
Bennfentes információk publikálása a közzétételi honlapon  

A publikációs jogosultságok kiadását követően a bejelentkezett felhasználók két új menüpontot 

láthatnak a főmenüben:  

- az „Új hír”, amelyre kattintva új információt tudnak közzétenni,  

- valamint a „Saját hírek”, amelyre kattintva az összes, cégük által publikált hírt megtekinthetik és 

szerkeszthetik. 

 

 

Új hír 

Az új hír menüpontra kattintva megnyílik a hírfelviteli űrlap, mely végig vezet a hír publikálásának 

folyamatán.  Az űrlap első oldalán a közzétett hír típusa kerül kiválasztásra, ami meghatározza a 

közzététel folyamán kitöltendő adatok körét. A hír típusa lehet villamos energia, földgáz és egyéb. 

 

A hír típusa kiválasztása után a közzétételhez tartozó adatokat adjuk meg magyar nyelven. A hír adatai 

két nyelven kerülnek rögzítésre. A bal oldali mezőkben a regisztrációnál megadott hivatalos nyelvnek 

megfelelően magyarul, a jobb oldali mezőkben a hivatalosnak meg nem jelölt nyelven, angolul, 

kerülnek rögzítésre az adatok.  

A hír publikációja folyamán a választási listák, dátum és számadatok automatikusan másolódnak a 

hivatalos nyelv mezőiből a nem hivatalos nyelv mezőibe.  



A szabadon beírható szöveges mezők tartalmát a hír feltöltőjének kell a nyelvek között fordítania. 

A villamos energiát választva az alábbi képen látható adatok közül választhatunk. 

 

 

 

 

 

 



Az adatszolgáltatás körébe tartozó bennfentes információk esetében a típus kiválasztását követően 

az alábbi információkat kell kötelezően megadni.  

Esemény státusza:  

1. Aktív 

2. Hibás  

3. Inaktív 

Kiesés típusa: 

1. Tervezett 

2. Nem tervezett 

Esemény típusa: 

1. Termelés kiesése 

2. Hálózati kiesés 

3. Fogyasztás kiesése 

4. Egyéb kiesés 

Intervallum kezdő és záró, valamint esemény kezdő és záró időpontja: 

Az „Esemény kezdő időpontja” mező a releváns esemény várható (ha jövőbeli) vagy tényleges (ha 

elmúlt) kezdési időpontját és dátumát írja le. Az „Esemény záró időpontja” mező azt a becsült (ha 

jövőbeli) vagy tényleges (ha elmúlt) időpontot és dátumot írja le, amikor a releváns esemény lezárul. 

Ez a két mező együtt lehetővé teszi az esemény időkeretének, valamint annak a nagykereskedelmi 

energiaárakra gyakorolt lehetséges hatásainak ismertetését. Percre pontosan meg kell adni az 

esemény kezdő és záró időpontját, ha az esemény bizonytalansága miatt ilyen pontos meghatározás 

nem lehetséges a közzététel időpontjában, akkor a legközelebbi órához lehet kerekíteni. Olyan 

eseményeknél, ahol a bizonytalanság időközben megváltozik, a piaci szereplő köteles frissíteni a 

korábbi közzétételt. Amennyiben az eredetileg tervezetthez képest egy órát meghaladóan változik akár 

a kezdő- akár a záró időpont, azt frissített közzétételben kell megjelenítenie a piaci szereplőnek.  

Abban az esetben, ha az esemény állandó jellegű, és az „Esemény záró időpontja” nem tölthető ki, 

akkor az eseményt a 3. sématípus – „Egyéb piaci információk” használatával kell közzétenni. Ebben a 

sémában az „Esemény záró időpontja” mező kitöltése nem kötelező. 

Ha a rendelkezésre álló/nem elérhető kapacitás időben ingadozik, az időintervallumra és a 

rendelkezésre álló/nem elérhető kapacitásra vonatkozó információkat a (20) Intervallum kezdő 

időpontja és a (21) Intervallum záró időpontja adatmezőkben kell közzétenni. Az „Intervallum záró 

időpontja” mező azt a becsült (ha jövőbeli) vagy tényleges (ha elmúlt) időpontot és dátumot írja le, 

amikor az esemény releváns intervalluma lezárul. Ez a mező az „Intervallum kezdő időpontja” 

mezővel együtt adja meg az esemény intervallumának időkeretét. Amennyiben a rendelkezésre 

álló/nem elérhető kapacitás állandó, nem változik, úgy az „Intervallum kezdő időpontja” mező értéke 

megegyezik az „Esemény kezdő időpontja” mező értékével, valamint az „Intervallum záró időpontja” 

mező értéke megegyezik az „Esemény záró időpontja” mező értékével. 

 

 

Mértékegység: 



1. MW 

A kieső kapacitáshoz, a rendelkezésre álló kapacitáshoz és a beépített kapacitáshoz csak számadatok 

írhatók. 

Ha az esemény típusánál a termelés kiesését választottuk, akkor még meg kell adni a tűzelőanyagot 

is. 

Tüzelőanyag:  

1. biomassza 

2.  barnaszén/lignit 

3. szénből lepárolt gáz 

4.  földgáz 

5. kőszén 

6. olaj 

7. palaolaj 

8. tőzeg 

9. geotermikus 

10. szivattyús vízerőmű 

11. átfolyó vizes típusú 

12. duzzasztó típusú 

13. tengeri árapályos 

14. nukleáris 

15. egyéb megújuló 

16. nap  

17. szemét  

18. offshore szél  

19. onshore szél  

20. egyéb 

Egyensúlyozási régió: 10YHU-MAVIR----U 

A kiesés oka, az érintett létesítmény/egység és a közzététel címe mezőket a felhasználónak 

manuálisan kell kitöltenie az adatlap jobb oldalán is. 

A földgázt választva az alábbi képen látható adatok közül választhatunk. 



 

Esemény státusza: 

1. Aktív 

2. Hibás 

3. Inaktív 

Esemény iránya: 

1. Entry 

2. Exit 

Kiesés típusa: 

1. Tervezett 



2. Nem tervezett 

Esemény típusa: 

1. Offshore vezeték kiesése 

2. Hálózati kiesés 

3. Tároló kiesése 

4. Betárolás kiesése 

5. Kitárolás kiesése 

6. Földgázkeverő, vagy szagosító állomás kiesése 

7. Újragázosító állomás kiesése 

8. Kompresszorállomás kiesése 

9. Termelés kiesése 

10. Szerződött importmennyiség csökkentése 

11. Fogyasztás kiesése 

12. Egyéb kiesés 

Esemény iránya 

Ez a mező határozza meg, hogy a kimaradás a megadott Egyensúlytartási zónához viszonyítva a 

belépési vagy kilépési irányban történik-e meg. Például, ha az elérhetetlenség a megadott 

Egyensúlytartási zónába belépő gáz szállítását érinti, akkor az „Entry” választandó. Ha az 

elérhetetlenség a megadott Egyensúlytartási zónából kilépő gáz szállítását érinti, akkor az „Exit” érték 

választandó. Az irány a gázfogyasztásra, tárolásra, szállításra vagy termelésre vonatkozhat. Az „Entry” 

csak a termelésre, míg az „Exit” csak a fogyasztásra vonatkozik. Tárolás és átvitel esetén a mező 

kitölthető az „Entry” vagy az „Exit” mezővel, vagy üresen is hagyható, ha például a tárolóból való 

kivonás és a tárolóba való betöltés egyaránt felmerül. 

Esemény kezdő és záró időpontja: 

Percre pontosan meg kell adni az esemény kezdő és záró időpontját, ha az esemény bizonytalansága 

miatt ilyen pontos meghatározás nem lehetséges, akkor a legközelebbi órához lehet kerekíteni.  

Olyan eseményeknél, ahol a bizonytalanság időközben megváltozik, a piaci szereplő köteles frissíteni a 

korábbi közzétételt. Amennyiben az eredetileg tervezetthez képest egy órát meghaladóan változik akár 

a kezdő- akár a záró időpont, azt frissített közzétételben kell megjelenítenie a piaci szereplőnek. 

Mértékegység: 

1. KWh/d 

2. GWh/d 

3. GWh 

4. TWh 

5. mcm/d 

A kieső kapacitáshoz, a rendelkezésre álló kapacitáshoz és a technikai kapacitáshoz csak számadatok 

írhatók. 

Egyensúlytartási zóna: 39YSINBP000000NE vagy 21Z000000000139O 

A kiesés oka, az érintett létesítmény/egység és a közzététel címe mezőket a felhasználónak 

manuálisan kell kitöltenie az adatlap jobb oldalán is. 

 



 

Az egyebet választva az alábbi képen látható adatok közül választhatunk. 

 

 

Esemény státusza: 

1. Aktív 

2. Hibás 

3. Inaktív 

A megjegyzés, kiegészítő információ és a közzététel címe mezőket a felhasználónak manuálisan kell 

kitöltenie az adatlap jobb oldalán is. 

 

Publikáció véglegesítése: 

A jelölőnégyzet pipálása után a tovább gombra kattintva, hír közzétételre kerül. 

 

 

 



 

Saját hírek  

Egy saját hírt megnyitva a Felhasználónak a jobb felső sarokban található ikonokra kattintva lehetősége 

van:  

• a hír szerkesztésére 

• a hír törlésére 

A hír közzétevőjének, illetve a közzétevő cég tagjainak lehetőségük van a hír szerkesztésére. A 

szerkesztés a közzétételi portálon nem jelenti az eredeti hír módosulását. Szerkesztéskor az eredeti hír 

adataival kitöltött adatlap jelenik meg. A módosított hír publikációja egy új hírközzétételt jelent. Az új 

hírről elérhetők a korábbi hírek az „Előzmények” feliratra történő kattintáskor.  

A hír szerkesztése a hír címsorának jobb oldalán található szerkesztés ikonon kattintva 

kezdeményezhető.   

A hír törölhető a törlés gombra kattintva. Törlés esetén a hírek listájában jelzésre kerül, hogy egy hír 

törölve lett, de a hír tartalma már nem lesz látható, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal automatikus értesítést kap a törlésről.  

 

 

  

 

 


