
2015. június

A háztartási méretű kiserőműre (HMKE) vonatkozó szabályok

I. A HMKE fogalma

A  villam os energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), va lam in t az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) 
Korm. rendelet (VET Vhr.) 2008-tó l vezette be a HMKE fogalmát.

A  fenti jogszabá lyoknak m egfele lően (figyelem be véve a MEKH által jóváhagyo tt E losztói Szabályzatban fog la ltakat is) 
HM KE-nek minősül az a villam osenerg ia-term elő berendezés, am elyre az a lábbiak (egyidejű leg) je llem zők:

• csatlakozási te ljesítm énye nem haladja meg az 50 kVA-t,
• közcélú kisfeszültségű hálózathoz, illetve kisfeszültségű m agán- vagy összekötő vezeték hálózatra 

csatlakozik1 ,
• erőm űvi névleges te ljesítőképessége nem haladja meg a fe lhasználó rendelkezésre álló csatlakozási 

te ljesítm ényének m értékét2.

II. A HMKE és a közcélú hálózat

A  HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott terü leten m űködési engedéllyel rendelkező elosztói 
engedélyes hozzájárulásával lehetséges.

Tekintette l arra, hogy a HMKE csatlakoztatása közvetlenül a fe lhasználó belső hálózatára történik, így a HMKE által 
te rm elt v illam os energia első lépésben (részben vagy te ljesen) a saját fogyasztói berendezéseken kerül felhasználásra.

Ha az aktuális fe lhasználó i igény nagyobb, m int a HMKE által aktuálisan term elt v illam os energia mennyisége, a 
felhasználó i igény teljes kie légítéséhez még pótlólagosan szükséges villam os energia a közcélú hálózatból kerül a 
felhasználó i hálózatra.

Ha az aktuális term elés m eghaladja az aktuális felhasználó i igényt, akkor az ez utóbbin felüli „több le t” term elés a közcélú 
hálózatba kerül.

A  m éréssel és elszám olással kapcsolatos kérdéseket a IV. pont tartalm azza.

III. Előzetes nyilatkozatok

A  fe lhasználónak -  elsősorban a későbbi helyes elszám olás kialakítása érdekében -  m ár a csatlakozás kapcsán 
nyilatkoznia kell, hogy

a) a HMKE által te rm elt v illam os energia kizárólag a fe lhasználó saját v illam osenerg ia-igényének kielégítésére 
kerül fe lhasználásra (azaz hálózati betáplálás nem történik), vagy

b) a HMKE által term elt v illam os energ iának a felhasználó által el nem fogyasztott része a hálózatba 
betáplálásra és szabályszerű kereskedelm i e lszám olásra kerül.

1 Lásd még az Elosztói szabályzat 6/B mellékletét.
Am ennyiben egy középfeszültségű csatlakozási ponttal rendelkező felhasználó HM KE-t akar te lepíteni a saját belső 
kisfeszültségű hálózatára, akkor az Elosztói szabályzat 6 /A  m elléklete (K iserőm űvek elosztó hálózati csatlakozásának 
m űszaki feltéte lei) szerint kell eljárni.

2 Am ennyiben a HM KE-ként te lepítendő villam osenergia-term elő berendezés névleges te ljesítőképessége m eghaladja 
az igénybejelentés időpontjában rendelkezésre álló csatlakozási teljesítm ényt, akkor a Vhr. 5. § (2) bekezdése 
értelm ében a fe lhasználó csatlakozási szerződését -  a v illam os energia hálózati csatlakozási díjak m eghatározásának 
szem pontjairó l, a díjak elemeiről, m értékéről és alkalm azásuk szabályairó l szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendeletnek 
(csatlakozási rendeletnek) m egfelelően -  m ódosítani szükséges.
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Az a) pont szerinti nyilatkozat (Term elői nyilatkozat) szövegét az Elosztói Szabályzat 3. m elléklete az a lábbiak szerint 
tarta lm azza:

„Tudom ásul veszem , hogy am ennyiben a közcélú elosztó hálózatba villam os energiát kívánok betáplálni, és a 
nevezett egyetem es szolgáltatóval, vagy kereskedővel a HMKE üzem be helyezése után szaldó elszám olásra 
vonatkozó m egállapodással nem rendelkezem  a hálózatba összesen betáplált és véte lezett v illam os energiára 
vonatkozó szaldó mennyiség tekin tetében az Elosztói Engedélyesek általi e llenérték fejében történő átvételre nem 
tartha tok igényt.”

Az esetenkénti (a nyilatkozattó l eltérő) betáplálás m űszaki szem pontból általában nem okoz gondot, s a je lenlegi 
gyakorlat szerint az elosztók eljárást sem indítanak ilyen esetben.

Am ennyiben rendszeresen előfordul betáplálás és a felhasználó szám laképes, akkor célszerű fonto lóra venni a 
csatlakozási szerződés m ódosítását (a b) pont szerinti nyilatkozat m egtételét, adott esetben a csatlakozási pont 
áta lakítását, stb.).

IV. A HMKE-vel termelt villamos energia mérése és elszámolása

A  HMKE megléte (telepítése) esetén a v illam osenergia-forgalom  m érése speciá lis elektronikus fo g y a s z tá s m é rő v e l 
( „a d -v e s z  m é rő ” ) valósul meg, amelyből -  negyedórás bontásban -  irányonként kiolvasható az e lszám olási időszak (év 
vagy hónap) szerint összegezve a vé te leze tt, illetve a hálózatba b e tá p lá lt v il la m o s  e n e rg ia  m ennyisége. (A  mérőmű 
azoknál a három fázisú csatlakozással rendelkező fe lhasználóknál is biztosítja a helyes mérést, am elyeknél egyfázisú 
term elő i betáplálás van.)

A  közcé lú  h á ló z a tb ó l v é te le ze tt és a h á ló za tba  b e tá p lá lt -  a fogyasztásm érő által rögzített -  energ iam ennyiségeknek 
az adott elszám olási időszakra történő összegzését követően a két összegzett m ennyiségből képzett sza ldó , valam int 
az aktuális egységárak (je lenleg a v illam os energia egyetem es szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM 
rendelet és a v illam os energia rendszerhasználati díjakról és alkalm azásuk szabályairó l szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH 
rendelet) figye lem bevéte lével végzik el a szolgá ltatók az e lszám olást.

A  szaldóképzés csak a fo rg a lo m a rá n y o s  (kW h alapú) díjak után fizetendő összegeket érinti, a nem forgalom arányos 
(éves) díjak ettől függetlenül kerü lnek elszám olásra.

A  h á ló za tb ó l v é te le ze tt és a h á ló za tba  v is s z a tá p lá lt e n e rg ia  e g ym á sh o z  v is z o n y íto tt n a gysá ga  alapján az  
elszám olási időszakra vonatkozóan az alábbi szám lázási esetek á llhatnak elő:

1. A  vé te lezések összegzett m ennyisége m e g h a la d ja  a közcélú hálózatba betáplált m ennyiségek összegét.
Ebben az esetben a kettő különbözete alapján kell m egfizetni a forga lom arányos díjakat.

2. A  vé te lezések összegzett m ennyisége m eg eg yez ik  a közcélú hálózatba betáplált m ennyiségek összegével.
Ebben a speciá lis esetben a szaldóképzés eredm énye nulla, így csak a nem forga lom arányos díjak kerülnek 
elszám olásra.

3. A  vé te lezések összegzett m ennyisége k is e b b  a közcélú hálózatba betáplált m ennyiségek összegénél.

Ebben az esetben a villam osenergia-kereskedő/egyetem es szolgá ltató részéről első lépésben csak a nem 
forgalom arányos díjak kerü lnek e lszám olásra.

Ha a III. a) pont szerinti nyilatkozat vá lasztása m ellett esetleg betáplálási többle t alakulna ki. annak elszám olása 
ugyanolyan, m intha a betáplálás meg sem történ t volna, azaz a fe lhasználó ebben az esetben nem kap 
pénzbeni ellenértéket a (nyilatkozatától eltérően) betáplált energiáért.

A  III. b) pont szerinti esetben a szaldóképzés eredm énye alapján m eghatározott b e tá p lá lá s i tö b b le trő l és 
ennek átvételi áráról (a v illam os energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján) a felhasználó értesítést kap. A  többlet 
energ iáért az adott csatlakozási ponton értékesítő villam osenerg ia-kereskedő vagy egyetem es szolgáltató -  
szám la ellenében -  a HMKE által a v illam os energ iáért egyébként (fe lhasználóként) fizetendő átlagos villam os 
energia term ékárnak m egfele lő árat köte les fizetni.

Ez utóbbi villam os energia te rm ékár term észetesen nem tarta lm azza a rendszerhasználati díjakat és az adott 
esetben fizetendő egyéb forga lom arányos díjakat (pl. a nem lakossági fogyasztók esetében elszám olt külön 
pénzeszközöket) sem. Ö sszességében tehát az összegzett betáplá lásnak az összegzett véte lezést m eghaladó
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részére a lacsonyabb árat kap a HMKE üzem eltető je, m int am ekkorát a fe lhasználónak kellene fizetn ie az 1. 
pont szerinti esetben (a különbséget alapvetően a rendszerhasználati díjak je lentik).

A fentekben le írtaka t az a lábbi pé lda szem lélte ti (a 2015. ja n u á ri á llapotnak m egfele lően):

A z  ELM Ű Nyrt. egyetem es szolgá ltató álta l e llá to tt -  HM KE-t üzem elte tő -  felhasználó adott e lszám olási 
időszaki (a pé ldában éves) fogyasztása 4000 kWh, a H M K E á lta l m egterm elt villam os energia 4500 kW h, az 
összegzett véte lezési/be táplá lási m ennyiségek szaldója tehát 500 kW h betáplálás. A z  ELM Ű 2015. ja n u á r 1- 
tő l ha tá lyos átlagos egyetem es szolgá ltatási átlagára 4000 kW h éves fogyasztás esetén 15,13 Ft/kW h3 („A 1 ” 
árszabás).
A betáplá lásért kapott összeg (az előbb em lítette l m egegyező, ÁFA né lkü li árra l szám olva): 500 kW h x  15,13 
Ft/kW h = 7 563 Ft. (Ha az üzem elte tő  az Á FA -körbe tartozik, a 27%  ÁFA -va l együtt 9 606 Ft.)
A saját m egterm elt villam os energ iáva l fedezett fogyasztás révén elért „ m egtakarítás” (ÁFA-val együtt 
szám olva): 4000 x  [(15 ,13 +13,48) x  1,27] = 145 339 Ft, azaz itt figye lem be ke ll venni a je len tős  költségelem et 
képvise lő „ e lkerü lt” forga lom arányos rendszerhasználati d íjm értéket (13,48 Ft/kW h + ÁFA) is.

A z  egységnyi m egterm elt villam os energ iára ju tó  m egtakarítás tehát a saját fogyasztásnak m egfe le lő  
m ennyiségre 36,33 Ft/kW h (ÁFA-val együtt), m íg a saját fogyasztáson fe lü li részre csupán 15,13 Ft/kW h (ÁFA 
nélkül), ille tve 19,21 Ft/kW h (ÁFA-val együtt).

A  fe lhasználónak m inden esetben (tehát a „végső” szaldó irányától és m értékétől függetlenül) és te ljes összegben meg 
kell fizetn ie az elosztói a lapdíjat (és -  ha a fe lhasználó a KIF III. nem profilos elosztási díjkategóriába tartoz ik  -  az 
elosztói te ljesítm énydíja t is).

Am ennyiben egy HM KE-s fogyasztónál m inden hónapban nagyobb a véte lezési m ennyiségek összege a betáplálási 
m ennyiségek összegénél, akkor a fogyasztó szám ára indifferens, hogy havi vagy éves elszám olásban van, míg 
ellenkező esetben a fogyasztó kedvezőbb helyzetbe kerül az éves elszám olással.

V. Szigetüzemi működés

Saját szigetüzem i e llátásnak azt nevezzük, am ikor a hálózati feszültség kiesését követően pillanatm űködéssel (legfeljebb 
200 m sec) a HMKE és a saját fogyasztója lekapcsolódnak a közcélú hálózatról, majd a HMKE átáll szigetüzem i 
karakterisztikára, azaz kizárólag ő táp lá lja a saját fogyasztóját. A  saját szigetüzem i ellátás (átállás, visszaállás) fe lté te le it 
m indig az elosztói engedélyes szabja meg a közcélú hálózat tu la jdonsága it figye lem be véve.

A  HMKE akkor és csak akkor m űködhet szigetüzem ben, ha m egfelel az E losztói szabályzatban ezzel kapcsolatban 
m egszabott m űszaki feltéte leknek, s ezt az elosztó is m egfele lően dokum entálja.

Szigetüzem re nem alkalm as az a HMKE, am ely nem képes üzemelni akkor, ha a közcélú hálózaton (üzem zavar vagy 
tervszerű kikapcsolás) m egszakad az energiaszolgáltatás. Az ilyen kialakítású rendszerek egyszerűbbek és 
költségtakarékosabbak, ebből adódóan a legelterjedtebbek.

VI. A HMKE-vel kapcsolatos legfontosabb (jog)szabályok

R ö v id íté se k :

a) VET - a v illam os energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
b) V h r. - a villam os energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
c) C sa tla ko zá s i re n d e le t -  a v illam os energia hálózati csatlakozási d íjak m eghatározásának szem pontjairó l, a 

díjak elemeiről, m értékéről és a lkalm azásuk szabályairó l szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet
d) RHD re n d e le t - a villam os energia rendszerhasználati díjakról és alkalm azásuk szabályairó l szóló 4/2013. (X. 

16.) MEKH rendelet
e) E lo sz tó i sza b á lyza t - Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttm űködési szabályai 8. sz. m ódosítás 

(2013.. decem ber 10.)

3 Lásd a Hivatal honlapján ta lá lható szám olótáblá t az egyetem es szolgáltatásra vonatkozóan: 
h ttp://w ww.m ekh.hu/gcpdocs/51/Szam olo artab lazat A1 arszabashoz.xlsx
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F o n to s a b b  ( jo g )sza b á ly i m e g fo g a lm a zá so k , ren de lkezé sek

a) VET

„3 . § (15) Erőmű névleges teljesítőképesség: a beépített v illam osenerg ia-term elő egységek generátorkapcson, tervezési 
körü lm ények között m ért névleges aktív (wattos) te ljesítm énye inek összege.”

„3 . § 24. Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, m elynek csatlakozási 
te ljesítm énye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kV A -t.”

„3 . § 44. Magánvezeték: közcélúnak, term elői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem  minősülő, a csatlakozási 
pont után elhe lyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy áta lakító- és kapcsoló berendezés, am ely az átvite li vagy elosztó 
hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a véte lező ellátására szo lgá l.”

„3 . § 49. Ö sszekötő berendezés: több fe lhasználó által használt ingatlan belső vezetékhá lózatának nem az elosztó 
tu la jdonában álló, a csatlakozási pont után lévő m éretlen szakasza.”

„7 . § (1) Saját üzleti kockázatára - a (2) bekezdésben fog la lt eltéréssel - bárki lé tesíthet új term elő kapacitást a je len 
törvényben és a külön jogszabályokban m eghatározottak szerin t.”

„7 . § (2) A  villam osenerg ia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos m űködése érdekében, va lam in t a m űszakilag 
korlátozott lehetőségekre való tekin tette l - a háztartási méretű k iserőm űvek és a v illam osm űhöz nem csatlakozó 
kiserőm űvek kivételével - szélerőművek, illetve szélerőm ű parkok létesítése a szélerőm ű kapacitás létesítésére irányuló 
pályázati kiírás feltételeiről, a pá lyázat m inim ális tarta lm i követelm ényeiről, va lam in t a pályázati eljárás szabályairó l szóló 
m iniszteri rendeletben m eghatározott fe lté te lek szerint m eghirdetett pályázat alapján lehetséges.”

„13 . § (2) A  háztartási méretű k iserőm űvek üzem eltetői által term elt v illam os energ iát az adott csatlakozási ponton 
értékesítő villam osenergia-kereskedő külön jogszabá ly szerint köteles átvenn i.”

„35 . § (4) Az elosztó a csatlakozási és há lózathasználati szerződés m egkötése során - a háztartási méretű kiserőmű 
hálózathoz való csatlakozásának gyorsított b iztosítása érdekében - a közcélú v illam os hálózatra csatlakozás pénzügyi 
és m űszaki fe lté te leiről szóló jogszabályban m eghatározott te ljesítm ényhatárig a Vhr. felhasználókra vonatkozó előírásai 
szerint já r  e l.”

„35 . § (5) Háztartási méretű kiserőmű felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra lé tesíthető.”

„41 . § (3) Az elosztó hálózati engedélyes köteles a külön jogszabá ly és az elosztói szabályzat alapján a háztartási 
méretű kiserőm űvek m éréséről gondoskodni.”

b) V hr.

„4 . § A  háztartási méretű kiserőm ű üzem eltető je által term elt v illam os energ iát az üzem eltető kérésére az adott 
csatlakozási ponton értékesítő villam osenerg ia-kereskedő vagy egyetem es szolgáltató köteles átvenni.”

„5 . § (1) A  háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási te ljesítm énye alatt a kVA m értékegységben kifejezett 
erőm űvi te ljesítőképességet kell érten i.”

„5 . § (2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű k iserőm űvet létesíteni, illetve üzem eltetn i a fe lhasználóként 
ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló te ljesítm ény határáig a csatlakozási szerződés m ódosítása nélkül, a 
rendelkezésre álló te ljesítm ényt m eghaladó, de legfeljebb a VET 3. § 24. pontjában m eghatározott te ljesítm ényig a 
csatlakozási szerződés megfelelő m ódosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, 
továbbá az elosztói szabályzatban, es az elosztó üzletszabályzatában m eghatározott részletes szabályok szerint lehet.”

„5 . § (3) A  fe lhasználó a háztartási kiserőmű üzem be helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű 
a lapvető m űszaki adatait tarta lm azó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tá jékoztatja  a vele jogviszonyban álló 
e losztó t.”

„5 . § (4) A  fe lhasználó a háztartási méretű kiserőmű létesítésére, illetve üzem eltetésére vonatkozó igénybejelentésében 
köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e v illam os energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villam os 
energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villam os energ iát term elni. A  hálózati csatlakozás műszaki 
je llem ző it ezen nyilatkozat figye lem bevéte lével kell k ia lakítan i.”

„5 . § (5) Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba v illam os energ iát betáplál, akkor a 
háztartási méretű kiserőmű üzem eltető jével, m int fe lhasználóval jogviszonyban álló v illam osenergia-kereskedő, illetve
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egyetem es szolgáltató elszám olási időszakonként a hálózatba összesen betáplá lt és véte lezett v illam os energia 
vonatkozásában a fe lek m egállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó e lszám olást a lka lm az.”

„5 . § (6) Am ennyiben az elszám olási időszak során véte lezett és betáplált v illam osenerg ia-m ennyiségek szaldója 
a lapján az elosztó hálózatba történő villam os energia betáplálás áll fenn, a betáplált v illam osenergia -te ljesítm ényt a 
háztartási méretű kiserőmű üzem eltető jével jogviszonyban álló v illam osenerg ia-kereskedő által a részére - m int 
fe lhasználó részére - a villam osenerg ia-vásárlási szerződés alapján értékesíte tt v illam os energia átlagos term ékárán kell 
e lszám oln i.”

„5 . § (7) A  fogyasztásm érő berendezés költségeinek vise lésére 3 x 16 A  te ljesítm ény határig a felhasználókra, a felett 
az erőm űvekre vonatkozó szabályok a lka lm azandók.”

„5 . § (8) A  háztartási k iserőm űvek csatlakoztatásával és üzem eltetésével kapcsolatos további szabályokat az ellátási 
szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a v illam os energia értékesítés elszám olásával kapcsolatos 
további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tarta lm azzák.”

c) C sa tlako zás i re n d e le t

„9 . § (1) A  háztartási méretű kiserőm űvekre a VET 35. § (4) bekezdése szerint vonatkozó te ljesítm ényhatár 3x63 Amper.
(2) Háztartási méretű kiserőmű csatlakozása esetén a véte lezésre és a betáplálásra igényelt te ljesítm ény közül a 
nagyobbik alapulvételével, de m inden esetben a fe lhasználókra vonatkozó, a 12-15. §-ban fog la lt szabályok szerint kell a 
csatlakozási díjat megfizetni, am ely te ljesítm ény véte lezésre és betáplá lásra is igénybe vehető.
(3) A  véte lezésre rendelkezésre álló te ljesítm énynél nem nagyobb betáplálási te ljesítm ényigény esetén nem kell 
csatlakozási díjat fize tn i.”

d) RHD re n d e le t

„9 . § (2) Kétirányú mérés esetében az e lszám olás a lapját képező v illam osenerg iam ennyiségeket az adott mérési ponton 
a kereskedelm i szabályzatban rögzíte tt elszám olási mérési in tervallum okban irányonként kell m egállapítani, és a 
forga lom arányos - kW h-ra ve títe tt - rendszerhasználati d íjakat elszám olási időszakonként a háztartási méretű 
k iserőm űvek esetében a mérési in tervallum okban mért, irányonként e lkülönített és összegzett m ennyiségek különbsége 
alapján, m inden más esetben az irányonként e lkülönített és összegzett v illam osenerg ia-m ennyiségek alapján, 
irányonként kell m egfizetn i.”

e) E lo s z tó i sza b á lyza t

- 6 /A  m e llé k le t (K iserőm űvek elosztó hálózati csatlakozásának m űszaki fe ltéte lei)

„A  hálózati csatlakozási ponton az elosztói engedélyes kezelésében lévő leválasztó kapcsolót kell beépíteni, am elyet úgy 
kell elhelyezni, hogy az elosztói engedélyes szem élyzete szám ára m indenkor hozzáférhető legyen.
A  csatlakozási lehetőséget alapvetően a hálózati v isszahatások szem pontjából kell megítélni, am it befolyásol a 
hálózatnak a csatlakozási pontot je llem ző rövidzárlati te ljesítm énye, a kiserőmű névleges teljesítm énye, fajtá ja és 
üzem m ódja.”
A  kiserőm űvek hálózatra csatlakozó része alapvetően három fázisú legyen. K iserőm űvek 5 kVA-ig (naperőm űvek 5 kW - 
ig) egyfázisúan is csatlakoztathatók a kisfeszültségű hálózatra.”

- 6/B  m e llé k le t (Háztartási méretű kiserőm űvek elosztó hálózati csatlakozásának m űszaki fe lté te le i)

Csatlakozási feltételek
„A  HMKE fe lhasználó i- illetve összekötő berendezésen, vagy m agánvezetéken keresztül csatlakozhat a közcélú 
hálózatra. A  csatlakozás tekin tetében a HMKE névleges, illetve beépített te ljesítm énye alatt inverteres csatlakozás 
esetén az inverter névleges teljesítm ényét, forgógépes csatlakozás esetén a generátor névleges te ljesítm ényét értjük.”
„A  HMKE te lepítő jének az adott e losztóhálózat tu la jdonságait, illetve ez alapján a hálózati engedélyes által tám asztott 
m űszaki fe lté te leket figye lem be kell venn ie .”
„HM KE - ezen szabályzat hatályba lépését követően -  elsődlegesen inverteren keresztül csatlakoztatható fe lhasználó i
illetve összekötő be rendezésen, vagy m agánvezetéken keresztül a közcélú hálózatra. K iserőm űvi 5 KVA-es névleges 

te ljesítm ény fe le tt előnyös, ha az inverter alkalm as helyi feszültségszabályozásra cos • kapacitív=0,8, cos • induktív =0,8 

fázisto lás között. 5 kVA-nál nagyobb névleges teljesítm ényű, nem inverteren keresztül csatlakozó berendezésnél 
szükség esetén gondoskodni kell a HMKE zárlati áram ának korlá tozásáró l.”

„Egyfázisú term előegység általában 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 5 kVA fe le tt csak 3 fázisú 
csatlakoztatás a megengedett. Am ennyiben a fe lhasználó egyfázisú ellátással rendelkezik, és a hálózathasználati
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szerződésben szereplő kism egszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek össz 
névleges te ljesítm énye legfeljebb 5 kVA lehet.”
„A  2,5 és 5 kVA névleges te ljesítm ényű te rm előegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztói engedélyes az 
üzletszabályzatában rögzítettek szerint, az elosztóhálózati param éterek figyelem bevételével, az igénybejelentésre adott 
m űszaki -  gazdasági tá jékoztatóban írt fe lté te lekkel engedé lyezheti.”

Rákapcsolási feltételek
„Háztartási méretű kiserőm űvet az elosztói engedélyes csatlakoztatásra vonatkozó jóváhagyása után lehet a hálózattal 
párhuzam osan kapcsolni. A  m egterm elt v illam os energ iát csak a m egfele lő m érőberendezés fe lszerelését követően lehet 
a kereskedő részére értékesíteni. A  HMKE hálózatra csatlakoztatásánál, a m inim ális követelmény, hogy a rákapcsolás 
tartós hálózati feszültség esetén fázissorrend-helyesen, illetve egyfázisú csatlakozás esetén az előírt fázisra történjen. 
Egyedi elbírálás alapján a te ljesítm ény függvényében az elosztói engedélyes m egkövetelheti a külön engedé lyeztetést.” 
„A  HMKE fe lhasználó i- illetve összekötő berendezésen, vagy m agánvezetéken keresztül csatlakozhat a közcélú 
há lózatra .”
„A  beépített berendezések csatlakozása fixen történjen, bontható csatlakozás (pl. dugaszoló aljzaton keresztül) nem 
engedé lyezett!”

Közcélú hálózatra tápláló inverterek alkalmazhatósága
„Az elosztói engedélyes hálózatára csatlakozó m inden elem nek meg kell fe le ln ie az egyes villam ossági term ékek 
biztonsági követelm ényeiről és az azoknak való m egfele lőség értékeléséről 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletben 
fog la ltaknak.”
„Tekin tette l arra, hogy a HM KE-t csatlakozását biztosító eszközök a fenti rendelet hatálya alá tartozó villam ossági 
term ékek, ezért azoknak ki kell e légíten iük a rendeletben fog lalt biztonsági és forga lom ba hozatali követe lm ényeket.”
„Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalm azásához a berendezésnek meg kell fe le ln ie a következő 
szabványoknak:

•  MSZ-EN 62109-1

•  MSZ-EN 61727

•  MSZ-EN 61000-6
•  IEC 62116

(Az MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak.)+
„Ha a m inősítés nem a fenti nem zetközi szabványok szerint történt, a m inősítést k iadónak vagy más m inősítő intézetnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy az adott m inősítés a kiváltani kívánt szabvánnyal legalább azonos m űszaki fe lté te lt tám aszt.” 
„Az inverterek a lkalm azhatóságához az elosztó engedélyesek hozzájárulásának m egszerzése szükséges. A  berendezés 
m egfe le lőségét igazoló dokum entum okat bárm ely e losztóhoz be lehet nyújtani a honlapján leírt eljárás szerint. A 
m egkeresett elosztói engedélyes az alkalm azhatóságról a többi elosztói engedélyest értesíti. Ha a berendezés 
alkalm azásához bárm elyelosztó i engedélyes a hozzájárulását megadta, a berendezést a jóváhagyással rendelkező 
berendezések - az elosztói engedé lyesek honlapján helyezett - listájára fel kell veze tn i.”

Dokumentáció
„Az elosztói engedélyes részére az engedélyeztetéshez benyújtandó csatlakozási dokum entáció elvárt tartalma:

•  csatlakozási dokum entáció kitöltött előlapja (1. melléklet),

•  a te lepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,

•  az elszám olási m érőrendszer és a m érőhely k ia lakításának leírása,

•  va lam in t egyvonalas kapcsolási rajza,

•  védelm i beállítási értékek táb lázata (2. melléklet),

•  térképszelvényen je lö lt te lepítési hely, elhelyezési rajz,

•  tu la jdoni lap, tu la jdonosi hozzájárulás (am ennyiben a beruházó

•  nem azonos a tula jdonossal),
•  egyvonalas v illam os sém a a tula jdoni határ és tu la jdonosok
•  m egjelölésével,

•  term elői nyilatkozat (3. melléklet).
A  csatlakozási dokum entáció t az adott te lepítésre vonatkozóan kell kidolgozni, és a HMKE csatlakoztatásának 
engedélyeztetéshez az elosztói engedélyeshez vélem ényezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyú jtan i.”

A csatlakozás engedélyezésének és kialakításának folyamata
Új fe lhasználási hely létesítése esetén:

„Az alábbi eljárási leírás szerint a HMKE csatlakoztatását kezdem ényezheti a felhasználó és/vagy annak írásos 
m eghatalm azása alapján eljáró a beruházás m egvalósítása során eljáró kérelmező, ügyintéző (tulajdonos, beruházó,
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tervező stb.).
„A  csatlakozási szándék beje lentéséhez m ellékelni kell a „V illam osenerg ia-rendszerhasználó i igénybeje lentés” 
betétlap já t a HMKE hálózatra csatlakoztatásához.”
„A  csatlakozás műszaki, gazdasági fe lté te leiről az elosztói engedélyesnek aján latot kell adnia. A  tá jékoztató tarta lm azza 
a szükséges benyújtandó dokum entum ok fe lsorolását is.”
„A  rendszerhasználó az elosztói engedélyes tá jékoztató jában a szerződéskötés fe lté te leként m eghatározottak 
te ljesítése, va lam in t az általa m egküldött dokum entum ok, csatlakozási dokum entáció elosztói engedélyes általi 
jóváhagyatása után a hálózati csatlakozási szerződésre vonatkozó aján lat (szerződéstervezet) elkészítését 
kezdem ényezheti az elosztói engedé lyesnél.”
M eglévő fe lhasználási hely esetén:
„A  Vhr. 5.§ (2) bekezdése alapján a fe lhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló te ljesítm ény 
határáig a csatlakozási szerződés m ódosítása nélkül csatlakozhat term elő berendezés (HM KE) a közcélú há lózatra.”
„A  HMKE te lepítése kapcsán m egváltozó tartalm ú felhasználó i berendezés közcélú hálózati szem pontú kezelésére a 
csatlakozási szerződésben fog la ltak kiegészítése céljából a HKME lé tesítését és üzem eltetését szabályozó üzem eltetési 
m egállapodás m egkötésére van szükség.”
„A  fe lhasználó HM KE-t csak hatályos hálózathasználati szerződés m ellékletét képező üzem eltetési m egállapodás 
birtokában csatlakoztathatja a fe lhasználó i berendezésre, illetve a közcélú hálózat fe lhasználóként rendelkezésre álló 
csatlakozási pontjá ra.”
„HM KE berendezés felhasználó (új, vagy meglévő) általi te lepítése és üzem eltetése, vagy m eglévő HMKE üzem eltetési 
fe lté te le inek változása esetén az üzem eltetési megállapodás, vagy a csatlakozási szerződés m ódosítása céljából új 
fe lhasználó i igénybejelentést kell tenni. M indkét esetben a HMKE üzem be helyezésének a feltéte le a hatályos 
üzem eltetési m egállapodás m egléte.”
„A  HMKE csatlakozása m iatt szükséges közcélú hálózat fe jlesztés -  a fe lhasználóként rendelkezésre álló te ljesítm ény 
határáig - az elosztói engedélyes feladata az érvényben lévő vonatkozó jogszabá lyok a lap ján .”
„Am ennyiben meglévő kisfeszültségű hálózat a HMKE üzem eltetésével kiegészített fe lhasználó i igénynek -  műszaki 
param éterei tekin tetében -  nem felel meg, úgy az elosztói engedélyes a HMKE csatlakoztatási igényre adott válaszában 
köteles konkrétan leírni az okot, a szükséges m űszaki fe jlesztés tartalm át, illetve a fejlesztés kivite lezéséhez szükséges 
várható időtartam ot.”
„Az üzem eltetési m egállapodás hatálybalépése és a HMKE te ljes berendezésének készre je len tése után a felek 
há lózathasználati szerződést kötnek, vagy a m ár m eglévő hálózathasználati szerződést m ódosítják.”
„Ha a HM KE-t üzem eltetn i kívánó meglévő, vagy új fe lhasználó elszám olási időszakonként a hálózatba betáplált és 
véte lezett v illam os energiát -  erre vonatkozó kérelm e alapján -  szaldó elszám olással a vele jogviszonyban álló 
v illam osenergia-kereskedővel, illetve egyetem es szolgáltatóval el akarja számolni, akkor a fe lek az erre vonatkozó 
érvényes szerződést az üzem eltetési m egállapodás m egkötését m egelőzően köte lesek megkötni. Az érintett egyetem es 
szolgáltató, vagy kereskedő szem élyét e m elléklet szerinti „D okum entáció” részét képező „Term elői nyilatkozatában a 
fe lhasználó előzetesen meg kell nevezze.”
„Az üzem be helyezési e ljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és az elosztói engedélyes 
üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell le fo lyta tn i.”
„Az üzem be helyezési eljárásról az e losztó i engedélyest értesíteni kell, aki az üzem be helyezési eljáráson jogosu lt részt 
venn i.”
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