Tájékoztatás háztartási méretű kiserőművel termelt
villamos energia átvételi feltételeiről
Jelen tájékoztató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint egyetemes szolgáltató
átvételi feltételeit tartalmazza profil elszámolású felhasználási helyekre. A tájékoztató a
villamos hálózati feltételekre nem terjed ki, azokra vonatkozóan a területileg illetékes elosztó
ad tájékoztatást. Amennyiben a villamos energia vételezésére nem az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt-vel, mint egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, vagy van
hatályos szerződése, abban az esetben azon villamosenergia-kereskedő feltételeit kell
figyelembe vennie, akinél a szerződése hatályos, vagy szerződést kíván kötni.
A termelt villamos energia átvétele és szaldós elszámolásának feltételei
Háztartási méretű kiserőműnek minősül minden olyan kiserőmű, amely kisfeszültségű hálózatra
csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az
50 kVA-t. Háztartási méretű kiserőmű felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra
létesíthető.
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a háztartási kiserőművel termelt villamos energia
megvásárlásának szabályairól profil elszámolású felhasználási helyekre, amennyiben az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt-től, mint egyetemes szolgáltatótól (továbbiakban: Szolgáltató) kíván villamos
energiát vásárolni, vagy van hatályos szerződése.
A HMKE által termelt villamos energia elszámolására vonatkozó igényét be kell jelenteni a Szolgáltató
részére.
A villamosenergia-forgalom mérése a fogyasztási és a betáplálási (ún. ad-vesz) irányt külön mérni
képes speciális elektronikus fogyasztásmérővel valósul meg, amelyből külön-külön forgalmi
irányonként kiolvasható az elszámolási időszakban az elosztó hálózatából vételezett, illetve a
hálózatba betáplált villamos energia mennyisége.
A hálózatból vételezett, illetve abba betáplált villamos energia mennyiségének leolvasása évente
egyszer történik. A leolvasott mérőállás az alapja a Felhasználóval való évente egyszeri
elszámolásnak. Mérőcserekor vagy a szerződés megszűnéskor az aktuális mérőállások leolvasásra
kerülnek, és azok alapján is elszámoló számla készül.
A bekapcsoláskori elszámolási időszakra a Felhasználónak a villamosenergia-vételezés, és a
betáplálás várható mennyiségéről nyilatkoznia kell. A nyilatkozat alapján történik a részszámlák
kibocsájtása, becsült fogyasztási többlet esetén részszámlák készülnek a részszámlázás szabályai
szerint, míg becsült betáplálási többlet esetén a részszámla nem tartalmaz fogyasztási értéket, a
további tételekre készülhet részszámla az elszámolási időszakban. Amennyiben a felhasználási
helyen már az előző elszámolási időszakban is történt betáplálás, akkor vagy felhasználói nyilatkozat,
vagy a tárgyi elszámolási időszakot megelőző időszak betáplálási és fogyasztási adatai alapján kerül
megállapításra a részszámlázandó összeg a részszámlázás szabályai szerint.

Szaldós elszámolás a fogyasztással és a betáplálással
A vételezett, illetve a betáplált villamosenergia-mennyiség pénzügyi elszámolása a jelen tájékoztató
kiadásakor hatályos VET 13. §, és e törvény végrehajtási rendeletének: 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet 5. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 9. § (2) bekezdése
alapján szaldós elszámolással történik. E jogszabályok szerint az elszámolás alapja az elszámolási
időszak (egy év, kivéve a mérőcsere és a szerződés megszűnés esete) alatt a Felhasználó által a
hálózatból vételezett, mint vásárolt villamos energia és az ezen idő alatt a Felhasználó által a
hálózatba táplált, eladott villamos energia különbsége.
Amennyiben a hálózatból vételezett energia mennyisége nagyobb, mint a betáplált energiamennyiség,
akkor az elszámolás alapját képező különbözetre az alábbi, I. pontban foglaltakat kell alkalmazni
(fogyasztási többlet esete). Ebben az esetben a számlán az elszámolt elemek hasonlóan jelennek
meg, mintha csak a fogyasztási többlet mennyisége került volna fogyasztásra az elszámolási

Hatályos: 2021.07.01-től

21. verzió

-2-

időszakban, de természetesen a betáplálás és a fogyasztás mérőállásai és mennyiségei a számlán
feltüntetésre kerülnek.
Ha a vételezett energia mennyisége kisebb a betáplálténál, akkor az elszámolás alapját képező
különbözetre az alábbi, II. pontban foglaltakat kell alkalmazni (betáplálási többlet esete). Ebben az
esetben a számlán fogyasztás nem kerül felszámításra, mintha nem is lett volna fogyasztás az
elszámolási időszakban, de természetesen a betáplálás és a fogyasztás mérőállásai és mennyiségei
a számlán feltüntetésre kerülnek.
A vételezés és a betáplálás egyenlősége esetén egyik Fél sem számlázhat fogyasztásmennyiséget,
mivel a szaldózás miatt nincs elszámolható villamos energia mennyiség.
Mind a betáplálási többlet, mind a vételezés és betáplálás egyenlősége esetben is meg kell fizetni a
hatásos energiaforgalom független rendszerhasználati díjakat (meddőenergia forgalom utáni díjakat,
alap- és teljesítmény díjakat) a vonatkozó rendelet szerint.
Az elszámolás során az aktuális egységárakat kell alkalmazni. Árváltozás esetén a szolgáltató
Üzletszabályzatában leírtak szerint kell eljárni.
Az elszámolásra vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén az elszámolást a megváltozott
feltételek szerint kell elvégezni.
I. Az elszámolási időszakban a Felhasználó által betáplált mennyiségen felül vételezett villamos
energiamennyiség elszámolása (fogyasztási többlet esete):
Felhasználó által fizetendő az elszámoló számlában:
Villamos-energia vonatkozásában:
Az energia árát a vonatkozó miniszteri rendelet (jelenleg a 4/2011. (I. 31) NFM
rendelet) alapján a Szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni:
1. Például „A1” árszabás esetén az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén lévő
felhasználási hely esetén: az elszámolási időszakban a Felhasználó által betáplált
mennyiségen felül a közcélú hálózatból vételezett villamos energiamennyiség X
30,69 Ft/kWh + áfa nem lakossági fogyasztó esetén
Lakossági fogyasztó esetén a lakossági fogyasztókra érvényes árakat kell
figyelembe kell venni az elszámolás során, mely éves 1320 kWh fogyasztásig
12,27 Ft/kWh + áfa, míg e feletti fogyasztás esetén 13,15 Ft/kWh + áfa egységárat
jelent. (Az egységárak függenek attól, hogy a felhasználási hely melyik elosztó
működési területén van, így a példától egységárak is szerepelhetnek a számlán.)
Törvényben előírt továbbszámlázott tételek:
2. A nem lakossági fogyasztók a VET 147. §-ban meghatározott pénzeszközöket
is fizetnek, melyek adóalapot nem képeznek:
a) a külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergiaiparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön
jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás
támogatása, melynek mértéke 0,08 Ft/kWh
b) a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatás, melynek mértéke 1,45
Ft/kWh
Energiatermék jövedéki adó:
3. Nem lakossági felhasználó által fizetendő összeg, melynek mértéke 0,3105
Ft/kWh, és amely általános forgalmi adó alapot is képez.
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Rendszerhasználati díj vonatkozásában:
Rendszerhasználati díjakat a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a 440/2021.
számú MEKH határozat alapján az elosztó Üzletszabályzatában foglaltak szerint
kell megfizetni. A forgalmi alapú díjtételek összevontan is szerepelhetnek a
számlán.
Az alábbiakban a profilos egésznapos vételezés rendszerhasználati díjait soroljuk fel
példaként, melyben a 440/2021. számú MEKH határozatban szereplő egységárak
találhatóak meg:
4. Hatásos energia forgalmi alapú díja két elemből tevődik össze, melynek
összegzett egységára 16,387 Ft/kWh+áfa
5. Elosztói alapdíj a közcélú hálózatra csatlakozás csatlakozási pontjainak száma
szorozva 1446 Ft/db/év+áfa összeggel
6. Elosztói teljesítménydíj a kiserőmű beépített teljesítményétől függően kerülhet
felszámításra egyes esetekben. Jelenleg a díj mértéke 0 Ft/kW+áfa. E díj
felszámítása több feltételtől függ, ezért jelen tájékoztató mellékletében külön
részletezzük azt a vonatkozó jogszabály alapján.
Az elszámoló számlában a kereskedő és az elosztó részére fizetendő tételek is
megjelennek, ha a megbízásos jogviszony a Felhasználó és a Szolgáltató között
az elszámoláskor fennáll. Külön kötött hálózathasználati szerződés esetén a
Felhasználó külön számol el az elosztó engedélyessel.
II. Az elszámolási időszakban a Felhasználó által fogyasztott mennyiségen felül a közcélú
hálózatba betáplált villamos energiamennyiség elszámolása (betáplálási többlet esete):
Felhasználó által számlázandó:
Villamos-energia vonatkozásában:
Az elszámolási időszakban a Felhasználó által fogyasztott mennyiségen felül a
közcélú hálózatba betáplált villamos energiamennyiséget a villamosenergia-vásárlási
szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni.
Amennyiben az elszámolási időszakban a villamos energia ára változik, akkor az
átlagos árat az egyes egységárak alkalmazása időtartamának súlyozásával kell
kiszámítani. A súlyozott számítással egyenértékű, ha az árváltozással érintett
időszakok betáplált mennyisége és egységára időszakonként önálló sorokban kerül a
számlán feltüntetésre.
Felhasználó, mint betápláló által fizetendő díj az elosztó részére:
Rendszerhasználati díj vonatkozásában:
Jelen tájékoztató kiadásakor hatályos szabályozások szerint a Felhasználónak az
elosztó részére a betáplált hatásos energia után forgalmi alapú rendszerhasználati
díjat nem kell fizetni, azonban a forgalom-független alap és teljesítménydíj, valamint a
meddőenergia díja fizetendő. (Teljesítménydíjat és meddőenergia díját nem minden
csatlakozás esetén kell fizetni.) A teljesítménydíj felszámítása sok feltételtől függ,
ezért jelen tájékoztató mellékletében külön részletezzük azt a vonatkozó jogszabály
alapján.
A feltüntetett egységárak jelen tájékoztató kiadásakor hatályos árakat tartalmazzák, melyek azonban
változhatnak jogszabály, vagy az üzletszabályzat változása miatt.
Betáplálási többlet elszámolása
A háztartási méretű kiserőműből a közcélú villamos hálózatba történő betáplálás önálló
termékértékesítésnek minősül, emiatt a hálózatra betáplált többlet villamos energia mennyisége után
fizetendő összegről (amennyiben igényt tart rá) a felhasználó, mint a háztartási méretű kiserőmű
üzemeltetője a vonatkozó jogszabályok alapján köteles az ÁFA törvénynek megfelelő számlát kiállítani
a vele szerződéses jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató felé. A
magánszemélyekre vonatkozó kivételekről, speciális szabályokról a következő fejezetben található
tájékoztatás.
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A számla kiállításának alapja a kereskedő vagy egyetemes szolgáltató által az elszámolási időszakot
követően a háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználónak küldött teljesítési értesítő, mely
tartalmazza az elszámolási időszakban a közcélú villamos hálózatra betáplált villamos energia
mennyiségét (kWh) és az elszámoló árat (Ft/kWh).
Speciális elszámolási szabályok magánszemélyek betáplálási többlete esetén
Magánszemély lakossági fogyasztó esetén lehetőség van arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése
esetén a háztartási méretű kiserőmű betáplálási többletének ellenértéke számla nélkül, nyilatkozat
alapján kerüljön kifizetésre.
Önmagában a többlet energia előállítása és hálózatba betáplálásának lehetősége nem jelenti azt,
hogy a háztartási méretű kiserőmű csak általános forgalmi adó (Áfa) alanyként üzemeltethető. A
magánszemély lakossági fogyasztó felelőssége, hogy eldöntse:
1. a háztartási méretű kiserőmű eleve olyan módon lett megépítve, hogy a várhatóan
megtermelt villamos energia mennyisége meghaladja saját szükségleteit - ebben az
esetben, mivel az Áfa tv. 6.§ (1) bekezdése alapján a rendszeresség és üzletszerűség
vélelmezhető, a magánszemély köteles bejelentkezni az adóhatóságnál, Áfa alannyá
válik, a szerződés alapján köteles az értékesítésről az MVM Next Energiakereskedelmi
Zrt. részére számlát kiállítani,
VAGY
2. a háztartási méretű kiserőmű saját, háztartási szükségleteinek fedezése szolgál, esetileg nem rendszeresen - keletkező többlet energiát táplálja be a közcélú hálózatba, és az
átadásra az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel megállapodott.
Az 1. pont megvalósulása esetén: az ügyfélnek adószámmal kell rendelkeznie, vagy azt kérnie kell a
NAV-tól és a betáplálásról számlát állít ki a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére (adószámos
magánszemélyként, egyéni vállalkozóként).
A 2. pont megvalósulása esetén: az ügylet elszámolására a szolgáltató elszámolási bizonylata
számviteli bizonylatként szolgál, a kitöltött nyilatkozatok beküldésével történik meg a kifizetés.
Az elszámolás alapja a szolgáltató által az éves leolvasást követően készített - és az ügyfélnek
kiküldött - 12 havi elszámolás betáplálási többlet igazolásáról szóló bizonylata szolgál, mely az éves
elszámoló számla utolsó oldalán található, ha az elszámolás betáplálási többletet mutat. (Az
elszámolási időszak rövidebb is lehet új szerződés kötésekor, vagy a szerződés megszűnésekor.)
Az aktuális nyilatkozat és kifizetési kérelem honlapunkon itt található meg:
https://www.mvmnext.hu/aram/hmke
Kérjük, hogy kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat telefonon, vagy e-mailben a speciálisan
ezen ügyekre fenntartott h_tarifa.hmke@mvm.hu címre küldje megkeresését. (Ezen e-mail címen más
jellegű ügyekkel kapcsolatban nem történik ügyintézés.)
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Melléklet:

Tájékoztató az elosztói teljesítménydíjról
Jelen tájékoztató a hatályba lépése napján hatályos alábbi két rendelet alapján készült:


10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak,
csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól



440/2021. MEKH határozat a 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos
energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által
külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapításáról

A 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és
külön díjak alkalmazási szabályairól szóló rendelet rendelkezései
2. § 13. pont:
13. saját célú felhasználási arány (a továbbiakban: SCFA):
a) az adott elszámolási időszakban (de legfeljebb 12 hónap alatt) a háztartási méretű
kiserőmű által megtermelt villamosenergia-mennyiség és az adott évben a háztartási
méretű kiserőmű által a közcélú hálózatba betáplált villamosenergia-mennyiség
különbségének és
b) az adott elszámolási időszakban (de legfeljebb 12 hónap alatt) a háztartási méretű
kiserőmű által megtermelt villamosenergia-mennyiségnek
az aránya, két tizedesjegyre kerekítve;
15. § Az elosztói teljesítménydíj éves díj, amelyet 12 egyenlő részletben, havonta kell megfizetni.
16. § (1) A profil elszámolású felhasználónak minősülő rendszerhasználó akkor köteles elosztói
teljesítménydíjat fizetni, ha olyan háztartási méretű kiserőművet üzemeltet, amelyre vonatkozóan
a) az üzembe helyezési szándékról szóló, a Vhr. 5. § (3) bekezdése szerinti
igénybejelentés illetékes elosztóhoz történő benyújtása, vagy
b) a névleges teljesítmény megnövelése
2017. március 31. utáni időpontban történik.
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti elosztói teljesítménydíjat fizetni abban az esetben, ha az (1)
bekezdés szerinti háztartási méretű kiserőmű úgy került kialakításra, hogy megfelelő műszaki
berendezés megakadályozza a hálózatba történő visszatáplálást, és erről az üzemeltető a
hálózathasználati szerződéshez kapcsolódóan nyilatkozott.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elosztói teljesítménydíjat a (4) bekezdés szerint meghatározott
teljesítménydíj-fizetés alapjába beszámítandó teljesítmény nagysága és az (5) bekezdés szerint
meghatározott korrekciós tényező szorzataként kW-ban kiszámított, egy tizedesjegyre kerekített
teljesítményérték alapján kell megfizetni.
(4) A (3) bekezdés szerinti, teljesítménydíj-fizetés alapjába beszámítandó teljesítmény nagysága
a) a 4 kW-nál nem nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében
0 kW,
b) a 4 kW-nál nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében a 4
kW feletti rész.
(5) A (3) bekezdés szerinti korrekciós tényezőt az (1-SCFA) értéken kell számításba venni, figyelembe
véve a (10) és (11) bekezdésben foglaltakat is.
(6) Az (1) bekezdés szerinti elosztói teljesítménydíj esetében az elszámolási időszak egy év. Az első
év kezdete a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezésének napja, az elszámolási időszak vége
az éves leolvasás időpontja.
(7) A (6) bekezdés alkalmazása tekintetében a háztartási méretű kiserőmű üzembehelyezésének
napja
a) új háztartási méretű kiserőmű üzembehelyezése esetén az ehhez kapcsolódóan az
elosztó által felszerelt fogyasztásmérő berendezés felszerelésének a napja,
b) a névleges teljesítmény megnövelését célzó átalakítás esetén a hálózathasználati
szerződés módosítása hatálybalépésének napja.
(8) Ha a rendszerhasználó személyében változás következik be vagy a háztartási méretű kiserőmű
műszaki jellemzőiben a jóváhagyott csatlakozási dokumentációhoz képest változás történik, akkor a
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változás napját - a hálózathasználati szerződés módosítása hatálybalépésének napját - megelőző
napon az elszámolási időszak lezárul, és a változás napjával új elszámolási időszak kezdődik.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben, illetve az elosztói teljesítménydíj egyéb változása esetén az
elszámolást időarányos megosztás alapján kell végrehajtani.
(10) Ha a (6) és (7) bekezdés szerinti elszámolási időszak első napján a termelés mennyiségének
hiteles mérése nem biztosított, a korrekciós tényezőt 1-es értéken kell figyelembe venni.
(11) Ha az elszámolási időszak első napján a termelés mennyiségének hiteles mérése biztosított, a
korrekciós tényezőt a havi elszámolások (havi részszámlák kiállítása) során 0,6 értéken kell
figyelembe venni.
(12) A (11) bekezdés szerinti esetben utólagos elszámolásnak van helye az elszámolási időszakot
követően.
(13) Az utólagos elszámolás kiindulópontját az elszámolási időszak mérései szerinti SCFA alapján
meghatározott korrekciós tényező képezi. A felek
a) az ezen korrekciós tényezővel kiszámított éves teljesítménydíj-fizetési kötelezettség
és
b) a havi teljesítménydíj-fizetések
különbségének megfelelően számolnak el egymással az elosztó által kiállított soron következő havi
számla keretében.
A 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos
energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló
440/2021. MEKH határozat rendelkezései (az egységárak nettó értékek, melyre a 27 % ÁFA
felszámításra kerül)
Kivonat a határozatből (a vonatkozó egységárak sora kiemelve):
B. melléklet a 440/2021. MEKH határozathoz
Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
1.
Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert
vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: 2,787 Ft/kWh

2.

Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból
vételező rendszerhasználó esetében alkalmazandó elosztási díjelemek:
Elosztói
Elosztói
Elosztói
Elosztói
meddő
alapdíj
teljesítménydíj forgalmi díj
energia díj
Megnevezés
Ft/csatlakozási
Ft/kW/év
Ft/kWh
Ft/kVArh
pont/év

d) Közép/Kisfeszültségű csatlakozás
da) profilos (KÖF/KIF I.)

5 016

8,97

4,21

13,60

4,21

e) Kisfeszültségű csatlakozás
ea) profilos (KIF I.)
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