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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Költségtérítési Szabályzat a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére 

vonatkozó 2015/1222 számú Bizottsági Rendelet (2015. július 24.) 7. bekezdésében felsorolt 

feladatokhoz kapcsolódó költségtérítés költség alapú költségtérítési módszertanát 

tartalmazza. 

A HUPX a honlapján közzéteszi a Költségtérítési Szabályzatot. 

1.2. A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA ÉS HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK NAPJA 

A jelen Költségtérítési Szabályzat kötelező érvényű a HUPX-ra.  

A jelen Költségtérítési Szabályzat a HUPX Piaci Szabályzat 1.1.4.7. pontjában foglaltaknak 

megfelelően lép hatályba. 

1.3. DEFINÍCIÓK 

A jelen Költségtérítési Szabályzatban használt definíciók jelentései a HUPX Piaci 

Szabályzatban vannak meghatározva.   
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2. A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELVEI ÉS MÓDSZERTANA A HUPX PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSI FELADATAIRA 

VONATKOZÓAN 

A kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 2015/1222 számú 

Bizottsági Rendelet (2015. július 24.) 7. bekezdésében felsorolt feladatokhoz kapcsolódó 

költségtérítés tekintetében – a rendelet 5. bekezdésével is összhangban – a HUPX a 

következő költség alapú költségtérítési módszertant alkalmazza: 

Legkésőbb minden egyes naptári év kezdetén a HUPX köteles előzetesen meghatározni 

 a becsült költségelemeket és ezek aggregált összegét, 

 az elérhető technikai információkat 

és összeállítani az éves üzleti tervét ezen feltevések alapján. 

Az üzleti terv piac-összekapcsolással összefüggő következő tételeit kell (előjelhelyesen) 

tartalmaznia a költségalapra vonatkozó kalkulációnak:  

 indokolt költségek, úgy mint 

 működési költségek, 

 tőkeköltségek, amelyek nem kerültek közvetlenül visszatérítésre a HUPX 

részére, 

 azon tőkeberuházások értékcsökkenése, amelyek nem kerültek közvetlenül 

visszatérítésre a HUPX részére, 

 a magyar és európai uniós szabályozásból eredő kötelezettségek 

teljesítésének indokolt költségei (minden olyan további költség nélkül, amely a 

kötelezettségek megszegéséből származik, HUPX-nek felróható okokból), 

 minden egyéb bevétel vagy nem visszatérítendő forrás, amit jelen költségtérítés 

útján finanszírozott erőforrások felhasználásával szerez a HUPX. 

 

A HUPX a fenti értékek felhasználásával állítja össze a piac-integrációra vonatkozó éves 

költségtérítés tervét. A HUPX a piac-integrációval kapcsolatosan becsült költségeit – 

költségtérítési eljárás keretében – havi ütemezésben, utólagosan számlázza ki az Átviteli 

Rendszerirányító részére. 

Amennyiben a HUPX az év során a tervezett és tény adatok (bevételek/költségek) jelentős 

mértékű eltérését tapasztalja, úgy annak tényéről a Felügyeleti Hatóságot azonnali hatállyal 

tájékoztatni köteles. Az üzleti év pénzügyi zárása során a tervezett és a tényleges adatok 

(költségek, bevételek) összehasonlításra kerülnek, és a tervezett, valamint a tényleges értékek 

között megállapított különbséget a HUPX a tárgyidőszakra vonatkozó korrekciós számlák 

Átviteli Rendszerirányító részére történő kiállításával korrigálja. 

A HUPX a tárgyidőszak megkezdése előtt tájékoztatja a Felügyeleti Hatóságot az éves 

költségtérítés alapját képező pontos számítási módszertanról. Amennyiben a Felügyeleti 

Hatóság részéről a kalkuláció áttekintése során észrevétel merül fel, akkor a HUPX a 

Felügyeleti Hatóság iránymutatásával összehangban haladéktalanul köteles módosítani azt. 

Amennyiben az előzetesen becsült értékek jelentősen eltérnek a tényleges adatoktól, akkor a 

HUPX-nek jogában áll ennek megfelelően módosítani a vonatkozó költségtérítést a Felügyeleti 

Hatóság tájékoztatását és jóváhagyását követően. 


