijelenti, hogy nincs ellene folyamatban bírósági vagy egyéb eljárás, amely 
veszélyezteti a Szabályzatban rögzített feltételek teljesítését. Az ajánlatot aláíró képviselő(k) 
rendelkezik minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek 
alapján a részvételből származó kötelezettségeket vállalhatják. 
 
Továbbá az ajánlattevőknek nem lehet tartozása az alábbi jogi személyek felé: 

- az érintett rendszerirányítók bármelyike 
- a magyarországi hálózati engedélyesek bármelyike 

 
Aukció-U1 az Ukrán – Magyar irányra 
Az ajánlattevő köteles az ajánlati íven túl az igényelt tranzakciókról az ukrán rendszerirányító 
(NEK Ukrenergo) jóváhagyó nyilatkozatát is megküldeni az Aukciós Irodának, tekintettel a 
szigetüzemi betáplálás speciális jellegére. 
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M1.3. Az aukciós időszak 
Az éves aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog adott év január 1. 
0:00 (CET) órától adott év december 31. 24:00 (CET) óráig tart. 
A havi aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog adott hónap 1. 
napjának 0:00 (CET) órájától adott hónap utolsó naptári napjának 24:00 (CET) órájáig tart. 
 
M1.4. Az ajánlatok tartalma és formája 
Az Aukciós Irodához az ajánlatok beadása az M1.11. fejezetben megjelölt Határidő 1. 18:00 
és Határidő 2. 12:00 között időszakban történhet. 
 
Az ajánlat – az Aukciós Irodának történt beadása után - nem módosítható. Az ajánlat 
visszavonható, ha a visszavonást az Aukciós Iroda írásban átveszi az M1.11. fejezetben 
megjelölt Határidő 2. 12:00 előtt. Az ajánlat csak teljes egészében vonható vissza. 
 
Az ajánlat elküldésével az ajánlattevő kötelezi magát, hogy az ajánlat elfogadása esetén 
megfizeti az aukció során kialakuló aukciós díjat az elfogadásra került (maximum az 
ajánlatban megadott) mennyiség mértékéig. Továbbá az ajánlat elküldésével az ajánlattevő 
fenntartás nélkül elfogadja az ellátási szabályzatokat, a rendszerirányító üzletszabályzatát. 
 
Az Aukciós Irodát semmiféle felelősség nem terheli, ha a beérkező ajánlatok 
olvashatatlanságából adódóan az ajánlatok feldolgozása nem az ajánlattevő eredeti 
szándékának megfelelően történik meg. Az Aukciós Iroda fenntartja a jogot, hogy a 
hiányosan kitöltött vagy olvashatatlan ajánlatokat mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül 
figyelmen kívül hagyja az aukciós eljárás során. Az ajánlattevő a felelős annak 
bizonyításáért, hogy a kézbesítés az Aukciós Iroda felé az M1.11. fejezetben megjelölt 
Határidő 2. 12:00 előtt megtörtént. 
 
M1.4.1 Az ajánlati ár 
Az éves illetve havi kapacitás ajánlatok megfelelnek adott év napjainak száma, illetve adott 
hónap napjainak száma darab napi kapacitás használati profil összesítésének megfelelő 
határmetszéki kapacitás használatra vonatkozó ajánlatnak. Az éves illetve havi kapacitás 
aukcióra vonatkozó ajánlatokban mind az ajánlati mennyiséget, mind az ajánlati árat 
ezeknek az adott év napjainak száma, illetve az adott hónap napjainak száma darab napi 
kapacitás használati profil összesítésére kell megadni. 
 
M1.4.2 Az ajánlati mennyiség 
Az ajánlati mennyiség a teljes aukciós időszak minden napjának minden órájában igényelt 
szabad átviteli kapacitás nagyságát jelenti. 
 
M1.4.3 --- 
 
M1.5. A kapacitásaukció folyamata 
(a) A kapacitásaukciót a rendszerirányító Aukciós Irodája bonyolítja le. 
(b) A kapacitásokra igényt tartó piaci szereplők ajánlatokat tesznek az adott időszakra, adott 

határmetszékre és adott szállítási irányra (export-import) meghirdetett átviteli 
kapacitásra. A szállítási irány mindig a magyar villamosenergia-rendszer szempontjából 
értelmezett. 

(c) A meghirdetett kapacitásaukciók mindegyikén az ajánlatot az ajánlati ív elektronikus vagy 
nyomtatott formájú kitöltésével, cégszerű aláírásával és az Aukciós Irodához történő 
eljuttatásával lehet tenni. 

(d) Az ajánlatokat ajánlott levélben vagy faxon lehet eljuttatni az Aukciós Iroda részére. 
(e) A beérkezett ajánlatokat az Aukciós Iroda iktatókönyvben rögzíti. Az Aukciós Iroda azt az 

ajánlatot tekinti beérkezettnek, amelyet az általa alkalmazott iratérkeztető lenyomatával 
ellátott. Az iratérkeztető lenyomata azt a dátumot tartalmazza, amikor az ajánlattevő 
ajánlata beérkezett. 
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(f) Hiányosan, vagy hibásan benyújtott ajánlatokat, valamint a megadott időpontoknál 
később érkező ajánlatokat az Aukciós Iroda nem fogadja el, azok az aukción nem 
vesznek részt. 

(g) Egy ajánlati ív egy aukcióra vonatkozik, tehát ha egy ajánlattevő több aukción kíván részt 
venni, akkor minden egyes aukcióra külön ajánlati ívet kell kitöltenie. 

(h) Amennyiben az Aukciós Résztvevő ugyanarra az aukcióra különböző ajánlatokat 
tartalmazó ajánlati ívekből kettőt vagy többet küld be, úgy ezen ajánlati ívek kizárásra 
kerülnek az aukciós eljárásból. 

(i) Egy aukcióra több, maximum 20 ajánlat adható be (ajánlati blokk), de azok külön 
ajánlatnak minősülnek. 

(j) Az ajánlati blokkonként megadható mennyiség 1 MW, vagy annak egész számú 
többszöröse, de legfeljebb 30 MW lehet. Ettől eltérő ajánlati blokk mennyiség esetén a 
nem megfelelő ajánlati ívet az Aukciós Iroda érvénytelennek tekinti. 

(k) Az Aukciós Iroda érvénytelennek tekinti azon ajánlati ívet, melyen az ajánlati blokkok 
mennyisége meghaladja az adott határmetszékre és irányra meghirdetett ATC 
nagyságát. 

(l) Az ajánlatban megadott ajánlati ár (Ft/MW) az ajánlattevő által megpályázott teljes 
időszakra fizetendő MW-onkénti díjat jelenti. Az ajánlati ár ajánlati blokkonként eltérő kell 
legyen. Az ajánlati árat egész Ft-ban kell megadni. Ettől eltérő ajánlati ár esetén az 
ajánlatot az Aukciós Iroda érvénytelennek tekinti. 

(m) --- 
(n) Az ajánlat tartalmazza: 

i. az aukció azonosítóját, 
ii. az igényelt mennyiséget (MW), 
iii. a kapacitásegységenként felajánlott árat (Ft/MW), 
iv. --- 

(o) --- 
 
M1.5.1 Az kapacitásaukció allokációs eljárása 
(a) Az ajánlatok beadási határidejének lejárta után Aukciós Iroda az ajánlati ár alapján 

csökkenő sorrendbe állítja az adott időszakra adott határmetszékre és adott szállítási 
irányra vonatkozó ajánlatokat. 

(b) A sorrendbe állított ajánlatok közül az Aukciós Iroda azokat fogadja el automatikusan, 
amelyek igényelt kapacitásmennyiségei a rendelkezésre álló átviteli kapacitást (ATC) 
figyelembe véve teljesülnek. 

(c) Ha az ajánlatokban megadott összes kapacitás mennyiségi igény kevesebb, mint az 
aukción meghirdetett ATC mértéke, akkor mindegyik ajánlattevő megkapja az ajánlata 
szerinti igényelt mennyiségre a kapacitáshasználati jogot és az aukciós díj nulla forint. 

(d) Ha az ajánlatokban megadott összes kapacitás mennyiségi igénye több mint a 
meghirdetett ATC mértéke, akkor az Aukciós Iroda az egy ajánlatban igényelt ajánlati 
blokkokat az ATC legfeljebb 50%-a erejéig veszi figyelembe, azaz az egy ajánlattevő 
által megszerezhető maximális kapacitás az ATC legfeljebb 50 %-a. Az Aukciós Iroda az 
egy ajánlattevő által megszerezhető maximális kapacitást az ajánlattevő ajánlati árainak 
csökkenő sorozata alapján határozza meg. Az Aukciós Iroda ezen csökkenő sorozatból 
a sorozat végéről indulva az ajánlati blokkokat egyenként kizárja mindaddig, amíg a 
megmaradó ajánlati blokkok összes mennyiségi igénye az ATC 50 %-ára vagy az alá 
nem csökken. Ajánlati blokkot kizárólag teljes egészében hagy figyelmen kívül az 
Aukciós Iroda. 

(e) A sorrendbe állított ajánlatok közül a sorban azt az utolsó ajánlatot és az azt megelőző 
összes ajánlatot fogadja el az Aukciós Iroda, amelyre teljesül, hogy a felajánlott 
kapacitás (ATC) nagyobb vagy egyenlő az elfogadott ajánlatokban szereplő ajánlati 
mennyiségek összegével. Ez esetben az összes elfogadott ajánlat a legolcsóbb 
elfogadott ajánlatban szereplő árat (aukciós díj), mint elszámoló árat fizeti meg az 
igényelt és elfogadott határmetszéki kapacitás használati jogért. 
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(f) Ha az ajánlatok között vannak olyanok, amelyek ajánlati ára megegyezik, és a 
fennmaradó szabad átviteli kapacitás kisebb, mint az ezen ajánlatokban igényelt 
mennyiségek összege, akkor ezeket az ajánlatokat az Aukciós Iroda nem teljesíthetőnek 
minősíti. Az ajánlatok részteljesítése az Aukciós Iroda részéről nem megengedett. 

(g) Az aukció során megszerzett átviteli kapacitáshoz tartozó aukciós díj megfizetése az 
ajánlattevőt nem mentesíti a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános 
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII.29.) GKM rendelet alapján 
fizetendő díj megfizetése alól. 

(h) Azon ajánlattevők, melyek ajánlatát a rendszerirányító elfogadta, kötelesek a kapacitás 
aukciót követően, de a kapacitás használati jogra vonatkozó fizikai szállítás időpontja 
előtt a rendszerirányító Üzletszabályzata szerinti határkeresztező kapacitás használati 
szerződést kötni a rendszerirányítóval. 

 
M1.5.2 Eredményhirdetés, tájékoztatás 
(a) Az aukciós díj meghatározása után az Aukciós Iroda a következő adatokat szolgáltatja 

az egyes ajánlattevőknek: 
i. aukció kódja, 
ii. a megszerzett határmetszéki kapacitás használati jog időintervalluma, 
iii. az ajánlattevő által lekötött átviteli kapacitás összege MW-ban, 
iv. az aukciós díj (Ft/MW), 
v. fizetendő összeget határmetszékenként és irányonként, illetve összesen (Ft). 

Az Aukciós Iroda az aukción kialakult elszámoló árat az eredményhirdetés napján 
nyilvánosságra hozza. 
 
 
M1.6. A lekötött kapacitás használata 
A lekötött határmetszék kapacitáson keresztüli szállítás menetrend alapján történik, melyet a 
következő napra, hétvége vagy munkaszünetnapok előtt következő napokra kell megadni, 
beleértve az azt követő első munkanapot is. A menetrendek beadását a Kereskedelmi 
Szabályzatban előírtak szerint kell teljesíteni. Az érintett határmetszékekre vonatkozó 
nemzetközi menetrendek beadási határideje: 11:00 óra. 
 
A menetrendek módosítása ezen idő letelte után nem lehetséges, a „használd, vagy 
elveszett” elvet követve. A menetrendben bejelentett szállítási mennyiségek egyetlen 
elszámolási mérési időintervallumban sem haladhatják meg a lekötött kapacitás nagyságát. 
A menetrendben bejelentett szállítási mennyiségtől független a határkeresztező jog 
tulajdonosa által fizetendő aukciós díj mértéke. A bejelentett menetrend típusa meg kell 
egyezzen az elfogadott ajánlatban megjelölt ajánlat típusával, azaz export/import 
határkeresztező jog esetében kizárólag export/import menetrend jelenthető be. 
 
A lekötött (megszerzett) kapacitás igénybevétele céljából történő hálózati hozzáférést 
(menetrend bejelentést) a szomszédos szabályozási területén megvalósíthatja két Aukciós 
Résztvevő és/vagy határkeresztező kapacitás használati jog tulajdonos is, amelyek 
mindegyike szabályosan bejegyzett/azonosított a határmetszék egyik oldalán az egyes 
szabályozási területeken az átviteli hálózati hozzáférésre. Továbbá legalább az egyik 
Aukciós Résztvevő és/vagy határkeresztező kapacitás használati jog tulajdonos 
magyarországi mérlegkör felelősi szerződéssel rendelkezzen, vagy magyarországi 
mérlegkör tagja kell legyen, amennyiben a két Aukciós Résztvevő és/vagy határkeresztező 
kapacitás használati jog tulajdonos kizárólagos partnerséget hoz létre menetrendi 
szállításokra legalább egy naptári hónapra. Erről a partnerségről értesíteni kell a MAVIR-t és 
a szomszédos rendszerirányítót legalább 5 munkanappal a partnerség hatályba lépése előtt. 
Ezt a partnerséget egy, vagy több teljes naptári hónapra lehet létrehozni vagy módosítani. 
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M1.7. A lekötött kapacitások engedményezése 
Az éves és havi aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog 
engedményezhető harmadik fél részére. A kapacitás használati jog engedményezését a 
szerződő felek kötelesek írásban bejelenteni a Rendszerirányítónak az M1 melléklet „M1.9. 
Címek” pont szerint. Kizárólag a kifizetett határkeresztező kapacitás használati jog 
engedményezhető. A bejelentést legkésőbb az átadandó határkeresztező kapacitás 
használati jog kezdő napját megelőző hét szerda 12.00 óráig, amennyiben szerda 
munkaszüneti nap, az azt megelőző munkanap 12 óráig kell megtenni. A bejelentésnek a 
következő elemeket kell tartalmazni:  
 

1. Cégnév és azonosító kód 
2. Székhely 
3. Kapcsolattartó neve és telefonszáma 
4. Mérlegkör-felelős neve és azonosító kódja 
5. Átadni kívánt jog azonosítója 
6. Engedményezés időszaka 
7. Az átadni kívánt kapacitás nagysága 
8. Jog új tulajdonosának neve 
9. Jog új tulajdonosa mérlegkör-felelősének neve és azonosító kódja 
10. Dátum, aláírás 

 
A határkeresztező kapacitás használati jog új tulajdonosa szintén köteles bejelenteni átvételi 
szándékát a Rendszerirányítónak.  
 
Bármely határkeresztező kapacitás használati jog engedményezését a következő feltételek 
maradéktalan teljesülése esetén hagyja jóvá a Rendszerirányító: 
(a) A jog átadójának és átvevőjének az engedményezésre vonatkozó bejelentését határidő 

előtt megkapja a Rendszerirányító. 
(b) A bejelentések rendelkeznek a kötelező tartalmi elemekkel és egymásnak nem 

ellentmondóak. 
(c) Az átadni kívánt kapacitás használati jog időhorizontja egy naptári hét (hétfőn 0.00 órától 

vasárnap 24.00 óráig) lehet, amely az eredeti, korábban megszerzett éves vagy havi 
határkeresztező kapacitás használati jog időhorizontjának része. Hónap-, illetve évváltás 
esetén a tört hét is egész naptári hétnek tekintendő. Az 1. ábrán látható példa a 2007. 
januári és februári engedményezési időszakot mutatja. 

(d) Az átadni kívánt határkeresztező kapacitás használati jog nagysága 1MW, vagy annak 
egész számú többszöröse lehet, amely nem haladhatja meg az eredeti határkeresztező 
kapacitás használati jog mennyiségét és az átadásban érintett időszak minden órájában 
azonos értékű. 

 
Január Február engedményezési 

időszakok 
H 1 8 15 22 29  H 5 12 19 26 I. 1. - I. 7. 
K 2 9 16 23 30  K 6 13 20 27 I. 8. - I. 14. 
Sze 3 10 17 24 31  Sze 7 14 21 28 I. 15. - I. 21. 
Cs 4 11 18 25   Cs 1 8 15 22 I. 22. - I. 28. 
P 5 12 19 26   P 2 9 16 23 I. 29. - I. 31. 
Szo 6 13 20 27   Szo 3 10 17 24 II. 1. - II. 4. 
V 7 14 21 28   V 4 11 18 25 II. 5. - II. 11. 

II. 12. - II. 18. 
II. 19. - II. 25. 

 

 

 

 

II. 26. - II. 28. 
1. ábra: engedményezési időszakok 2007. januárjában és februárjában 
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M1.8. Az aukciós díj elszámolása 
Az éves aukción megszerzett kapacitáshasználati jog után fizetendő aukciós díj fizetése 
havi, egyenlő összegű számla ellenében történik a MAVIR ZRt. részére. Mindegyik összeget 
2 hónapra előre kell fizetni. A januári és februári összeg egyidejűleg kerül kiszámlázásra, a 
többi összeg pedig hónapról hónapra, legkésőbb a kapacitásjog használatát megelőző 
második hónap 20 napjáig kerül kiszámlázásra (pl. a március havi díj kiállítási határideje 
legkésőbb január 20.). Amennyiben az aukciós díj alapján számított havi összeg nem egész 
forintra adódik, úgy a tört részek megfizetése az utolsó havi összeg megfizetésekor történik. 
 
A havi aukción megszerzett kapacitáshasználati jog után fizetendő aukciós díj számlája havi 
kiegyenlítésű, és kifizetése következő hónapra előretörténik a MAVIR ZRt. részére. A 
számlák kiállítási határideje (teljesítés napja) legkésőbb a megelőző hónap huszadik napja. 
 
Az aukciós díjak kiszámlázott összegnek tartalmaznia kell az általános forgalmi adót (ÁFA), 
amelyet a számlán elkülönítve fel kell tüntetni a magyar és az európai adózási törvénynek 
megfelelően. A MAVIR ZRt. fel van hatalmazva az esedékes megfizetések mint például, de 
nem kizárólag az adók, illetékek rendezésére. 
 
Az aukciós díjak fizetési határideje nyolc nap. A fizetési határidőig az aukciós díjat teljes 
összegben mindenfajta levonások és/vagy kárpótlások nélkül be kell fizetni a MAVIR ZRt. 
számlájára. A számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha a MAVIR ZRt. számláján 
megfelelő összeg jóváírásként megjelent. 
 
Ha a fizetési határidő munkaszüneti napra vagy banki szabadnapra esik, akkor a fizetési 
határidő az azt megelőző munkanap. Ha a határidő vasárnap vagy vasárnapot követő 
munkaszüneti napon jár le, akkor a kifizetést az azt követő munkanapon kell tejesíteni. 
 
Abban az esetben, ha a fizetés az ajánlattevő saját hibájából késik, az ajánlattevő elvesztheti 
az aukción megszerzett kapacitáshasználati jogát a következő hónapra. Az így felszabadult 
kapacitást a rendszerirányító éves jog esetében havi aukción, havi jog esetében pedig napi 
allokáció keretében értékesítheti. 
 
A piaci résztvevőnek nincs joga levonni a MAVIR felé fennálló követelését az aukción 
keletkezett kötelezettségéből, függetlenül attól, hogy a követelés aukción, vagy azon kívül 
keletkezett. 
 
 
M1.9. Címek 
Az ajánlattevők ajánlatait a következő címen fogadja az Aukciós Iroda: 
 
Aukciós Iroda 
MAVIR ZRt. 
1014 Budapest, Petermann bíró u. 5-7. 
Piacszervezési Osztály 
 
vagy 
 
MAVIR ZRt. 
1255 Budapest, Pf. 158. 
Piacszervezési Osztály 
 

Faxszám: +36-1-356-68-93 
E-mail: kapacitas@mavir.hu 
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Az Aukciós Iroda nem vállal felelősséget a faxon vagy elektronikusan küldött ajánlatok 
biztonságáért, bármennyire is megtesz mindent a biztonságukért. 
 
 
M1.10. Példa az allokációs eljárásra 
Az alábbi példa a Kereskedelmi Szabályzat M1.5 fejezetében leírt szabályokat illusztrálják. 
 
1. sz. aukció Max. kapacitás: 150 Magyarország-> Szerbia 
Ajánlattevő mennyiség ajánlat kiosztva  Kiosztva 

összesen 
 MW HUF/MW   
   0 MW
a 10 20.000 10 MW  10 MW
b 20 19.000 20 MW  30 MW
c 50 18.000 0 MW Több, mint 20 MW 30 MW
b 20 15.000 20 MW  50 MW
a 15 14.000 15 MW  65 MW
d 20 8,000 20 MW  85 MW
c 15 7,900 15 MW  100 MW
a 20 7,800 20 MW  120 MW
b 10 7,700 10 MW  130 MW
a 10 7,500 10 MW  140 MW
e 20 7.000 0 MW túllépve 
d 20 7.000 0 MW túllépve 
a 15 5.000 0 MW túllépve 
a 10 2.000 0 MW túllépve 
f 20 ? 0 MW túllépve  olvashatatlan 

2. ábra: Éves aukció 
 
Ebben a példában az elosztásra meghirdetett kapacitások Aukciós Árát 7.500 HUF/MW-ban 
határozták meg. Az "a" ajánlattevő összesen 55 MW-ot kap, és ezért 412 500 HUF-ot kell 
fizetnie. A ki nem osztott 10 MW később a havi elosztás keretében kerül meghirdetésre. 
 
 
M1.11. Aukciók ütemezett napjai 2007-ben 
 
M1.11.1. Éves aukció 2007 
Határidő 1: Éves ATC publikálásának ideje 2006. nov.9. 
Határidő 2: Éves aukció ajánlat beadási határideje 2006. nov.22. 
Határidő 3: Éves aukció eredményeinek közzététele 2006. nov.24. 
 
M1.11.2. Havi aukciók 2007 
Határidő 1: A januári havi ATC publikálásának ideje 2006. dec. 6. 
Határidő 2: A januári havi aukció ajánlat beadási határideje 2006. dec.12. 
Határidő 3: A januári havi aukció eredményeinek közzététele 2006. dec.13. 
 
Határidő 1: A februári havi ATC publikálásának ideje 2007. jan. 10. 
Határidő 2: A februári havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. jan. 16. 
Határidő 3: A februári havi aukció eredményeinek közzététele 2007. jan. 17. 
 
Határidő 1: A márciusi havi ATC publikálásának ideje 2007. febr. 9. 
Határidő 2: A márciusi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. febr. 14. 
Határidő 3: A márciusi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. febr. 15. 
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Határidő 1: Az áprilisi havi ATC publikálásának ideje 2007. már. 7. 
Határidő 2: Az áprilisi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. már. 13. 
Határidő 3: Az áprilisi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. már. 14. 
 
Határidő 1: A májusi havi ATC publikálásának ideje 2007. ápr. 10 
Határidő 2: A májusi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. ápr.17. 
Határidő 3: A májusi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. ápr.18. 
 
Határidő 1: A júniusi havi ATC publikálásának ideje 2007. máj. 9. 
Határidő 2: A júniusi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. máj.15. 
Határidő 3: A júniusi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. máj.16. 
 
Határidő 1: A júliusi havi ATC publikálásának ideje 2007. jún. 7. 
Határidő 2: A júliusi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. jún. 13. 
Határidő 3: A júliusi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. jún. 14. 
 
Határidő 1: Az augusztusi havi ATC publikálásának ideje 2007. júl. 10. 
Határidő 2: Az augusztusi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. júl. 17. 
Határidő 3: Az augusztusi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. júl. 18. 
 
Határidő 1: A szeptemberi havi ATC publikálásának ideje 2007. aug. 10. 
Határidő 2: A szeptemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. aug. 16. 
Határidő 3: A szeptemberi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. aug. 17. 
 
Határidő 1: Az októberi havi ATC publikálásának ideje 2007. szept. 7. 
Határidő 2: Az októberi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. szept. 13. 
Határidő 3: Az októberi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. szept. 14. 
 
Határidő 1: A novemberi havi ATC publikálásának ideje 2007. okt. 10. 
Határidő 2: A novemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. okt. 16. 
Határidő 3: A novemberi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. okt. 17. 
 
Határidő 1: A decemberi havi ATC publikálásának ideje 2007. nov. 8. 
Határidő 2: A decemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 2007. nov.14. 
Határidő 3: A decemberi havi aukció eredményeinek közzététele 2007. nov.15. 
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M2. A menetrendkezelés és a tartalékpiac ajánlat-kiválasztás napi 
időzítése 
 
Menetrend bejelentés és elfogadás, üzemi menetrend a bejelentési napon 
 
Tevékenység kezdő 

időpont 
záró 
időpont 

(a) Menetrend-bejelentés (kivéve a nemzetközi menetrendek 
bejelentését azon határmetszékekre ahol napi határkeresztező 
kapacitás felosztási eljárás kerül lebonyolításra) 

00:00 12:30 

(aa) Nemzetközi menetrendek bejelentése azon 
határmetszékekre ahol napi határkeresztező kapacitás 
felosztási eljárás kerül lebonyolításra: 

  

i. éves, havi (és heti) kapacitás használati jogokra 00:00 08:00 

ii. napi kapacitás használati jogokra 00:00 12:30 

(b) Menetrend-válasz 12:30 12:45 

(c) Menetrend-javítás 12:45 13:00 

(d) Menetrend-tárgyalás 13:00 13:45 

(e) Menetrend-elfogadás 14:00 15:00 

(f) Üzemi menetrend küldése  15:15 

 
Tartalékpiac ajánlatok (bejelentési napon) 
 
Tevékenység kezdő 

időpont 
záró 
időpont 

(g) Tartalékpiac ajánlat-tétel 00:00 14:00 

(h) Tartalékpiac ajánlat-kiválasztás  16:00 

(i) Tartalékpiac ajánlatok elfogadásának visszaigazolása  16:30 

 
Menetrend napon belüli módosítása 
 
Tevékenység kezdő 

időpont 
záró 
időpont 

(j) Következő napi menetrend módosítása bejelentési napon 16:30 24:00 

(k) Bejelentési napot követő munkaszüneti nap(ok) 
menetrendjének módosítása 

Bejelentési 
napon 16:30 

Üzleti nap 
előtti nap 
24:00 
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(l) A napi menetrend módosítása az üzleti napon 00:00 23:00 
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M3. A rendszerirányítóval történő elszámolások rendje 
A rendszerirányító az egyes elszámolási lépéseket a kiegyenlítő-energia elszámolási 
időszakának végét követő első munkanaptól számítva az alábbi táblázatban megadott 
határidők szerint végzi el. 
 
Tevékenység Határidő Hivatkozás 
   
(a) Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állási 

adatai, teljesítési értesítő kiküldése 
4. munkanap III/6.1.(b) 

(b) Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állás 
számla befogadás kezdete 

9. munkanap III/6.1.(c) 

(c) Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állás 
számlák megfizetése 

9. munkanapot követő 
8. banki nap 

III/6.1.(d) 

(d) Elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása 
erőművi elszámoláshoz 

3. munkanap 10:00 III/6.2.(b) 

(e) Energia elszámolási mérési adatszolgáltatás 
(előzetes adatátadás a rendszerhasználati díjak 
számlázásához) 

3. munkanap 10:00 IV/4.1.1 

(f) Elosztó hálózati engedélyesek adatszolgáltatási 
határideje a rendszerirányító felé 

4. munkanap 14:00 IV/4.1.2.(c) 

(g) Elszámolási mérési adatok összesítése 
mérlegkörönként (teljeskörű adatszolgáltatás, a d) 
pontban meghatározott adatok véglegesítése) 

5. munkanap 10:00 III/4.1.3.(a), 
IV/4.3.(a) 

(h) Átviteli hálózati mérési adatok meghatározása 
(végleges adatátadás a rendszerhasználati díjak 
számlázásához, az e) pontban meghatározott 
adatok véglegesítése) 

5. munkanap 10:00 IV/4.1.1(c) 

   
(i) Szabályozási energia meghatározása 5. munkanap III/6.2.(c) 
(j) Kiegyenlítő energia árának meghatározása 7. munkanap IV/4.3.(b) 

III/6.2.(c) 
(k) Energia teljesítési értesítő kiküldése 8. munkanap III/6.2.(e), 

IV/4.4.1(e) 
(l) Energiaszámla kiküldése 8. munkanap III/6.2.(f), 

IV/4.4.1(f) 
V/1.2(b) 

(m) Energia ára számla befogadása 12. munkanap III/6.2.(e), 
IV/4.4.1(e) 

(n) Energia ára számla megfizetése 12. munkanapot 
követő 8. banki nap 

III/6.2.(e), 
IV/4.4.1(e) 

(o) Energiaszámla fizetési határideje 8. munkanapot követő 
8. banki nap 

III/6.2.(f), 
IV/4.4.1(f) 

(p) Minimális letét nagyság értesítés kiküldése 5. munkanap IV/4.4.3.(g) 
(q) Minimális letét feltöltés határideje 5. munkanapot követő 

1. banki nap 14:00 
IV/4.4.3.(h) 

(r) Mérlegköri vételezés átviteli hálózatról információ 
megadása a h) pontban meghatározottak alapján) 

5. munkanap IV/5.(b), 
IV/4.1.1.(d) 

(s) Elosztó hálózati engedélyesek adatszolgáltatási 
határideje a mérlegkör-felelősök felé (az f) ponttal 
megegyező adatok szolgáltatása) 

4. munkanap 14:00 IV/4.1.2.(d) 
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(t) A mérési adatok mennyiségével kapcsolatos 
reklamáció beérkezésének legkésőbbi időpontja 
(felszólamlási időszak vége) 

Az elszámolási 
időszakot követő 
második hónap első 
munkanapja 

 

(u) A módosult elszámolási mérési adatok 
szolgáltatásának lehetséges legkésőbbi időpontja 
(felülvizsgálati időszak vége) 

második hónap utolsó 
munkanapja 

 

(v) Korrekciós elszámolási időszak vége A felülvizsgálati 
időszakot követő 
hónap 4. munkanapja 

 

(w) Korrekciós számla / teljesítési értesítő küldése A felülvizsgálati 
időszakot követő 
hónap 6. munkanapja 

 

(z) Korrekciós számla fizetési határideje A felülvizsgálati 
időszakot követő 
hónap 6. munkanapja 
utáni 8. munkanap 

 

(x) Korrekciós számla befogadása A felülvizsgálati 
időszakot követő 
hónap 9. munkanapja 

 

   
(y) Korrekciós számla megfizetése A felülvizsgálati 

időszakot követő 
hónap 9. munkanapja 
utáni 8. munkanap 

 

(zz) Határkeresztezésen keresztül történő villamos 
energia ki-és beszállítás rendszerhasználati díj 
elszámolásának egyeztetése 

 

5. munkanap 
 

 

(zzz) A rendszerirányító részére fizetendő 
rendszerhasználati díj számla kiküldése 

6. munkanap  
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M4. A MAVIR - APG közötti határmetszéki szabad átviteli 
kapacitások allokálásának részletes szabályai 
 
M4.1. Éves és Havi aukciós szabályok 

 

Nem hivatalos fordítás angol nyelvről! 

 

Éves és Havi Aukciós Szabályok 
 
 

a 

VERBUND-Austrian Power Grid AG (“APG”) 

és 

MAVIR ZRt. (“MAVIR”) 
szabályozási területei közti 

nemzetközi összeköttetések 

szabad átviteli kapacitásainak 

kiosztásához 

 
1.00 számú változat 

 
2006. október 24. 
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BEVEZETÉS 
Az APG és MAVIR közti Határmetszék kapacitása iránti igény általában jóval 
meghaladja a szabad átviteli kapacitást (ATC). Az ATC kiosztásánál a legnagyobb 
átláthatóság biztosítása illetve a hátrányos megkülönböztetés elkerülése végett 
aukciókat kell tartani. Az Éves és Havi Aukciós Szabályokat az európai törvények, 
különösen az EU szabályozás szerint, az osztrák, a magyar és az európai törvények 
szerint és az osztrák ill. magyar szabályozó hatóságok által kiadott rendelkezések 
szerint kell értelmezni. Az ezen jogi követelményeknek való megfelelés érdekében az 
aukció az ATC lekötésével foglalkozik. Az ATC lekötésének aukciója átlátható 
módszert kíván biztosítani a szűk keresztmetszet kezeléséhez. 
 
1. Meghatározások / Fogalmak 
 
Az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokban (beleértve annak minden Függelékét 
és Űrlapját is) az ebben a cikkelyben meghatározott fogalmak az ezen cikkelyben 
előírt értelemmel bírnak az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok minden 
szempontjából (hacsak a szövegösszefüggésből másképpen nem következik). 
 
Kiosztott Kapacitás: az éves és havi aukcióknál ez az ígért kapacitás az ezen Éves 
és Havi Aukciós Szabályok 10.cikkelyében meghatározott fizetési feltételek 
teljesítése után. 
 
APG: A VERBUND-Austrian Power Grid AG (“APG”), melynek székhelye az A-1010 
Wien, Am Hof 6A címen van, és aminek a cégjegyzékszáma FN 177696 v: Az 
Osztrák Átviteli Rendszerirányító feladata az éves és havi aukciós eljárások 
lefolytatása. 
 
Osztrák Aukciós Iroda: az APG és a MAVIR megbízásából az éves és havi aukciós 
eljárásokat végrehajtó jogi személy. 
 
Aukciós Résztvevő: Az Éves és Havi Aukciós Szabályokban lefektetett aukciós 
eljárásban résztvevő és az Éves és Havi Aukciós Szabályokat betartó természetes 
vagy jogi személy. 
 
Aukciós Ár: a határkeresztező kapacitás használati jogot elnyerő Aukciós 
Résztvevő által abban az esetben fizetendő ár, ha az átviteli hálózati kapacitás iránti 
összes igény meghaladja a szabad átviteli kapacitást (ATC). 
 
Éves és Havi Aukciós Szabályok: az APG és a MAVIR szabályozási területei 
közötti határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitások kiosztására 
vonatkozó, ezen dokumentumban lefektetett szabályozások. 
 
Szabad Átviteli Kapacitás (“ATC”): a két szabályozási zóna közötti Nettó Átviteli 
Kapacitás (NTC) azon része, mely a kiosztási eljárás összes fázisa után további 
kereskedésre rendelkezésre áll, és amit fel kell ajánlani az éves, havi és napi aukciós 
eljárásokban. 
 
Ajánlat: az Aukciós Résztvevő által az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 
szerinti és annak megfelelő aukción felkínált kapacitás használati jogának 
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megvételére tett ajánlat; az ilyen ajánlat termékenként két értékből áll (irányonkénti 
kapacitás): Kapacitásérték MW-ban és MW-onkénti Ajánlati Ár euróban. 
 
Ajánlati Ár: az a legmagasabb ár, amit az Aukciós Résztvevő hajlandó megfizetni 1 
MW Kapacitásért. Fel kell készülnie ezen Ajánlati Ár megfizetésére. 
 
Kapacitás: határkeresztező átviteli kapacitás MW-ban. 
 
Kapacitásaukciós Rendszer: internet-alapú, határkeresztező kapacitás kiosztási 
alkalmazás éves és havi aukciók lefolytatásához. 
 
Korlátozás: az APG és a MAVIR gyors közbeavatkozását igénylő üzemzavari 
helyzetben a Kapacitás csökkentése. A Kiosztott Kapacitás korlátozása 
kompenzálásra kerül. 
 
Napi ATC: az ATC azon része, amit napi aukciókon ajánlanak föl az Aukciós 
Résztvevőknek. A napi ATC aukcióit a MAVIR tartja (lásd a napi aukciók sajátos 
szabályait). 
 
EIC kód: a határkeresztező kereskedésnél az Aukciós Résztvevők világos 
azonosítására szolgáló ETSO azonosító kód (lásd http://www.edi.etso-
net.org/eic/cds/allocated-eic-codes.xml). 
 
ETSO (“European Transmission System Operators”): európai átviteli 
rendszerirányítókból mint tagokból álló nemzetközi szövetség a hálózati hozzáférés 
és igénybevételi feltételek harmonizálása céljából, különösen a határkeresztező 
villamosenergia-csere esetében. 
 
EU-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 
1228/2003 számú (EC) rendelete a határkeresztező villamosenergia-szállítás esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről, valamint az Európai Parlament és a 
Tanács 2003. június 26-án hozott 2003/54/EC Direktívája a villamos energia belső 
piacának közös szabályairól, ahogy az az Éves és Havi Aukciós Szabályok 
kibocsátásának napján hatályos volt. 
 
Meg nem bontható ajánlat: olyan megrendelés, amelynél az Aukciós Résztvevő 
pontosan a megadott mennyiséget kívánja megvásárolni – amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy az Aukciós Résztvevő semmit sem kíván venni. Ha a megrendelés 
nincs ”Meg nem bontható ajánlatként” megjelölve, akkor az Aukciós Résztvevő a 
kértnél kisebb mennyiségű Kapacitást is elfogad. 
 
Vis major: az APG és/vagy a MAVIR ésszerű befolyásán kívül eső üzemállapot 
és/vagy esemény és/vagy körülmény, amit nem lehet ésszerű előrelátással és 
gondossággal megakadályozni vagy elhárítani, mint például, de nem kizárólagosan a 
nemzetközi szuperponált Hurokáramlások, ha az APG és/vagy a MAVIR csak az 
ellátás biztonságának veszélyeztetésével tudja kiegyenlíteni őket és/vagy amelyek 
nem oldhatók meg az APG és/vagy a MAVIR számára műszaki, pénzügyi vagy 
gazdaságossági szempontból ésszerűen lehetséges intézkedésekkel. 
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Határmetszék: az osztrák és a magyar villamosenergia rendszerek közötti 
egyrendszerű vagy kétrendszerű távvezetékek, amelyek szinkron üzemmódban 
összekapcsolják az APG és a MAVIR szabályozási területeit. 2007-ben két 
távvezeték van, az egyik 220 kV-os feszültségszinten üzemel (kétrendszerű) Wien 
Südost/Neusiedl alállomás és Győr alállomás között, míg a másik 400 kV-os 
feszültségszinten üzemel (egyrendszerű) Wien Südost alállomás és Győr alállomás 
között. 
 
Hurokáramlás: az adott határmetszékeken a szállítási menetrendek és a fizikai 
áramlások közötti különbség. 
 
MAVIR ZRt. (“MAVIR”): amely székhelye 1014 Budapest, Petermann bíró u. 5-7, és 
amely a Budapesti Városi Bíróságon vezetett Cégnyilvántartásában 01-10-044470-
es cégszámmal van bejegyezve. 
 
Havi ATC: az ATC azon része, amit havi aukciókon ajánlanak föl az Aukciós 
Résztvevőknek. 
 
Nettó Átviteli Kapacitás (“NTC”): a két szabályozási zóna közötti legnagyobb 
szállítási menetrend, amely kompatibilis a mindkét szabályozási zónára érvényes 
üzembiztonsági szabványokkal, és amely számításba veszi a jövőbeli hálózati 
állapotok műszaki bizonytalanságait. 
 
Ígért Kapacitás: Az aukciós résztvevő által az aukciós eredményhirdetés során 
elnyert kihirdetett kapacitás. 
 
Lekötési Időszak: – az az időszak, amire az Éves ATC-t, a Havi ATC-ket illetve a 
Napi ATC-ket meghirdetik. 
 
Lekötési Részidőszak: – a Lekötési Időszak azon része, amelyre a Kiosztott 
Kapacitás nincs garantálva tervezett karbantartás miatt. A Lekötési Részidőszakban 
a Kiosztott Kapacitásokat arányosan korlátozzák a kihirdetett csökkentett ATC 
értékre. A Lekötési Részidőszak(ok) időtartamát és a Lekötési Részidőszak(ok) 
csökkentett ATC-jét (ATC-it) az adott aukcióra vonatkozó ATC közzétételének napján 
hirdetik meg. A Lekötési Részidőszakokat az Éves és Havi ATC(k) maximálására 
használják. 
 
Átruházás: az éves és havi aukciók során megszerzett Kiosztott Kapacitás piaci 
szereplők közötti átadása. 
 
UCTE (“Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity”): a 
kontinentális Európa átviteli rendszerirányítóinak szövetsége, amely megbízható 
piaci alapot biztosít hatékony és üzembiztos villamos "energia-főútvonalak" révén. 
 
Munkanap: minden nap, kivéve a szombatokat és vasárnapokat, valamint a 
hivatalos ünnepnapokat Ausztriában és/vagy Magyarországon, ahogy azt az ezen 
Éves és Havi Aukciós Szabályokhoz csatolt 3. Függelék felsorolja. 
 
Éves ATC: az ATC azon része, amit éves aukciókon ajánlanak föl az Aukciós 
Résztvevőknek. 
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Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokban a fejezetcímek kizárólag csak kényelmi és 
hivatkozási célokra szolgálnak, és nem lehetnek befolyással ezen Éves és Havi 
Aukciós Szabályok értelmezésére és elemzésére. 
 
2. Az Éves és Havi Aukciós Szabályok hatálya 
 
Jelen dokumentum a MAVIR és APG szabályozási területei közötti Határmetszék 
azon Éves és Havi ATC-je lekötése aukciójának a feltételeit tartalmazza, amelyet a 
MAVIR és az APG közösen ajánlanak föl. 
 
A 2007. év éves, havi és napi ATC-re vonatkozó aukciókat annak biztosítása 
érdekében rendeznek, hogy az ATC lekötések a Határmetszék mindkét oldalán 
érvényesek legyenek. Az éves és havi ATC aukcióit az APG tartja; a napi ATC 
aukcióit a MAVIR tartja (lásd a napi aukciók sajátos szabályait). 
 
Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok konkrétan az Éves és Havi ATC-k lekötését 
kezelik az Ausztriából Magyarország felé menő irányra és a Magyarországból 
Ausztria felé menő irányra. 
 
Az Éves és Havi Aukció Szabályai hatályos változatát közzéteszik az Osztrák 
Aukciós Iroda, a MAVIR és az APG honlapján. A MAVIR és az APG fenntartja az 
Éves és Havi Aukciós Szabályok kibővítésének és/vagy megváltoztatásának a jogát. 
 
A 2007. évre vonatkozóan aukciókat tartanak annak biztosítása érdekében, hogy az 
Elnyert Kapacitás a Határmatszék mindkét oldalán érvényes legyen. 
 
Az éves és havi aukciókat az Osztrák Aukciós Iroda tartja. 
 
A MAVIR és az APG teljes mértékben elfogadja az Osztrák Aukciós Iroda által tartott 
egyedi aukciós eljárások eredményeit.  
 
 
3. Az Osztrák Aukciós Iroda 
 
Az Osztrák Aukciós Iroda felelős az Éves és Havi ATC kiosztásáért az Aukciós 
Résztvevőknek az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok szerinti aukciós eljárás 
keretében. Az Osztrák Aukciós Iroda készíti elő és folytatja le az éves és havi 
aukciókat, valamint kapcsolattartási pontként és információforrásként szolgál minden 
Aukciós Résztvevő számára. 
 
Az Osztrák Akciós Iroda bármikor abbahagyhatja vagy megszakíthatja az aukciós 
eljárásokat előzetes értesítés nélkül – legyen az átmeneti, műszaki meghibásodás 
esetén, vagy tartós a MAVIR és az APG utasítására (pl. a kapacitás-kiosztási 
módszer megváltoztatása). Az ilyen átmeneti vagy tartós megszakítás nem érinti az 
abbahagyást vagy megszakítást megelőzően ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 
keretében lezajlott éves és/vagy havi aukciók következményeként keletkezett jogokat 
és kötelezettségeket. 
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Ki kell emelnünk, hogy nem vállalhatunk felelősséget az elektronikus Ajánlatok 
átvitelének biztonságáért. Igyekszünk azonban ezeket a lehető legbiztonságosabbá 
tenni. 
 
Az Ajánlatok kézhezvétele az Osztrák Aukciós Irodánál a határidő teljesítésének 
döntő feltétele. 
 
4. Az Osztrák Aukciós Iroda honlapja 
 
Az Éves és Havi – valamint a csökkentett ATC-t (ATC-ket) a megfelelő Lekötési 
Részidőszak(ok)ban, ha szükséges – az Osztrák Aukciós Iroda honlapján 
(http://www.auction-office.at) teszik közzé a 2. Függelékben és a 3. Függelékben 
meghatározott napokon. Konkrétan a következő információkat teszik közzé az 
Osztrák Aukciós Iroda honlapján: 
 
Nyilvános rész: 
 

a) Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok (hatályos változat) 
b) További tájékoztatás az aukciós eljárásokról 
c) Az Osztrák Aukciós Iroda kapcsolattartó személyeinek neve, faxszáma(i), 

telefonszáma(i), e-mail címe(i) 
d) Az Aukciós Résztvevők által használandó Űrlapok 
e) Éves és Havi ATC 
f) Lekötési Részidőszak(ok) és a vonatkozó csökkentett Éves és/vagy Havi 

ATC(-k) 
g) Az éves és havi aukciók eredményeinek összefoglalása 
h) Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok 
i) Egyéb idevágó tájékoztatás 

 
Biztonságos rész: 
 

a) Elektronikus ajánlatbeadási portál 
 
A bejelentkezést (lásd 6. cikkely) és kijelentkezést (lásd 7. cikkely) az éves és havi 
aukciókra ill. aukciókról szintén az Osztrák Aukciós Iroda kezeli. 
 
5. Általános rendelkezések 
 
5.1. Az Éves és Havi Aukciós Szabályok megsértése 
 
Az Aukció előtt, alatt és után az Aukciós Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan 
cselekvéstől vagy viselkedéstől, ami hátrányosan érinti vagy veszélyezteti a versenyt 
az Aukciós eljárásban, ami nyerészkedési célú, vagy ami bármely más módon 
megszakítja vagy megszakítással fenyegeti az Aukciós eljárást vagy annak 
átláthatóságát, költséghatékonyságát vagy tisztességességét. 
 
Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok megsértése esetén az Aukciós Résztvevő 
kizárható a további tevékenységből, ahogy azt a 7. cikkely meghatározza. 
 
5.2. Az Aukció és a hálózathasználati díjak szétválasztása 
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Az Elnyert Kapacitáshoz vezető sikeres Ajánlat szerződést hoz létre a MAVIR/APG 
és az Aukciós Résztvevő közt, amelynek keretében a MAVIR /APG lehetőséget nyújt 
az Aukciós Résztvevőnek, hogy igénybe vegye a kapacitást a Határmetszéken 
(Elnyert Kapacitás), és az Aukciós Résztvevő köteles megfizetni vonatkozó Aukciós 
Árat, ami független a tényleges igénybevételi és egyéb átviteli díjaktól, mint például, 
de nem kizárólagosan az átviteli díjak. A fizetési feltételeknek az Éves és Havi 
Aukciós Szabályok szerinti megfelelő teljesítésével a MAVIR /APG garantálja az 
Elnyert Kapacitást (“Kiosztott Kapacitás”). 
 
A meghatározott fizetés csak a Kiosztott Kapacitás igénybevételi jogát fedezi a szűk 
keresztmetszetnél. Ez az opció nem tartalmazza az átviteli rendszer semmilyen 
igénybevételét a Határmetszékig illetve a Határmetszéktől. Az átviteli rendszer 
említett igénybevételéről, beleértve az esetleges megfelelő díjakat is, külön meg kell 
állapodni az APG-vel a határ osztrák oldalán és a MAVIR-ral és/vagy a magyar 
átviteli rendszer illetékes tulajdonosaival a magyar oldalon. 
 
5.3. Korlátozás 
 
Korlátozás esetén a MAVIR és az APG a 13. cikkelynek megfelelően csökkenti a 
Kiosztott Kapacitást, és kompenzációt fizet az Aukciós Résztvevőnek, kivéve vis 
major esetét és a Lekötési Részidőszak(ok) alatt. 
 
5.4. Az Éves és Havi Aukció Szabályainak elfogadása 
 
Továbbá, a helyesen kitöltött és aláírt bejelentkezési űrlap (lásd 6. Függelék) 
beadásával az Aukciós Résztvevő elfogadja az ezen Éves és Havi Aukciós 
Szabályokban meghatározott aukciós rendelkezéseket, és fenntartás nélkül aláveti 
magát ezen Éves és Havi Aukciós Szabályoknak. Amennyiben az Aukciós Résztvevő 
nem felel meg ezen Éves és Havi Aukciós Szabályoknak, úgy az Aukciós Résztvevőt 
kifejezetten eltiltják a további eseményekben való részvételtől, és az Osztrák Aukciós 
Iroda nem fogja elfogadni az Ajánlatokat. 
 
5.5. Domináns piaci helyzetek elkerülése 
 
Az Aukciós Résztvevő elfogadja, hogy sem ő, sem valamely kapcsolódó vállalata – 
az Osztrák Kereskedelmi Törvény (“HGB”) § 228 szerint – sem adhat be ajánlatot a 
meghirdetett Éves vagy Havi ATC több mint 40%-ra aukción, ha szűk keresztmetszet 
alakult ki és kettőnél több Aukciós Résztvevő van. Az Aukciós Résztvevő elfogadja, 
hogy sem ő, sem valamely kapcsolódó vállalata – az Osztrák Kereskedelmi Törvény 
(“HGB”) § 228 szerint – sem adhat be ajánlatot a meghirdetett Éves vagy Havi ATC 
több mint 60%-ra aukción, ha szűk keresztmetszet alakult ki és pontosan két Aukciós 
Résztvevő van. 
 
Gyakorlati okokból az éves és havi aukciókon ezt az eljárást csak akkor használják, 
ha a vonatkozó Éves vagy Havi ATC 30 MW-nál több. 
 
Bármely piaci szereplő domináns helyzetének várható kihasználásából adódó 
problémák elkerülése érdekében a vonatkozó szabályozó hatóságok és/vagy 
versenyhivatalok előírhatnak további megszorításokat általánosan vagy egyes cégre 
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vonatkozóan vagy piaci dominancia következtében. Az Aukciós Iroda fenntartja a 
jogot, hogy az év folyamán ilyen megszorításokat bevezessen. Bármely ilyen 
megszorítás alkalmazását a Rendelkezésre álló átviteli kapacitások kihirdetése előtt 
közzé kell tenni. 
 
5.6. Fizetés 
 
Amennyiben az Aukciós Résztvevő nem teljesíti, vagy csak részben teljesíti a 
megfelelő időben a szerződésből eredő bármely kötelezettségét, különösképpen ha 
az Aukciós Résztvevő nem fizeti meg a teljes Aukciós Árat az Éves és Havi Aukciós 
Szabályokban meghatározott határidőre, úgy a MAVIR és az APG jogosult akár a 
szerződés teljesítését is kikényszeríteni, és az Aukciós Résztvevőn követelni az 
Aukciós Árat, kamatokat, díjakat és költségeket, beleértve az ügyvédi díjakat is, 
amelyek a szerződés teljesítésének kikényszerítéséből származnak. Az Aukciós 
Résztvevőnek nem lehet joga leírni vagy visszatartani semmilyen, aukcióval 
kapcsolatosan eredő tartozást a MAVIR és/vagy az APG követelésével szemben, 
keletkezzen az aukcióból vagy másként. A részletes fizetési feltételeket a 10. cikkely 
írja le. 
 
6. Részvétel az Aukciókon 
 
6.1. Bejelentkezési követelmények 
 
A megfeleléshez az éves és/vagy havi aukciókon való részvételhez az Aukciós 
Résztvevőnek meg kell felelnie az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokban 
meghatározott összes követelménynek. 
 
Az Aukciós Résztvevőnek minden esetben teljesítenie kell a következő 
követelményeket: 
 

- Mérlegkör képviselőjeként való elismerés az osztrák szabályozó hatóság 
részéről, vagy 

- Tagság egy elismert osztrák mérlegkörben. 
Amennyiben az Aukciós Résztvevő mérlegköri tag, úgy be kell nyújtania a 
mérlegkör képviselőjének írásos nyilatkozatát, amelyben a mérlegkör 
képviselője kötelezi magát a megfelelő határkeresztező menetrend 
kezelésére. 

és 
- Az éves és havi aukciókat illetően a magyar oldalon nincsenek sajátos 

követelmények a részvételt illetően. 
 
6.2. Felvétel 
 
A megfeleléshez az éves és/vagy havi aukciókon való részvételhez az Aukciós 
Résztvevőnek meg kell felelnie az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokban 
meghatározott összes követelménynek, beleértve a 7. Függelékben megfogalmazott 
“Határkeresztező Kapacitási Kézikönyv – Technikai Utasítások” részt is. 
 
Az Aukciós Résztvevőnek ki kell töltenie a bejelentkezési űrlapot, ami az Osztrák 
Aukciós Iroda honlapján van (www.auction-office.at) és 6. Függelékként van ezen 
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Éves és Havi Aukciós Szabályokhoz csatolva. A bejelentkezési űrlapot az Aukciós 
Résztvevő felhatalmazott képviselőjének alá kell írnia, és levélben el kell küldeni az 
Osztrák Aukciós Irodának. 
 
Azzal, hogy a cégszerűen aláírt és kitöltött bejelentkezési űrlapot elküldi az Osztrák 
Aukciós Irodának, az Aukciós Résztvevő elismeri, hogy elolvasta, megértette és 
elfogadta a jelen Éves és Havi Aukciós Szabályokat, és követi az Osztrák Aukciós 
Iroda, a MAVIR és/vagy az APG minden és bármely utasítását, különösképpen az 
ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok kétértelműsége vagy a Kapacitásaukciós 
Rendszer rendelkezésre nem állása esetén. 
 
Azzal, hogy a cégszerűen aláírt és kitöltött bejelentkezési űrlapot elküldi az Osztrák 
Aukciós Irodának, az Aukciós Résztvevő felhatalmazza az Osztrák Aukciós Irodát 
arra, hogy ellenőrizze az Aukciós Résztvevő megfelelő nyilatkozatait. Az Aukciós 
Résztvevőt levélben kell értesíteni a felvételről vagy elutasításról. A bejelentkezési 
kérés elutasítása esetén az Osztrák Aukciós Iroda köteles tájékoztatni az Aukciós 
Résztvevőt az elutasítás okairól. 
 
A csődbejutottnak vagy fizetésképtelennek nyilvánított, vagy fizetések beszüntetését 
engedélyezett Aukciós Résztvevő, vagy az az Aukciós Résztvevő, aki ellen 
csődbejutási, fizetésképtelenségi vagy fizetések beszüntetése iránti kérelmet adtak 
be, nem felel meg az éves, havi és napi aukciókon való részvételre. 
Az összes létező követelmény teljesítésétől függően a bejelentkezési űrlap eredeti, 
ellenjegyzett példányát és a biztonságos éves és/vagy havi aukciós honlapra való 
belépés eljárását (jelszó, felhasználói azonosító) ajánlott levélben kell elküldeni az 
Aukciós Résztvevőnek. Miután az Osztrák Aukciós Irodától megkapta az aukciós 
eljáráshoz való csatlakozáshoz az engedélyt, az Aukciós Résztvevő köteles 
benyújtani az APG-nek egy osztrák vállalati bankszámlaszámot a 10. cikkelynek 
megfelelően, hogy csatlakozhasson az aukciókhoz. 
 
A jelszót különös gondossággal kell őrizni, és semmilyen körülmények közt sem 
szabad másoknak tovább adni vagy hozzáférhetővé tenni (beleértve az Aukciós 
Résztvevő fel nem hatalmazott képviselőit is). Az Aukciós Résztvevőnek kell viselnie 
minden felelősséget a jelszó használatával érvényesített minden ügyletért. 
 
6.3. Változások bejelentése 
 
Az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokban a részvételre előírt követelményeket 
mindenkor teljesíteni kell az éves és/vagy havi aukciós eljárásokon való részvételkor. 
Ennek következményeképpen az Aukciós Résztvevő köteles azonnal írásban 
tájékoztatni az Osztrák Aukciós Irodát az érintett követelmények teljesítését érintő 
bármely változásról. 
 
Az Aukciós Résztvevő kapcsolattartási adatait és az Aukciós Résztvevő által beadott 
bejelentkezési űrlapon tett nyilatkozatokat érintő változásokat írásban kell bejelenteni 
az Osztrák Aukciós Irodának. 
 
7. Aukciós Résztvevő kijelentkezése, kizárása és deaktiválása 
 
7.1. Kijelentkezés 
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Amennyiben bármely Aukciós Résztvevő esetleg nem kíván részt venni a további 
éves és havi aukciókon, úgy írásos kijelentkezési kérelmet adhat be az Osztrák 
Aukciós Irodához. A kérést teljesítik azzal a feltétellel, hogy 
 

1. az Aukciós Résztvevő már nem rendelkezik éves és/vagy havi aukciókon 
odaítélt Kiosztott Kapacitás használati jogával, és 

2. az Aukciós Résztvevő minden kötelezettségét teljesítette a MAVIR és/vagy az 
APG felé. 

 
A kijelentkezett Aukciós Résztvevők a fenti 6. cikkely szerinti bejelentkezési folyamat 
teljesítésével kérelmezhetik az újbóli bejelentkezést. 
 
7.2. Kizárás 
 
Amennyiben valamely Aukciós Résztvevő bármilyen módon (a) megsérti ezen Éves 
és Havi Aukciós Szabályokat, (b) csődöt jelent, fizetésképtelené válik vagy a 
fizetések megszűntetését engedélyezik számára, (c) csőd iránti, fizetésképtelenség 
iránti vagy fizetések megszűntetése iránti kérelem tárgyává válik, vagy (d) nem 
teljesíti fizetéseit (e) elveszti a jogosultságát nettó menetrendek beadására 
Magyarországon vagy Ausztriában (egy mérlegkör bejegyzésének megszűnése), úgy 
az Osztrák Aukciós Iroda késedelem nélkül kizárhatja az Aukciós Résztvevőt a 
további éves és havi aukciókból. A kizárásról azonnal értesíteni kell az Aukciós 
Résztvevőt mind faxüzenetben, mind levélben. Az Aukciós Résztvevőt kötelezni kell 
a már odaítélt Elnyert Kapacitás Aukciós Árának megfizetésére. 
 
Az Aukciós Résztvevőt kötelezni kell az APG fennmaradó számláinak vagy 
követeléseinek megfizetésére az Osztrák Aukciós Iroda által a kizárásról küldött 
értesítéstől számított 5 munkanapon belül. 
 
Az Osztrák Aukciós Iroda által kizárt Aukciós Résztvevő folyamodhat újbóli 
elbírálásért. 
 
8. Éves aukciós eljárás 
 
Külön éves aukciókat kell tartani a kapacitás lekötésére a két irány mindegyikére: 
 
Y1 aukció: a Magyarországból Ausztria felé menő iránnyal foglalkozik; 
Y2 aukció: az Ausztriából Magyarország felé menő iránnyal foglalkozik. 
 
Az éves aukciók a 2. Függelékben említett napokon történnek. 
 
8.1. Éves aukciók határidői 
 
Az éves aukcióknál a következő határidők érvényesek, és a vonatkozó dátumokat a 
2. Függelék határozza meg: 
 
Y1 határidő: az Éves ATC és Lekötési Részidőszak(ok), ha van, közzétételének 

határideje; 
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Y2 határidő: ajánlatbeadási határidő az Éves ATC odaítéléséhez déli 12:00 órakor 
(közép-európai idő) a 2. Függelékben meghatározott napon; 

Y3 határidő: az éves aukció eredményei közzétételének határideje 18:00 órakor 
(közép-európai idő) a 2. Függelékben meghatározott napon. 

 
8.2. Az Éves ATC meghatározása és közzététele 
 
Az éves NTC-t a MAVIR és az APG határozza meg a vonatkozó műszaki 
szabályoknak megfelelően, különösen az ETSO és az UCTE által közzétett 
vonatkozó szabályoknak, vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek 
megfelelően. 
 
A vonatkozó Éves ATC-t (az éves NTC része) és – ha van ilyen – a Lekötési 
Részidőszako(ka)t az Osztrák Aukciós Iroda honlapján (http://www.auction-office.at) 
teszik közzé a 2. Függelékben meghatározott dátumok szerint. 
 
8.3. Ajánlatok beadása Éves ATC-re 
 
Az Ajánlatokat az Éves ATC odaítéléséhez a megfelelő irányra elektronikus 
formában kell beadni a Kapacitásaukciós Rendszeren keresztül – a 7. Függelékben 
meghatározott “Határkeresztező Kapacitás Kézikönyv – Technikai Utasítások” 
leírásnak megfelelően. 
 
Minden jogosult (bejegyzett) Aukciós Résztvevőnek az Y1 határidő és az Y2 határidő 
között kell beadnia Ajánlatait az Éves ATC odaítéléséhez. Az Osztrák Aukciós 
Irodához beadott Ajánlatoknak kötelező érvényűnek kell lenniük, és nem vonhatók 
vissza és nem módosíthatók az Y2 határidő után. 
 
Az Aukciós Résztvevőnek fel kell készülnie az Aukciós Ár megfizetésére az Elnyert 
Kapacitásáért az egyéb átviteli díjakon felül, mint például, de nem kizárólagosan az 
átviteli díjak. 
 
A további feldolgozáshoz mindegyik Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi 
egyértelmű és világos meghatározásokat: 
 

1. A vonatkozó éves aukció meghatározását (Y1 aukció vagy Y2 aukció). 
2. Az Ajánlat értékét EUR/MW-ban (legfeljebb két tizedes jegyre). 
3. A lekötendő átviteli kapacitás mennyiségét MW-ban, 1 MW-os blokkokban. 
4. A Meg nem bontható ajánlati opció használatát (az ajánlatokat részben is 

lehet teljesíteni), és 
 

az Ajánlatoknak meg kell adniuk a legmagasabb Aukciós Árat, amit az Aukciós 
Résztvevő hajlandó megfizetni. 

 
Az összes fent említett adatot megadó Ajánlatokat fenntartások nélkül kell beadni. 
Minden aukciós számhoz több ajánlat is beadható. Az ilyen beadott ajánlatok 
egymástól függetlenül érvényesek. 
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A fenti követelményeket nem teljesítő ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási 
eljárásban. Az Aukciós Résztvevő felelőssége az ajánlatok Osztrák Aukciós Irodához 
eljuttatása időbeni megtörténtének a bizonyítása. 
 
8.4. Éves ATC odaítélése 
 
A Kapacitásaukciós Rendszer átnézi és összegyűjti az összes beadott Ajánlatot az 
Éves ATC közzétételének határideje (Y1 határidő) és az ajánlatbeadási határidő (Y2 
határidő) között. Az Y2 határidő lejárta után minden érvényes Ajánlatot felsorol a 
Kapacitásaukciós Rendszer az ajánlatok csökkenő árának sorrendjében. 
 
Az éves aukcióknál érvényes határidők részletes leírása a 8.1. cikkelyben található. 
 
Az Éves ATC Aukciós Résztvevőknek való odaítélésének folyamatát az 1. Függelék 
írja le részletesen. 
 
8.5. Értesítés az Éves Aukciók eredményeiről 
 
Az Osztrák Aukciós Iroda minden Aukciós Résztvevőnek, akár sikeres, akár nem, 
megadja a következő adatokat körülbelül 12:00 órakor (közép-európai idő) az éves 
aukciós eredmények közzétételének határidejekor (Y3 határidő): 
 

1. A vonatkozó éves aukció meghatározása, 
2. Lekötési Időszak és Lekötési Részidőszak(ok), 
3. Elnyert Kapacitás MW-ban 
4. A megszerzett Elnyert Kapacitásért való fizetés értéke EUR/MW-ban. 

 
Az éves aukció átfogó, névtelen eredményeit az Osztrák Aukciós Iroda honlapján 
teszik közzé az Y3 határidő napján körülbelül 12:00 órakor (közép-európai idő). 
 
Az éves aukcióknál érvényes határidők részletes leírása a 8.1. cikkelyben található. 
 
9. Havi aukciós eljárás 
 
Külön havi aukciókat kell tartani a kapacitás lekötésére a két irány mindegyikére: 
 
M1 aukció: a Magyarországból Ausztria felé menő iránnyal foglalkozik; 
M2 aukció: az Ausztriából Magyarország felé menő iránnyal foglalkozik. 
 
A havi aukciók a 3. Függelékben említett napokon történnek. 
 
9.1. Havi Aukciók határidői 
 
A havi aukcióknál a következő határidők érvényesek, és a vonatkozó dátumokat a 3. 
Függelék határozza meg: 
 
M1 határidő: a Havi ATC és Lekötési Részidőszak(ok), ha van, közzétételének 

határideje; 
M2 határidő: ajánlatbeadási határidő a Havi ATC odaítéléséhez déli 12:00 órakor 

(közép-európai idő) a 3. Függelékben meghatározott napon; 
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M3 határidő: a havi aukció eredményei közzétételének határideje 18:00 órakor 
(közép-európai idő) a 3. Függelékben meghatározott napon. 

 
9.2. A Havi ATC meghatározása és közzététele 
 
A havi NTC-t a MAVIR és az APG határozza meg a vonatkozó műszaki 
szabályoknak megfelelően, különösen az ETSO és az UCTE által közzétett 
vonatkozó szabályoknak, vonatkozó törvényeknek és rendelkezéseknek 
megfelelően. 
 
A vonatkozó Havi ATC-t (a havi NTC része) és – ha van ilyen – a Lekötési 
Részidőszako(ka)t az Osztrák Aukciós Iroda honlapján (http://www.auction-office.at) 
teszik közzé a 3. Függelékben meghatározott dátumok szerint. 
 
9.3. Ajánlatok beadása a Havi ATC-re 
 
Az Ajánlatokat a Havi ATC odaítéléséhez a megfelelő irányra elektronikus formában 
kell beadni a Kapacitásaukciós Rendszeren keresztül – a 7. Függelékben 
meghatározott “Határkeresztező Kapacitás Kézikönyv – Technikai Utasítások” 
leírásnak megfelelően. 
 
Minden jogosult (bejegyzett) Aukciós Résztvevőnek az M1 határidő napján 12:00 óra 
(közép-európai idő) (lásd 3. Függelék) és az ajánlatbeadási határidő (M2 határidő) 
között kell beadnia Ajánlatait a Havi ATC odaítéléséhez. Az Osztrák Aukciós 
Irodához beadott Ajánlatoknak kötelező érvényűnek kell lenniük a vonatkozó havi 
aukció végéig, és nem vonhatók vissza és nem módosíthatók az M2 határidő után. 
 
Fel kell készülnie ezen ajánlatok kifizetésére az egyéb átviteli díjakon felül, mint 
például, de nem kizárólagosan a határkeresztező díjszabásból eredő átviteli díjak. 
 
A további feldolgozáshoz mindegyik Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi 
egyértelmű és világos meghatározásokat: 
 

1. A vonatkozó havi aukció meghatározását (M1 aukció vagy M2 aukció). 
2. Az Ajánlat értékét EUR/MW-ban (legfeljebb két tizedes jegyre) Lekötési 

Időszakonként. 
3. A lekötendő átviteli kapacitás mennyiségét MW-ban, 1 MW-os blokkokban.  
4. A Meg nem bontható ajánlati opció használatát (az ajánlatokat részben is 

lehet teljesíteni), és 
 

az Ajánlatoknak meg kell adniuk a legmagasabb Aukciós Árat, amit az Aukciós 
Résztvevő hajlandó megfizetni. 

 
Az összes fent említett adatot megadó Ajánlatokat fenntartások nélkül kell beadni. 
Minden aukciós számhoz több ajánlat is beadható. Az ilyen beadott ajánlatok 
egymástól függetlenül érvényesek. 
 
A fenti követelményeket nem teljesítő ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási 
eljárásban. Az Aukciós Résztvevő felelőssége az ajánlatok Osztrák Aukciós Irodához 
eljuttatása időbeni megtörténtének a bizonyítása. 
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9.4. Havi ATC odaítélése 
 
A Kapacitásaukciós Rendszer átnézi és összegyűjti az összes beadott Ajánlatot a 
Havi ATC közzétételének határideje (M1 határidő) és az ajánlatbeadási határidő (M2 
határidő) között. Az M2 határidő lejárta után minden érvényes Ajánlatot felsorol a 
Kapacitásaukciós Rendszer az ajánlatok csökkenő árának sorrendjében. 
 
A havi aukcióknál érvényes határidők részletes leírása a 9.1. cikkelyben található. 
 
A Havi ATC Aukciós Résztvevőknek való odaítélésének folyamatát az 1. Függelék 
írja le részletesen. 
 
9.5. Értesítés a Havi Aukciók eredményeiről 
 
Az Osztrák Aukciós Iroda minden Aukciós Résztvevőnek, akár sikeres, akár nem, 
megadja a következő adatokat körülbelül 12:00 órakor (közép-európai idő) a havi 
aukciós eredmények közzétételének határidejekor (M3 határidő): 
 

1. A vonatkozó havi aukció meghatározása, 
2. Lekötési Időszak és Lekötési Részidőszak(ok), 
3. Az aukciós résztvevőnek lekötött átviteli kapacitás mennyisége MW-ban 
4. A megszerzett Elnyert Kapacitásért való fizetés értéke EUR/MW-ban. 

 
A havi aukció átfogó, névtelen eredményeit az Osztrák Aukciós Iroda honlapján 
teszik közzé az M3 határidő napján körülbelül 12:00 órakor (közép-európai idő). A 
havi aukcióknál érvényes határidők részletes leírása a 9.1. cikkelyben található. 
 
10. Elszámolás, a Lekötött Kapacitás elvesztése 
 
Az éves és havi aukcióknál az Aukciós Ár kifizetését és elszámolását az APG kezeli. 
Az Aukciós Ár kifizetésének biztosításához az Elnyert Kapacitást szerzett Aukciós 
Résztvevő 
 

 köteles levélben közölni az APG-vel egy osztrák vállalati bankszámlaszámot 
öt munkanapon belül a bejegyzés Osztrák Aukciós Iroda által levélben küldött 
pozitív megerősítésének kézhezvétele után a 6.2. cikkelynek megfelelően; 

 engedélyezi az APG-nek az automatikus pénzbeszedés végrehajtását 
csoportos beszedési megbízás kiadásával az APG javára (a csoportos 
beszedési megbízás formanyomtatványa a 6. Függelékben található), és 

 köteles elégséges pénzalapot biztosítani. 
 
Az Éves Aukciókat tizenkét egyenlő havi összegben számlázzák le. Mindegyik 
összeget két hónappal előre kell megfizetni. A 2007. januári és 2007. februári 
összeget ugyanakkor számlázzák le – közvetlenül az éves aukciós eredmények 
közzététele után (idevágó Y3 határidők, lásd a 8.1. cikkelyt) – míg a többi hónapot 
hónaponként számlázzák le (pl. a 2007. márciusi összeget 2007 januárjában). Az 
éves aukciók számláit automatikusan szedik be az osztrák vállalati bankszámláról 
nem később, mint a második következő hónap 10. napján, költségmentesen és 
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levonások és/vagy jóváírások nélkül (tehát nem később, mint 2007. január 10-én 
2007 márciusára vonatkozóan). 
 
A Havi Aukciókat közvetlenül a havi aukciós eredmények közzététele után 
számlázzák le (az idevágó M3 határidők, lásd a 9.1. cikkelyt), és automatikusan 
szedik be az osztrák vállalati bankszámláról. 
 
Az APG jogosult módosítani a fizetést adók, illetékek stb. növelése illetve bevezetése 
miatt. Az általános forgalmi adót az európai és osztrák adótörvények szerint 
számítják föl. 
 
Abban az esetben, ha a vállalati bankszámlán a pénzalap nem elegendő az 
automatikus beszedéshez, vagy ha a kifizetés nincs rendezve ugyanazon hónap 20. 
napján, akkor az APG felmondja az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályokból eredő 
kötelezettségeit, és az Aukciós Résztvevő elveszti az aukción nekiítélt Elnyert 
Kapacitást, és felelős lesz az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 5. cikkelyében 
meghatározott Általános Rendelkezések szerint. Az így felszabadult Elnyert 
Kapacitást a napi aukción ajánlják föl – vagy a következő havi aukción, ha 
alkalmazható. Továbbá az Aukciós Résztvevőt ki kell zárni az összes következő 
aukcióból addig a napig, amikor az Aukciós Résztvevő feltölti az elegendő 
pénzalapot a vállalati bankszámláján az APG számára, és az Aukciós Résztvevő 
minden kifizetését rendezik. 
 
Ha az Aukciós Résztvevő nem tud megadni osztrák vállalati bankszámlát az APG-
nek, akkor az APG elfogad előzetes fizetést (a közvetlen beszedési felhatalmazás 
helyett) az éves és/vagy havi aukciók teljes összegére öt munkanapon belül az 
aukciós eredmények közzététele után (az idevágó Y3 határidő, lásd a 8.1. cikkelyt 
és/vagy az idevágó M3 határidők; lásd a 9.1. cikkelyt): 
 

Bank Austria – Creditanstalt 
Am Hof 2a  
1010 Vienna 
IBAN:  AT06 1200 0506 1660 3600 
BIC: BKAUATWWXXX 

 
Az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 5. cikkelyében meghatározott Általános 
Rendelkezések szerint az Aukciós Résztvevő nem jogosult jóváírni az éves és/vagy 
havi aukcióval kapcsolatosan keletkezett semmilyen tartozást az APG követelésével 
szemben, származzon az akár aukcióból, akár nem. Az átviteli díjakat, mint amilyen 
például, de nem kizárólagos értelemben, a határkeresztező díjszabásból eredőek, 
beleértve az összes idevágó és megengedett díjat, a szűk keresztmetszet 
kezeléséért fizetett díjtól függetlenül számítják föl. 
 
Ha a határidő ünnepnapra esik, akkor a kifizetésnek az előző Munkanapon meg kell 
érkeznie. Amennyiben a határidő vasárnapra vagy a vasárnapot követő ünnepnapra 
esik, akkor a kifizetésnek a következő Munkanapon kell megérkeznie. Késedelmes 
fizetés esetén az APG-nek joga van kamatot felszámítani a tartozásra a késedelem 
minden egyes megkezdett napjára. A kamatlábat rendszeresen az év minden naptári 
hónapjának első banki napján határozzák meg rögzített értékben, ami (az OENB alap 
kamatlába +8 % p.a.) százalékkal egyenlő. Ez a kamatláb érvényes az adott 

 97 



  Kereskedelmi Szabályzat 

hónapra. Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok céljaira az OENB alap kamatlába 
van meghatározva kamatlábként. Értékét naponta határozza meg az Osztrák 
Nemzeti Bank. Az APG jogosult módosítani a fizetést adók, illetékek stb. növelése 
illetve bevezetése miatt. 
 
Az ÁFA-t és más adókat és illetékeket – ha van ilyen – a vonatkozó törvényeknek 
megfelelően kell leszámlázni. 
 
11. Kiosztott Kapacitás igénybevétele 
 
Az átviteli hálózathoz való hozzáférés a lekötött (megszerzett) kapacitás 
igénybevételéhez nem része az Aukciós Szabályok terjedelmének, hacsak a 
következő rendelkezések másként nem rendelkeznek. 
 
A MAVIR és az APG fogja elvégezni az átviteli szolgáltatásokat a vonatkozó aukciós 
eredmények szerint az egyes szabályozási területeken az átviteli rendszer 
hozzáférés jogi követelményeinek, a lehetséges villamosenergia-import tilalomnak és 
a MAVIR és az APG idevágó piaci szabályainak megfelelően. 
 
Az aukció során az átviteli kapacitás lekötésekor a MAVIR és az APG kötelezik 
magukat annak biztosítására, hogy az elnyert kapacitás üzemvitelileg megvalósítható 
az Aukciós Résztvevő vagy a kapacitás új tulajdonosa számára kizárólag a 
Határmetszéken, kivéve vis major esetét és/vagy a Lekötési Részidőszakokat 
és/vagy a nem tervezett hálózati állapotokat. 
 
Az elnyert átviteli kapacitás igénybevétele rögzített és kötelező érvényű 
menetrendeknek a MAVIR-hoz és APG-hez juttatásán keresztül működik az egyes 
szabályozási területeken az átviteli rendszerhez való hozzáférés jogi 
követelményeinek, a lehetséges villamosenergia-import tilalomnak és a MAVIR és az 
APG idevágó piaci szabályainak megfelelően. A lekötött kapacitásokat az 1:1 
(kizárólagos partnerségi) elvet betartó menetrend elrendezés alapján veszik igénybe. 
 
Az éves és/vagy havi aukciókból származó Kiosztott Kapacitás igénybevétele 
rögzített menetrendeknek a MAVIR-hoz és APG-hez juttatásán keresztül működik a 
következő napra, illetve hétvége előtt és a 4. Függelékben felsorolt napok előtt a 
következő napokra a következő Munkanappal bezárólag, amely menetrendeket a 
következő időpontokig kell megkapni: 
 
APG 08:00 (közép-európai idő) előtt. 
MAVIR 08:00 (közép-európai idő) előtt. 
 
Ezen időpontok után nincs lehetőség a módosításra. Általánosságban az 
igénybevétel a "használd vagy elveszted" elven alapul. Ez azt jelenti, hogy azokat a 
lekötéseket, amelyeket nem vesz igénybe rögzített menetrend 08:00 óráig (közép-
európai idő) minden piaci szereplő rendelkezésére bocsátják a napi kiosztási 
eljárásban (lásd a napi aukciók sajátos szabályait). 
 
Abban az esetben, ha az Aukciós Résztvevők (a megfelelő 1:1 párból – kizárólagos 
partnerség) nem illeszkedő szállítási menetrendeket adnak be, akkor a 
menetrendeket csökkentik vagy visszautasítják. Amennyiben a menetrendek csak 
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szállítási értékeikben (MW) nem egyeznek, de az szállítási irány egyezik, akkor a 
kisebb értékű szállítási értéket kell elfogadni. Amennyiben a menetrendek szállítási 
irányban nem egyeznek, akkor az ilyen össze nem illő menetrendeket nem szabad 
elfogadni - nem szabad villamosenergia-szállításnak történnie. 
 
A Kiosztott Kapacitás igénybevétele céljából a Magyar Átviteli Rendszerirányítóhoz 
való hozzáférést szabályozó érvényes Szerződést kell kötni a MAVIR-ral 2006-ban, 
mielőtt az Elnyert Kapacitást szállításra használnák a MAVIR oldalon a Kereskedelmi 
Szabályzat hatályos változatának és a Magyarországon a villamos energiára 
vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően. 
 
Az, hogy a Kiosztott Kapacitás igénybevétele betartja az 1:1 (kizárólagos 
partnerségi) elvet azt jelenti, hogy az igénybevételt csak bejegyzett piaci 
szereplőknek engedélyezik (az egyik az APG oldalon van bejegyezve és teljesíti az 
APG követelményeit, míg a partnere a MAVIR oldalon van bejegyezve és teljesíti a 
MAVIR követelményeit az elnyert kapacitások igénybevételéhez). Az ezen 
követelményeket kielégítő alanyokat az APG jegyzi be az APG és a MAVIR közti 
információcsere alapján. Az APG-nek kell kiadnia ezen bejegyzés megerősítését. Az 
APG végzi a kizárólagos partnerség bejegyzését a kizárólagos partnerek együttes 
kérelme alapján. A bejegyzés csak teljes naptári hónapra történik, és a kérelmet el 
kell juttatnia az Osztrák Aukciós Irodához legalább 5 munkanappal azon naptári 
hónap 1. napja előtt, amelyre a bejegyzést kérik. 
 
12. Korlátozás 
 
Amennyiben esetleg szükségessé válik az Aukciós Résztvevők visszaigazolt 
menetrendjeinek csökkentése üzemviteli okok miatt – kivéve a Lekötési 
Részidőszako(ka)t –, az Aukciós Résztvevőket a lehető leghamarabb tájékoztatják, 
de legalább egy órával a Korlátozás kezdete előtt. A tájékoztatást a MAVIR vagy az 
APG küldheti meg a agyar Kereskedelmi Szabályzat követelményeinek megfelelően 
és az APG átviteli hálózat hozzáférési követelményeinek megfelelően az ETSO 
Menetrend-kezelő rendszer megerősítő jelentésének használatával az osztrák 
“Sonstige Marktregeln” Kapitel 3 “Fahrpläne” szerint. 
 
Olyan esetekben, amikor az APG tájékoztatja az Aukciós Résztvevőt a Korlátozásról, 
az APG fogja elküldeni a csökkentett menetrendek értékeit. Az Aukciós 
Résztvevőnek ezután be kell adnia az új átdolgozott menetrendet a MAVIR-nak. 
 
Az olyan körülmények miatti Korlátozás, ami nem képez vis majort, vagy a Lekötési 
Részidőszak(ok) alatti Korlátozás arányos visszatérítésre jogosítja fel az Aukciós 
Résztvevőt. 
 
Kapacitás Korlátozása esetén a következő fontossági sorrend érvényes: 
 

1. Napi aukción kiosztott kapacitás. 
2. Havi aukción kiosztott kapacitás. 
3. Éves aukción kiosztott kapacitás 

 
A fentebb felsorolt kapacitáscsoportok mindegyikében arányos Korlátozást 
alkalmaznak. 
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Azokat az Aukciós Résztvevőket, akiknek éves és/vagy havi aukciókból vannak 
Kiosztott Kapacitásaik, a következőképpen kompenzálják: 
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Menetrend Korlátozása esetén (amit a MAVIR és az APG megkapott 08:00 óra előtt 
közép-európai idő)) az éves és/vagy havi aukcióból(

igénybevételekor, a fenti képlet szerint kompenzálni kell minden Aukciós 
Résztvevőt, akinek a menetrendjét korlátozták, a kapacitás minden MW-jáért és 
minden órájáért, ami nem állt rendelkezésre. 
 
Éves vagy havi aukcióból származó Kiosztott Kapacitás Korlátozása esetén – még 

ielőtt a menetrendet el lehetne küldeni a Mm
előtt az adott napon) –, a fenti képlet szerint kompenzálni kell minden olyan Aukciós 
Résztvevőt is, akinek a menetrendjét korlátozták, a kapacitás minden MW-jáért és 
minden órájáért, ami nem állt rendelkezésre. 
 

 MAVIR és/vagy az APG köteles azonnal értesíteni azt az Aukciós RésztvevA
akinek az Elnyert Kapacitását/visszaigazolt menetrendjét korlátozzák, és a 
következő hónap 5. napjáig az APG köteles értesíteni az Aukciós Résztvevőt a 
kompenzációs összeg számszerűsítéséről az éves és/vagy havi számlában. 
 
Az APG számla alapján köteles megfizetn

sszeget az Aukciós Résztvevőnek. A ö
vonatkozó éves és/vagy havi számlával. 
 
3. Kiosztott Kapacitások átruházása 1

 
éves és/vagy havi aukciókon odaítélt Kiosztott Kapacitásokat az Aukciós 
ztvevők átruházhatják más érdekelt Aukciós Résztvevőkre az alábbi feltételekkel: 

Kiosztott Kapacitás csak Aukciós Résztvevőkre ruházható át; 
Kiosztott Kapacitás csak hétfő 0:00 órától (közép-európai idő) vasárnap 24:00 
óráig (közép-európai idő) terjedő egész naptári hetekre ruházható át 
(“(átruházási időszak”). Ha a naptári hónap nem vasárnap ér véget, akkor a 
hétfő 0:00 órától (közép-európai idő) a naptári hónap utolsó napja 24:00 óráig 
(közép-európai idő) terjedő időszak, valamint a következő naptári hónap első 
napja 0:00 órától (közép-európai idő) a közvetlen következő vasárnap 24:00 
óráig (közép-európai idő) terjedő időszak mindegyike átruházási időszakot 
alkot. Az 1. táblázat példája 2007 januárjának és februárjának az átruházási 
időszakait mutatja. 
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 Elnyert Kapacitás csak akkor ruházható át, ha az Aukciós Árat megfizették 
(vagyis Kiosztott Kapacitás) pl. előre az adott hónapra (a 10. cikkelyben 

 

 osztott Kapacitás új illetve régi tulajdonosai – 
kötele az átruházásról legalább 5 
munka ntekig) az átruházási időszak kezdete előtt fax 
küldés e: 

ustrian Power Grid AG 
ther Mann 

A-1100 Wien 

acitás átruházását 
lenti be, mint amit megvett az aukció során, úgy az átruházás egésze érvénytelen. 

 kapacitáslekötés több Aukciós 
észtvevőre történő átruházásának esetében az ebben az átruházásban érintett 

összes pi  együttesen és egyetemlegesen felelő beli 
rész elé
 

0 n  á Átruh kok

említett bankszámlára bejövő fizetés). 
Az átruházott kapacitás műszaki jellemzőinek megváltoztatása, pl. felosztása 
nem megengedett. 
Az Aukciós Résztvevők – a Ki

sek írásban tájékoztatni az APG-t 
nappal (hétfőtől pé
ével a következő címr
VERBUND - A
Ing. Gün
Am Johannesberg 5 

Austria 
Fax: +43 1 53113-53219 

 
Az átruházás akkor válik hatályossá, amikor az APG a maga részéről faxon elküldi a 
megerősítést az átruházott kapacitáslekötés új tulajdonosának és régi 
tulajdonosának. Az átruházásnak az APG általi megerősítése után már csak a 
kapacitás új tulajdonosa lehet jogosult az átruházott kapacitás igénybevételére. Az 
APG nem köteles megvizsgálni a kapacitás új tulajdonosa és régi tulajdonosa közti 
jogos átruházást. Amennyiben az átruházás nem felel meg az Éves és Havi Aukciós 
Szabályoknak, vagy az Aukciós Résztvevő több és/vagy más kap
je
A kapacitás régi és új tulajdonosa közti nézetletérésekből eredő jogviták nem érintik 
az átruházás hatályosságát az APG általi megerősítést követően. 
 
A lekötés régi tulajdonosa köteles átadni és átruházni az aukciós eljárásbeli 
részvételéből származó minden kötelezettséget az átruházott kapacitáslekötés új 
tulajdonosára. Ezen átruházott kapacitáslekötés régi és új tulajdonosa együttesen és 
egyetemlegesen felelős az aukciós eljárásbeli részvételéből származó minden 
kötelezettségért mindaddig, míg az aukciós eljárásbeli részvételéből származó 
összes kötelezettséget nem teljesítették. Ez a rendelkezés többszöri átruházás 
esetére is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a
R

aci szereplő s az aukciós eljárás
vét ből származó minden kötelezettségért. 

20 7. ja uár 2007. febru r  ázási idősza

H 1 8 15 22 29 6H  5 12 19 2  I. 1. - I. 7. 
K 2 9 16 23 30 7K  6 13 20 2  I. 8. - I. 14. 
Sze 3 10 17 24 31 8Sze  7 14 21 2  I. 15. - I. 21. 
Cs  4 11 18 25  Cs 1 8 15 22   I. 22. - I. 28. 
P 5 12 19 26   2 9 16 23  P  II. 1. - II. 4. 
Szo 6 13 20 27  Szo 3 10 17 24   II. 5. - II. 11. 
V 7 14 21 28  V 4 11 18 25   II. 12. - II. 18. 

 II. 19. - II. 25.  

 

 
 II. 26. - II. 28. 

1. táblázat: Átruházási időszakok 2007. januárjában és februárjában 
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14. Lemondás kompenzációs jogról 
 
Az Aukciós Résztvevőnek nincs joga leírni vagy visszatartani semmilyen, éves 
s/vagy havi aukcióval kapcsolatosan eredő tartozást a MAVIR és/vagy az APG 

, keletkezzen az éves és/vagy havi aukcióból vagy másként. 

k, az ezen 
ves és Havi Aukciós Szabályok keretében küldött minden értesítésnek írásosnak és 

az Osz  címz tkezők szerint: 
 

Értesítés levélben:    Austria, 
lserbachstraße 14 - 16,  

rtesítés e-mailben:  capacities@auction-office.at 

 
Értesítés faxüzenetben: +43 1 2537 272 96 

en a MAVIR és/vagy az APG 
lelőssége az Éves és Havi Aukciós Szabályokból eredő vagy azokkal kapcsolatos 

ezetesen az EU-rendelet, 
z osztrák és a magyar törvények és az osztrák és a magyar hatóságok által 

 § 1298 ABGB –tól eltérően a vétkesség bizonyításának a terhe teljes mértékben az 

agy bűncselekménnyel okozott, továbbá 
z életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való 

zásért; az életben, a testi épségben, az egészségben 

é
követelésével szemben
 
15. Értesítések 
 
Hacsak ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok másként nem rendelkezne
É

trák Aukciós Irodához ettnek kell lennie a köve

Auction Office
A
A-1090 Wien 
 

É
Értesítés telefonon:  +43 1 2537 272 90 

 
 
16. Felelősség korlátozása 
 
A MAVIR és/vagy az APG nem felelős csekély hanyagságból eredő károkért. Az 
Éves és Havi Aukciós Szabályokból eredő vagy azokkal kapcsolatos kártérítési 
igények csak a jellemző és előrelátható károkra korlátozódnak, kivéve, ha azok a 
MAVIR és/vagy az APG szándékos kötelezettségmulasztásából vagy súlyos 
gondatlanságából erednek. A MAVIR és/vagy az APG semmilyen esetben sem lehet 
felelős elmaradt haszonért, meghiúsult üzletért vagy bármiféle közvetett esetleges, 
sajátos vagy következményes kárért. Bármely esetb
fe
károkért összesen € 100.000,-- -ban van korlátozva. 
 
Az APG és a MAVIR vállalja az Aukciós Szabályokban meghatározott előírások 
szakmai gondossággal és a szabályozási terület rendszerirányítójától elvárható 
gondossággal történő elvégzését az európai törvények, nev
a
meghatározott vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. 
 
A
Aukciós Résztvevőn nyugszik. 
 
A szándékosan, súlyos gondatlansággal, v
a
felelősséget érvényesen nem lehet kizárni. 
 
Semmis bármely szerződéses cikkely, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károko
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okozott károsodásért; továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget 
lőre korlátozza vagy kizárja. 

kizárólagos 
lleggel a vis majort és más körülményeket, amikért az érintett fél nem felelős, és 

 MAVIR és/vagy az APG által műszaki, pénzügyi 
s/vagy gazdasági szempontból ésszerűen megtehető intézkedésekkel. 

AVIR és/vagy az APG és másrészről az Aukciós 
észtvevő közötti Szerződés bármely módosítása csak akkor hatályos, ha az faxon 

örvénytelen, semmis vagy 
égrehajthatatlan részt vagy rendelkezést ki kell cserélni érvényes, törvényes 

 részre vagy intézkedésre a szándékolt gazdasági és jogi 
atás lehető legteljesebb mértékű elérése érdekében. 

ációkat titokban tartja, és ezeket az információkat 
emmilyen formában sem teszi elérhetővé harmadik félnek vagy az ezen Éves és 

Eze
az em
 

b. 

e
 
17. Vis major 
 
A MAVIR és/vagy az APG nem tehető felelőssé az ezen Éves és Havi Aukciós 
Szabályokból eredő kötelezettségek nem teljesítéséért, hibás teljesítéséért vagy 
késedelmes teljesítéséért, amennyiben és amilyen mértékben ez az említett nem 
teljesítés, hibás teljesítés vagy késedelmes teljesítés olyan körülményeknek tudhatók 
be, amelyekre a kötelezett feleknek nincs befolyásuk, ideértve nem 
je
amelyeket nem lehet megoldani a
é
 
18. Vegyes rendelkezések 
 
Az Éves és Havi Aukciós Szabályokban meghatározott sajátos rendelkezésektől 
függetlenül az egyrészről a M
R
vagy e-mailben elküldött és megkapott és írásban megerősített módon történik az 
APG és/vagy MAVIR részéről. 
 
Ha az Éves és Havi Aukciós Szabályok és/vagy annak Függelékei bármely része 
vagy rendelkezése érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, vagy 
azzá válik, akkor a fennmaradó rész továbbra is érvényes és végrehajtható marad, 
függetlenül a többitől. Minden érvénytelen, t
v
és/vagy végrehajtható
h
 
19. Titoktartás 
 
Az Éves és Havi Aukciós Szabályok működtetése és végrehajtása során a MAVIR 
és/vagy az APG és azok esetleges leányvállalatai kaphatnak bizalmas információkat 
az Aukciós Résztvevőktől, vagy hozzáférhetnek ilyenekhez. Bizalmas információnak 
minősül minden olyan információ, amit írásban és “Bizalmas” megjelöléssel közölnek, 
vagy nem írásban közölnek, információk, amikre vonatkozóan a személyt, akinek a 
közlés szól, a közlés előtt vagy alapvetően azzal egy időben felvilágosították, hogy 
bizalmas információkat közölhetnek vagy éppen közölnek. A MAVIR és az APG 
vállalja, hogy a bizalmas inform
s
Havi Aukciós Szabályok rendelkezéseiben figyelembe vettektől eltérő célokra, kivéve 
az államigazgatási hatóságokat. 
 

n 20. cikkely rendelkezései nem vonatkoznak a MAVIR-ral és az APG-vel közölt, 
lített cikkelyben taglalt információkra, amennyiben: 

a. azok nyilvánosan ismertek voltak ezen közlés előtt, vagy nyilvánosan ismertté 
válnak ezen közlés után a MAVIR-nak és az APG-nek fel nem róható módon; 
azokat a MAVIR és az APG már a közlés előtt ismerte; 

 103 



  Kereskedelmi Szabályzat 

c. a közlés után ugyanazokat az információkat a MAVIR és az APG megkapta 
m tartozik titoktartási kötelezettséggel az 

Aukciós Résztvevő felé ezen információkra vonatkozóan. 

 tartalmaznia kell a hivatkozásokat a kiegészített vagy módosított 
ikkelyekre, valamint az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok hatályba lépésnek 
átumát. Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok minden változatást sajátos számmal 

int vitarendező hatóságnak döntést kell hoznia. A Direktívának megfelelően a 
hat
nemze
 

1. az aukciót a panasz(ok) kézhezvételét követő 8 

redmények nyilvánosságra hozatalát követő 

2. A jóváhagyott Aukciós Szabályzat megszegése esetén az illetékes Regulátor 

 jogszolgáltatás helye az aukciós folyamatból eredő, az éves és havi aukciókat 

ák 
zövetségi Gazdasági Kamara Nemzetközi Választott Bírósági Központjának 

lölt egy vagy több döntőbíróval. 

ós Résztvevőknek az Éves és Havi Aukciós Szabályoknak és 
Függelékeinek megfelelően tartott éves és havi aukciókból eredő minden 

olyan harmadik féltől, amely ne

 
20. Kiegészítések és módosítások 
 
Ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok bármilyen kiegészítéséről vagy módosításáról 
értesíteni kell az Aukciós Résztvevőket az ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 
idevágó új változatának közzétételével az Osztrák Aukciós Iroda honlapján. Ezen 
értesítésnek
c
d
kell ellátni. 
 
 
21. Alkalmazandó jog és jogviták 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 2003/54/EC Direktívája 
(Direktíva) alapján bármely panasszal élő fél benyújthatja panaszát a szabályozó 
hatóságnak az aukciós eredmények publikálását követő első munkanapig, amelynek 
m

árkeresztező kereskedelemmel kapcsolatos panaszt első fokon az érintett 
ti regulátornak kell jóváhagynia és határozatot hoznia. 

Regulátorok felülvizsgálhatják 
napon belül. A felülvizsgálati kérést az illetékes Regulátornak az Aukciós Iroda 
felé legkésőbb az aukciós e
munkanapon be kell nyújtani. 

határozatát végre kell hajtani. 
3. Az érintett ország Regulátorának együtt kell működnie a vita rendezésében. 

 
A
érintő minden vitánál az Osztrák Aukciós Iroda bejegyzett székhelyén, Bécsben lévő 
illetékes bíróság. 
 
Abban az esetben, ha az illetékes osztrák bíróság által hozott bírósági döntés nem 
hajtható végre és/vagy nem kényszeríthető ki az APG és/vagy a MAVIR ellenfele / 
ellenérdekű fele jogszolgáltatási helyén, akkor ezen szabályokat illetve az ezen 
szabályokból eredő vagy azokkal kapcsolatos vagy azok megszegésére, 
felmondására vagy semmissé válására vonatkozó minden jogvitát a bécsi Osztr
S
szabályai (Bécsi Szabályok) (Bécsi Nemzetközi Választott Bírósági Központ, VIAC) 
szerint kell rendezni az ezen szabályok szerint kije
 
A döntőbírók száma három legyen. Az osztrák anyagi jogot kell alkalmazni. A 
választott bírósági eljárást angolul kell lefolytatni. 
 
Az Aukci
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kötelezettsége teljesítésének a helye az Osztrák Aukciós Iroda bejegyzett székhelye 
Bécsben. 
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1. FÜGGELÉK: Aukciós Eljárás 
 

Az Au oda ö ö ján  K ós 
Re   é /v i  d zó 
megfelel rta ut  – lás . cikk ben a őket 
és  9.1. cikkel a h s határi  Ka saukció ndszer 
minden érvényes ánlatot felsorol az ajánlatok csökken rának so djében. 
Amennyiben két vagy több beadott ajánlat ugyanazt a MW-onkénti árat ajánlja az 
NTC-re a meghirdetett kapacitásokra, akkor a legkorábbinak van első ége (a 
döntő tényező az elektronikus időbélyeg). Az Aukciós Árat az alábbi leírás alapján 
határozzák meg. 
 
1. példa: Ár meghatározása szűk kere etsze lkül:

Osztrák 
ndszerrel).

ő határid

kciós Ir
Az (akár
ők lejá

 gyűjti 
ves és

án

ssze az 
agy hav
d a 8.1

sszes a
aukciós)

ely

latot (a
ajánlatbea
z éves aukciós határid

apacitásaukci
ásra vonatko

 a yben avi határidő dőket – a pacitá s Re
 Aj ő á rren

bbs

sztm t né  
 
Ha az ATC igény lekötés  teljes ennyisé kisebb onatkozó  
Havi A -nél, akk indeg ukciós észtvevő íjmentes  kapja m yert 
Kapacitást. 

elt ének m ge  a v  Éves vagy
TC or m yik A R  d en eg az Eln

 
2. példa: Ár meghatározása szűk keresztmetszettel és a Meg nem bontható 
opció használata nélkül: 

a az igényelt lekötések teljes mennyisége meghaladja a vonatkozó Éves vagy 
avi ATC-t, akkor az utolsó elfogadott Ajánlat – amit részben vagy egészében 
lfogadtak – határozza meg az Aukciós Árat (AP az 1. ábrán) a kapacitások 
kötéséhez. 

 2. táblázatban és az 1. ábrán látható példában a kapacitás lekötéséhez az Aukciós 
rat (AP) 45 €/MW-ban határozták meg. Az elnyert kapacitás teljes mennyisége 
7 MW. Pl. a “b” Aukciós Résztvevő 25 MW-ot kap az ATC-ből és 1.125,-- EUR-t kell 
zetnie (45 €/MW Aukciós Ár szorozva a 25 MW Kiosztott Kapacitással). 

 
H
H
e
le
 
A
Á
8
fi
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ATC =    
87 MW 

HU – A Aukció 

Aukciós 
 

Igényelt Ajánlati Meg nem 
bontható 

ajánlat 
Aukciós 

Ár 
Elnyert 

kapacitás 
Összes elnyert 

kapacitás Résztvevő kapacitás Ár 

  [MW] [EUR/MW]   [EUR/MW] [MW] [MW] 

a 10 100  45 10 10 
b 12 90 45 12 X 22 
c  18 80 45 18 40 
a 10 70  45 1 50 0 
c 13 60 X 45 1 63 3 
b 13 50  45 1 76 3 
d 12 45  45 1 81 7 
e 12 35   0 túllépve  
f 8 25 X 0 túllépve    

2. táblázat: Ár m atározá  amikor m a Meg nem bontható ajánlat határozza 
meg az ukciós Á
 
 

 

Ár meghatározása, amikor nem a Meg nem bontható ajánlat határozza 
meg az Aukciós Árat 
 
3. példa: Ár meghatározása szűk keresztmetszettel és a Meg nem bontható 

egh sa,  ne
 A rat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: 

opció használatával: 

ekötések teljes mennyisége meghaladja a vonatkozó Éves vagy 
Havi ATC-t, akkor az utolsó elfogadott Ajánlat – amit teljes egészében elfogadtak – 
határozza meg az Aukciós Árat (AP a 2. ábrán) a kapacitások lekötéséhez. 
 

 
Ha az igényelt l
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A 3. táblázatban és a 2. ábrán látható példában a kapacitás lekötéséhez az Aukciós 
s Résztvevő 25 MW-ot kap 

z ATC-ből és 1.250.-- EUR-t kell fizetnie (50 €/MW Aukciós Ár szorozva a 25 MW 
iosztott Kapacitással). 

Árat (AP) 50 €/MW-ban határozták meg. Pl. a “b” Aukció
a
K
 

ATC =    
87 MW 

HU – A Aukció 

Aukciós 
Résztvevő 

Igényelt 
kapacitás Ajánlati Ár

Meg nem 
bontható Aukciós Ár Elnyert 

kapacitás 
Összes 
elnyert 

ajánlat kapacitás 

  [MW] [EUR/MW]   [EUR/MW] [MW] [MW] 

a 10 100  50 10 10 
b 12 90 X 50 12 22 
c 18 80  50 18 40 
a 10 70  50 10 50 
c 13 60 X 50 13 63 
b 13 50  50 13 76 
d 12 45 X  0 túllépve 
e 12 35   0 túllépve 
f 8 25 X  0 túllépve 

3. táblázat: Ár meghatározása, amikor a Meg nem bontható ajánlat határozza meg 
az Aukciós Árat 

 

2. ábra: Ár meghatározása, amikor a Meg nem bontható ajánlat határozza meg 
az Aukciós Árat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 €/MW 
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 2006. 11. 09.

2006. 11. 22. 
 

007-re 

zlése 2006. 11. 24.

Az Éves ATC közzététele 2
Ajánlatbeadási határidő éves aukcióhoz 

öA 2007-es éves aukció eredményeinek k
 

r* A 2007. év e éves aukciókat csak az Ausztriából Magyarország felé menő irányra 
tartanak (lásd még a 8. cikkelyt). 
 

2. FÜGGELÉK: Éves aukciók tervezett dátumai 2007-re* 
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3. FÜGGELÉK: Havi aukciók tervezett dátumai 2007-ben 

ja
 

Havi aukció, nuár 
2006.12.06. 
2006.12.12. 
2006.12.13. Havi aukc

Havi ATC közzététele januárra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, január 

ió eredményeinek közlése, január 
Havi aukció, február 
2007.01.10. 
2007.01.16. 
2007.01.17. Havi aukció eredményeinek közlése, február 

Havi ATC közzététele februárra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, február 

Havi aukció, március 
2007.02.09. 
2007.02.14. 
2007.02.15. 

Havi ATC közzététele márciusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, március 
Havi aukció eredményeinek közlése, március 

Havi aukció, április 
2007.03.07. 
2007.03.13. 
2007.03.14. 

Havi ATC közzététele márciusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, március 
Havi aukció eredményeinek közlése, március 

Havi aukció, május 
2007.04.10. 
2007.04.17. 
2007.04.18. 

Havi ATC közzététele májusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, május 
Havi aukció eredményeinek közlése, május 

Havi aukció, június 
2007.05.09. 
2007.05.15. 
2007.05.16. 

Havi ATC közzététele júniusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, június 
Havi aukció eredményeinek közlése, június 

Havi aukció, július 
2007.06.07. 
2007.06.13. 
2007.06.14. 

Havi ATC közzététele júliusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, július 
Havi aukció eredményeinek közlése, július 

Havi aukció, augusztus 
2007.07.10. 
2007.07.17. 
2007.07.18. 

Havi ATC közzététele augusztusra 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, augusztus 
Havi aukció eredményeinek közlése, augusztus 

Havi aukció, szeptember 
2007.08.10. 
2007.08.16. 
2007.08.17. 

Havi ATC közzététele szeptemberre
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, szeptember 
Havi aukció eredményeinek közlése, szeptember 

Havi aukció, október 
2007.09.07. 
2007.09.13. 
2007.09.14. 

Havi ATC közzététele októberre 
Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, október 
Havi aukció eredményeinek közlése, október 
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Havi aukció, november  
 2007.10.10. 

2007.10
Havi ATC közzététele novemberre 

.16. 
007.10.17. 

Ajánlatbeadási határidő havi aukcióra, november 
Havi aukció eredményeinek közlése, november 2

Havi aukció, december 
2007.11.08. Havi A
2007.11.14. Ajánlatbea
2007.11.15. Havi aukció eredményeinek közlése, december 

TC kö  
d ber 

zzététele decemberre
ási határidő havi aukcióra, decem
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4. FÜGGELÉK: Ünnepnapok 2007-ben és azok a napok, amikor nem lesz napi 
aukció 
 
Dátum: Megnevezés: 
2007.01.01. (Hétfő) Újév napja / Neujahr 
2007.01.06. (Szombat) Vízkereszt / Heilige Drei Könige 
2007.03.15. (Csütörtök) Nemzeti ünnep 
2007.03.16. (Péntek) Pihenőnap 
2007.04.08. (Vasárnap) Húsvétvasárnap / Ostersonntag 
2007.04.09. (Hétfő) Húsvéthétfő / Ostermontag 
2007.04.30. (Hétfő) Pihenőnap 
2007.05.01. (Kedd) A munka ünnepe / Tag der Arbeit 
2007.05.17. (Csütörtök) Krisztus mennybemenetele / Christi Himmelfahrt 
2007.05.27. (Vasárnap) Pünkösdvasárnap / Pfingstsonntag 
2007.05.28. (Hétfő) Pünkösdhétfő / Pfingstmontag 
2007.06.07. (Csütörtök) Úrnapja / Fronleichnam 
2007.08.15. (Szerda) Mária mennybemenetele / Maria Himmelfahrt 
2007.08.20. (Hétfő) Állami ünnep 
2007.10.22. (Hétfő) Pihenőnap 
2007.10.23. (Kedd) Nemzeti ünnep 
2007.10.26. (Péntek) Osztrák nemzeti ünnep / Nationalfeiertag Österreich 
2007.11.01. (Csütörtök) Mindenszentek napja / Allerheiligen 
2007.11.02. (Péntek) Pihenőnap 
2007.12.08. (Szombat) Szeplőtelen fogantatás / Maria Empfängnis 
2007.12.24. (Hétfő) Szenteste / Pihenőnap 
2007.12.25. (Kedd) Karácsony / Christtag / Weihnachtstag 
2007.12.26. (Szerda) Szent István napja / Stefanitag / Stephanstag 
2007.12.31. (Hétfő) Szilveszter 
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egbízási űrlap 5. FÜGGELÉK: Csoportos beszedési m
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A-1090 Wien, Alserbachstrasse 14-16 
Phone: +43 1 253 7272 90  Fax: +43 1 253 7272 96 

 www.auction-office.at

 

__________________________________ 
dátum, aláírás 

 
 

6. FÜGGELÉK: Bejelentkezési űrlap  

Vállalat  
Cégbejegyzés szerinti név  
Részleg  
Cégnyilvántartási szám  
Cím  
Irányítószám 
Ország 
 
Mérlegkör információi 
Mérlegkör neve 
EIC kód 
E-Mail  
 
Tag adatai  
Felelős személy 
Telefon 
Fax 
E-mail 
 
Aukciós Résztvevő  
Név (Fő felhasználó) 
Telefon 
E-mail 
 
Név (Felhasználó) 
Telefon 
E-mail 
 
Név (Felhasználó) 
Telefon 
E-mail 
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7. FÜG Kézikönyv 

r” kézikönyve ezen Éves és Havi Aukciós Szabályok 
zerves részét képezi, és az Osztrák Aukciós Iroda honlapján található 

GELÉK: Kapacitásaukciós rendszer - 
 

A “Kapacitásaukciós rendsze
s
(www.auction-office.at). 
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M4. A M
all

 
M4.2. api aukciós szabályok 
 
 

 
 

A VERBUND-Austrian Pow
sz b

 
Az itt has
értelmezn
 

 
 

s iránti összes igény meghaladja a 

 

nos szabályai"-t és a 

 
 

sítménycsere 

 MAVIR gyors 
közbeavatkozása révén az elnyert kapacitás csökkentése. A kiosztott 

 
 

ély. 
ETSO ("European Transmission System Operators" - Európai Átviteli 
Rendszerirányítók): európai átviteli rendszerirányítókból álló tagok 

AVIR - APG közötti határmetszéki szabad átviteli kapacitások 
okálásának részletes szabályai 

N

Nem hivatalos fordítás angol nyelvről! 

er Grid AG ("APG") és a MAVIR ZRt. ("MAVIR") 
a ályozási területei közti nemzetközi összeköttetések szabad átviteli 

kapacitásai kiosztásának szabályai 
("Napi Aukciós Szabályok") 

 
Meghatározások / Fogalmak 

znált és másképpen nem definiált kifejezéseket az alábbiak szerint kell 
i: 

 Allokált kapacitás: Az aukciós résztvevő által az aukciós eredményhirdetés 
során kihirdetett elnyert kapacitás. 

Aukciós Résztvevő: az Aukciós Szabályokban lefektetett aukciós 
eljárásban résztvevő és az Aukciós Szabályokat betartó természetes vagy 
jogi személy. 

 
 Aukciós Ár: a határkeresztező kapacitás használati jogot elnyerő Aukciós 

Résztvevő által abban az esetben fizetendő EUR/MW –ban meghatározott 
ár, ha az átviteli hálózati kapacitá
határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitást (ATC). 

 
Aukciós Szabályok: az APG és a MAVIR szabályozási területei közötti 
határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitások kiosztására 
vonatkozó, ezen dokumentumban lefektetett szabályozások, beleértve "A 
határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általá
napi aukciókra érvényes eljárást leíró "A határkeresztező szabad átviteli 
kapacitások  napi aukciókra vonatkozó sajátos szabályok"-at. 

Rendelkezésre álló átviteli kapacitás ("ATC"): a két szabályozási zóna 
között meglévő, további kereskedésre felhasználható telje
lehetőség, amit fel kell ajánlani napi allokációs eljárásokban. 

 
Korlátozás: szükséghelyzetből adódóan az APG és 

kapacitás korlátozása kompenzálásra kerül. 

Napi Aukciós Iroda: a MAVIR megbízásából a napi aukciós eljárást 
lebonyolító jogi szem
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nemzetközi szövetsége a hálózati hozzáférés és igénybevételi feltételek, 
különösen a határmetszékeken átmenő villamosenergia-csere 
harmonizálása céljából. 

 EU-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 
ergia-

szállítás esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 2003/54/EC 
Direktívája a vill s szabályairól. 

 

amosenergia-rendszerek közötti 
egyrendszerű vagy kétrendszerű távvezetékek, amelyek szinkron 

yőr alállomás között, 
míg a másik 400 kV-os feszültségszinten üzemel (egyrendszerű) Wien 

. ("MAVIR"), amely székhelye 1014 Budapest, Petermann bíró 
u. 5-7, Magyarország és amely a Budapesti Városi Bíróságon vezetett 

patibilis a mindkét szabályozási 
zónára érvényes üzembiztonsági szabványokkal, és amely számításba 

the Co-ordination of Transmission of Electricity"): a 
kontinentális Európa átviteli rendszerirányítóinak szövetsége, amely 
megbízható piaci alapot biztosít hatékony és üzembiztos "energia 
főútvonalak" révén

 

 

1228/2003 számú (EC) rendelete a határkeresztező villamosen

amos energia belső piacának közö

 Vis major: az APG és/vagy a MAVIR ésszerű befolyásán kívül eső 
üzemállapot és/vagy esemény és/vagy körülmény, amit nem lehet ésszerű 
előrelátással és gondossággal megakadályozni vagy elhárítani, mint 
például, de nem kizárólagosan a nemzetközi hurokáramlások, ha az APG 
és/vagy a MAVIR csak az ellátás biztonságának veszélyeztetésével tudja 
kiegyenlíteni őket és/vagy amelyek nem oldhatók meg az APG és/vagy a 
MAVIR számára műszaki, pénzügyi vagy gazdaságossági szempontból 
ésszerűen lehetséges intézkedésekkel. 

 
 Határmetszék: az osztrák és a magyar vill

üzemmódban összekapcsolják az APG és a MAVIR szabályozási zónáit. 
2007-ben két vezeték van, az egyik 220 kV-os feszültségszinten üzemel 
(kétrendszerű) Wien Südost/Neudiesel alállomás és G

Südost alállomás és Győr alállomás között. 
 
 Hurokáramlás: az adott határmetszéken a szállítási menetrendek és a 

fizikai áramlások közötti különbség. 
 
 MAVIR ZRt

Cégnyilvántartás bejegyzésében 01-10-044470-es cégszámmal van 
bejegyezve. A napi aukciós eljárások APG és MAVIR nevében történő 
kezeléséért felelős a magyar átviteli rendszerirányító. 

 
 Nettó Átviteli Kapacitás ("NTC"): a két szabályozási zóna közötti nettó 

teljesítménycsere lehetőség, amely kom

veszi a jövőbeli hálózati állapotok műszaki bizonytalanságait. 
 
 Átruházás: az éves és havi aukciók során megszerzett határkeresztező 

kapacitás használati jogok piaci szereplők közötti átadása. 
 
 UCTE ("Union for 

. 
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 VERBUND-Autsrian Power Grid AG ("APG"), amely székhelye A-1010 
Wien, Am Hof 6A és cégnyilvántartási száma 177696 v. 

A határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általános szabályai 
 

 

 
1. 

lérésére és az ATC kiosztásánál a 
hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében aukciókat kell rendezni. Az 

tt szabályokkal összhangban vannak megszerkesztve. Az ezen 
jogi szabályozásoknak való megfelelés végett az aukció az ATC elosztására 

 
3. tt tartják, 

hogy az ATC érvényes legyen a Határmetszék mindkét oldalán. Éves és havi 

 
4.  másik fél által tartott egyedi 

aukciós eljárások eredményét, feltéve, hogy ezek az eljárások konzisztensek az 

aci szabályokra 

 
5. 

aukción megszerzett határkeresztező 
kapacitás használati jog pénzügyi rendezése nem tartalmaz energiaszállítási vagy 

 

 

 
A következő rendelkezések általában egyaránt vonatkoznak a napi aukciókra: 

A) 
Az Aukciós Szabályok hatálya 

Az APG és a MAVIR közötti határmetszék rendelkezésre álló szabad átviteli 
kapacitására benyújtott igény általában sokkal magasabb az ATC-nél. Az ATC 
kiosztásánál a legnagyobb átláthatóság e

Aukciós Szabályok az európai törvényekben, különösen az EU-rendeletben, a 
magyar törvényekben valamint az osztrák és a magyar hatóságok által 
megfogalmazo

vonatkozik. Az ATC lekötésére való licitálás célja az, hogy átlátható módszert 
biztosítson a szűk keresztmetszetek kezelésére. 

 
2. Jelen dokumentum a MAVIR és az APG által a Határmetszéken közösen felkínált 

ATC lekötésére történő licitálás szabályait tartalmazza. A MAVIR és az APG napi 
ATC-re tart aukciót mind az osztrák, mind a magyar oldalon. 

A napi ATC-re vonatkozó aukciókat a 2007. évre annak biztosítása vége

ATC-re vonatkozó aukciókat az APG (lásd éves és havi aukció sajátos szabályai), 
a napi ATC-re vonatkozó aukciókat a MAVIR tartja. A 2007. napi ATC-inek 
aukciói 2006. december 29-én kezdődnek a 2007. január 1-jei és január 2-i napi 
ATC aukciójával. 

Az APG és a MAVIR teljes mértékben elfogadják a

Aukciós Szabályok feltételeivel, és a vonatkozó aukciós eredményeknek 
megfelelően elvégzik az átviteli szolgáltatásokat az alaphálózati hozzáférésre, 
esetleges villamosenergia-import korlátozásokra és vonatkozó pi
vonatkozó jogi követelményekkel összhangban. 

Az Aukciós Szabályok csak a Határmetszéken levő ATC elosztásával 
foglalkoznak. Az ATC aukciója és az 

egyéb jogokat, kötelezettségeket vagy az energiaszállítás pénzügy vonzatait, mint 
például, de nem kizárólagosan a határkeresztező tarifa rendszerből (CBT) eredő 
rendszerhasználati díjak. 

B) 
Általános Rendelkezések 
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6. Az ATC-t a MAVIR és az APG határozza meg a vonatkozó műszaki szabályok 

 
7. 

szerint, különösen az ETSO és az UCTE által közzétett vonatkozó szabályok, a 
vonatkozó törvények és rendelkezések szerint átlátható és nem megkülönböztető 
módon. Az ATC-t az Aukciós Szabályokban meghatározottak szerint teszik közzé. 

Az éves és havi ATC-t az APG ajánlja fel lekötésre. Az éves és havi aukció 
szabályait tartalmazó dokumentumok („Éves Aukciós Szabályok” és Havi Aukciós 
Szabályok”) Az APG www.auction-office.at portálján van közzétéve. A MAVIR a 
napi ATC-t a "KAPAR" internet alapú aukciós rendszer használatával ajánlja föl 
lekötésre a MAVIR www.mavir.hu portálján. A "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" 
című dokumentum tartalmazza a "KAPAR" rendszer használatának részletes 
szabályait. Ez a dokumentum és a Napi Aukciós Szabályok” a MAVIR 
www.mavir.hu portálján vannak közzétéve. 

Ha ezen "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" üzemviteli szabályo
 
8. k ellentmondásban 

vannak az Aukciós Szabályokkal, akkor az Aukciós Szabályoknak van 

 
9. 

elsőbbségük. 

A Piaci Szereplőket a MAVIR www.mavir.hu portálján és a „KAPAR” rendszerben 
megfelelő időben tájékoztatja a napi aukciós eljárásban leköthető ATC-ről. 

 
0.  Az előre nem tervezhető kedvezőtlen hálózati feltételek vagy szükséghelyzet 

 
11.

 hogy az szerződést képez egyrészről a MAVIR,  
másrészről az Aukciós Résztvevő között ("Szerződés"). A határkeresztező 

 
12.

veszélyezteti a biztonságos rendszerüzemeltetést. 
3. A vonatkozó magyar törvények erejénél fogva a MAVIR arra kényszerülhet, hogy 

megtagadja a villamosenergia-szállításra vonatkozó igényeket amennyiben az 
adott szállítás veszélyezteti a biztonságos üzemvitelt, vagy a magyar 
villamosenergia rendszer szabályozását. 

14.

kciója esetén. 

1
estén az ATC-t és a megvett kapacitást lehet korlátozni. A megvásárolt kapacitás 
korlátozását APG és MAVIR a 2. számú melléklet szerint valósítja meg és 
amennyiben nem vis major esetről van szó, úgy az aukciós résztvevőinek az 
ezzel kapcsolatos kompenzációt a 2. számú melléklet szerint fizeti meg. 

 A Napi Aukciós Szabályok szerint megszerzett minden határkeresztező kapacitás 
használati jogot úgy kell tekinteni,

kapacitás használati jog megszerzésével az Aukciós Résztvevő vállalja az 
Aukciós Szabályokban meghatározott jogokat és kötelezettségeket, különösen az 
Aukciós Ár kellő időben történő teljes megfizetését. 

 A vonatkozó osztrák törvények erejénél fogva az APG arra kényszerülhet, hogy 
megtagadja a villamosenergia-szállításra vonatkozó igényeket amennyiben az 
adott szállítás 

1

 
 Ha az Aukciós Résztvevő a kellő időben nem teljesíti vagy csak részben teljesíti a 
Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, különösen ha az Aukciós Résztvevő 
nem fizeti meg a teljes Aukciós Árat az Aukciós Szabályokban meghatározott 
időhatárokon belül, akkor a MAVIR jogosult akár kikényszeríteni a Szerződés 
teljesítését, akár visszalépni a Szerződéstől és az Aukciós Résztvevőt tenni 
felelőssé a visszalépésből eredő minden kárért, mint például, de nem 
kizárólagosan a díjakért, beleértve az ügyvédi díjakat, költségekért és hiányokért, 
amit az alacsonyabb Aukciós Árak okoznak a kapacitás újbóli au
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15. Az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő kötelezettséget vállal az Aukciós Ár 

megfizetésére a lekötött kapacitásért, függetlenül a tényleges igénybevételtől és 
más átviteli díjaktól, mint például, de nem kizárólag a határkeresztező 
díjszabásból eredő átviteli díjak. Az Aukciós Résztvevőknek nincs joguk 
kompenzálni és/vagy visszatartani az aukcióból eredő kötelezettségekkel 
kapcsolatosan semmilyen adósságot az APG és/vagy MAVIR bármely követelése 

 
6. Továbbá, az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő elfogadja az Aukciós 

Szabályoknak, úgy az Aukciós 
Résztvevőt mindenképpen ki kell zárni az aukciós folyamatban való részvételből, 

 
17.

abályoknak megfelelő fizetési 
kötelezettsége teljesítésével a  vis major és a garantált Kapacitás („Allokált 
kapacitás”) Korlátozásának kivételével a Kapacitás az Aukciós 
eredm

e érdekében a vonatkozó szabályozó hatóságok és/vagy 
versenyhivatalok előírhatnak további megszorításokat általánosan vagy egyes 

fenntartja a jogot, hogy az év folyamán ilyen megszorításokat bevezessen. 
kezésre álló átviteli kapacitások 

ihirdetése előtt közzé kell tenni. 
 
19.

 APG 
www.apg.at

terhére, függetlenül attól, hogy az aukcióból származik vagy sem. 

1
Szabályokban meghatározott aukciós rendelkezéseket, és minden fenntartás 
nélkül aláveti magát az Aukciós Szabályoknak. Amennyiben az Aukciós 
Résztvevő nem veti alá magát az Aukciós 

és a Napi Aukciós Iroda nem fogadhatja el az ajánlatait. 

 Az aukciós eredményhirdetéssel az Aukciós Résztvevő számára az APG és 
MAVIR biztosítja, hogy az Aukciós Sz

ényhirdetésnek megfelelően kerül kiosztásra. 
 
18. Bármely piaci szereplő domináns helyzetének várható kihasználásából adódó 

problémák elkerülés

cégre vonatkozóan vagy piaci dominancia következtében. Az Aukciós Iroda 

Bármely ilyen megszorítás alkalmazását a Rendel
k

 Az APG és a MAVIR fenntartja az Aukciós Szabályok módosításának és/vagy 
átalakításának a jogát. Az Aukciós Szabályok aktuális változatát az

  portálján és a MAVIR www.mavir.hu honlapján, valamint az Aukciós 
Iroda www.auction-office.at honlapján teszik közzé legkésőbb hatályba lépés előtt 
5 nappal. A módosítások és/vagy átalakítások közzétételét követően történő 

 
C) 

Felelősség 
 
2  

nagymértékű hanyagság okozta . Az Aukciós Szabályokból és/vagy 
a Szerződésből eredő vagy azokkal kapcsolatos kártérítési igények a jellemző és 

VIR 
agy vétkes hanyagsággal cselekedett. Az APG és/vagy a MAVIR 

semmilyen esetben nem lehet felelős semmilyen elmaradt haszonért, meghiúsult 
üzletért, és semmilyen fajta egyéb következményes kárért. Bármely esetben az 
APG és/vagy a MAVIR Au dő vagy azokkal kapcsolatos 
kártérítési felelőssége összesen 100.000,-- euróra korlátozódik. 

1
ajánlatbeadással az Aukciós Résztvevő aláveti magát az Aukciós Szabályok új 
változatának. 

0. Az APG és/vagy a MAVIR kizárólag szándékos kötelességmulasztás és
kárért felelős

előrelátható károkra korlátozódnak, kivéve, ha az APG és/vagy a MA
szándékosan v

kciós Szabályokból ere
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 Az APG és a MAVIR vállalja az Aukciós Szabályokban meghatározott előírások 
gondos és szabályozási terület rendszerirányítójától elvárható módon történő 
elvégzését az európai törvények, nevezetesen az EU-rendelet, az osztrák és a 
magyar törvénye

21.

k és az osztrák és a magyar hatóságok által meghatározott 
vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. 

22.

 
23.

24. Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gonda en, az 
egészségben okozott károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért 

 

 
25.

- 
kép

- Va
 
Ha
képvis  a mérlegkörének képviselője 
köt

 
Vagy 

VIR www.mavir.hu

 
 Az ABGB 1298§-tól eltérően a vétkesség bizonyításának a terhe teljes mértékben 
az Aukciós Résztvevőn nyugszik. 

 A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, 
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért 
való felelősséget érvényesen nem lehet kizárni. 

 

tlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségb

való felelősséget előre korlátozza vagy kizárja. 

D) 
Az aukciós eljárásokban való részvétel általános követelményei 

 Az Aukciós Résztvevőnek minden esetben meg kell felelnie a következő 
követelményeknek: 

 
Elismerés az osztrák szabályozó hatóság részéről valamely mérlegkör 

viselőjeként, vagy 
lamely elismert osztrák mérlegkör tagsága. 

 az Aukciós résztvevő mérlegköri tag, akkor be kell nyújtania a mérlegkör 
előjének írásos igazolását, amelyben

elezettséget vállal a megfelelő határkeresztező menetrend kezelésére. 

 
A napi aukciós eljárásban való részvételhez az Aukciós Résztvevőknek 
teljesíteniük kell a Napi Aukciós Szabályokban, valamint a MA  
portálján közzétett "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" által meghatározott 

 

A

 
A n
leh
 

Vegyes rendelkezések 
 

követelményeket is. 

E) 
 napi aukciók során megszerzett határkeresztező kapacitás használati jogok 

átruházása 

api aukciók során szerzett határkeresztező kapacitás használati jogokat nem 
et továbbadni. 

F) 
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26. Az Aukciós Szabályokban meghatározott sajátos rendelkezésektől függetlenül az 
egyrészről a MAVIR és az … és másrészről az Aukciós Résztvevő közötti 
Szerződés bármely módosítása csak akkor hatályos, ha az faxon vagy e-mailben 
elküldött és megkapott és írásban megerősített módon történik az APG és/vagy 
MAVIR részéről. 

 
7. Ha az Aukciós Szabályok és/vagy annak Függelékei bármely része vagy 

etlenül a többitől. Minden érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy 
végrehajthatatlan részt vagy rendelkezést ki kell cserélni érvényes, törvényes 
és/vagy végrehajtható részre vagy intézkedésre a szándékolt gazdasági és jogi 
hatás lehető legteljesebb mértékű elérése érdekében. 

 
G) 

Jogszolgáltatás helye, alkalmazandó jog, és a teljesítés helye 
 
28. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 2003/54/EC 

Direktívája (Direktíva) alapján bármely panasszal élő fél benyújthatja panaszát a 
szabályozó hatóságnak az aukciós eredmények publikálását követő első 
munkanapig, amelynek mint vitarendező hatóságnak döntést kell hoznia. A 
Direktívának megfelelően a határkeresztező kereskedelemmel kapcsolatos 
panaszt első fokon az érintett nemzeti regulátornak kell jóváhagynia és 
határozatot hoznia. 

 
1. Regulátorok felülvizsgálhatják az aukciót a panasz(ok) kézhezvételét 

követő 8 napon belül. A felülvizsgálati kérést az illetékes Regulátornak az 
Aukciós Iroda felé legkésőbb az aukciós eredmények nyilvánosságra 
hozatalát követő munkanapon be kell nyújtani. 

2. A jóváhagyott Aukciós Szabályzat megszegése esetén az illetékes 
Regulátor határozatát végre kell hajtani. 

3. Az érintett ország Regulátorának együtt kell működnie a vita 
rendezésében. 

 
29. A jogszolgáltatás helye napi aukciós folyamatokból eredő minden vitánál a Napi 

Aukciós Iroda bejegyzett székhelyén Budapesten lévő Pesti Központi Kerületi 
Bíróság vagy – a per értékétől függően – a Fővárosi Bíróság. 

 
30. Abban az esetben, ha az illetékes bíróság által hozott döntés nem hajtható végre 

és/vagy nem kényszeríthető ki az APG és/vagy a MAVIR ellenfele / ellenérdekű 
fele jogszolgáltatási helyén, akkor ezen szabályokat illetve az ezen szabályokból 
eredő vagy azokkal kapcsolatos vagy azok megszegésére, felmondására vagy 
semmissé válására vonatkozó minden jogvitát a bécsi Osztrák Szövetségi 
Gazdasági Kamara Nemzetközi Választott Bírósági Központjának szabályai 
(Bécsi Szabályok) ( Bécsi Nemzetközi Választott Bírósági Központ, VIAC) szerint 
kell rendezni az ezen szabályok szerint kijelölt egy vagy több döntőbíróval. A 
döntőbírók száma három legyen. Az osztrák anyagi jogot kell alkalmazni. A 
választott bírósági eljárást angolul kell lefolytatni. 

 

2
rendelkezése érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, vagy 
azzá válik, akkor a fennmaradó rész továbbra is érvényes és végrehajtható 
marad, függ
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31. E s a 
s gia 
Kereskedelmi Szabályzatának v iáról szóló 2001. évi CX. Törvény 
(VET) és a villamos energia határon keresztül történő szállításának 

2. Ezen szabályoknak megfelelően tartott napi aukciókból eredő minden piaci 

zen szabályokra és Függelékeikre, beleértve az érvényes szerződéskötés é
zerződés előtti, illetve utáni hatások kérdését is, a Magyar Villamos Ener

illamos energ

szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet megfelelő 
rendelkezései vonatkoznak. 

 
3

résztvevő kötelezettségének teljesítésének a helye a MAVIR bejegyzett 
székhelye. 
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A MAVIR - APG határmetszék 2007. évi határkeresztező szabad átviteli 

 elektronikusan a 
APAR" rendszer felhasználói környezetében. 

delkezéseit elviekben ezen Aukciós Szabályok 
ktetik le, továbbá részleteiben a MAVIR www.mavir.hu

kapacitások napi aukciójára vonatkozó sajátos szabályok ("Napi Aukció 
Szabályai") 

 
A 2007. év során az APG és a MAVIR közötti határmetszék napi ATC-jének 
elosztására kiírt aukciókat a MAVIR szervezi és bonyolítja le
"K
 
A napi aukciók szabályait és ren
fe  portálján közzétett "KAPAR 

". A "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" határoz meg minden a 
api aukciós eljárásokban való részvétel követelményeire és a "KAPAR" rendszer 

yokban és a MAVIR www.mavir.hu

Felhasználói Kézikönyv
n
kezelésére vonatkozó részletes utasítást. 
 
A napi aukción való részvétel érdekében az Aukciós Résztvevő köteles minden 
fenntartás nélkül elfogadni az Aukciós Szabál  
ortálján közzétett "KAPAR Felhasználói Kézikönyv"-ben megfogalmazott 

 a tényleges igénybevételtől 
s egyéb átviteli díjaktól, mint amilyen például, de nem kizárólagosan, a 

 az aukcióból eredő kötelezettségekkel 
apcsolatosan semmilyen adósságot az APG-vel és/vagy MAVIR-ral szembeni 

setekben a 
APAR Felhasználói Kézikönyv"-nek megfelelően, különösen műszaki problémák 

APAR Felhasználói Kézikönyv” 
talakításának a jogát. Az Aukciós Szabályok aktuális változatát az APG www.apg.at

p
rendelkezéseket. 
 
Ha az Aukciós Résztvevő nem tesz eleget az Aukciós Szabályoknak és a "KAPAR 
Felhasználói Kézikönyv"-nek, akkor az Aukciós Résztvevőt kizárják az APG/MAVIR 
határmetszékre vonatkozó napi aukciók eléréséből. 
 
Az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő köteles megfizetni az Aukciós Árat a 
határkeresztező kapacitás használati jogért, függetlenül
é
határkeresztező díjszabásból eredő átviteli díjak. Az Aukciós Résztvevőknek nincs 
joguk kompenzálni és/vagy visszatartani
k
bármely követelés terhére, függetlenül attól, hogy az aukcióból származik vagy sem. 
 
Az APG és a MAVIR fenntartják a jogot az üzleti nap rendjének operatív 
megváltoztatására, tehát a zárási idők megváltoztatására indokolt e
"K
esetén. 
 
Az APG és a MAVIR fenntartják az Aukciós Szabályok módosításának és/vagy 
átalakításának a jogát, és a MAVIR fenntartja a "K
á   
portálján és a MAVIR www.mavir.hu portálján teszik közzé, valamint az Aukciós Iroda 
www.auction-office.at portálján. A "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" aktuális 
változatát a MAVIR www.mavir.hu portálján teszik közzé A napi aukciónak a 
módosítások és/vagy átalakítások közzétételét követően történő elérésével az 
Aukciós Résztvevő aláveti magát az Aukciós Szabályok és/vagy a " KAPAR 

api aukciókat hétfőtől péntekig tartanak azon napok kivételével, amikor nem 
ukciót (1. számú. Függelék). 

A két irány határkeresztező szabad átviteli kapacitására külön aukciót kell tartani. 

Felhasználói Kézikönyv" új változatának. 
 
N
tartanak napi a
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Az ATC értékeket de. 9:00 órakor teszik közzé. A jogosult Aukciós Résztvevőknek az 

TC közzétételétől de. 10:00 óráig terjedő időszak alatt kell ajánlataikat beadni a 

iteli díjak. 

ndszer 

A
"KAPAR" rendszerben. Az Aukciós Résztvevőnek késznek kell lennie kifizetni ezen 
ajánlatokat az egyéb átviteli díjakon felül, mint amilyen például, de nem 
kizárólagosan, a határkeresztező díjszabásból eredő átv
 
Az ajánlatoknak kötelező érvényűnek és nem módosíthatónak kell lenni a beadási 
határidőt követően (de. 10:00 óra). 
 
A "KAPAR" re
 
A "KAPAR" rendszer elektronikus, internet-alapú kereskedelmi portál, amit a MAVIR 
üzemeltet. A KAPAR Internet címe https://kapar.mavir.hu mely a MAVIR honlapján 

ww.mavir.huw  került közzétételre. Az APG és/vagy a MAVIR nem felelős a "KAPAR" 

 MAVIR dolgozott ki a napi aukciókkal kapcsolatos minden témát, mint például, de 
nem "KAPAR" rendszerrel és a "KAPAR" honlapjával 
kapc eli kérdéseket, különösen a "KAPAR Felhasználói 
Kézi napi aukciók lebonyolítása és nyilvántartása 
teljes ogy a MAVIR teljes felelősséget vállal 
a n
lebonyo  
törvé
 

z APG és/vagy a MAVIR bármikor felfüggesztheti az internet-alapú aukciós 

mennyiben a "KAPAR" rendszer és/vagy a "KAPAR" honlap megszakad és/vagy 

R" rendszer 
s/vagy a "KAPAR" honlap megszakadásáról és/vagy felfüggesztéséről. 

errel folytatott minden kommunikációt archiválnak. A "KAPAR" 
ndszer minden üzenetét időbélyeggel látják el, mind a "KAPAR" rendszerből 

ől jövő időrendszer. 

knek, és különösképpen hozzáféréssel kell rendelkeznie a 

rendszer szolgáltatásának a megszakadásáért. 
 
A

 kizárólagosan, a biztonság, a 
solatos műszaki és üzemvit
könyv"-et. Következésképpen a 
en a MAVIR felelőssége. Ez azt jelenti, h
api aukciók korrekt, hátrányos megkülönböztetés nélküli és átlátható 

lításáért, és a teljes megfelelésért a vonatkozó nemzeti és európai
nyeknek és/vagy szabályozási követelményeknek. 

A
rendszert ideiglenes vagy állandó alapon. 
 
A
felfüggesztik, akkor a napi szabad kapacitás kiosztása nincs megszervezve. A 
"KAPAR" rendszer érintett felhasználóit azonnal értesítik a "KAPA
é
 
A " KAPAR" rendsz
re
kimenő üzeneteket, mind a "KAPAR" rendszer által kapott üzeneteket. A használt 
időbélyeg a "KAPAR" rendszerb
 
A napi aukciós eljárásban való részvételhez az Aukciós Résztvevőnek meg kell 
felelnie az Aukciós Szabályokban és a "KAPAR Felhasználói Kézikönyv"-ben 
meghatározott feltétele
"KAPAR" rendszerhez a MAVIR www.mavir.hu honlapján közzétett "KAPAR 
Felhasználói Kézikönyv"-ben megfogalmazott szabályoknak megfelelően. 

zen túlmenően az Aukciós Résztvevőknek teljesíteniük kell a határkeresztező 
atározott szabályokat is. 

E
kapacitás használati jog igénybevételére megh
 
Kapacitások 
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A napi ATC-t a nap minden órájára és mindegyik átviteli irányra külön teszik közzé és 
ajánlják föl lekötésre. 
 
A hétvégék és a 1. Függelékben felsorolt napok illetve az első azokat követő 
munkanap napi ATC-jének aukcióját a hétvégeket (szombat, vasárnap) és a 1. 
Függelékben felsorolt napokat megelőző napon tartják. 
 
A napi aukciók keretében leköthető napi ATC-t a "KAPAR" rendszerben és a MAVIR 
www.mavir.hu honlapján naponta teszik közzé legkésőbb de. 9:00 órakor. 
 
Az ajánlatok 
 
A napi aukciós eljáráson való részvételhez az ajánlatokat a "KAPAR" rendszerbe kell 

2. A profil meghatározása, 
A szállítási irány megadása, 

re la
d y MW-ban 

(természetes számokkal, minden órában le feljebb a közzéte téke), 
6. Az ajánlat értéke EUR/MW-ban (legfeljebb 2 tizedesre) mindegyik órára - 

csak nulla vagy nullánál nagyobb lehet. 

 ajánlatoknak a a leg as iós , amit az Aukciós 
sztvevő hajlandó megfizetni. 

fenti adatokat megadó ajánlatokat kell beadn i ntartás nélkül, a R 
lhasználói Kézi yv" d en  meg mátumban. 

z Aukciós Részt ő egy profilra és egy irányra 

ajánlatot nem fogadják be, és az Aukciós Résztvevőt tájékoztatják a 

 beérkezett ajánlatokat csökkenő ajánlati ár szerint rendezik sorba. Amennyiben két 
irdetett 

apacitásokra, akkor a korábbinak van elsőbbsége (a döntési kritérium az ajánlat 

beadni a "KAPAR Felhasználói Kézikönyv" dokumentumnak megfelelően. 
 
A további figyelembevételhez mindegyik ajánlatnak tartalmaznia kell a következő 
egyértelmű és olvasható adatokat: 
 

1. A felhasználó azonosítója, 

3. 
4. A 
5. A 

nap, amely
nap 

 az aján t vonatkozik, 
kötenmin egyik órájára a le dő kapacitás menn isége 

g tt ATC ér

 
Az zt mag abb Aukc Árat kell megadniuk
Ré
 
A i, m nden fen "KAPA
Fe kön okum tumban határozott for
 
A vev maximum 10 egymástól független 
ajánlatot adhat be. 
 
A fenti követelményeket nem teljesítő ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási 
eljárásban. 
 
Az ajánlatok beadása után az Aukciós Résztvevők megerősítést kapnak. Bármilyen 
hiba esetén az 
visszautasítás okáról. 
A határidő betartásának eldöntésénél a döntő kritérium az ajánlatok megerősített 
megkapása a "KAPAR" rendszernél. 
 
A kapacitás elosztásának aukciós eljárása 
 
A
vagy több beadott ajánlat ugyanazt az árat ajánlja meg MW-onként a megh
k
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időbélyege). Az ajánlatokat ebben a sorrendben veszik mindaddig, míg az egyik 
ajánlat a korábban elfogadott ajánlatokkal összegezve el nem éri az ATC értékét. 

Ha a k lló ATC-
nél va gy ztmetszet kezelési eljárásáért járó fizetés 
nulla lesz, t
határkereszte ot, a szűk keresztmetszeti díjtól mentesen. 
 
Ha a kért AT bb a leköthető szabad kapacitásnál, 
akkor tá
során a MAV  elfogadott legalacsonyabb 
rú ajánlat határozza meg ("Aukciós Ár"). 

észtvevőt úgy kell tekinteni, mint aki megvásárolta a 
atárkeresztező kapacitás használati jogot. 

 következő táblázat, az 1. ábra példát mutat be: 

 
ért ATC-lekötés teljes mennyisége kisebb a lekötésre rendelkezésre á
gy e enlő azzal, akkor a szűk keres

ehát mindegyik Aukciós Résztvevő megkapja az ajánlata szerinti 
ző kapacitás használati jog

C-lekötés teljes mennyisége nagyo
a ha rkeresztező kapacitás használati jog árát a kapacitáslekötési eljárás 

IR által akár csak csökkentett mértékben is
á
 
Az összes, határkeresztező kapacitás használati jogot szerző Aukciós Résztvevőnek 
az Aukciós Árat kell fizetnie. Az összes, határkeresztező kapacitás használati jogot 
szerző Aukciós R
h
 
A
 
1. sz. 
aukció 

Max. kapacitás: 100 Magyarország -> Ausztria  

ajánlattevő mennyiség ajánlat időbélyeg összesen Dátum: 2005. I. 10. Óra: 1. 
 MW EUR/MW óra:perc:mp MW   
  0  kiosztva 
a 10 1.000 09:10:03 10  10 MW
b 20 300 09:15:27 30  20 MW
c 50 250 09:02:14 80  50 MW
b 30 200 09:05:52 110 csökkentve 20 MW
a 50 200 09:17:08 160 túllépve 0 MW
d 30 100 09:08:03 190 túllépve 0 MW
e 20 100 09:10:28 210 túllépve 0 MW
e 20 100 09:16:34 230 túllépve 0 MW
a 30 100 09:35:01 260 túllépve 0 MW
b 110 100 09:49:58 370 túllépve 0 MW
f 20 100 10:10:03 kizárva kapuzárás 0 MW

1. ábra: Napi aukció 
 
Ebben a példában a napi elosztásra meghirdetett kapacitások Aukciós Árát 20

UR/MW-ban határozták meg. Az "a" ajánlattevő vállalat összesen 10 MW-ot kap, és 
0 

ukciós eredmények közzététele és értesítés az aukciós eredményekről 

E
ezért 2000 EUR-t kell fizetnie, a "b" ajánlattevő vállalat összesen 40 MW-ot kap, és 
ezért 8000 EUR-t kell fizetnie – a "b" ajánlattevő vállalat második ajánlatát 
csökkentették. 
 
Amennyiben az összes beadott ajánlat ugyanazt a MW-onkénti árat ajánlja meg az 
elosztásra meghirdetett kapacitásokért, és az összes igényelt határkeresztező 
apacitás használati jog nagyobb a licitre bocsátott szabad kapacitásnál, akkor a k

kapacitást "elsőnek jött – elsőnek kap" elv szerint osztják ki. A döntő kritérium az 
egyes ajánlatok időbélyege. 
 
A
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A MAVIR a napi aukciós végleges eredményeit naponta de.10:15-kor (CET) teszi 
özzé a "KAPAR" rendszerben az alábbiak szerint: 

b) Profil és az irány megadása, 

z összefoglaló eredmények - mindegyik órára és irányra az igényelt értéket, a 

k
 

a) A határkeresztező kapacitás használati jog napja és időszaka, 

c) Az Aukciós Résztvevő számára lekötött átviteli kapacitás mennyisége 
MW-ban mindegyik órára, 

d) Határkeresztező kapacitás használati jog-azonosító megadása 
menetrend bejelentéséhez (ESS), 

e) A megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog pénzbeli 
ellenértéke mindegyik órára EUR/MW-ban. 

 
A
kiosztott kapacitás mennyiségét, a jelentkezők számát, a nyertesek számát és az 
Elszámoló Árat (EUR/MW) - a MAVIR honlapján www.mavir.hu kerülnek publikálásra 
de 10:15-kor (CET). 
 
Lekötött kapacitás igénybevétele 
 
Az átviteli hálózathoz való hozzáférés a lekötött (megszerzett) kapacitás 
igénybevételéhez nem része az Aukciós Szabályok terjedelmének, hacsak a 
következő előírások másképp nem rendelkeznek. 
 
APG és MAVIR a kihirdetett aukciós eredmények alapján valósítja meg az átviteli 
hálózat használatát, figyelembe véve az adott szabályozási terület 
hálózathasználatának jogi követelményeit, mint például a lehetséges energiaimport 
tilalmát, és az APG és MAVIR megfelelő piaci szabályait. 
 
Miután megtörtént az átviteli kapacitás elosztása az aukció során, az APG és a 
MAVIR kötelezik magukat annak biztosítására, hogy a megszerzett kapacitás vis 

ajor és/vagy nem tervezett hálózatállapot kivételével üzemvitelileg megvalósítható 

an csökkenti a megszerzett kapacitást, és arányosan 
isszatéríti az Aukciós Árat az Aukciós Résztvevőnek, kivéve, ha vis major állt elő. 

 lekötött átviteli kapacitások igénybevétele az APG-nek és a MAVIR-nak küldött 

zati hozzáférésre, esetleges villamosenergia-import 
orlátozásokra vonatkozó jogszabályokkal és az APG és a MAVIR vonatkozó piaci 

 beadása alapján veszik igénybe. 

lékben felsorolt napok 
lőtt a következő munkanapot megelőző napokra és a következő munkanapra szóló 

m
a Határmetszéken az aukciós résztvevő vagy az új tulajdonos számára.  
 
Az ATC és a megszerzett kapacitás csökkenthető/korlátozható nem tervezett 
hálózatállapotok esetén. A megszerzett kapacitás csökkentése/korlátozása esetén az 
APG és a MAVIR arányos
v
 
A
rögzített és egymáshoz illeszkedő menetrendek bejelentése révén történik, az egyes 
szabályozási területeken a háló
k
szabályaival összhangban. A lekötött kapacitásokat az 1:1 elvet (kizárólagos 
partnerség) figyelembe vevő menetrendek
 
A következő napra, illetve hétvége vagy az 1. számú Függe
e
határkeresztező menetrendeknek az alábbi időpontig kell megérkezniük: 
 
APG-hez: du. 14:30 előtt, 
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MAVIR-hoz: du 12:30 előtt. 
 
Ezen időpont után nincs mód a határkeresztező menetrendek módosítására. Az 
igénybevétel általánosságban a "ha nem használod, akkor elveszted" elven alapul. 
 
Abban az esetben, ha a résztvevők (az érintett 1:1 párból kizárólagos partnerség) 
nem illeszkedő mentrendeket adnak be, a menetrendeket csökkentik, vagy 
isszautasítják. Amennyiben a mentrendek csak a szállítási értékekben (MW) nem 

ályos változatának és Magyarországon a villamos energiára 
onatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően. 

re a MAVIR oldalon van bejegyezve és teljesíti a MAVIR 
lőírásait a lekötött kapacitások igénybevételére vonatkozóan).Ezen  követelményt 

sere alapján. A Napi Aukciós Iroda végzi a kizárólagos partnerek 
ejegyzését a kizárólagos partnerek közös kérelme alapján. A bejegyzés csak teljes 

atárkeresztező kapacitás használati jogok átruházása (átadása) 

, elvesztése, és kizárás a 
szvételből a napi aukciós eljárásban 

z Aukciós Ár megfizetését és elszámolását a MAVIR kezeli. 

 napi aukciós eredmények pénzügyi rendezése félhavi időszakokban történik (adott 
hónap 1-j ől l, amikor a 

lhavi elszámolási időszak értéke kevesebb, mint 100 EUR. Amennyiben a félhavi 

v
illeszkednek, de a szállítási irányok illeszkednek, úgy a kisebb értékű szállítást kell 
elfogadni. Amennyiben a menetrendek nem illeszkednek szállítási irány tekintetében, 
úgy a nem illeszkedő menetrendeket nem szabad elfogadni – nem kerül sor 
semmilyen villamosenergia-szállításra. 
 
A lekötött kapacitás igénybevételéhez 2007-ben a Magyarország Átviteli 
Rendszeréhez való hozzáférést szabályozó érvényes szerződést kell kötni a MAVIR-
ral a MAVIR oldali szállításra lekötött kapacitás igénybevétele előtt a Kereskedelmi 
Szabályzat hat
v
 
Az, hogy a lekötött kapacitás igénybevétele az 1:1 elvet (kizárólagos partnerség) 
követi, azt jelenti, hogy az igénybevétel csak bejegyzett piaci szereplőknek 
engedélyezett ( az egyik az APG oldalon van bejegyezve és teljesíti az APG 
előírásait, míg partne
e
teljesítő alanyokat az Aukciós Iroda jegyzi be az APG és MAVIR közti 
információc
b
naptári hónapra történhet, és a kérelmet legalább 5 munkanappal előbb kell eljuttatni 
a Napi Aukciós Irodához, azon hónap első napja előtt, amely hónapra a bejegyzést 
kérik. 
 
Az aukció során megállapított fizetési kötelezettségek csak a határmetszék 
kapacitásának használati jogát fedezi. Az egyéb díjakat, mint például, de nem 
kizárólagosan, a határkeresztező tarifa rendszerből eredő rendszerhasználati díjakat 
beleértve az összes idevágó és megengedett költséget, az Aukciós Ár megfizetésétől 
függetlenül meg kell fizetni. 
 
H
 
Napi aukciók során szerzett határkeresztező kapacitás használati jogot nem lehet 
átadni más piaci szereplőknek. 
 
Határkeresztező kapacitás használati jog elszámolása
ré
 
A
 
A

ét  15-ig és16-tól az adott hónap végéig) azon eset kivételéve
fé
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elszámolási léri a 100 eurót, úgy MAVIR az adott félhavi 
elszámolási i ámlát. Amennyiben a félhavi 
elszámolási ró, úgy az adott havi napi 
aukciók érték d tt hó rül kiszámlázásra. MAVIR a 
kiállított számlát elküldi az Aukciós Résztvevőnek postán és faxon. Az Aukciós 

észtvevőnek jóvá kell írnia a kiszámlázott összeget a MAVIR javára a számlán 
megadott bankszámlán. A számla fizetési határideje 8 nap a kibocsátás napja után. 
 
Az európai és a magyar adózási jogszabályoknak megfelelően az általános forgalmi 
adót hozzáadják a fizetendő összeghez, és külön feltüntetik a számlán. Amennyiben 
az Aukciós Résztvevő nyilatkozik, hogy EU tagállambeli ÁFA regisztrációját, úgy az 
Európai Unió által érvénybe helyezett „reverse charge” (fordított adózás) módszer 
kerül alkalmazásra. Ezen eljárás szerint az Aukciós Résztvevőnek a MAVIR 
rendelkezésére kell bocsátania az európai adószámát és az Aukciós Résztvevő 
köteles az ÁFA-t rendezni az illetékes nemzeti adóhivatallal. A MAVIR jogosult a 
fizetendő összeg módosítására adók, illetékek stb. növekedése vagy bevezetése 
következtében. 
 
Az Aukciós Résztvevőnek kell viselnie minden bankköltséget. A számla fizetés 
dátuma az a nap, amikor az adott összeget jóváírták a MAVIR megadott 
bankszámláján. A számlákat legkésőbb a számlán megadott fizetési határidőig ki kell 
egyenlíteni, bérmentesítve és levonás és/vagy kompenzáció nélkül (fizetési értesítés 
a MAVIR számláján). 
 
Ha a határidő bankszüneti napon jár le, akkor a fizetés a következő munkanapon 
esedékes. 
 
A rendszerhasználati díjakat, mint például a határkeresztező díjrendszerből eredő 
díjakat, beleértve az összes idevágó és megengedett költséget, az Aukciós Ártól 
függetlenül felszámítják. 
 
Késedelmes fizetés esetén a MAVIR jogosult kamatot felszámítani az esedékes 
összegre a késedelem minden megkezdett napjára. A késedelmi kamatot az adott 
késedelmes időszakra számítják a mindenkor érvényes éves jegybanki alapkamat 
+2% alapján. A mindenkor érvényes jegybanki alapkamat a Magyar Nemzeti Bank 
által megállapított kamatláb. Értékét Magyar Nemzeti Bank adja meg és teszi közzé 
(www.mnb.hu). 
 
Amennyiben a fizetés nincs rendezve a következő hónap utolsó napján, akkor az 
APG és a MAVIR kezdeményezi a Szerződés megszüntetését, és az Aukciós 
Résztvevő elveszti az aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati 
jogát és az Aukciós Szabályok B) fejezetében megfogalmazott Általános 
Rendelkezések értelmében anyagi felelősséggel tartozik. 
 
Cím 
 
Napi Aukciós Iroda címe 
 

 A "KAPAR" rendszer keretében a MAVIR által üzemeltetett

időszak összege e
dőszakot követő 3 munkanapig állítja ki a sz
időszak összege kevesebb, mint 100 eu
e az a o napot követő 3 munkanapig ke

R
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KAPAR operátorok 
E-mail: MAVIR honlapján publikálva 

Fax:  MAVIR honlapján publikálva 
Telefon: MAVIR honlapján publikálva 
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1. Függelék 
 

ti napok és azok a napok, amikor nem lesz napi aukció2007. évi munkaszüne  

007. jan. 6.  Vízkereszt 

007. máj. 1.  A munka ünnepe 

Pünkösd 

.  Úr Napja 
007. aug. 15. Mária Mennybementele 

007. okt. 22. Pihenőnap 

007. nov. 1.  Mindenszentek 
2007. nov. 2.  Pihenőnap 
2007. dec. 8.  Szeplőtelen Fogantatás 
2007. dec.24. Szenteste 

Karácsony 

 
2007. jan.1.   Újév 
2
2007. már. 15. Nemzeti ünnep 
2007. már. 16. Pihenőnap 
2007. ápr.8.  Húsvét 
2007. ápr. 9.  Húsvét 
2007. ápr. 30. Pihenőnap 
2
2007. máj. 17. Jézus Mennybemenetele 
2007. máj. 27. 
2007. máj. 28. Pünkösd 
2007. jún. 7
2
2007. aug. 20. Állami ünnep 
2
2007. okt. 23. Nemzeti ünnep 
2007. okt. 26. Osztrák Nemzeti ünnep 
2

2007. dec. 25. 
2007. dec. 26. Karácsony 
007. dec. 31. Szilveszter 2
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2. Függelék 
 
Kapacitás korlátozása 

A kapacitás korlátozás ználatos: 

 napi vagy havi aukcón felajánlott Kapacitás. 
Na
Ha
Éves* aukción kiosz
*lásd az éves és a havi auk

A fentiekben felsorolt K ke esetén a korlátozás 
rányosan történik 

A kap it

 
a során a következő prioritási sorrend has

 
A

pi aukción kiosztott vagy ígért Kapacitás. 
vi* aukción kiosztott vagy ígért Kapacitás 

tott vagy ígért Kapacitás 
ciók sajátos szabályai 

 
apacitás csoportok mindegyi

a
Kiosztott Kapacitással rendelkező Aukciós Résztvevő az alábbiak szerint kap 
kártérítést: 
 

ac ás korlátozásának kompenzálása 
 
Az alábbi eljárásnak megfelelően történik a Kompenzációs ár megállapítása Kiosztott 
Kapacitás
 

 korlátozása esetén, adott órára és aukciós irányra vonatkozóan: 

T
iránya) Aukció aukció, (NapiÁr  ukciós  ÁrD =

 
 
Megje z
 
Kiosztott 
kapacitás
kompe zá acitás 
nem á  re
 
Az APG-n
Kiosztott 
MAVIR é
nagyságá
 
APG é  M
elszám lá
 
Vis ma r 
 

A

gy és: T - kiosztott  időintervallum óráinak száma. 

Kapacitás korlátozása esetén az Aukciós Résztvevőket, akiknek az elnyert 
joguk korlátozásra került ÁrD (napi aukción nyert kapacitás esetén) szerinti  
ciót kell fizetni  minden MW-ra és minden órára, amikor az adott Kapn

llt ndelkezésre. 

ek és MAVIR-nak azonnal értesíteni kell minden Aukciós Résztvevőt, akik 
Kapacitása korlátozásra került és az adott hónapot követő 5. munkanapon 
s APG értesíti az Aukciós Résztvevőt a kompenzációs mennyiség 
ról.  

s AVIR számla alapján fizeti meg az Aukciós Résztvevőnek a kiszámított és 
o si értesítőben megküldött kompenzációs nagyságot. 

esetén az Aukciós Résztvevő nem jogosult kártérítésre  jo
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M5. A M
allokálásának részletes szabályai 
 
 

 
 

A HEP  ZRt. 
("MAVIR") szabályozási területei közti nemzetközi összeköttetések szabad 

 

 
Az itt ha
kell értelm
 

Allokált kapacitás: az ígért kapacitás, mely az Aukciós Szabályzat szerinti 

 
 

 
Aukciós Résztvevő: az Aukciós Szabályokban lefektetett aukciós 

 
Aukciós Szabályok: a HEP-OPS és a MAVIR szabályozási területei közötti 

abad átviteli 
kapacitások havi aukciókra vonatkozó sajátos szabályok"-at. 

 tás ("ATC"): a két szabályozási zóna 
között meglévő, további kereskedésre felhasználható teljesítménycsere 

 
Korlátozás: szükséghelyzetből adódóan a HEP-OPS és MAVIR gyors 

 
 Transmission System Operators" - Európai Átviteli 

Rendszerirányítók): európai átviteli rendszerirányítókból álló tagok 
nemzetközi szövetsége a hálózati hozzáférés és igénybevételi feltételek, 

AVIR – HEP-OPS közötti határmetszéki szabad átviteli kapacitások 

Nem hivatalos fordítás angol nyelvről! 

-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (“HEP-OPS”) és a MAVIR

átviteli kapacitásai kiosztásának szabályai 
("Havi Aukciós Szabályok") 

Meghatározások / Fogalmak 

sznált és másképpen nem definiált kifejezéseket az alábbiak szerint 
ezni: 

 

fizetési feltételek teljesítése esetén válik elnyert kapacitássá.  

Aukciós Iroda: a MAVIR megbízásából a havi aukciós eljárást lebonyolító 
jogi személy. 

 

eljárásban résztvevő és az Aukciós Szabályokat betartó természetes vagy 
jogi személy. 

 
 Aukciós Ár: a határkeresztező kapacitás használati jogot elnyerő Aukciós 

Résztvevő által abban az esetben fizetendő EUR/MW-ban meghatározott 
ár, ha az átviteli hálózati kapacitás iránti összes igény meghaladja a 
határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitást (ATC). 

 

határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitások kiosztására 
vonatkozó, ezen dokumentumban lefektetett szabályozások, beleértve "A 
határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általános szabályai"-t és a 
havi aukciókra érvényes eljárást leíró "A határkeresztező sz

 
Rendelkezésre álló átviteli kapaci

lehetőség, amit fel kell ajánlani a havi allokációs eljárásokban. 

 

közbeavatkozása révén az elnyert kapacitás csökkentése. A kiosztott 
kapacitás korlátozása kompenzálásra kerül. 

ETSO ("European 
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különösen a határmetszékeken átmenő villamosenergia-csere 
harmonizálása céljából. 

 
 EU-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 

gia-
szállítás esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről, valamint 

ozott 2003/54/EC 
Direktívája a villamos energia belső piacának közös szabályairól. 

 
 Vis major: a HE rű befolyásán kívül eső 

üzemállapot és/vagy esemény és/vagy körülmény, amit nem lehet ésszerű 

lyozási 
zónáit. 2007-ben egy vezeték van, mely 400 kV-os feszültségszinten 

és a 
fizikai áramlások közötti különbség. 

l van 
bejegyezve. A havi aukciós eljárások HEP-OPS és MAVIR nevében 

k műszaki bizonytalanságait. 
 

 UCTE ("Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity"): a 
kontinentális Európa átviteli rendszerirányítóinak szövetsége, amely 
megbízható piaci  és üzembiztos "energia 
főútvonalak" révén. 

1228/2003 számú (EC) rendelete a határkeresztező villamosener

az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án h

P-OPS és/vagy a MAVIR éssze

előrelátással és gondossággal megakadályozni vagy elhárítani, mint 
például, de nem kizárólagosan a nemzetközi hurokáramlások, ha a HEP-
OPS és/vagy a MAVIR csak az ellátás biztonságának veszélyeztetésével 
tudja kiegyenlíteni őket és/vagy amelyek nem oldhatók meg a HEP-OPS 
és/vagy a MAVIR számára műszaki, pénzügyi vagy gazdaságossági 
szempontból ésszerűen lehetséges intézkedésekkel. 

 
 Határmetszék: a horvát és a magyar villamosenergia-rendszerek közötti 

egyrendszerű vagy kétrendszerű távvezetékek, amelyek szinkron 
üzemmódban összekapcsolják a HEP-OPS és a MAVIR szabá

üzemel (kétrendszerű) Hévíz alállomás és Zerjavineč alállomás között. 
 
 Hurokáramlás: az adott határmetszéken a szállítási menetrendek 

 
 MAVIR ZRt. ("MAVIR"), amely székhelye 1014 Budapest, Petermann bíró 

u. 5-7, Magyarország és amely a Budapesti Városi Bíróságon vezetett 
Cégnyilvántartás bejegyzésében 01-10-044470-es cégszámma

történő kezeléséért felelős a magyar átviteli rendszerirányító. 
 
 Nettó Átviteli Kapacitás ("NTC"): a két szabályozási zóna közötti nettó 

teljesítménycsere lehetőség, amely kompatibilis a mindkét szabályozási 
zónára érvényes üzembiztonsági szabványokkal, és amely számításba 
veszi a jövőbeli hálózati állapoto

 Ígért kapacitás: Az aukciós résztvevő által az aukciós eredményhirdetés 
során kihirdetett elnyert kapacitás. 

 
 Átruházás: a havi aukciók során megszerzett határkeresztező kapacitás 

használati jogok piaci szereplők közötti átadása. 
 

 alapot biztosít hatékony
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 HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (Member of the Hep Group) 
(“HEP-OPS”), amely székhelye Kupska 4, 10 000 Zagreb, Horvátország és 
cégnyilvántartási száma: 080517105. 

 
A k ések általában havi aukciókra vonatkoznak: 

 
1. 

 Az ATC 
kiosztásánál a legnagyobb átláthatóság elérésére és az ATC kiosztásánál a 

citálás célja az, 
hogy átlátható módszert biztosítson a szűk keresztmetszetek kezelésére. 

2. 
MAVIR és a 

HEP-OPS a havi ATC-re tart aukciót mind a horvát, mind a magyar oldalon. 

3. 

. év során tartandó havi ATC-k aukciója 
2006. december 6-án kezdődik a 2007. január havi ATC meghirdetésével.  

4. 

 
. Az Aukciós Szabályok csak a Határmetszéken levő ATC elosztásával 

 
egyéb jogokat, kötelezettségeket vagy az energiaszállítás pénzügy vonzatait, mint 

 

 
6. zaki 

szabályok szerint, különösen az ETSO és az UCTE által közzétett vonatkozó 

 
A határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általános szabályai 

övetkező rendelkez
 

A) 
Az Aukciós Szabályok hatálya 

A HEP-OPS és a MAVIR közötti határmetszék rendelkezésre álló szabad átviteli 
kapacitására benyújtott igény általában sokkal magasabb az ATC-nél.

hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében aukciókat kell rendezni. Az 
Aukciós Szabályok az európai törvényekben, különösen az EU-rendeletben, a 
horvát és magyar törvényekben valamint a horvát és a magyar szabályozó 
hatóságok által megfogalmazott szabályokkal összhangban vannak 
megszerkesztve. Az ezen jogi szabályozásoknak való megfelelés végett az 
aukció az ATC elosztására vonatkozik. Az ATC lekötésére való li

 
Jelen dokumentum a MAVIR és a HEP-OPS által a Határmetszéken közösen 
felkínált ATC lekötésére történő licitálás szabályait tartalmazza. A 

 
2007. évi havi ATC-re vonatkozó aukciókat annak biztosítása végett tartják, hogy 
az ATC érvényes legyen a Határmetszék mindkét oldalán. A havi ATC-re 
vonatkozó aukciókat a MAVIR tartja. 2007

 
A HEP-OPS teljes mértékben elfogadják a MAVIR által tartott egyedi aukciós 
eljárások eredményét, feltéve, hogy ezek az eljárások konzisztensek az Aukciós 
Szabályok feltételeivel, és a vonatkozó aukciós eredményeknek megfelelően 
elvégzik az átviteli szolgáltatásokat az alaphálózati hozzáférésre, esetleges 
villamosenergia-import korlátozásokra és vonatkozó piaci szabályokra vonatkozó 
jogi követelményekkel összhangban. 

5
foglalkoznak. Az ATC aukciója és az aukción megszerzett határkeresztező 
kapacitás használati jog pénzügyi rendezése nem tartalmaz energiaszállítási vagy

például, de nem kizárólagosan a határkeresztező tarifa rendszerből (CBT) eredő 
rendszerhasználati díjak. 

B) 
Általános Rendelkezések 

Az ATC-t a MAVIR és a HEP-OPS határozza meg a vonatkozó műs
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szabályok, a vonatkozó törvények és rendelkezések szerint átlátható és nem 
megkülönböztető módon. Az ATC-t az Aukciós Szabályokban meghatározottak 
szerint teszik közzé. 

A Piaci Szereplőket az Aukciós Iroda 
 
7. www.mavir.hu portálján és a HEP-OPS 

www.hep.hr portálján kellő időben tájékoztatják a havi aukciós eljárásban 
leköthető ATC-ről. 

8. 

üggelék szerint fizeti meg. 

 
0. A vonatkozó horvát törvények erejénél fogva a HEP-OPS arra kényszerülhet, 

hogy megtagadja a villamosenergia-szállításra vonatkozó igényeket amennyiben 
az adott szállítás veszélyezteti a biztonságos rendszerüzemeltetést. 

11. A vonatkozó magyar törvények erején ogva a MAVIR arra kényszerülhet, hogy 
megtagadja a villamosenergia-s atkozó igényeket amennyiben az 
adott szállítás veszélyezteti a biztonságos üzemvitelt, vagy a magyar 

 
12.

okért, 
amit az alacsonyabb Aukciós Árak okoznak a kapacitás újbóli aukciója esetén. 

13.

 
14. et vállal az Aukciós Ár 

megfizetésére a lekötött kapacitásért, függetlenül a tényleges igénybevételtől és 

ióból eredő kötelezettségekkel 
kapcsolatosan semmilyen adósságot a HEP-OPS és/vagy MAVIR bármely 

 

 
 Az előre nem tervezhető kedvezőtlen hálózati feltételek vagy szükséghelyzet 
estén az ATC-t és a megvett kapacitást lehet korlátozni. A megvásárolt kapacitás 
korlátozását a HEP-OPS és MAVIR a 4. számú függelék szerint valósítja meg és 
amennyiben nem vis major esetről van szó, úgy az aukciós résztvevőinek az 
ezzel kapcsolatos kompenzációt a 4. számú f

 
9. Az Aukciós Szabályok szerint megszerzett minden havi határkeresztező 

kapacitás használati jogot úgy kell tekinteni, hogy az szerződést képez egyrészről 
a HEP-OPS és MAVIR, másrészről az Aukciós Résztvevő között ("Szerződés"). A 
határkeresztező kapacitás használati jog megszerzésével az Aukciós Résztvevő 
vállalja az Aukciós Szabályokban meghatározott jogokat és kötelezettségeket, 
különösen az Aukciós Ár kellő időben történő teljes megfizetését. 

1

 
él f

zállításra von

villamosenergia-rendszer szabályozását. 

 Ha az Aukciós Résztvevő a kellő időben nem teljesíti vagy csak részben teljesíti a 
Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, különösen ha az Aukciós Résztvevő 
nem fizeti meg a teljes Aukciós Árat az Aukciós Szabályokban meghatározott 
időhatárokon belül, akkor a MAVIR  jogosult akár kikényszeríteni a Szerződés 
teljesítését, akár visszalépni a Szerződéstől és az Aukciós Résztvevőt tenni 
felelőssé a visszalépésből eredő minden kárért, mint például, de nem 
kizárólagosan a díjakért, beleértve az ügyvédi díjakat, költségekért és hiány

 
 Szűk határmetszék átviteli kapacitások esetén egy Aukciós Résztvevő által 
megszerezhető maximális kapacitás a meghirdetett havi ATC legfeljebb 50 %-a. 

 Az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő kötelezettség

más átviteli díjaktól, mint például, de nem kizárólag a határkeresztező 
díjszabásból eredő átviteli díjak. Az Aukciós Résztvevőknek nincs joguk 
kompenzálni és/vagy visszatartani az aukc

követelése terhére, függetlenül attól, hogy az aukcióból származik vagy sem. 
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15.
ezéseket, és minden fenntartás 

nélkül aláveti magát az Aukciós Szabályoknak. Amennyiben az Aukciós 
Résztvevő nem veti alá magát az Aukciós Szabályoknak, úgy az Aukciós 
Rész ételből, 
és az Aukciós Iroda nem fogadhatja el az ajánlatait. 

16.
lezettsége 

teljesítésével vis major és a Kapacitás („Ígért Kapacitás”) Korlátozása kivételével 
a Kapacitás az Aukciós eredményhirdetésnek megfelelően kerül kiosztásra.  Az 

 
biztosítja a Kapacitást („Allokált K

k előírhatnak további megszorításokat általánosan vagy egyes 
cégre vonatkozóan vagy piaci dominancia következtében. Az Aukciós Iroda 

. 
Bá pacitások 
kih

 
 
 
 

 
18. A 

nag  okozta kárért felelős. Az Aukciós Szabályokból és/vagy 

elő
szá
MAVIR semmilyen esetben nem lehet felelős semmilyen elmaradt haszonért, 

ese
kap

 
19. A 

elő bályozási terület rendszerirányítójától elvárható módon 

és 
me

 
20.  

vábbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért 
val

 
21. Se i

gondat

 Továbbá, az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő elfogadja az Aukciós 
Szabályokban meghatározott aukciós rendelk

tvevőt mindenképpen ki kell zárni az aukciós folyamatban való részv

 
 Az aukciós eredményhirdetéssel az Aukciós Résztvevő elnyeri a HEP-OPS és 
MAVIR ígéretét, hogy az Aukciós Szabályoknak megfelelő fizetési köte

Aukciós Szabályzat szerinti fizetési feltételek teljesítésével a HEP-OPS és MAVIR
apacitás”). 

 
17. Bármely piaci szereplő domináns helyzetének várható kihasználásából adódó 

problémák elkerülése érdekében a vonatkozó szabályozó hatóságok és/vagy 
versenyhivatalo

fenntartja a jogot, hogy az év folyamán ilyen megszorításokat bevezessen
rmely ilyen megszorítás alkalmazását a Rendelkezésre álló átviteli ka
irdetése előtt közzé kell tenni. 

C) 
Felelősség 

HEP-OPS és/vagy a MAVIR kizárólag szándékos kötelességmulasztás és 
ymértékű hanyagság

a Szerződésből eredő vagy azokkal kapcsolatos kártérítési igények a jellemző és 
relátható károkra korlátozódnak, kivéve, ha a HEP-OPS és/vagy a MAVIR 
ndékosan vagy vétkes hanyagsággal cselekedett. A HEP-OPS és/vagy a 

meghiúsult üzletért, és semmilyen fajta egyéb következményes kárért. Bármely 
tben a HEP-OPS és/vagy a MAVIR Aukciós Szabályokból eredő vagy azokkal 
csolatos kártérítési felelőssége összesen 100.000,- euróra korlátozódik. 

HEP-OPS és a MAVIR vállalja az Aukciós Szabályokban meghatározott 
írások gondos és sza

történő elvégzését az európai törvények, nevezetesen az EU-rendelet, a horvát 
a magyar törvények és a horvát és a magyar szabályozó hatóságok által 
ghatározott vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. 

 A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
to

ó felelősséget érvényesen nem lehet kizárni. 

mm s valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
lanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az 
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egészs
való fe

 
D) 

Az sokban való részvétel általános követelményei 
 
22. Havi aukciók esetén nincsenek speciális követelményei az aukción való 

részvételnek. Az elnyert kapacitások használatának vannak követelményei. Ezen 
követelmények a „Havi Aukciós Szabályokban” vannak meghatározva. 

 

A havi au itás használati jogok 
ázása 

 
23. A havi szerzett határkeresztező kapacitás használati jogokat 

az Auk lelően adhatja át más piaci 
szerepl

 
- A h a tező kapacitás használati jogot 

csak az Aukciós Szabályok D) fejezetében meghatározott általános 
köv m

- A határ itás használati jogot csak hétfő 0:00 órától (CET - 
Köz ) vasárnap 24:00 óráig (CET) terjedő teljes naptári 

hón :00 órától (CET) a naptári 

nap  0:00 órától (CET) a közvetlenül soron következő 

kép
idős

- A nosa tartozik 
felelősséget vállalni a joggal kapcsolatos mindennemű következményért, 

ati jog új és régi tulajdonosainak. 
 
A hatá ználati jog engedményezésének követelményei: 
 

. i ó izetett határkeresztező k pacitás lati jog 
n h . (b t  g e t a kszám

 z é vevő  ú y h r e e  kapacitás használati jog 
j, i a i tula no   e e  tájékoztatni a MAVIR-t az 

égben okozott károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért 
lelősséget előre korlátozza vagy kizárja. 

aukciós eljárá

E) 
kciók során megszerzett határkeresztező kapac

átruh

aukciók során meg
ciós Résztvevő a következő feltételeknek megfe
őknek: 

avi ukciók során megszerzett határkeresz

etel ényeknek megfelelő jogosult piaci résztvevőnek lehet átadni. 
keresztező kapac

ép-európai idő szerint
hetek szerinti időszakokban ("átruházási időszakok") lehet átadni. Ha a naptári 

ap nem vasárnappal ér véget, akkor a hétfő 0
hónap utolsó napja 24:00 óráig (CET) terjedő időszak valamint a következő 

tári hónap első napja
vasárnap 24:00 óráig (CET) terjedő időszak egyaránt átruházási időszakot 

eznek. Az 1. ábrán látható példa a 2007. januári és februári átruházási 
zakokat mutatja. 

határkeresztező kapacitás használati jog eredeti tulajdo

valamint köteles a joggal kapcsolatos költségeket a MAVIR részére 
megfizetni. 

- Az előírások maradéktalan betartása esetén a MAVIR köteles a 
határkeresztező kapacitás használati jog engedményezését elfogadni, 
valamint az új jogosult felé köteles biztosítani a jog használatát. A 
határkeresztező kapacitás használati jog engedményezésének eredményéről 
a MAVIR írásban tájékoztatja az érintetteket. Elutasítás esetén a MAVIR 
köteles azt indokolni. 

- Az átruházás akkor lép hatályba, amikor a MAVIR faxon elküldi a megerősítést 
a saját nevében és a HEP-OPS nevében az átruházott határkeresztező 
kapacitás használ

rkeresztező kapacitás has

1 K zár lag a kif  a  haszná
e gedményez ető

zt
efize és me érk zet  a b

t
n lára) 

2. A  Aukciós R s k – g  a atá ker sz ző
ú  m nt  rég jdo sa – köt les k
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átr r galább  u a p  hé ő-péntek) az átruházási 
ő t  előtt írásban faxon a következ címre

 
MAVIR ZRt. 

Petermann bíró utca 5-7. 
1014 Budapest 
Magyarország 
Fax: +36 1 356 6893 

c) Telefonszám 

j) Dátum, aláírás 
4 A jog átadójának és átvev ek az engedményezésre vonatkozó 

5. A bejelentések rendelkeznek a kötelező tartalmi elemekkel és egymásnak 

 
Az átruházás akkor lép hatályba, amikor a MAVIR faxon elküldi a megerősítést a 
aját nevében és a HEP-OPS nevében az átruházott határkeresztező kapacitás 

haszná
követően 
igénybevé
régi tulajd ágát. Ha az átruházás nem 
felel m
megszerz s átruházását jeleni be, akkor a 
teljes á
eredő bár efolyásolja az átruházás érvényességét a MAVIR általi 

egerősítést követően. 

uházás ól le  5 m nk na pal ( tf
id szak kezde e ő : 

Aukciós Iroda 

 
3. A bejelentésnek a következő egyértelmű és olvasható elemeket kell 

tartalmazni a 3. számú függeléknek megfelelően:  
a) Cégnév és azonosító kód 
b) Székhely 

d) Mérlegkör-felelős neve és azonosító kódja 
e) Átadni kívánt jog azonosítója 
f) Engedményezés időszaka 
g) Az átadni kívánt kapacitás nagysága 
h) Jog új tulajdonosának neve 
i) Jog új tulajdonosa, azonosítója és mérlegkör-felelősének neve és 

azonosító kódja 

őjén
bejelentését határidő előtt megkapja a MAVIR. 

nem ellentmondóak. 
6. Az átadni kívánt határkeresztező kapacitás használati jog nagysága 1MW, 

vagy annak egész számú többszöröse lehet, amely nem haladhatja meg 
az eredeti határkeresztező kapacitás használati jog mennyiségét és az 
átadásban érintett időszak minden órájában azonos értékű. 

s
lati jog új és régi tulajdonosainak. Az átruházás MAVIR általi megerősítését 

csak a kapacitás új tulajdonosa lesz jogosult az átruházott kapacitás 
telére. Sem a MAVIR, sem a HEP-OPS nem köteles vizsgálni a kapacitás 
onosa és új tulajdonosa közti átruházás jogoss

eg az Aukciós Szabályoknak, vagy az Aukciós Résztvevő aukció során 
ett kapacitásnál több vagy más kapacitá

truházás érvénytelen. A kapacitás régi és új tulajdonosa közti nézetletérésből 
mely vita nem b

m
 

2007. január 2007. február  Átruházási időszakok

H 1 8 15 22 29 H  5 12 19 26  I. 1. - I. 7. 
K 2 9 16 23 30 K  6 13 20 27  I. 8. - I. 14. 
Sze 3 10 17 24 31 Sze  7 14 21 28  I. 15. - I. 21. 
Cs 4 11 18 25  Cs 1 8 15 22   I. 22. - I. 28. 
P 5 12 19 26  P 2 9 16 23   II. 1. - II. 4. 
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Szo 6 13 20 27  Szo 3 10 17 24   II. 5. - II. 11. 
V 7 14 21 28  V 4 11 18 25   II. 12. - II. 18. 

 II. 19. - II. 25.   
 II. 26. - II. 28. 

1. táblázat: Átruházási időszakok 2007. januárjában és februárjában 

F) 
 

Vegyes rendelkezések 

24.

radó rész továbbra is érvényes és végrehajtható 
marad, függetlenül a többitől. Minden érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy 
végrehajthatatlan részt vagy rendelkezést ki kell cserélni érvényes, törvényes 
és/vagy végrehajtható részre vagy intézkedésre a szándékolt gazdasági és jogi 
hatás lehető legteljesebb mértékű elérése érdekében. 

 
G) 

Jogszolgáltatás helye, alkalmazandó jog, és a teljesítés helye 
 
26. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 2003/54/EC 

Direktívája (Direktíva) alapján bármely panasszal élő fél benyújthatja panaszát a 
szabályozó hatóságnak az aukciós eredmények publikálását követő első 
munkanapig, amelynek mint vitarendező hatóságnak döntést kell hoznia. A 
Direktívának megfelelően a határkeresztező kereskedelemmel kapcsolatos 
panaszt első fokon az érintett nemzeti regulátornak kell jóváhagynia és 
határozatot hoznia. 

 
1. Regulátorok felülvizsgálhatják az aukciót a panasz(ok) kézhezvételét 

követő 8 napon belül. A felülvizsgálati kérést az illetékes Regulátornak az 
Aukciós Iroda felé legkésőbb a z aukciós eredmények nyilvánosságra 
hozatalát követő munkanapon be kell nyújtani. 

2. A jóváhagyott Aukciós Szabályzat megszegése esetén az illetékes 
Regulátor határozatát végre kell hajtani. 

3. Az érintett ország Regulátorának együtt kell működnie a vita 
rendezésében.  

 
27. A jogszolgáltatás helye havi aukciós folyamatokból eredő minden vitánál az 

Aukciós Iroda bejegyzett székhelyén Budapesten lévő Pesti Központi Kerületi 
Bíróság vagy – a per értékétől függően – a Fővárosi Bíróság. 

 
28. Abban az esetben, ha az illetékes bíróság által hozott döntés nem hajtható végre 

és/vagy nem kényszeríthető ki a HEP-OPS és/vagy a MAVIR ellenfele / 
ellenérdekű fele jogszolgáltatási helyén, akkor ezen szabályokat illetve az ezen 

 
 Az Aukciós Szabályokban meghatározott sajátos rendelkezésektől függetlenül az 
egyrészről a MAVIR és a HEP-OPS és másrészről az Aukciós Résztvevő közötti 
Szerződés bármely módosítása csak akkor hatályos, ha az faxon vagy e-mailben 
elküldött és megkapott és írásban megerősített módon történik a HEP-OPS 
és/vagy MAVIR részéről. 

 
25. Ha az Aukciós Szabályok és/vagy annak Függelékei bármely része vagy 

rendelkezése érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, vagy 
azzá válik, akkor a fennma
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sz sére, 
k 

Szövetségi Gazdasági Kam asztott Bírósági Központjának 
szabályai (Bécsi Szabályok) (Bécsi Nemzetközi Választott Bírósági Központ, 

álasztott bírósági eljárást angolul kell lefolytatni. 

előtti, illetve utáni hatások kérdését is, a Magyar Villamos Energia 
Kereskedelmi Szabályzatának villamos energiáról szóló 2001. évi CX. Törvény 

eresztül történő szállításának 
szabály
rendelkezései vonatkoznak. 

i aukciókból eredő minden piaci 
résztve
Iroda bejegyzett székhelye.  

abályokból eredő vagy azokkal kapcsolatos vagy azok megszegé
felmondására vagy semmissé válására vonatkozó minden jogvitát a bécsi Osztrá

ara Nemzetközi Vál

VIAC)szerint kell rendezni az ezen szabályok szerint kijelölt egy vagy több 
döntőbíróval. A döntőbírók száma három legyen. Az osztrák anyagi jogot kell 
alkalmazni. A v

 
29. Ezen Szabályokra és Függelékeikre, beleértve az érvényes szerződéskötés és a 

szerződés 

(VET) és a villamos energia határon k
ozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Kormányrendelet megfelelő 

 
30. Az ezen szabályoknak megfelelően tartott hav

vő kötelezettségének teljesítésének a helye a Budapesten lévő Aukciós 

 

 142 



  Kereskedelmi Szabályzat 

A MAVIR – HEP-OPS határmetszék a határkeresztező szabad átviteli 
kapacitások 2007. évi havi aukciójára vonatkozó sajátos szabályok ("Havi 

ió Szabályai") 
 
A HEP-OPS
évi havi elosztására kiírt aukciókat a MAVIR szervezi és bonyolítja le a HEP-OPS és 
MAVIR v
 

ülön aukciót kell tartani a két irány mindegyikének határkeresztező szabad átviteli 

z Aukció H1 Horvátországból Magyarország felé. 

z Aukció H2 Magyarországból Horvátország felé. 

inden jogosult Aukciós Résztvevőnek a lent említett Határidő 2-ig kell beadnia 

z ajánlatok kötelező érvényűek az aukció végéig és nem módosíthatók az Aukciós 
ban visszavonhatók, feltéve, hogy a 

isszavonást az Aukciós Iroda írásban megkapja az alább említett Határidő 2. előtt. 

u

Aukc

 és a MAVIR közötti határmetszék szabad átviteli kapacitásának a 2007. 

 ne ében. 

K
kapacitására: 
 
A

H1 zsinóridő: adott hónap első napja 0.00 órától adott hónap utolsó napja 
24.00 óráig 

 
A

H2 zsinóridő: adott hónap első napja 0.00 órától adott hónap utolsó napja 
24.00 óráig  

 
M
ajánlatait. A piaci szereplőnek késznek kell lennie kifizetni ezen ajánlatokat az egyéb 
díjakon felül, mint például, de nem kizárólagosan, a határkeresztező tarifa 
rendszerből eredő rendszerhasználati díjakat 
 
A
Irodába juttatásuk után. Az ajánlatok azon
v
 
Átviteli kapacitások 
 
A havi aukciókon elosztásra meghirdetett átviteli kapacitások (NTC, AAC és ATC) az 
Aukciós Iroda (MAVIR) portálján (http://www.mavir.h ) és a HEP-OPS honlapján 

ww.hep.hrw  kerülnek meghirdetésre a 2. számú Függelékben meghatározott 

tárkeresztező szabad átviteli kapacitás 
ukció – MAVIR - HEP-OPS határmetszék - csak a határidő után nyitható fel). 

 az aláírása; 

napokon. 
 
Az ajánlatok 
 
A havi aukciós eljáráson való részvételhez az ajánlatokat lezárt borítékban kell 
beadni a következő felirattal a borítékon: "Auction of the reservation of the border 
capacities "name of the month" 2007 (MAVIR-HEP-OPS border) - do not open until 
deadline" (2007. év "hónap neve" havi ha
a
 
A faxon elküldött és időben megkapott ajánlatokat szintén figyelembe veszi az 
Aukciós Iroda. A HEP-OPS és a MAVIR semmilyen felelősséget nem vállal a faxon 
küldött adatok biztonságáért és olvashatóságáért. 
Minden ajánlatnak tartalmaznia kell a következő egyértelmű és olvasható adatokat: 
 
1. Az ajánlattevő neve, bankszámlaszáma, számlázási címe, EIC kódja, 

adószáma (ha van) és az ajánlattevő cég képviselőjének
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2. A szállítási irány megadása (aukció száma, azonosítója, az 1. Függeléknek 

a. A lekötendő kapacitás mennyisége egész MW-ban. Egy ajánlat 

ll tartalmazniuk, amit az Aukciós 
észtvevő hajlandó megfizetni. 

atok azó to eadni, minden fenntartás nélkül, az 1. 
üggelékben találh A en. M n aukcióra több ajánlat (maximum 20 

nlat) is beadható. ilyen atok egy stól függetlenül érvénye

ennyiben az Auk s Rés vő ugyanarra az aukcióra különböző ajánlatokat 
talmazó ajánlati í ből ke vagy t be, úgy mindegyik ajánlati ív 
árásra kerül az au s eljár ól. 

fenti követelménye  nem te sítő ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási 
árásban. Az Aukci Irodána  lenteb m táridő 2-ig meg kell kapnia az 
nlatokat. Az Aukc Résztv  felelő bebizonyítsa az ajánlat  

rtént beérkezését a ukciós Ir ába. 
 

 kapacitás elosztásának aukciós eljárása 

rítékokat kinyitják, és minden érvényes ajánlatot, akár levél akár fax 
rmájában érkezett, sorba állítanak az aukción meghirdetett kapacitásra a 

nnyisége a döntő. A nagyobb 
ennyiségű MW ajánlatnak van elsőbbsége. 

s kapacitás mennyisége kisebb vagy egyenlő a 
köthető szabad átviteli kapacitásnál, akkor az aukciós díj nulla lesz, és mindegyik 

a az ajánlatokban megadott összes kapacitás mennyisége nagyobb a leköthető 
sza kor a határkeresztező kapacitás használati jog árát az 
AT orán az Aukciós Iroda által teljes mértékben elfogadott, 
leg
vanna nok, amelyek ajánlati ára megegyezik, és a fennmaradó szabad átviteli 
kap
ezeket az ajánlatokat az Aukciós Iroda nem teljesíthetőnek minősíti. Az Aukciós Iroda 
részére az ajánlatok részleges elfogadása nem megengedett. 

megfelelően). 
3. Ajánlatok az alábbiak szerint: 

mennyisége minimum 1 MW vagy annak egész számú többszöröse, de 
maximum 30 MW lehet. 

b. Az ajánlat értéke EUR/MW-ban (legfeljebb 2 tizedejegy pontossággal) – 
Aukciós Ár 

 
Az ajánlatoknak azt a legmagasabb Aukciós Árat ke
R
 
A fenti ad at tartalm ajánla kat kell b
F ató jánlati ív inde
ajá Az  ajánl má sek. 
 
Am ció ztve
tar vek ttőt öbbet küld 
kiz kció ásb
 
A ket lje
elj ós k a b e lített Ha
ajá iós evő ssége, hogy időben
tö z A od

A
 
Az Aukciós Iroda befogad minden felbontatlan borítékban vagy faxon küldött 
ajánlatot, amely az alább említett Határidő 2. előtt érkeztek. A határidő lejárta után a 
lezárt bo
fo
legnagyobb MW-onkénti árat kínáló ajánlattal kezdve. 
 
Amennyiben két vagy több beadott ajánlat ugyanazt az árat ajánlja meg MW-onként 
a meghirdetett kapacitásokra, a beküldött ajánlatok me
m
 
Ha az ajánlatokban megadott össze
le
aukciós résztvevő megkapja az ajánlata szerinti igényelt mennyiségre a 
határkeresztező kapacitás használati jogot. 
 
H

bad átviteli kapacitásnál, ak
C elosztási eljárás s
alacsonyabb árú ajánlat határozza meg (Aukciós Ár). Ha az ajánlatok között 

k olya
acitás kisebb, mint az ezen ajánlatokban igényelt mennyiségek összege, akkor 
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Az Au rás során az Aukciós Iroda által teljes 

értékben elfogadott, legalacsonyabb árú ajánlat határozza meg. 
 
Az így kialakult Aukciós Árat az összes, határkeresztező kapacitás használati jogot 
szerző Aukciós Résztvevőnek meg kell fizetnie. Az összes Aukciós Résztvevő 
felosztási eljárás során szerzett határkeresztező kapacitás használati jogát a 
tulajdonának kell tekinteni. 
 
A következő táblázat (2. ábra) egy példát mutat be: 
 
H2. sz. aukció Max. kapacitás: 60 Magyarország -> Horvátország 

kciós Árat az ATC elosztási eljá
m

ajánlattevő mennyiség ajánlat összesen   
 MW EUR/MW MW   
  0  kiosztva 
a 10 1.000 10  10 MW
b 20 300 30  20 MW
c 20 250 50  20 MW
b 20 200 70 túllépve 0 MW
a 15 200 85 túllépve 0 MW
d 10 100 95 túllépve 0 MW
e 5 90 100 túllépve 0 MW
e 10 80 110 túllépve 0 MW
a 15 70 125 túllépve 0 MW
b 10 60 135 túllépve 0 MW
f 20 ? túllépve olvashatatlan 0 MW

1. ábra: Napi aukció 
 
Ebben a példában a lekötésre meghirdetett kapacitások Aukciós Árát 250 EUR/MW-
ban határozták meg. Az "a" ajánlattevő összesen 10 MW-ot kap, és ezért 2500 EUR-
t kell fizetnie. Ebben a példában az "a" ajánlattevő vállalat a 2. ábrán látható ajánlatot 
adta be. 
 
Amennyiben az összes beadott ajánlat ugyanazt a MW-onkénti árat ajánlja meg a 
lekötésre meghirdetett kapacitásokért, és az összes igényelt határkeresztező 
kapacitás használati jog nagyobb a licitre bocsátott ATC-nél, akkor az adott aukciót 
törlik, és indokolatlan késés nélkül új aukciót tartanak. 
 
 
Értesítés az aukció eredményéről 
 
Az Aukciós Iroda a következő adatokat szolgáltatja egy adott aukció Aukciós 
Résztvevőinek az alább említett és az alább említett „Határidők” bekezdésben 
megjelölt Határidő 3. előtt: 
 

1. Az aukció azonosítója, 
2. Aukciós időszak, 
3. Az aukciós résztvevő által megszerzett átviteli kapacitás mennyisége MW-

ban, 
4. Határkeresztező kapacitás használati jog-azonosító menetrend 

bejelentéséhez (ESS) 
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5. Az elnyert határkeresztező kapacitás használati j
EUR/MW-ban a auk

 

og pénzbeli ellenértéke 
ciós időszakra. 

 146 



  Kereskedelmi Szabályzat 

3. ábra: Ajánlat beadása 
határmetszék 

 
AUKCIÓS IRODA 

 

nlat beadója: 
Résztvevő

MAVIR-HEP-OPS 

H-1014 Budapest, Petermann bíró u. 5-7. 
Fax: +36 1 356 6893, Telefon: +36 1 225 5783 

 
www.mavir.hu 

 
Ajánlati ív 

a 2007. évi "hónap neve" havi aukcióra (MAVIR-HEP-OPS metszék) 
 

ötelező érvényű ajáK
 

Vállalat 
 

RÉSZTVEVŐ

neve 

 
Vállalat rövidített neve 

 
00000 Példaváros, Példa utca 1. 

Vállalat címe 
 

Példa Péter 
Kapcsolattartó személy 

 
+99 123-456789 

Telefon 
 

+99 123-4546456 
Fax 

 
Pelda.Peter@resztvevo.com 

E-mail 
 

Első Bank, 00000 Példaváros, Példa utca 4, 010 101 0202020 
Számlavezető bank, számlaszám, bank címe 

 
xxx 6465758 

Adóazonosító szám -UID (ha van) 
 

xxx 6465758 
EIC kód/Mérlegkör-felelős azonosító kódja 

 
Ajánlatbeadás az aukcióra: 
X H1 - zsinóridőszak (átviteli irány Horvátországból Magyarországba) 
 H2 - zsinóridőszak (átviteli irány Magyarországból Horvátországba)

Ajánlat száma MW EUR/MW *) 
1 10 1000 
2 15 200 
3 20 100 
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4   
5   
6   
7   

*) ÁFA nélküli megajánlott ár 
 
Ezen ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő jogilag kötelező érvénnyel és 
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy teljes mértékben és egészében ismeri az 
aktuálisan érvényes Aukciós Szabályokat a HEP-OPS és a MAVIR közötti 
határmetszékre vonatkozóan, amelyeket az Aukciós Iroda www.mavir.hu portálján 
ettek közzé. Az Aukciós Résztvevő jogilag kötelet ző érvénnyel és 

xx. Résztvevő

visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezeket az aktuálisan érvényes Aukciós 
Szabályokat fenntartások/korlátozások nélkül elfogadja és magára nézve 
kötelezőnek tekinti.  
 

2007. xx.  
 Dátum, aláírás                                        x   
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Lekötött kapacitás igénybevétele 

em része az Aukciós Szabályok terjedelmének, hacsak a 
övetkező előírások másképp nem rendelkeznek. 

ó során, a MAVIR és HEP-
PS kötelezik magukat annak biztosítására, hogy a megszerzett kapacitás vis major 

pacitás csökkentése esetén a MAVIR és HEP-OPS 
rányosan csökkenti a megszerzett kapacitást, és arányosan visszatéríti az Aukciós 

ciós Résztvevőnek, kivéve, ha vis major állt elő. 

rögzített és e etrendek bejelentése révén történik, az egyes 
t 

 piaci 
zabályaival összhangban.  

étvége vagy a 3. számú Függelékben felsorolt napok előtt 
 következő munkanapot megelőző napokra és a következő munkanapra szóló 

ek nem 
leszkednek szállítási irány tekintetében, úgy a nem illeszkedő menetrendeket nem 

állításra lekötött kapacitás igénybevétele előtt a Kereskedelmi 
zabályzat hatályos változatának és Magyarországon a villamos energiára 

vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően. 

 
Az átviteli hálózathoz való hozzáférés a lekötött (megszerzett) kapacitás 
igénybevételéhez n
k
 
MAVIR és HEP-OPS a kihirdetett aukciós eredmények alapján valósítja meg az 
átviteli hálózat használatát, figyelembe véve az adott szabályozási terület 
hálózathasználatának jogi követelményeit, mint például a lehetséges energiaimport 
tilalmát, és az MAVIR és HEP-OPS megfelelő piaci szabályait. 
 
Miután megtörtént az átviteli kapacitás elosztása az aukci
O
és/vagy nem tervezett hálózatállapot kivételével üzemvitelileg megvalósítható a 
Határmetszéken az aukciós résztvevő vagy az új tulajdonos számára.  
 
Az ATC és a megszerzett kapacitás csökkenthető nem tervezett hálózatállapot 
esetén. A megszerzett ka
a
Árat az Auk
 
A lekötött átviteli kapacitások igénybevétele a MAVIR-nak és a HEP-OPS-nek küldött 

gymáshoz illeszkedő men
szabályozási területeken a hálózati hozzáférésre, esetleges villamosenergia-impor
korlátozásokra vonatkozó jogszabályokkal és a MAVIR és HEP-OPS vonatkozó
s
 
A következő napra illetve h
a
határkeresztező menetrendeknek az alábbi időpontig kell megérkezniük: 
 
HEP-OPS-hez: du. 14:00 előtt, 
MAVIR-hez:  a mindenkor érvényes Magyar Villamosenergia-rendszer 

Kereskedelmi Szabályzatának vonatkozó előírása szerint  
 
Ezen időpont után nincs mód a határkeresztező menetrendek módosítására. Az 
igénybevétel a "ha nem használod, akkor elveszted" elven alapul.  
 
Abban az esetben, ha a résztvevők nem illeszkedő mentrendeket adnak be, a 
menetrendeket csökkentik, vagy visszautasítják. Amennyiben a mentrendek csak a 
szállítási értékekben (MW) nem illeszkednek, de a szállítási irányok illeszkednek, úgy 
a kisebb értékű szállítást kell elfogadni. Amennyiben a menetrend
il
szabad elfogadni – nem kerül sor semmilyen villamosenergia-szállításra. 
 
A lekötött kapacitás igénybevételéhez 2007-ben a Magyarország Átviteli 
Rendszeréhez való hozzáférést szabályozó érvényes szerződést kell kötni a MAVIR-
ral a MAVIR oldali sz
S
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A lekötött kapacitás igénybevételéhez a villamosenergiára vonatkozó horvát jogi 
szabályozást kell figyelembe venni a HEP-OPS oldali szállításra lekötött kapacitás 

énybevétele előtt. 

 
ldalon van bejegyezve és teljesíti a MAVIR előírásait, míg partnere a HEP-OPS 

bejegyzését a MAVIR és a HEP-OPS közötti adatcsere 
lapján. A bejegyzés igazolását az Aukciós Iroda adja ki. 

 kell fizetni. 

 meghatározott napokon. 
atáridő 3: Értesítés 18:00 (CET) a 2. Függelékben meghatározott napokon. 

s eljárásból  

z Aukciós Ár megfizetését és elszámolását a MAVIR kezeli. A havi aukción 
megszerzett kapacitáshasználati jog után fizetendő aukciós díj fizetése havi 
kiegyenlítésű, a következő hónapra előre történik. A számlák kiállítási határideje 
(teljesítési napja) legkésőbb a megelőző hónap huszadik napja és az eredeti számla 
postán, a másolat pedig faxon megküldésre kerül az Aukciós Résztvevőnek. Minden 
összeg kifizetése a következő hónapra előre történik. Az Aukciós Résztvevőnek jóvá 
kell írnia a kiszámlázott összeget a MAVIR javára a számlán megadott bankszámlán. 
A számla fizetési határideje 8 nap a kibocsátás napja után. Az európai és a magyar 
adózási jogszabályoknak megfelelően az általános forgalmi adót hozzáadják a 
fizetendő összeghez, és külön feltüntetik a számlán. A MAVIR jogosult a fizetendő 
összeg módosítására adók, illetékek stb. növekedése vagy bevezetése 
következtében. Az általános forgalmi adó, valamint egyéb adók vagy illetékek – 
amennyiben van - elszámolása az alkalmazandó törvények szerint történik. 
 
Az Aukciós Résztvevőnek kell viselnie minden bankköltséget. A számla fizetés 
dátuma az a nap, amikor az adott összeget jóváírták a MAVIR megadott 
bankszámláján. A számlákat legkésőbb a számlán megadott fizetési határidőig ki kell 
egyenlíteni, bérmentesítve és levonás és/vagy kompenzáció nélkül (fizetési értesítés 
a MAVIR számláján). 
 

ig
 
Az, hogy a lekötött kapacitás igénybevétele az 1:X elvet követi, azt jelenti, hogy az 
igénybevétel csak bejegyzett piaci szereplőknek engedélyezett ( az egyik a MAVIR
o
oldalon van bejegyezve és teljesíti a HEP-OPS előírásait a lekötött kapacitások 
igénybevételére vonatkozóan). Az Aukciós Iroda végzi az ezen követelményeket 
teljesítő piaci szereplők 
a
 
Az aukció során megállapított fizetési kötelezettségek csak a határmetszék 
kapacitásának használati jogát fedezi. Az egyéb díjakat, mint például, de nem 
kizárólagosan, a határkeresztező tarifa rendszerből eredő rendszerhasználati díjakat 
beleértve az összes idevágó és megengedett költséget, az Aukciós Ár megfizetésétől 
függetlenül meg
 
Határidők 
 
Határidő 1: Szabad kapacitások közzététele 18:00 (CET) a 2. Függelékben 

meghatározott napokon. 
Határidő 2: Ajánlatbeadás 12:00 (CET) a 2. Függelékben
H
 
Határkeresztező kapacitás használati jog fizetése, elszámolása és kizárás a 
havi aukció
 
A
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Ha a határidő bankszüneti napon jár le, akkor a fizetés a következő munkanapon 
sedékes. Amennyiben a határidő vasárnap vagy vasárnapot követő munkaszüneti 

ukciós Szabályok B) fejezetében megfogalmazott Általános Rendelkezések 
z Aukciós Résztvevő nem jogosult kompenzálni semmilyen tartozást 

aukciós kártérítésével kapcsolatosan vagy az Aukción kívül merül fel. 

nálati díjakat, mint például a határkeresztező díjrendszerből eredő 
ve az összes idevágó és megengedett költséget, az Aukciós Ártól 

ggetlenül felszámítják. 

ésedelmes fizetés esetén a MAVIR jogosult kamatot felszámítani az esedékes 
 k n megkezdett napjára. A késedelmi kamatot az adott 

ésedelmes időszakra számítják a mindenkor érvényes éves jegybanki alapkamat 

kezdeményezi a Szerződés megszüntetését, és az Aukciós 
észtvevő elveszti az aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati 

zott Általános 
endelkezések értelmében anyagi felelősséggel tartozik. 

 
Továbbá az Aukciós Résztvevőt kizárják az összes következő havi aukcióból a 2007. 
évben addig az időpontig, amíg az Aukciós Résztvevő nem egyenlíti ki az összes 
tartozását. 
 
 

e
napon jár le, akkor a fizetés a következő munkanapon esedékes. 
 
A
értelmében a
mely a MAVIR 
 
A rendszerhasz
díjakat, beleért
fü
 
K
összegre a ésedelem minde
k
+2% alapján. A mindenkor érvényes jegybanki alapkamat a Magyar Nemzeti Bank 
által megállapított kamatláb. Értékét Magyar Nemzeti Bank adja meg és teszi közzé 
(www.mnb.hu). 
 
Amennyiben a fizetés nincs rendezve a következő hónap 5. napján, akkor a MAVIR 
és a HEP-OPS 
R
jogát és az Aukciós Szabályok B) fejezetében megfogalma
R
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Címek 
 
Az Aukciós Résztvevőknek az ajánl ukciós Irodának a következő címre 
kell kü

Aukciós Iroda 
Petermann bíró utca 5-7. 
1014 Budapest 
Magyarország 
 
Alternatív lehetőségként az ajánlatokat faxon is el lehet küldeni a következő számra: 
 
Faxszám: +36 1 356 6893 
 
A MAVIR és HEP-OPS ne ajánlatok biztonságáért. A 
MAVIR és HEP-OPS megprób biztonságosabban kezelni az 
így beküldött ajánlatokat. 
 
A határidő teljesítésénél a döntő kritérium az ajánlatok beérkezésének ideje az 
Aukciós Irodához. 
 
A havi aukciók ajánlati ív mintája az 1. számú Függelékben található. 
 

ataikat az A
ldeniük: 

 
MAVIR ZRt. 

m felelősek a faxon küldött 
álja azonban a lehető leg
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1. Függelék 
 

Ajánlati ív 
a 2007. évi "hónap neve" havi aukcióra (MAVIR-HEP-OPS metszék) 

 
Kötelező érvényű ajánlat beadója: 

x                                         x 
Vállalat neve 

 
x                                         x 

Vállalat rövidített neve 
 

x                                         x  
Vállalat címe 

 
x                                         x  

Kapcsolattartó személy 
 

x                                         x 
Telefon 

 
x                                         x 

Fax 
 

x                                         x 
E-mail 

 
x                                         x 

Számlavezető bank, számlaszám, bank címe 
 

x                                         x 
Adószám - UID 

 
x                                         x 

EIC kód/Mérlegkör-felelős azonosító kódja 
 

Ajánlatbeadás a .... számú aukcióra: 
 
□ H1 - zsinóridőszak (átviteli irány Horvátországból Magyarországba) 
□ H2 - zsinóridőszak (átviteli irány Magyarországból Horvátországba) 
 

Ajánlat száma MW EUR/MW *) 
1   
2   
3   
4   
5   

*) ÁFA nélküli megajánlott ár 
Ezen ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő jogilag kötelező érvénnyel és 
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy teljes mértékben és egészében ismeri az 
aktuálisan érvényes Aukciós Szabályokat a HEP-OPS és a MAVIR közötti 

 153 



  Kereskedelmi Szabályzat 

határmetszékre vonatkozóan, amelyeket az Aukciós Iroda www.mavir.hu portálján 
tettek közzé. Az Aukciós Résztvevő jogilag kötelező érvénnyel és
visszavonhatatlanul érvényes Aukciós 

zabályokat fenntartások/korlátozások nélkül elfogadja és magára nézve 
kinti. 

                       x

 
kijelenti, hogy ezeket az aktuálisan 

S
kötelezőnek te  
 

x                   
Dátum, aláírás 
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2. Függelék 
 

Havi aukciók ütemezett napjai 2007-ben 
 
2006. dec. 6.  A január havi ATC közzététele 
2006. dec. 12. A január havi aukció ajánlat beadási határideje 
2006. dec. 13. A január havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. jan. 10. A február havi ATC közzététele 
2007. jan. 16. A február havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. jan. 17. A február havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. febr. 9. A március havi ATC közzététele 
2007. febr.14. A március havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. febr.15. A március havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. márc. 7. Az április havi ATC közzététele 
2007. márc.13. Az április havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. márc.14. Az április havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. ápr. 10. A május havi ATC közzététele 
2007. ápr. 17. A május havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. ápr. 18. A május havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. máj. 9.  A június havi ATC közzététele 
2007. máj. 15. A június havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. máj. 16. A június havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. jún. 7.  A júliusi havi ATC közzététele 
2007. jún. 13. A júliusi havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. jún. 14. A júliusi havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. júl. 10.  Az augusztusi havi ATC közzététele 
2007. júl. 17.  Az augusztusi havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. júl. 18.  Az augusztusi havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. aug. 10. A szeptemberi havi ATC közzététele 
2007. aug. 16. A szeptemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. aug. 17. A szeptemberi havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. szept. 7. Az októberi havi ATC közzététele 
2007. szept. 13. Az októberi havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. szept. 14. Az októberi havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. okt. 10. A novemberi havi ATC közzététele 
2007. okt. 16. A novemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 
2007. okt. 17. A novemberi havi aukció eredményeinek közzététele 
 
2007. nov. 8.  A decemberi havi ATC közzététele 
2007. nov. 14. A decemberi havi aukció ajánlat beadási határideje 
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2008. nov. 15. A decemberi havi aukció eredményeinek közzététele
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3. Függelék 
 

Kapacitásjog enged t of capacity right 

 
(átadó)/ Holder of the capacity 

jdonosa 
(átvevő)/ New holder of the 

capacity right 

ményezése/Assignmen
 

Kapacitásjog tulajdonosa Kapacitásjog új tula

right 
Cég nev N
Company 

 e / ame of the  

K
ne

apcsolattartó személy 
ve/Contact person 

  

Telefonszáma/Phone   
Fax   
E-mail   
M
kódja/EIC-Code of the BRP 

 érlegkör-felelős azonosító  

Határmetszék/Cross Border   
Irány/Direction1   
Átadni kívánt jog 
az
the transferred capacity 

onosítója/ Identification of 
  

Á
na

tadni kívánt kapacitás 
gysága/ Volume [MW] 

  

A
id
hé
w

z engedményezés 
szaka (teljes naptári 

  
ő
t(ek))/ Time period (whole 

eek(s)) 
A
S
 

láírás és bélyegző / 
nature and stamp  

  
ig

D
 

átum/Date   

   

A rendszerirányító 
jóváhagyása/Accepted 

itásjog új azonosító  
kódja/ New Capacity 
Agreement Identification 

 Kapac

Aláírás/Signature 
 

  

Dátum/Date 
 

  

 
 
 
 

                                            
1 The direction of delivery shall always be interpreted from the perspective of the Hungarian power 
system. 
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4.

Kapacitás korlátozása

 Függelék 
 

 
 
A kapacitás ko álatos: 

1 A havi aukción felajánlott Kapacitás. 

 
A 
arányosan történik 
Kiosztott Kapacitással rende ő az alábbiak szerint kap 
kártérítést: 

Az alá i 
Kapacitás kozóan: 

rlátozása során a következő prioritási sorrend haszn
 

2 Havi aukción kiosztott vagy ígért Kapacitás 

fentiekben felsorolt Kapacitás csoportok mindegyike esetén a korlátozás 

lkező Aukc s Résztvevió

 
A kapacitás korlátozásának kompenzálása 
 

bb eljárásnak megfelelően történik a Kompenzációs ár megállapítása Kiosztott 
 korlátozása esetén, adott órára és aukciós irányra vonat

T
  

iránya) aukció aukció, (Havi  Árukciós
 M Ár =

Megjegyz
 
Kiosztott 
kapacitás
kompenzá ra, amikor az adott Kapacitás 
nem állt rendelkez
 
A MAVIR

apacitás t követő 5. munkanapon MAVIR 
rtesíti z

 
MAVIR és HEP-OPS számla alapján fizeti meg az Aukciós Résztvevőnek a 
kiszámított és elszámolási értesítőben megküldött kompenzációs nagyságot. 
 
Vis major esetén az Aukciós Résztvevő nem jogosult kártérítésre  
 
 
 
 

A

és: T - kiosztott időintervallum óráinak száma 

Kapacitás korlátozása esetén az Aukciós Résztvevőket, akiknek az elnyert 
joguk korlátozásra került ÁrM (havi aukción nyert kapacitás esetén) szerinti 
ciót kell fizetni minden MW-ra és minden órá

ésre  

-nak azonnal értesíteni kell minden Aukciós Résztvevőt, akik Kiosztott 
a korlátozásra került és az adott hónapoK

é  a  Aukciós Résztvevőt a kompenzációs mennyiség nagyságáról.  
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M6.  MAVIR – SEPS,a.s. közötti határmetszéki szabad átviteli 
a

 
 

 
 

A Slov á prenosová sústava, a.s. (“SEPS, a.s.”) és a MAVIR ZRt. 
("MAVIR") szabályozási területei közti nemzetközi összeköttetések szabad átviteli 

 
Az itt h z jezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 
 

etén válik elnyert kapacitássá. 

 

tumban lefektetett szabályozások, beleértve "A 

 

 
 Napi Aukciós Iroda: a SEPS,a.s. megbízásából a napi aukciós eljárást lebonyolító 

jogi személy. 
 
 ETSO ("European Transmission System Operators" - Európai Átviteli 

Rendszerirányítók): európai átviteli rendszerirányítókból álló tagok nemzetközi 
szövetsége a hálózati hozzáférés és igénybevételi feltételek, különösen a 
határmetszékeken átmenő villamosenergia-csere harmonizálása céljából. 

 
 EU-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-án hozott 

1228/2003 számú (EC) rendelete a határkeresztező villamosenergia-szállítás 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről. 

A
k pacitások allokálásának részletes szabályai 

Nem hivatalos fordítás angol nyelvről! 

enská elektrizačn

kapacitásai kiosztásának szabályai 
("Aukciós Szabályok") 

 
Meghatározások / Fogalmak 

nált és másképpen nem definiált kifeas

 Kiosztott Kapacitás: az Ígért Kapacitás, mely az Aukciós Szabályzat szerinti 
fizetési feltételek teljesítése es

 
 Aukciós Résztvevő: az Aukciós Szabályokban rögzített aukciós eljárásban 

résztvevő és az Aukciós Szabályokat betartó természetes vagy jogi személy. 
 
 Aukciós Ár: a határkeresztező kapacitás használati jogot elnyerő Aukciós 

Résztvevő által abban az esetben fizetendő EUR/MW-ban meghatározott ár, ha 
az átviteli hálózati kapacitás iránti összes igény meghaladja a határmetszéken 
rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitást (ATC). 

 Aukciós Szabályok: a SEPS,a.s. és a MAVIR szabályozási területei közötti 
határmetszéken rendelkezésre álló szabad átviteli kapacitások kiosztására 
vonatkozó, ezen dokumen
határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általános szabályai"-t és a napi 
aukciókra érvényes eljárást leíró "A határkeresztező szabad átviteli kapacitások  
napi aukciókra vonatkozó sajátos szabályok"-at. 

 
 Rendelkezésre álló átviteli kapacitás ("ATC"): a két szabályozási zóna között 

meglévő, további kereskedésre felhasználható teljesítménycsere lehetőség, amit 
fel kell ajánlani napi allokációs eljárásokban. 

 Korlátozás: szükséghelyzetből adódóan az SEPS,a.s. és MAVIR gyors 
közbeavatkozása révén az elnyert kapacitás csökkentése. A kiosztott kapacitás 
korlátozása kompenzálásra kerül. 

 159 



  Kereskedelmi Szabályzat 

 
 Vis major: a SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR ésszerű befolyásán kívül 

ény és/vagy 
eső 

üzemállapot és/vagy esem körülmény, amit nem lehet ésszerű 
tani, mint például, de 
SEPS,a.s. és/vagy a 

MAVIR csak az ellátás biztonságának veszélyeztetésével tudja kiegyenlíteni őket 
és/vagy amelyek nem oldhatók meg a SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR számára 
műszaki, pénzügyi vagy gazdaságossági szem ésszerűen lehetséges 
intézkedésekkel. 

jegyezve.  

 
FN: 2906/B. A napi aukciós eljárások SEPS és MAVIR nevében történő 
kezeléséért felelős a szlovák rendszerirányító. 

előrelátással és gondossággal megakadályozni vagy elhárí
nem kizárólagosan a nemzetközi hurokáramlások, ha a 

pontból 

 
 Határmetszék: a szlovák és a magyar villamosenergia-rendszerek közötti 

egyrendszerű vagy kétrendszerű távvezetékek, amelyek szinkron üzemmódban 
összekapcsolják a SEPS,a.s. és a MAVIR szabályozási zónáit. 2007-ban két 
vezeték van, mindkettő 400 kV-os feszültségszinten üzemel (egyrendszerű), az 
egyik Gabčíkovo alállomás és Győr alállomás között, míg a másik Levice 
alállomás és Göd alállomás között. 

 
 Hurokáramlás: az adott határmetszéken a szállítási menetrendek és a fizikai 

áramlások közötti különbség. 
 

 MAVIR ZRt. ("MAVIR"), amely székhelye 1014 Budapest, Petermann bíró u. 5-7, 
Magyarország és amely a Budapesti Városi Bíróságon vezetett Cégnyilvántartás 
bejegyzésében 01-10-044470-es cégszámmal van be

 
 Nettó Átviteli Kapacitás ("NTC"): a két szabályozási zóna közötti nettó 

teljesítménycsere lehetőség, amely kompatibilis a mindkét szabályozási zónára 
érvényes üzembiztonsági szabványokkal, és amely számításba veszi a jövőbeli 
hálózati állapotok műszaki bizonytalanságait. 

 
 Ígért Kapacitás: Az aukciós résztvevő által az aukciós eredményhirdetés során 

kihirdetett elnyert kapacitás 
 
 Átruházás: az éves és havi aukciók során megszerzett határkeresztező kapacitás 

használati jogok piaci szereplők közötti átadása. 
 
 UCTE ("Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity"): a kontinentális 

Európa átviteli rendszerirányítóinak szövetsége, amely megbízható piaci alapot 
biztosít hatékony és üzembiztos "energia főútvonalak" révén. 

 
 ·Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (“SEPS,a.s.”), amely székhelye 

Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, Slovakia és cégnyilvántartási száma
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A határkeresztező szabad átviteli kapacitás aukció általános 
szabályai 

 
A következő rendelkezések általában egyaránt vonatkoznak a napi aukciókra: 

 
 

A) 
Az Aukciós Szabályok hatálya 

 
1. A SEPS,a.s. és a MAVIR közötti határmetszék rendelkezésre álló szabad átviteli 

kapacitására benyújtott igény általában sokkal magasabb az ATC-nél. Az ATC 
kiosztásánál a legnagyobb átláthatóság elérésére és az ATC kiosztásánál a hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében aukciókat kell rendezni. Az Aukciós Szabályok 
az európai törvényekben, különösen az EU-rendeletben, a magyar törvényekben 

 
2. 

MAVIR és a SEPS,a.s.  napi 

3. 
ármetszék mindkét oldalán. 

 
4. 

az eljárások konzisztensek az Aukciós Szabályok 

 
5. 

szállítás pénzügy vonzatait, mint például, de nem 
kizárólagosan a határkeresztező tarifa rendszerből (ITC) eredő rendszerhasználati díjak. 

 

 
6. s a SEPS,a.s. határozza meg a vonatkozó műszaki szabályok 

szerint, különösen az ETSO és az UCTE által közzétett vonatkozó szabályok, a 

 
7. 

valamint a szlovák és a magyar hatóságok által megfogalmazott szabályokkal 
összhangban vannak megszerkesztve. Az ezen jogi szabályozásoknak való megfelelés 
végett az aukció az ATC elosztására vonatkozik. Az ATC lekötésére való licitálás célja 
az, hogy átlátható módszert biztosítson a szűk keresztmetszetek kezelésére. 

Jelen dokumentum a MAVIR és a SEPS,a.s. által a Határmetszéken közösen felkínált 
ATC lekötésére történő licitálás szabályait tartalmazza. A 
ATC-re tart aukciót mind a szlovák, mind a magyar oldalon. 

 
A napi ATC-re vonatkozó aukciókat a 2007. január 1. - 2007. december 31.-ig annak 
biztosítása végett tartják, hogy az ATC érvényes legyen a Hat
A napi ATC-re vonatkozó aukciókat a SEPS,a.s. tartja. A 2007. év napi ATC-inek aukciói 
2006. december 29-én kezdődnek a 2007. január 1-jei, 2-i napi ATC aukciójával. 

A MAVIR teljes mértékben elfogadja a másik fél által tartott egyedi aukciós eljárások 
eredményét, feltéve, hogy ezek 
feltételeivel, és a vonatkozó aukciós eredményeknek megfelelően elvégzi az átviteli 
szolgáltatásokat az alaphálózati hozzáférésre, esetleges villamosenergia-import 
korlátozásokra és vonatkozó piaci szabályokra vonatkozó jogi követelményekkel 
összhangban. 

Az Aukciós Szabályok csak a Határmetszéken levő ATC elosztásával foglalkoznak. Az 
ATC aukciója és az aukción megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog 
pénzügyi rendezése nem tartalmaz energiaszállítási vagy egyéb jogokat, 
kötelezettségeket vagy az energia

 
 

B) 
Általános Rendelkezések 

Az ATC-t a MAVIR é

vonatkozó törvények és rendelkezések szerint átlátható és nem megkülönböztető 
módon. Az ATC-t az Aukciós Szabályokban meghatározottak szerint teszik közzé. 

A napi ATC-t a SEPS a "DAMAS" internet alapú aukciós rendszer használatával ajánlja 
föl lekötésre a SEPS,a.s. https://damas.sepsas.sk portálján. A "DAMAS Felhasználói 
Kézikönyv" című dokumentum tartalmazza a "DAMAS" rendszer használatának részletes 
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szabályait. Ez a  dokumentum és a Napi Aukciós Szabályok” a SEPS,a.s.  
http://www.sepsas.sk portálján vannak közzétéve. 

Ha ezen "DAMAS Felhasználói Kézikönyv" üzemviteli szabályok ellentmondásban 
vannak az Aukciós Szabályokkal, akkor az Aukciós Szabályoknak van elsőbbségük. 

A Piaci Szereplőket a SEPS,a.s. 

 
8. 

 
9. as.sepsas.skhttps://dam  és http://www.sepsas.sk  

portálján megfelelő időben tájékoztatja a napi aukciós eljárásban leköthető ATC-ről. 

10.

ú melléklet szerint. 

1. A Napi Aukciós Szabályok szerint megszerzett minden határkeresztező kapacitás 
használati jogot úgy kell tekinteni, hogy az szerződést képez egyrészről a SEPS,a.s., 
másrészről az Aukciós Résztvevő ződés"). A határkeresztező kapacitás 
használati jog megszerzésével az Aukciós Résztvevő vállalja az Aukciós Szabályokban 

 
12.

 
3. A vonatkozó magyar törvények erejénél fogva a MAVIR arra kényszerülhet, hogy 

 
14. s Résztvevő a kellő időben nem teljesíti vagy csak részben teljesíti a 

Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, különösen ha az Aukciós Résztvevő nem 

az Aukciós Résztvevőt tenni felelőssé a visszalépésből 
eredő minden kárért, mint például, de nem kizárólagosan a díjakért, beleértve az ügyvédi 

 
 

5. Az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő kötelezettséget vállal az Aukciós Ár 
megfizetésére a lekötött kapacitásért, függetlenül a tényleges igénybevételtől és más 
átviteli díjaktól, mint például, de nem kizárólag a határkeresztező díjszabásból eredő 
átvite atartani 
az au  SEPS 

 
16. 

zabályokban meghatározott aukciós rendelkezéseket, és minden fenntartás nélkül 
láveti magát az Aukciós Szabályoknak. Amennyiben az Aukciós Résztvevő nem veti alá 
agát az Aukciós Szabályoknak, úgy az Aukciós Résztvevőt mindenképpen ki kell zárni 
z aukciós folyamatban való részvételből, és a Napi Aukciós Iroda nem fogadhatja el az 

 
 Az előre nem tervezhető kedvezőtlen hálózati feltételek vagy szükséghelyzet estén az 
ATC-t és a megvett kapacitást lehet korlátozni. Kapacitás Korlátozás esetén a kapacitás 
korlátozását SEPS,a.s. és MAVIR a 2. számú melléklet szerint valósítja meg és 
amennyiben nem vis major esetről van szó, úgy a Kiosztott Kapacitás Korlátozása esetén 
kompenzációt fizet a 2. szám

 
1

között ("Szer

meghatározott jogokat és kötelezettségeket, különösen az Aukciós Ár kellő időben 
történő teljes megfizetését. 

 A vonatkozó szlovák törvények erejénél fogva a SEPS,a.s. arra kényszerülhet, hogy 
megtagadja a villamosenergia-szállításra vonatkozó igényeket amennyiben az adott 
szállítás veszélyezteti a biztonságos rendszerüzemeltetést. 

1
megtagadja a villamosenergia-szállításra vonatkozó igényeket amennyiben az adott 
szállítás veszélyezteti a biztonságos üzemvitelt, vagy a magyar villamosenergia-rendszer 
szabályozását. 

 Ha az Aukció

fizeti meg a teljes Aukciós Árat az Aukciós Szabályokban meghatározott időhatárokon 
belül, akkor a SEPS,a.s. jogosult akár kikényszeríteni a Szerződés teljesítését, akár 
visszalépni a Szerződéstől és 

díjakat, költségekért és hiányokért, amit az alacsonyabb Aukciós Árak okoznak a 
kapacitás újbóli aukciója esetén. 

1

li díjak. Az Aukciós Résztvevőknek nincs joguk kompenzálni és/vagy vissz
kcióból eredő kötelezettségekkel kapcsolatosan semmilyen adósságot a

és/vagy MAVIR bármely követelése terhére, függetlenül attól, hogy az aukcióból 
származik vagy sem. 

ovábbá, az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő elfogadja az Aukciós T
S
a
m
a
ajánlatait. 
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17. A VIR 

ígéretét, hogy az Aukciós Szabályo lő fizetési kötelezettsége teljesítésével 
vis major és az ígért Kapacitás („Ígért Kapacitás”) Korlátozása kivételével a Kapacitás az 

izetési kötelezettségek teljesítése esetén a Kiosztott Kapacitás biztosított a 
SEPS,a.s. és MAVIR által (Kiosztott Kapacitás). 

18. A SEPS,a.s. és a MAVIR fenntartja a ukciós Szabályok módosításának és/vagy 
átalakításának a jogát. Az uális változatát a SEPS,a.s. 
www.sepsas.sk

z aukciós eredményhirdetéssel az Aukciós Résztvevő elnyeri a SEPS,a.s. és MA
knak megfele

Aukciós eredményhirdetésnek megfelelően kerül kiosztásra. Az Aukciós Szabályok 
szerinti f

 
z A

 Aukciós Szabályok akt
 portálján és a MAVIR www.mavir.hu honlapján teszik közzé legkésőbb 

 
 

C) 

 
19.

 vagy vétkes hanyagsággal cselekedett. A SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR 
semmilyen esetben nem lehet felelős semmilyen elmaradt haszonért, meghiúsult üzletért, 
és semmilyen fajta egyéb következményes kárért.  

 
20. A SEP előírások 

gondos és szabályozási 
az európai törvények, nevezetesen az EU-rendelet, a szlovák és a magyar törvények és 

 
22.

 

 
23. ló részvételhez az Aukciós Résztvevőknek teljesíteniük kell 

a Napi Aukciós Szabályokban, valamint a SEPS,a.s. http://www.sepsas.sk

hatályba lépés előtt 15 nappal. A módosítások és/vagy átalakítások közzétételét 
követően történő ajánlatbeadással az Aukciós Résztvevő aláveti magát az Aukciós 
Szabályok új változatának. 

Felelősség 

 A SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR kizárólag szándékos kötelességmulasztás és 
nagymértékű hanyagság okozta kárért felelős. Az Aukciós Szabályokból és/vagy a 
Szerződésből eredő vagy azokkal kapcsolatos kártérítési igények a jellemző és 
előrelátható károkra korlátozódnak, kivéve, ha a SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR 
szándékosan

S, a.s. és a MAVIR vállalja az Aukciós Szabályokban meghatározott 
terület rendszerirányítójától elvárható módon történő elvégzését 

a szlovák és a magyar hatóságok által meghatározott vonatkozó szabályozásoknak 
megfelelően. 

 
21. A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 

életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget 
érvényesen nem lehet kizárni. 

 Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben 
okozott károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre 
korlátozza vagy kizárja. 

 
D) 

Az aukciós eljárásokban való részvétel általános követelményei 

A napi aukciós eljárásban va
 portálján 

 
 
 

közzétett "DAMAS Felhasználói Kézikönyv" által meghatározott követelményeket is. 
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E) 
A  

F) 
Vegyes rendelkezések 

 
24. Az Aukciós Szabályokban meghatározott sajátos rendelkezésektől függetlenül az 

egyrészről a MAVIR és a SEPS,a.s. és másrészről az Aukciós Résztvevő közötti 

vagy végrehajthatatlan részt vagy 
rendelkezést ki kell cserélni érvényes, törvényes és/vagy végrehajtható részre vagy 
intézkedésre a szándékolt gazdasági és jogi hatás lehető legteljesebb mértékű elérése 
érdekében. 

 
 

G) 
Jogszolgáltatás helye, alkalmazandó jog, és a teljesítés helye 

lul kell lefolytatni. 

ni hatások kérdését is, a Szlovák Energia törvény (Act. no. 
 megfelelő 

 napi aukciók során megszerzett határkeresztező kapacitás használati jogok
átruházása 

 
A napi aukciók során szerzett határkeresztező kapacitás használati jogokat nem lehet 
továbbadni. 
 
 

Szerződés bármely módosítása csak akkor hatályos, ha az faxon vagy e-mailben 
elküldött és megkapott és írásban megerősített módon történik a SEPS,a.s. és/vagy 
MAVIR részéről. 

 
25. Ha az Aukciós Szabályok és/vagy annak Függelékei bármely része vagy rendelkezése 

érvénytelen, törvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, akkor a 
fennmaradó rész továbbra is érvényes és végrehajtható marad, függetlenül a többitől. 
Minden érvénytelen, törvénytelen, semmis 

 
 
26. A jogszolgáltatás helye napi aukciós folyamatokból eredő minden vitánál a Napi Aukciós 

Iroda bejegyzett székhelyén illetékes bíróság Pozsonyban. 
 
27. Abban az esetben, ha az illetékes szlovák bíróság által hozott döntés nem hajtható végre 

és/vagy nem kényszeríthető ki a MAVIR ellenfele / ellenérdekű fele jogszolgáltatási 
helyén, akkor ezen szabályokat illetve az ezen szabályokból eredő vagy azokkal 
kapcsolatos vagy azok megszegésére, felmondására vagy semmissé válására vonatkozó 
minden jogvitát a bécsi Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara Nemzetközi Választott 
Bírósági Központjának szabályai (Bécsi Szabályok) (Bécsi Nemzetközi Választott 
Bírósági Központ, VIAC) szerint kell rendezni az ezen szabályok szerint kijelölt egy vagy 
több döntőbíróval. A döntőbírók száma három legyen. Az osztrák anyagi jogot kell 
alkalmazni. A választott bírósági eljárást ango

 
28. Ezen szabályokra és Függelékeikre, beleértve az érvényes szerződéskötés és a 

szerződés előtti, illetve utá
656/2004 Col. on Energy Sector) és a SEPS a.s. Működési Határozata
rendelkezései vonatkoznak. 

 
29. Ezen Aukciós Szabályoknak és mellékleteinek megfelelően tartott napi aukciókból eredő 

minden piaci résztvevő kötelezettségének teljesítésének a helye a SEPS,a.s. bejegyzett 
székhelye. 
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A MAVIR – SEPS,a.s. határmetszék 2007. évi határkeresztező szabad átviteli 

kapacitások napi aukciójára vonatkozó sajátos szabályok ("Napi Aukció Szabályai") 

A 2007. évben a SEPS,a.s. és a MAVIR közötti határmetszék napi ATC-jének elosztására 
kiírt aukciókat a SEPS szervezi és bonyolítja le elektronikusan a "DAMAS" rendszer 

zabályok fektetik le, 
továbbá részleteiben a SEPS,a.s. http://www.sepsas.sk

 

felhasználói környezetében. 
 
A napi aukciók szabályait és rendelkezéseit elviekben ezen Aukciós S

 portálján közzétett "DAMAS 
Felhasználói Kézikönyv". A "DAMAS Felhasználói Kézikönyv" határoz meg minden a napi 
aukciós eljárásokban való részvétel követelményeire és a "DAMAS" rendszer kezelésére 
vonatkozó részletes utasítást. 
 
A napi aukción való részvétel érdekében az Aukciós Résztvevő köteles minden fenntartás 
nélkül elfogadni az Aukciós Szabályokban és a SEPS,a.s. http://www.sepsas.sk portálján 
közzétett "DAMAS Felhasználói Kézikönyv"-ben megfogalmazott rendelkezéseket. 
 
Ha az Aukciós Résztvevő nem tesz eleget az Aukciós Szabályoknak és a "DAMAS 
Felhasználói Kézikönyv"-nek, akkor az Aukciós Résztvevőt kizárják a SEPS,a.s./MAVIR 
atármetszékre vonatkozó napi aukciók eléréséből. 

em kizárólagosan, a határkeresztező 
díjszabásból eredő átviteli díjak. Az Aukciós Résztvevőknek nincs joguk kompenzálni 

A SEPS,a.s. és a MAVIR fenntartják a jogot az üzleti nap rendjének operatív 

fenntartja a "DAMAS Felhasználói Kézikönyv” 
talakításának a jogát. Az Aukciós Szabályok aktuális változatát a SEPS,a.s. 

h
 
Az ajánlat beadásával az Aukciós Résztvevő köteles megfizetni az Aukciós Árat a 
határkeresztező kapacitás használati jogért, függetlenül a tényleges igénybevételtől és 
egyéb átviteli díjaktól, mint amilyen például, de n

és/vagy visszatartani az aukcióból eredő kötelezettségekkel kapcsolatosan semmilyen 
adósságot a SEPS,a.s.-vel és/vagy MAVIR-ral szembeni bármely követelés terhére, 
függetlenül attól, hogy az aukcióból származik vagy sem. 
 

megváltoztatására, tehát a zárási idők megváltoztatására indokolt esetekben a "DAMAS 
Felhasználói Kézikönyv"-nek megfelelően, különösen műszaki problémák esetén. 
 
A SEPS,a.s. és a MAVIR fenntartják az Aukciós Szabályok módosításának és/vagy 
átalakításának a jogát, és a SEPS a.s. 
á
http://www.sepsas.sk portálján és a MAVIR www.mavir.hu portálján teszik közzé. A "DAMAS 
Felhasználói Kézikönyv" aktuális változatát a SEPS,a.s. http://www.sepsas.sk portálján 
teszik közzé A napi aukciónak a módosítások és/vagy átalakítások közzétételét követően 

rténő elérésével az Aukciós Résztvevő aláveti magát az Aukciós Szabályok és/vagy a " 
ználói Kézikönyv" új változatának. 

gelék). 

A két irány határkeresztező szabad átviteli kapacitására külön aukciót kell tartani. 
 
Az ATC értékeket de. 9:00 órakor teszik közzé. A jogosult Aukciós Résztvevőknek az ATC 
közzétételétől de. 10:00 óráig terjedő időszak alatt kell ajánlataikat beadni a "DAMAS" 

rkeresztező 
íjszabásból eredő átviteli díjak. 

tö
DAMAS Felhas
 
Napi aukciókat hétfőtől péntekig tartanak azon napok kivételével, amikor nem tartanak napi 
aukciót (1. számú. Füg
 

rendszerben. Az Aukciós Résztvevőnek késznek kell lennie kifizetni ezen ajánlatokat az 
egyéb átviteli díjakon felül, mint amilyen például, de nem kizárólagosan, a hatá
d
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Az ajánlatoknak kötelező érvényűnek és nem módosíthatónak kell lenni a beadási határidőt 
övetően (de. 10:00 óra). 

 "DAMAS" rendszer 

elektronikus, internet-alapú kereskedelmi portál, amit a SEPS,a.s. 
zemeltet. A DAMAS Internet címe https://damas.sepsas.sk

k
 
 
A
 
A "DAMAS" rendszer 
ü . A SEPS,a.s. és/vagy a MAVIR 
nem felel lgáltatásának a megszakadásáért. 
 
A SE kkal kapcsolatos minden témát, mint például, de nem 
kizárólagosan, a biztonság, a "DAMAS" rendszerrel és a "DAMAS"  honlapjával kapcsolatos 
műsz  
Következésképpen a napi aukciók lebonyolítása és nyilvántartása teljesen a SEPS,a.s. 
felelő
hátrányo  átlátható lebonyolításáért, és a teljes megfelelésért a 
onatkozó nemzeti és európai törvényeknek és/vagy szabályozási követelményeknek. 

 a MAVIR bármikor felfüggesztheti az internet-alapú aukciós rendszert 
eiglenes vagy állandó alapon. 

egszakad és/vagy 
lfüggesztik, akkor a napi szabad kapacitás kiosztása nincs megszervezve. A "DAMAS" 

zakadásáról és/vagy felfüggesztéséről. 

dszer által kapott üzeneteket. A használt időbélyeg a "DAMAS" 
ndszerből jövő időrendszer. 

 való részvételhez az Aukciós Résztvevőnek meg kell felelnie az 
ukciós Szabályokban és a "DAMAS Felhasználói Kézikönyv"-ben meghatározott 
ltételeknek, és különösképpen hozzáféréssel kell rendelkeznie a "DAMAS" rendszerhez a 

ős a "DAMAS" rendszer szo

PS,a.s. dolgozta ki a napi aukció

aki és üzemviteli kérdéseket, különösen a "DAMAS Felhasználói Kézikönyv"-et.

ssége. Ez azt jelenti, hogy a SEPS,a.s. teljes felelősséget vállal a napi aukciók korrekt, 
s megkülönböztetés nélküli és

v
 
A SEPS,a.s. és/vagy
id
 
Amennyiben a "DAMAS" rendszer és/vagy a "DAMAS" honlap m
fe
rendszer érintett felhasználóit azonnal értesítik a "DAMAS" rendszer és/vagy a "DAMAS" 
honlap megs
 
A " DAMAS" rendszerrel folytatott minden kommunikációt archiválnak. A "DAMAS" rendszer 
minden üzenetét időbélyeggel látják el, mind a "DAMAS" rendszerből kimenő üzeneteket, 
mind a "DAMAS" ren
re
 
A napi aukciós eljárásban
A
fe
SEPS,a.s. http://www.sepsas.sk honlapján közzétett "DAMAS Felhasználói Kézikönyv"-ben 

egfogalmazott szabályoknak megfelelően. 

apacitások 

 hétvégék és a 1. Függelékben felsorolt napok illetve az első azokat követő munkanap napi 

 keretében leköthető napi ATC-t a "DAMAS" rendszerben és a SEPS,a.s. 
ttp://www.sepsas.sk

m
 
Ezen túlmenően az Aukciós Résztvevőknek teljesíteniük kell a határkeresztező kapacitás 
használati jog igénybevételére meghatározott szabályokat is. 
 
 
K
 
A napi ATC-t a nap minden órájára és mindegyik átviteli irányra külön teszik közzé és 
ajánlják föl lekötésre. 
 
A
ATC-jének aukcióját a hétvégeket (szombat, vasárnap) és a 1. Függelékben felsorolt 
napokat megelőző napon tartják. 
 
A napi aukciók
h  honlapján naponta teszik közzé legkésőbb de. 9:00 órakor. 
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Az ajánlatok 
 

 napi aukciós eljáráson való részvételhez az ajánlatokat a "DAMAS" rendszerbe kell beadni 
a "DAMAS Felhasználói Kézikönyv" dokumentumnak megfelelően. 

A tov mindegyik ő egyértelmű 
és ol s to
 

 A felhasználó a osító
 A profil meghatározása, 
 A szállítási irány megadása, 
 A nap, amelyre ajánla nat
 A nap mindegyi ájára köt pacitá e MW-ban (természetes 

számokkal, min  órába gf  közzé
 Az ajánlat érték UR/M an ebb 2 t lla 

vagy nullánál nagyobb lehet. 
 

z ajánlatoknak azt a legmagasa niuk, amit az Aukciós Résztvevő 

a 
isszautasítás okáról. 

kapása 

A beér yiben két vagy 
több beadott a
akkor a korá
ajánlatokat ebben a sorrendben veszik mindaddig, míg az egyik ajánlat a korábban 
elfogadott ajánlatokkal összegezve el nem éri az ATC értékét. 

A

 
ábbi figyelembevételhez  ajánlatnak tartalmaznia kell a következ
va ható ada kat: 

1. zon ja, 
2.
3.
4. az t vo kozik, 
5. k ór a le endő ka s mennyiség

den n le eljebb a tett ATC értéke), 
6. e E W-b  (legfelj izedesre) mindegyik órára - csak nu

A bb Árat kell megad
hajlandó megfizetni. 
 
A fenti adatokat megadó ajánlatokat kell beadni, minden fenntartás nélkül, a "DAMAS 
Felhasználói Kézikönyv" dokumentumban meghatározott formátumban. 
 
A fenti követelményeket nem teljesítő ajánlatokat nem veszik figyelembe a kiosztási 
eljárásban. 
 
Az ajánlatok beadása után az Aukciós Résztvevők megerősítést kapnak. Bármilyen hiba 
setén az ajánlatot nem fogadják be, és az Aukciós Résztvevőt tájékoztatják e

v
 
A határidő betartásának eldöntésénél a döntő kritérium az ajánlatok megerősített meg
a "DAMAS" rendszernél. 
 
 

 kapacitás elosztásának aukciós eljárása A
 

kez jánlatokat csökkenő ajánlati ett a ár szerint rendezik sorba. Amenn
jánlat ugyanazt az árat ajánlja meg MW-onként a meghirdetett kapacitásokra, 
bbinak van elsőbbsége (a döntési kritérium az ajánlat időbélyege). Az 

 
Ha a kért ATC-lekötés teljes mennyisége kisebb a lekötésre rendelkezésre álló ATC-nél vagy 
egyenlő azzal, akkor a határkeresztező kapacitás lekötési díj nulla lesz, tehát mindegyik 

ukciós Résztvevő megkapja az ajánlata szerinti határkeresztező kapacitás használati jogot, A
a szűk keresztmetszeti díjtól mentesen. 
 
Ha a kért ATC-lekötés teljes mennyisége nagyobb a leköthető szabad kapacitásnál, akkor a 
határkeresztező kapacitás lekötési díj a kapacitás felosztási eljárás során a SEPS,a.s. által 
akár csak csökkentett mértékben is elfogadott legalacsonyabb árú ajánlat határozza meg 
"Aukciós Ár"). (

 
Az összes, határkeresztező kapacitás használati jogot szerző Aukciós Résztvevőnek az 
Aukciós Árat kell fizetnie. Az összes, határkeresztező kapacitás használati jogot szerző 
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Aukciós Résztvevőt úgy kell tekinteni, mint aki megvásárolta a határkeresztező kapacitás 
használati jogot. 
 
A következő táblázat, az 1. ábra példát mutat be: 
 

1. sz. aukció Max. kapacitás: 100 Magyarország -> Ausztria 
ajánlattevő mennyiség ajánlat időbélyeg összesen Dátum: 2005. I. 10. Óra: 1.

 MW EUR/MW óra:perc:mp MW  
  0  kiosztva 
a 10 1.000 09:10:03 10  10 MW 
b 20 300 09:15:27 30  20 MW 
c 50 250 09:02:14 80  50 MW 
b 30 200 09:05:52 110 csökkentve 20 MW 
a 50 200 09:17:08 160 túllépve 0 MW 
d 30 100 09:08:03 190 túllépve 0 MW 
e 20 100 09:10:28 210 túllépve 0 MW 
e 20 100 09:16:34 230 túllépve 0 MW 
a 30 100 09:35:01 260 túllépve 0 MW 
b 110 100 09:49:58 370 túllépve 0 MW 
f 20 100 10:10:03 kizárva    kapuzárás 0 MW 

1. ábra: Napi aukció 
 

 példában a napi elosztásra meghirdetett kapacitások AukcA
határozták 

iós Árát 200 EUR/MW-ban 
meg. Az "a" ajánlattevő összesen 10 MW-ot kap, és ezért 2000 EUR-t kell 

fizetnie, a "b" ajánlattevő vállalat összesen 40 MW-ot kap, és ezért 8000 EUR-t kell fizetnie – 
a "b" ajánlattevő vállalat második ajánlatát csökkentették. 

tt ajánlat ugyanazt a MW-onkénti árat ajánlja meg az 
tásokért, és az összes igényelt határkeresztező kapacitás 

itre bocsátott szabad kapacitásnál, akkor a kapacitást "elsőnek 

edményekről 

 
Amennyiben az összes beado

pacielosztásra meghirdetett ka
asználati jog nagyobb a lich

jött – elsőnek kap" elv szerint osztják ki. A döntő kritérium az egyes ajánlatok időbélyege. 
 
 

ukciós eredmények közzététele és értesítés az aukciós erA
 
A SEPS,a.s. a napi aukciós eljárás előzetes eredményeit naponta de.10:30-kor (CET) teszi 
közzé a "DAMAS" rendszerben a MAVIR https://damas.sepsas.sk  honlapon. A SEPS,a.s. az 
adott aukció következő adatait szolgáltatja az Aukciós Résztvevőknek: 
 

a) A határkeresztező kapacitás használati jog napja és időszaka, 
b) Profil és az irány megadása, 
c) Az Aukciós Résztvevő számára lekötött átviteli kapacitás mennyisége MW-

 órára és irányra a megajánlott árat, a teljes 

ban mindegyik órára, 
e) A megszerzett határkeresztező kapacitás használati jog pénzbeli ellenértéke 

mindegyik órára EUR/MW-ban. 
 

z összefoglaló eredményeket (mindegyikA
kiosztott kapacitást és az Aukciós Árat) a "DAMAS" rendszerben hozzák nyilvánosságra. 
 
Lekötött kapacitás igénybevétele 
 

z átviteli hálózathoz való hozzáférés a lekötött (megszerzett) kapacitás igénybevételéhez A
nem része az Aukciós Szabályok terjedelmének, hacsak a következő előírások másképp 
nem rendelkeznek. 
 
SEPS,a.s. és MAVIR a kihirdetett aukciós eredmények alapján valósítja meg az átviteli 
hálózat használatát, figyelembe véve az adott szabályozási terület hálózathasználatának jogi 
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követelményeit, mint például a lehetséges energiaimport tilalmát, és a SEPS,a.s. és MAVIR 
megfelelő piaci szabályait. 
 
Miután megtörtént az átviteli kapacitás elosztása az aukció során, a SEPS,a.s. és a MAVIR 

z ATC és a megszerzett kapacitás csökkenthető/korlátozható nem tervezett 
álózatállapotok esetén. A megszerzett kapacitás csökkentése/korlátozása esetén a SEPS, 

n visszatéríti az 

máshoz illeszkedő menetrendek bejelentése révén történik, az egyes 
zabályozási területeken a hálózati hozzáférésre, esetleges villamosenergia-import 

ben felsorolt napok előtt a 

ybevétel 
általánosságban a "ha nem használod, akkor elveszted" elven alapul. Azaz a fenti időpontig 
ki nem használt kapacitás visszaszáll a SEPS,a.s.-re és MAVIR-ra. 
 
Abban az esetben, ha a résztvevők (az érintett 1:1 párból kizárólagos partnerség) nem 
illeszkedő menetrendeket adnak be, a menetrendeket csökkentik, vagy visszautasítják. 
Amennyiben a menetrendek csak a szállítási értékekben (MW) nem illeszkednek, de a 
zállítási irányok illeszkednek, úgy a kisebb értékű szállítást kell elfogadni. Amennyiben a 

tnerség) követi, azaz az 

kötelezik magukat annak biztosítására, hogy a megszerzett kapacitás vis major és/vagy nem 
tervezett hálózatállapot kivételével üzemvitelileg megvalósítható a Határmetszéken az 
aukciós résztvevő számára.  
 
A
h
a.s. és a MAVIR arányosan csökkenti a megszerzett kapacitást, és arányosa

ukciós Árat az Aukciós Résztvevőnek, kivéve, ha vis major állt elő. A
 
A lekötött átviteli kapacitások igénybevétele a SEPS,a.s.-nek és a MAVIR-nak küldött 

gzített és egyrö
s
korlátozásokra vonatkozó jogszabályokkal és a SEPS,a.s. és a MAVIR vonatkozó piaci 
szabályaival összhangban. A lekötött kapacitásokat az 1:1 elvet (kizárólagos partnerség) 
igyelembe vevő menetrendek beadása alapján veszik igénybe. f
 

 következő napra, illetve hétvége vagy a 1. számú FüggelékA
következő munkanapot megelőző napokra és a következő munkanapra szóló 
határkeresztező menetrendeknek az alábbi időpontig kell megérkezniük: 
 
SEPS,a.s.-hez: du. 13:00 előtt, 
MAVIR-hoz: du 12:30 előtt. 
 

zen időpont után nincs mód a határkeresztező menetrendek módosítására. Az igénE

s
menetrendek nem illeszkednek szállítási irány tekintetében, úgy a nem illeszkedő 
menetrendeket nem szabad elfogadni – nem kerül sor semmilyen villamosenergia-
szállításra. 
 
A lekötött kapacitás igénybevételéhez 2007-ban a villamosenergia-szállítására vonatkozó 
Keretszerződést és Eltérés Elszámolási és Kiegyenlítési Megállapodást kell kötni a 
SEPS,a.s.-sel a szállításra lekötött kapacitás SEPS,a.s. oldali igénybevétele előtt a SEPS, 

.s. Működési Határozatának megfelelően. a
 
A lekötött kapacitás igénybevételéhez 2007-ban a Magyarország Átviteli Rendszeréhez való 
hozzáférést szabályozó érvényes szerződést kell kötni a MAVIR-ral a szállításra lekötött 
kapacitás MAVIR oldali igénybevétele előtt a Kereskedelmi Szabályzat hatályos változatának 
és Magyarországon a villamos energiára vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően. 
 

 lekötött kapacitás igénybevétele az 1:1 elvet (kizárólagos parA
igénybevétel csak bejegyzett piaci szereplőknek engedélyezett (az egyik a SEPS,a.s. 
oldalon van bejegyezve és teljesíti a SEPS,a.s. előírásait, míg partnere a MAVIR oldalon van 
bejegyezve és teljesíti a MAVIR előírásait a lekötött kapacitások igénybevételére 
vonatkozóan). A bejegyzés csak teljes naptári hónapra történhet, és a kérelmet legalább 5 
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munkanappal előbb kell eljuttatni az illetékes rendszerirányítóhoz (Szlovákiában SEPS, 

és megengedett költséget, az Aukciós Ár megfizetésétől függetlenül meg kell fizetni. 

ni más piaci 

olását a SEPS,a.s. kezeli. 

y k elszámolása és pénzügyi rendezése félhavi időszakokban történik 
vége). SEPS,a.s. számlát bocsát ki 

 Aukciós Résztvevőnek 
iszámlázott összeget a 

zámlán. A számla fizetési határideje 5 
unkanap a számla kiállítás napjától számítva.  

rópai és a szlovák adózási jogszabályoknak megfelelően a EU tagállamaiban 
ejegyzett Aukciós Résztvevőknek kiállított számlák általános forgalmi adóval kapcsolatos 

tartalmazzák. A szolgáltatásért SEPS,a.s. számlát állít ki, mely 
em tartalmazza az ÁFÁ-t és tájékoztatja az Akciós Résztvevőket adófizetési 

 charge" - fordított adózás módszer alkalmazása). A szlovák 
ek kiállított számlák az általános forgalmi adót tartalmazzák.  

s Résztvevőnek pénzügyi garanciaként letétbe kell helyeznie SEPS,a.s. 
ankszámlájára 10 000 EUR-t annak érdekében, hogy részt vehessen a napi aukción. Ezt az 

láján letétbe kell helyezni legkésőbb azon napi aukció előtti 
ción az Aukciós Résztvevő először vesz részt. A 10 000 EUR 

v az Aukciós Résztvevő számlájára azon írásos nyilatkozat 
nkanapon belül, mely nyilatkozatban az Aukciós Résztvevő 
 kíván a napi aukción részt venni. 

ő az Akciós Szabályoknak megfelelően a SEPS,a.s. által 
ezi, SEPS,a.s. jogosult pénzügyi garanciát igénybe venni. A

pénzügyi garancia az a Pénzügyi Garancia, melyet az Aukciós Résztvevő letétbe helyezett.
A pénzügyi garancia a SEPS,a.s. számláján kerül elhelyezésre. SEPS,a.s. tájékoztatja az 
Aukciós Résztvevőt a pénzügyi garancia SEPS,a.s. általi igénybevételéről az igénybevétel 
napját követő első munkanapon. A tájékoztatás e-mailben történik. 
 
A Napi Aukciós Iroda érvényteleníti a megfelelő Aukciós Résztvevő 1:1 kizárólagos 
partnerségét amennyiben a fizetendő aukciós díj rendezése fizetési határidőig nem történik 
meg. Ezen 1:1 pár csak azon nap utáni munkanapra adhat be menetrendet, mely napon a 
fizetendő összeg  SEPS,a.s. bankszámláján kiegyenlítésre került. 

Magyarországon MAVIR), azon hónap első napja előtt, amely hónapra a bejegyzést kérik. 
 
 
Az aukció során megállapított fizetési kötelezettségek csak a határmetszék kapacitásának 
használati jogát fedezi. Az egyéb díjakat, mint például, de nem kizárólagosan, a 
határkeresztező tarifa rendszerből eredő rendszerhasználati díjakat beleértve az összes 
idevágó 
 
 
Határkeresztező kapacitás használati jogok átruházása (átadása) 
 
Napi aukciók során szerzett határkeresztező kapacitás használati jogot nem lehet átad
szereplőknek. 
 
 
Határkeresztező kapacitás használati jog elszámolása, Kiosztott Kapacitás 
elvesztése, és kizárás a részvételből a napi aukciós eljárásban 
 
Az Aukciós Ár megfizetését és elszám
 
Az aukciós eredmén e
(adott hónap elseje és 15. illetve 16. és adott hónap 
minden félhónapos periódus utáni 2. munkanapon, és elküldi az

óvá kell írnia a kpostán és faxon. Az Aukciós Résztvevőnek j
EPS,a.s. javára a számlán megadott banksS

m
 
Az eu
b
összes szükséges adatot 
n
kötelezettségükről ("reverse
Aukciós Résztvevőkn
 
Az Aukció
b
összeget SEPS,a.s. bankszám

kmunkanapig, amelyik napi au
tét le isszafizetésre kerül 

kézhezvételét követő 7 mu
bejelenti, hogy a jövőben nem
 
Amennyiben az Akciós Résztvev
kiállított számlát nem rend  
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A jelen Aukciós Szabályok alapján felmerült fizetési kötelezettségek késede
es i 
ka n 
érvényes 1 havi EURIBOR + 3% kam edelmi kamat megfizetése 14 naptári 
apon belül esedékes a faxon megküldött számla kézhezvételének napjától számítva. A 

n is m ik az Aukciós Résztvevő részére a székhelye szerinti levelezési 

é ztvevő  viselnie minden bankköltséget. A számla fizetés dátuma az a 
adott  SEPS,a.s. megadott bankszámláján. A számlákat 

tt fizetési határidőig ki kell egyenlíteni, bérmentesítve és 
élkül (fizetési értesítés a SEPS,a.s. számláján). 

kor a fizetés a következő munkanapon esedékes. 

nálati például a határkeresztező díjrendszerből eredő díjakat, 
sszes ngedett költséget, az Aukciós Ártól függetlenül 

i: 

Bank neve:   TATRABANKA Bratislava 
Bankszámlaszám: 2928754028/1100  

 IBAN:   SK9011000000002928754028 
 SWIFT kód:  TATRSKBX 
 
 
Cím 
 
Napi Aukciós Iroda címe 
 
SEPS, a.s Auction Office 
Mlynské Nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
Slovakia 
 
E-mail: damas@sepsas.sk 
Tel: +421 2 5069 2708 
 +421 2 5069 2774 
 +421 2 5069 2324 
 +421 2 5069 2473 
Fax: +421 2 5069 2393 
 +421 2 5069 2817 

 

lmes teljesítése 
etén a SEPS,a.s. jogosult kamatot felszámítani az esedékes összegre. A késedelm
matot az adott késedelmes időszakra számítják az adott naptári hónap első munkanapjá

at alapján. A kés
n
számlát levélbe egküld
címére. 
 
Az Aukciós R s nek kell
nap, amikor az összeget jóváírták a
legkésőbb a számlán megado
levonás és/vagy kompenzáció n
 
Ha a határidő bankszüneti napon jár le, ak
 
A rendszerhasz  díjakat, mint 
beleértve az ö  idevágó és mege
felszámítják. 
 
SEPS,a.s. bankszámlájának adata
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1. Függelék 
 

szüneti napok és azok a napok, amikor nem lesz 2007. évi munka
napi aukció 

 
2007. jan. 1.  Újév 
2007. márc. 15. Nemzeti ünnep  
2007. márc. 16. Munkaszüneti nap 
007. ápr. 9.  Húsvét 

2

2007. nov. 1.  Mindszentek 
2007. nov. 2.  Munkaszüneti nap 
007. dec. 24.  Munkaszüneti nap 

5.  Karácsony 
2007. dec. 26.  Karácsony 
2007. dec. 31.  Szilveszter 
 
 

2
2007. ápr. 30.  Munkaszüneti nap 
2007. máj. 1.  Május 1 
2007. máj. 28.  Pünkösd 
007. aug. 20.  Nemzeti ünnep 

2007. okt. 22.  Munkaszüneti nap 
2007. okt. 23.  Nemzeti ünnep 

2
2007. dec. 2
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2. Függelék 
 
UKapacitás korlátozása 

A kapacitás korlátozása során a következő prioritási sorrend használatos: 
 
1. A napi aukción felajánlott Kapacitás. 

2. Napi aukción kiosztott vagy ígért Kapacitás. 

 
A fentiekben felsorolt Kapacitás csoportok mindegyike esetén a korlátozás arányosan 
történik. 
Kiosztott Kapacitással rendelkező Aukciós Résztvevő az alábbiak szerint kap kártérítést: 
 
UA kapacitás korlátozásának kompenzálása 

Az alábbi eljárásnak megfelelően történik a Kompenzációs ár megállapítása Kiosztott 
Kapacitás korlátozása esetén, adott órára és aukciós irányra vonatkozóan: 
 

D)Ár  (Max  Ár   tésiVisszafize

iránya) Aukció aukció, (Napi  DÁr 

=

=
T

AukciósÁr
 

 
Megjegyzés: T - kiosztott időintervallum óráinak száma 
 
Kiosztott Kapacitás Korlátozása esetén az Aukciós Résztvevőket, akiknek a Kiosztott 
Kapacitásuk korlátozásra került ÁrD (napi aukción nyert kapacitás esetén) szerinti 
kompenzáció illeti minden MW-ra és minden órára, amikor az adott Kapacitás nem állt 
rendelkezésre. 
 
A SEPS,a.s.-nek és MAVIR-nak azonnal értesíteni kell minden Aukciós Résztvevőt, akik 
Kiosztott Kapacitása korlátozásra került és az adott hónapot követő 5. napon SEPS,a.s. 
értesíti az Aukciós Résztvevőt a kompenzáció nagyságáról.  
 
SEPS,a.s. és MAVIR számla alapján fizeti meg az Aukciós Résztvevőnek a kiszámított és 
elszámolási értesítőben megküldött kompenzációt. 
 
Vis major esetén az Aukciós Résztvevő nem jogosult kártérítésre  
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