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I.

Villamos energia továbbadás műszaki megvalósítása

A VET 39/A. § (1) és a Vhr 13§(1) előírásának megfelelően, társaságunk, mint a magánvezeték
üzemeltetője a:
- a magánvezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi előírások és a vonatkozó más
jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan, a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és
a szabványokban rögzített minőségi és üzembiztonsági elvárásoknak megfelelő módon, a
műszaki követelmények figyelembevételével üzemeltetette, és tartotta fenn.
- az ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítási munkákat a villamos energia rendszerre, a
kiadott kezelési és karbantartási utasításai alapján végezte, a szabályzat által előírt időpontokban
és módon.
A villamos energia rendszer üzemeltetéséről, a villamos-műkezelő (elektrikus) - folyamatosan
a napi események bejegyzésével, - üzemviteli naplót vezetett.
A naplóba bejegyzésre kerültek a fent megjegyzettek, minden fogyasztót érintő üzemszünetek,
hálózati kiesések, üzemzavarok, valamint a fogyasztókkal kapcsolatos kiértesítések, levelezések.
A 2018.év során a villamos energia rendszeren nagyobb üzemzavart okozó hiba nem történt.
Zivatar, vihar, villámcsapások esetében a földzárlat védelem által kikapcsolt leágazások a
szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően, időben visszakapcsolásra kerültek.
Minden fogyasztó, és a hálózati engedélyes, az üzemviteli napló rá vonatkozó adatait, az ÉDÜ
és az I-II-III.sz. transzformátorállomás vezénylő helyiségében megtekinthette. Másolat kérésére
nem került sor.
Az üzemviteli naplóból olyan jelentések, amelyek üzemzavarokkal, bejelentésekkel
kapcsolatosak, ezen kiértékeléshez mellékletként csatolásra kerültek. (1. sz. melléklet)
II.

Elkülönített nyilvántartás, és a Vhr 13/A§
bemutatása

által előírt átlagárak és árképzés

Társaságunk, a Vhr. 13/A. § (6) bekezdésének megfelelően a szolgáltatási és a továbbadási
tevékenységéről elkülönített nyilvántartást vezetett. (799120 főkönyvi számon)
1) a továbbadott villamosenergia-mennyiség átlagára nem haladta meg a 2018 évre
vonatkozóan, a beszerzett villamos energia átlagárát. (21,46 Ft/kWh átlagár)
2) a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés alapján a villamosenergiarendszer használatáért fizetett rendszerhasználati díjakat társaságunk haszonszerzés nélkül
számlázta tovább az ellátott vételezőkre. Ez az érték 2,34-2,36 Ft/kWh között változott. A
változás oka az, hogy az egyéb járulékos állandó költségeken túl a 120 kV-os vételezésre
vonatkozó RDH díjak (rendszerhasználati díj) egységára a fogyasztástól függően valamennyit
változtak, mivel a . a tervezett éves egységár két tétele, az elosztói alapdíj és az elosztói
teljesítménydíjra vetített egységár a fogyasztástól függ. Az „Pénzeszközök” tarifaadatok, az
jövedéki adó 0,3105 Ft/kWh+szénipari szerkezet átalakítás támogatás 0,050 Ft/kWh +
Kedvezményezett villamos energia ellátás támogatása 0,090 Ft/kWh, Kapcsolt termelés
szerkezeti átalakítás 0,81 Ft/kWh,) változatlanul került átszámlázásra.
3) a villamos energia továbbadási tevékenység során a Vhr. 13. § (5)-nek megfelelően, a
„Villamos energiaipari Szolgáltatás díj”-at, költségalapú díj ellenében nyújtotta, amelynek

egységára, a valós költségeket figyelembe véve, a tervezett értéke 18,09 volt, 18,08 Ft/kWhegységárra alakult.
A díj alapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezték, MEKH által közzétett,
rendszerhasználati díjra vonatkozó módszertani útmutató alapján, az alábbiak szerint:
-

villamos energiahálózat üzemeltetésének, karbantartásának költsége (Anyag- és
anyagjellegű költségek, Személyi jellegű költségek)
Egyéb ráfordítások (a tevékenységgel összefüggő, befizetett adók, illetékek)
Biztosítási díjak (a tevékenységgel összefüggő)
Értékcsökkenés
Transzformátor és hálózati veszteségek,
Transzformátorállomások segédüzeme, fűtése
Felosztott igazgatási költségek
A módszertani útmutatóban szereplő alábbi tételek nincsenek beépítve az egységár
értékének megállapításába
Tartalék:
Tőkeköltség:

A „Villamos energiaipari Szolgáltatás díj”-ból a fenti, tervezett tételek megvalósításra
kerültek. A tervezett érték 18,09 Ft/kWh egységár volt., a tényadatok alapján az egységár 18,08
Ft/kWh-ra alakult. A „Villamos energiaipari Szolgáltatás díj” tehát fedezte a költségeket, és
0,36%-os többlet értéke (430 eFt.), amit társaságunk számviteli nyereségként számolt el, ami a
MEKH ajánlott 5%-os értékén belül van .
A 2019-es évre társaságunk által felszámolható „Villamos energiaipari Szolgáltatás díj”-at
nem változtatta (lásd: a kiküldött körlevélben megjelenő értékeket).
Számviteli nyereség a 430 eFt-tos többlet, ami 0,36%.
A kiértékeléshez a vételezők részére, számlához csatolt levélben is megadtuk a hozzáférés
elérhetőségét. (A 2018. év kiértékelése, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Mecsekérc Zrt
honlapján – „villamos energia ipari szolgáltatás 2018. éves kiértékelése” - címen megtalálható
2021.01.31-ig.)
Megjegyezés:
Társaságunk a „Villamos energiaipari Szolgáltatás díj” számításának részletes adatait, nem adja
ki, mivel a VET -ben és Vhr.-ben foglalt elvek szerinti ár képzése a továbbadó joga és
kötelezettsége. Ennek megállapítása során saját felelősségi körében jár el. A felek között a díj
költségösszetétele vagy mértéke tekintetében felmerülő viták, panasz esetén csak polgári peres
eljárás esetén a bíróság részére kerülhetnek kiadásra.
Így a 2,3,4,5 sz. melléklet a honlapon nem található.
Mellékletek:
1 sz. melléklet: üzemviteli naplójelentések
2,3,4,5,6 sz. melléklet: 13/A.§ (6) szerinti számviteli kimutatások, számítások (csak a bíróság
részére)

