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Kiserőmű csatlakoztatására vonatkozó előírások 

Általános előírás 

− Ha a csatlakozó kiserőművek mérete 100 kVA teljesítmény alatt van, telemechanika 
rendszerbe illesztett távműködtethető eszköz beépítését nem kérjük. 

− 450 kVA beépített teljesítmény felett, az erőmű csatlakozását normálállapotban biztosí-
tó középfeszültségű vonal alállomási indítómezőjében teljesítményirány mérés kiépítése 
szükséges, amennyiben az indítómező az igénybejelentéskor még nem rendelkezik ilyen 
kiépítettséggel.    

132 kV-os elosztóhálózati elemre csatlakozó kiserőmű  
A csatlakozási pont és tulajdoni határ egyedi vizsgálat alapján a legkisebb költség elvének fi-
gyelembevételével kerül kijelölése.  A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati 
beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és 
üzemeltetésbe kerülnek.  
Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet nem 
igénylő S<5 MVA kiserőmű  
(I. csatlakozási mód) 
Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó, elosztói segédüzemet nem igénylő 5 MVA alatti 
kiserőmű esetén a csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban megha-
tározott leágazó oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó 
oszlopra kerülő távműködtetésű oszlopkapcsoló erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, 
üzemviteli célú kikapcsolás eszköze a távműködtetésű oszlopkapcsoló. A csatlakozás kialakítá-
sához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás 
során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A ki-
alakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum 
tartalmazza. 

Figyelem: Ebben az esetben a távműködte-
tésű oszlopkapcsolóval történő leválasztás 
esetén nem lesz segédüzemi ellátás sem. 
Ezt a csatlakozási módot választva az alábbi 
nyilatkozat megtétele szükséges: 

„ A kivitelező és az üzemeltető tudomásul 
veszi, hogy a távműködtetésű oszlopkapcso-
ló üzemzavari, üzemviteli vagy karbantartási 
célú kikapcsolása esetén a kikapcsolás idejé-
re fogyasztói célú villamosenergia-
szolgáltatás sem lesz. A kikapcsolás alatt 
bekövetkező minden káresemény az üze-
meltetőt terheli, a saját rendszerének visz-
szakapcsolási költségeivel együtt” 

 

 

 

 

 

Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő 
S<5 MVA kiserőmű, a termelő berendezés középfeszültségű oldalára ható irányítás-
technikai megoldással (II/A. csatlakozási mód) 

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult.  

Jelmagyarázat: 
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V hálózatvédelem 
 

TK

TS
(2)

TERMELÕCsatlakozási pont

M

(1) VAGY (2)

22 kV

V

TMOK

(2)

TR

TB

(1)

(1)

ELOSZTÓ

TK

Kiserõmû

TM

Tulajdoni határ



 
 

2 
 

Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA alatti kis-
erőmű esetén a csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban meghatá-
rozott leágazó oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó osz-
lopra kerülő oszlopkapcsoló erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú ki-
kapcsolás eszköze az erőmű tulajdonában lévő középfeszültségű kapcsoló berendezésben elhe-
lyezett távműködtethető kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítás-
technikai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítás-
technikai vezérlőegység segédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló beren-
dezésből kell biztosítani. Az erőmű csatlakozását biztosító termelői kábelt megszakítós mezőből 
kell indítani. A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű 
beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba 
és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási 
feltételeit külön dokumentum tartalmazza. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 
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Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő 
S<5 MVA kiserőmű, a termelő berendezés kisfeszültségű oldalára ható irányítástech-
nikai megoldással (II/B. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA alatti kis-
erőmű esetén a csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban meghatá-
rozott leágazó oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó osz-
lopra kerülő oszlopkapcsoló erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú ki-
kapcsolás eszköze az erőmű tulajdonában lévő kisfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelye-
zett távműködtethető kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechni-
kai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai 
vezérlőegység segédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből 
kell biztosítani. A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erő-
mű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulaj-
donba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvaló-
sítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza. 
  

 

 

 

  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 
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Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal 
rendelkező elosztói segédüzemet nem igénylő S<5 MVA erőműpark  
(III. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó 5 MVA alatti erőműpark esetén a 
csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban meghatározott leágazó 
oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó oszlopon elhelye-
zett távműködtetésű oszlopkapcsoló erőműpark oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzem-
viteli célú kikapcsolás eszköze a távműködtetésű oszlopkapcsoló. A csatlakozás kialakításához 
szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházókat terhelik1, a beavatkozás során 
létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítan-
dó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmaz-
za.  

Figyelem: Ebben az esetben a 
távműködtetésű oszlopkapcsolóval 
történő leválasztás a teljes erőmű-
parkot érinti, leválasztás esetén 
nem lesz segédüzemi ellátás sem. 
Ezt a csatlakozási módot választva 
az alábbi nyilatkozat megtétele 
szükséges: 

„ A kivitelező és az üzemeltető tu-
domásul veszi, hogy a távműködte-
tésű oszlopkapcsoló üzemzavari, 
üzemviteli vagy karbantartási célú 
kikapcsolása esetén a kikapcsolás 
mindegyik kiserőművet egyszerre 
kapcsolja le a hálózatról. A kikap-
csolás idejére fogyasztói célú villa-
mosenergia-ellátás sem lesz. A ki-
kapcsolás alatt bekövetkező minden 
káresemény az üzemeltetőt terheli, 
a saját rendszerének visszakapcso-
lási költségeivel együtt” 

 
 

 

 

 

 
 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult.  

Jelmagyarázat: 

TMOK távműködtetésű  
oszlopkapcsoló 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós 
mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

ELOSZTÓ

TB

(1) VAGY (2)

TK

TERMELÕ

TM

Csatlakozási pont

Tulajdoni határ

TK

TMOK

TM

(1)

22 kV

TSTK

(2)
TS

Kiserõmû

TR

(1)

(2)

(1)

(2)

TSTBTK

V

TS

M

TR

M

Kiserõmû

TK

(1) VAGY (2)

(2) (1)

V



 
 

5 
 

Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal 
rendelkező elosztói segédüzemet igénylő erőművekből álló S<5 MVA erőműpark, a 
termelő berendezések középfeszültségű oldalaira ható irányítástechnikai megoldás-
sal (IV/A. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó 5 MVA alatti erőműpark esetén a 
csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban meghatározott leágazó 
oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó oszlopon elhelye-
zett oszlopkapcsoló erőműpark oldali kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő középfeszültségű 
kapcsoló berendezésben elhelye-
zett távműködtethető kapcsoló-
készülék. A távműködtethető 
kapcsolókészülék irányítástechni-
kai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ 
Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe 
kerül. Az irányítástechnikai ve-
zérlőegység segédüzemi tápellá-
tását az erőmű tulajdonában lévő 
kapcsoló berendezésből kell biz-
tosítani. A csatlakozás kialakítá-
sához szükséges elosztóhálózati 
beavatkozások az erőmű beruhá-
zókat terhelik1, a beavatkozás 
során létesített berendezések 
OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és 
üzemeltetésbe kerülnek. A kiala-
kítandó irányítástechnika részle-
tes műszaki megvalósítási fel-
tételeit külön dokumentum tar-
talmazza. 

 

 

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult.  
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Középfeszültségű szabadvezeték hálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal 
rendelkező elosztói segédüzemet igénylő erőművekből álló S<5 MVA erőműpark, a 
termelő berendezések kisfeszültségű oldalaira ható irányítástechnikai megoldással  
(IV/B. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű szabadvezetékre csatlakozó 5 MVA alatti erőműpark esetén a 
csatlakozási pont a közcélú szabadvezeték, előzetes tájékoztatóban meghatározott leágazó 
oszlopán kerül kialakításra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a leágazó oszlopon elhelye-
zett oszlopkapcsoló erőműpark oldali kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő kisfeszültségű kap-
csoló berendezésben elhelyezett 
távműködtethető kapcsolókészü-
lék. A távműködtethető kapcso-
lókészülék irányítástechnikai ve-
zérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. 
tulajdonba és üzemeltetésbe ke-
rül. Az irányítástechnikai vezér-
lőegység segédüzemi tápellátását 
az erőmű tulajdonában lévő kap-
csoló berendezésből kell biztosí-
tani. A csatlakozás kialakításához 
szükséges elosztóhálózati be-
avatkozások az erőmű beruházó-
kat terhelik1, a beavatkozás so-
rán létesített berendezések OPUS 
TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üze-
meltetésbe kerülnek. A kialakí-
tandó irányítástechnika részletes 
műszaki megvalósítási feltételeit 
külön dokumentum tartalmazza. 

  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult.  
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet nem igénylő S<5 
MVA kiserőmű  (V. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet nem igénylő 5 MVA alatti 
kiserőmű esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott helyen kialakí-
tott közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakításra. A csatlako-
zási pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés erőművi leágazó 
cellájának erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze a 
kábelköri kapcsoló berendezés erőművi leágazó cellájában elhelyezett kábelköri távműködteté-
sű kapcsoló (TMKK). A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az 
erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. 
tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki 
megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza.  

Figyelem: Ebben az esetben a kábelköri 
távműködtetésű kapcsolóval történő levá-
lasztás esetén nem lesz segédüzemi ellátás 
sem. Ezt a csatlakozási módot választva az 
alábbi nyilatkozat megtétele  szükséges: 

„ A kivitelező és az üzemeltető tudomásul 
veszi, hogy a kábelköri távműködtetésű 
kapcsoló üzemzavari, üzemviteli vagy kar-
bantartási célú kikapcsolása esetén a kikap-
csolás idejére fogyasztói célú villamos-
energia-ellátás sem lesz. A kikapcsolás alatt 
bekövetkező minden káresemény az üze-
meltetőt terheli, a saját rendszerének visz-
szakapcsolási költségeivel együtt” 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TMKK kábelköri távműködtetésű kapcsoló 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TERMELÕ

(1) VAGY (2)

TR

TS

TB

(1)

Kiserõmû

22 kV vagy 11 kV

TMKK

(1)
TKTMTS

Csatlakozási pont

M V

(2)

TS

ELOSZTÓTulajdoni határ

TK

(2)
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő S<5 MVA 
kiserőmű, a termelő berendezés középfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai 
megoldással (VI/A. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA alatti kis-
erőmű esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott helyen kialakított 
közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakításra. A csatlakozási 
pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés erőművi leágazó 
cellájának erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az 
erőmű tulajdonában lévő középfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtet-
hető kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége 
OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység se-
gédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. Az 
erőmű csatlakozását biztosító termelői kábelt megszakítós mezőből kell indítani. A csatlakozás 
kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a be-
avatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül-
nek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön doku-
mentum tartalmazza.  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

   

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TMB távműködtethető biztosítós 

terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TS TKTM

TS

ELOSZTÓ

TR

V

Segédüzem

(1)

Csatlakozási pont

(2)

(1)

TERMELÕ

M

TS

22 kV vagy 11 kV

(2)

Kiserõmû

TB

Tulajdoni határ

TK TK

Irányítástechnika

(1) VAGY (2)

TS
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő S<5 MVA 
kiserőmű, a termelő berendezés kisfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai meg-
oldással (VI/B. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA alatti kis-
erőmű esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott helyen kialakított 
közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakításra. A csatlakozási 
pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés erőművi leágazó 
cellájának erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az 
erőmű tulajdonában lévő kisfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető 
kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége 
OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység se-
gédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. A 
csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhe-
lik1, a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemelte-
tésbe kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit 
külön dokumentum tartalmazza.  
  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós 

mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

M

(2)

Tulajdoni határ

Irányítástechnika

Csatlakozási pont

TK

(1) VAGY (2)

TS

ELOSZTÓ

(2)

Segédüzem

TMBTS

TR

22 kV vagy 11 kV

TK
(1)

TERMELÕ

TS

Kiserõmû

(1)

V

TKTM

TS
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal rendelkező 
elosztói segédüzemet nem igénylő S<5 MVA erőműpark  (VII. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet nem igénylő 5 
MVA alatti erőműpark esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott 
helyen kialakított közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakítás-
ra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés 
erőművi leágazó cellájának erőmű oldali kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú ki-
kapcsolás eszköze a kábelköri kapcsoló berendezés erőművi leágazó cellájában elhelyezett 
kábelköri távműködtetésű kapcsoló (TMKK). A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhá-
lózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesített berendezé-
sek OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika 
részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza.  

Figyelem: Ebben az esetben a ká-
belköri távműködtetésű kapcsolóval 
történő leválasztás a teljes erőmű-
parkot érinti, leválasztás esetén 
nem lesz segédüzemi ellátás sem. 
Ezt a csatlakozási módot választva 
az alábbi nyilatkozat megtétele 
szükséges: 

„ A kivitelező és az üzemeltető tu-
domásul veszi, hogy a kábelköri 
távműködtetésű kapcsolóval üzem-
zavari, üzemviteli vagy karbantartá-
si célú kikapcsolása esetén a kikap-
csolás mindegyik kiserőművet egy-
szerre kapcsolja le a hálózatról. A 
kikapcsolás idejére fogyasztói célú 
villamos-energia-ellátás sem lesz. A 
kikapcsolás alatt bekövetkező min-
den káresemény az üzemeltetőt 
terheli, a saját rendszerének vissza-
kapcsolási költségeivel együtt” 

 
 

 

 

 

 
 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TMKK kábelköri távműködtetésű  
kapcsoló 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

(1) VAGY (2)

TS

TR

TM

Csatlakozási pont

ELOSZTÓ

TB

Kiserõmû

(2)

22 kV vagy 11 kV

TK

TR

(1)

TERMELÕ

TS

(2)

TK

TS

(1)

V

(1)

TS

TK

Kiserõmû

TS

(2)

TK

(1)

TMKK

(2)

TB TM

TK

V

M

M

TS

(1) VAGY (2)

Tulajdoni határ
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal rendelkező 
elosztói segédüzemet igénylő erőművekből álló S<5 MVA erőműpark, a termelő be-
rendezés középfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással 
(VIII/A. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA 
alatti erőműpark esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott helyen 
kialakított közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakításra. A 
csatlakozási pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés erőművi 
leágazó cellájának erőmű oldali kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő középfeszültségű 
kapcsoló berendezésben elhelye-
zett távműködtethető kapcsoló-
készülék. A távműködtethető 
kapcsolókészülék irányítástechni-
kai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ 
Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe 
kerül. Az irányítástechnikai ve-
zérlőegység segédüzemi tápellá-
tását az erőmű tulajdonában lévő 
kapcsoló berendezésből kell biz-
tosítani. A csatlakozás kialakítá-
sához szükséges elosztóhálózati 
beavatkozások az erőmű beruhá-
zót terhelik1, a beavatkozás so-
rán létesített berendezések OPUS 
TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üze-
meltetésbe kerülnek. A kialakí-
tandó irányítástechnika részletes 
műszaki megvalósítási feltételeit 
külön dokumentum tartalmazza. 

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TMB távműködtethető biztosítós 

terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

M

Irányítástechnika

TS

TM

TS

(2)

(1) VAGY (2)

TK

TS

M

Irányítástechnika

TMB

TM

TK

Kiserõmû

Tulajdoni határ

TS

(1) VAGY (2)

Segédüzem

(2)

(1)

TK

Segédüzem

(2)

TMBTK

TS

ELOSZTÓ

Kiserõmû

TR

V

(1)

TS

Csatlakozási pont

(1)

(2)

TERMELÕ

(1)

TK

TS

TR

TS

V

TS

22 kV vagy 11 kV
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Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó közös csatlakozási ponttal rendelkező 
elosztói segédüzemet igénylő erőművekből álló S<5 MVA erőműpark, a termelő be-
rendezés kisfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással 
(VIII/B. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségű kábelhálózatra csatlakozó, elosztói segédüzemet igénylő 5 MVA 
alatti erőműpark esetén a csatlakozási pont az előzetes tájékoztatóban meghatározott helyen 
kialakított közcélú középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezésben kerül kialakításra. A 
csatlakozási pont és tulajdoni határ a középfeszültségű kábelköri kapcsoló berendezés erőművi 
leágazó cellájának erőmű oldali kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő kisfeszültségű kap-
csoló berendezésben elhelyezett 
távműködtethető kapcsolókészü-
lék.  A távműködtethető kapcso-
lókészülék irányítástechnikai ve-
zérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. 
tulajdonba és üzemeltetésbe ke-
rül. Az irányítástechnikai vezér-
lőegység segédüzemi tápellátását 
az erőmű tulajdonában lévő kap-
csoló berendezésből kell biztosí-
tani. A csatlakozás kialakításához 
szükséges elosztóhálózati be-
avatkozások az erőmű beruházót 
terhelik1, a beavatkozás során lé-
tesített berendezések OPUS TI-
TÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemel-
tetésbe kerülnek. A kialakítandó 
irányítástechnika részletes mű-
szaki megvalósítási feltételeit kü-
lön dokumentum tartalmazza. 

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

Tulajdoni határ ELOSZTÓ

Csatlakozási pont TERMELÕ

22 kV vagy 11 kV

TM

TK(1)

(2)

TS

Segédüzem

(1)

M

(2)

V

TK

TK

TS

(1)

TB TS

TR

Kiserõmû

TS

V

TK

TK

(1) VAGY (2)

Irányítástechnika

TB

TS

Segédüzem

M

(1) VAGY (2)

Irányítástechnika
(2)

TM

(1)

TS

TR

(2)

TK

Kiserõmû

TS

TK
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Középfeszültségen alállomásban csatlakozó kiserőmű, a termelő berendezés közép-
feszültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással (IX/A. csatlakozási mód) 

Középfeszültségen alállomásba csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont az előzetes 
tájékoztatóban meghatározott alállomási középfeszültségű cellában kerül kialakításra. A csat-
lakozási pont és tulajdoni határ az alállomási középfeszültségű cella erőmű oldali kapcsa. Az 
elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az erőmű tulajdonában lévő középfe-
szültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető kapcsolókészülék. A távmű-
ködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba 
és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység segédüzemi tápellátását az erőmű 
tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. Az erőmű csatlakozását biztosító 
termelői kábelt megszakítós mezőből kell indítani. A csatlakozás kialakításához szükséges el-
osztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesített be-
rendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó irányítás-
technika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza.  
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

T alállomási megszakító 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TMB távműködtethető biztosítós 

terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

Kiserõmû

TKTM

Tulajdoni határ

22 kV vagy 11 kV

(1)

T

V

Irányítástechnika

Csatlakozási pont

M

(2)

ELOSZTÓ

TERMELÕ

TK

(1) VAGY (2)

(2)

TRSegédüzem

TMBTS

TK
(1)
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Középfeszültségen alállomásban csatlakozó kiserőmű, a termelő berendezés kisfe-
szültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással (IX/B. csatlakozási mód) 

Középfeszültségen alállomásba csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont az előzetes 
tájékoztatóban meghatározott alállomási középfeszültségű cellában kerül kialakításra. A csat-
lakozási pont és tulajdoni határ az alállomási középfeszültségű cella erőmű oldali kapcsa. Az 
elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az erőmű tulajdonában lévő kisfe-
szültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető kapcsolókészülék. A távmű-
ködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba 
és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység segédüzemi tápellátását az erőmű 
tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. A csatlakozás kialakításához szüksé-
ges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesí-
tett berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó 
irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza. 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

T alállomási megszakító 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós 

mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TERMELÕ

Kiserõmû

TB

TK

TS TKTM

Segédüzem

TR

V

(1)
(2)

Tulajdoni határ

(1)

22 kV vagy 11 kV

M

(2)

TK

ELOSZTÓ

T

Csatlakozási pont

Irányítástechnika

(1) VAGY (2)
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Középfeszültségen alállomásban csatlakozó elosztói segédüzemet nem igénylő erő-
műpark (X. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségen alállomásban csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont 
az előzetes tájékoztatóban meghatározott alállomási középfeszültségű cellában kerül kialakí-
tásra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ az alállomási középfeszültségű cella erőmű oldali 
kapcsa. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az erőművek közös tulaj-
donában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető kap-
csolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége OPUS 
TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység segéd-
üzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. A csat-
lakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, 
a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe 
kerülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön 
dokumentum tartalmazza. 

Figyelem: Ebben az esetben az 
erőművek közös tulajdonában 
maradó középfeszültségű kap-
csoló berendezésben elhelyezett 
távműködtethető kapcsolókészü-
lékkel történő leválasztás a teljes 
erőműparkot érinti, leválasztás 
esetén nem lesz segédüzemi el-
látás sem. Ezt a csatlakozási mó-
dot választva az alábbi nyilatko-
zat megtétele szükséges: 

„ A kivitelező és az üzemeltető 
tudomásul veszi, hogy az alál-
lomás erőművi középfeszültsé-
gű cellában elhelyezett meg-
szakítóval üzemzavari, üzemvi-
teli vagy karbantartási célú ki-
kapcsolása esetén a kikapcsolás 
mindegyik kiserőművet egy-
szerre kapcsolja le a hálózatról. 
A kikapcsolás idejére fogyasztói 
célú villamos-energia-ellátás 
sem lesz. A kikapcsolás alatt 
bekövetkező minden kárese-
mény az üzemeltetőt terheli, a 
saját rendszerének visszakap-
csolási költségeivel együtt”  

 
 

 

 

 

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

T alállomási vonali megszakító 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TR

Irányítástechnika

Kiserõmû

(2)

TK

(2)

(1)

TS TSTM

(1)

(1)

TK

Kiserõmû

TK

V

(1)

TK

(2)
TS

TS

TB

(2)

Csatlakozási pont

V

TM

M

M

TK

M

TS

> 5 MW esetén

(1) VAGY (2)

Segédüzem

(1) VAGY (2)

TM

TR

TB

22 kV vagy 11 kV

Tulajdoni határ

TERMELÕ

ELOSZTÓ

T
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Középfeszültségen alállomásban csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő erőmű-
park, a termelő berendezések középfeszültségű oldalaira ható irányítástechnikai 
megoldással (XI/A. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségen alállomásban csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont 
az előzetes tájékoztatóban meghatározott alállomási középfeszültségű cellában kerül kialakí-
tásra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ az alállomási középfeszültségű cella erőmű oldali 
kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő középfeszültségű 
kapcsoló berendezésben elhelye-
zett távműködtethető kapcsoló-
készülék. A távműködtethető 
kapcsolókészülék irányítástechni-
kai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ 
Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe 
kerül. Az irányítástechnikai ve-
zérlőegység segédüzemi tápellá-
tását az erőmű tulajdonában lévő 
kapcsoló berendezésből kell biz-
tosítani. A csatlakozás kialakítá-
sához szükséges elosztóhálózati 
beavatkozások az erőmű beruhá-
zót terhelik1, a beavatkozás so-
rán létesített berendezések OPUS 
TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üze-
meltetésbe kerülnek. A kialakí-
tandó irányítástechnika részletes 
műszaki megvalósítási feltételeit 
külön dokumentum tartalmazza.  

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

T alállomási vonali megszakító 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TMB távműködtethető biztosítós 

terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TK

Kiserõmû

TR

Tulajdoni határ

V

(1)

TS

(1)

Segédüzem

(2)

M

TMB

T

> 5 MW esetén

TK

(2)

(1)

TK

TR

V

TS

TS

(1)

Csatlakozási pont

TS

(2)

ELOSZTÓ

(1) VAGY (2)

TK

M

Irányítástechnika

TS

TMTMBTK

Kiserõmû

TM

TERMELÕ

TS

(1) VAGY (2)

M

Irányítástechnika

(2)

22 kV vagy 11 kV

TM

Segédüzem
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Középfeszültségen alállomásban csatlakozó elosztói segédüzemet igénylő erőmű-
park, a termelő berendezések kisfeszültségű oldalaira ható irányítástechnikai megol-
dással  (XI/B. csatlakozási mód) 

A kiserőmű egységeket erőművenként, a csatlakozás feszültségszintjén az erőművek közös 
tulajdonában maradó középfeszültségű kapcsoló berendezésre kell csatlakoztatni. A középfe-
szültségű kapcsoló berendezést önálló túláramvédelemmel rendelkező megszakítós kitápláló 
cellával kell kiegészíteni, innen indítandó az erőművek közös tulajdonában maradó termelői 
kábel, amely az erőműpark által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pont-
jára juttatja. Középfeszültségen alállomásban csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont 
az előzetes tájékoztatóban meghatározott alállomási középfeszültségű cellában kerül kialakí-
tásra. A csatlakozási pont és tulajdoni határ az alállomási középfeszültségű cella erőmű oldali 
kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemvi-
teli célú kikapcsolás eszköze 
erőművenként, az erőmű tulaj-
donában lévő kisfeszültségű kap-
csoló berendezésben elhelyezett 
távműködtethető kapcsolókészü-
lék. A távműködtethető kapcso-
lókészülék irányítástechnikai ve-
zérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. 
tulajdonba és üzemeltetésbe ke-
rül. Az irányítástechnikai vezér-
lőegység segédüzemi tápellátását 
az erőmű tulajdonában lévő kap-
csoló berendezésből kell biztosí-
tani. A csatlakozás kialakításához 
szükséges elosztóhálózati be-
avatkozások az erőmű beruházót 
terhelik1, a beavatkozás során lé-
tesített berendezések OPUS TI-
TÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemel-
tetésbe kerülnek. A kialakítandó 
irányítástechnika részletes mű-
szaki megvalósítási feltételeit kü-
lön dokumentum tartalmazza.  

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

T alállomási vonali megszakító 
TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós 

mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

TR

Kiserõmû

TS

TERMELÕ

V

TK

TK

(1) VAGY (2)

Irányítástechnika

TB

TS

22 kV vagy 11 kV

V

TK

TK

Csatlakozási pont

TS

(1)

TB

TM

Segédüzem

(1)

Tulajdoni határ

M

(2)

TM

(1)

(2)

TK

T

(1) VAGY (2)

Irányítástechnika
(2)

TM

(1)

ELOSZTÓ

TS

TR

(2)

TK

M

Kiserõmû

Segédüzem

> 5 MW esetén

TK

M
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Kisfeszültségű elosztóhálózati elemre csatlakozó kiserőmű (XII. csatlakozási mód) 

Kisfeszültségű elosztóhálózati elemre csatlakozó kiserőmű esetén a csatlakozási pont az előze-
tes tájékoztatóban kerül meghatározásra, az alábbi lehetőségekkel: 

1. Csatlakozási pont a közép/kisfeszültségű transzformátor szekunder oldalán. A csatlako-
zási pont és tulajdoni határ a közép/kisfeszültségű transzformátor szekunder oldali el-
osztó berendezésében kialakított biztosítós terhelésszakaszoló erőmű oldali kapcsa.  

2. Csatlakozási pont a kisfeszültségű hálózaton. A csatlakozási pont és tulajdoni határ a 
kisfeszültségű hálózati szakaszszekrényben kialakított biztosítós terhelésszakaszoló 
erőmű oldali kapcsa.  

Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az erőmű tulajdonában lévő kisfe-
szültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető kapcsolókészülék. A távmű-
ködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba 
és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység segédüzemi tápellátását az erőmű 
tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. A csatlakozás kialakításához szüksé-
ges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során létesí-
tett berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítandó 
irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmazza. 

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

BTS biztosítós terhelésszakaszoló 
TM mérőmező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

0,4 kV BTS

BTS

M

ELOSZTÓ

Kiserõmû

V

BTS

TK

Irányítástechnika

11, 22 kV

TM

Csatlakozási pont

Segédüzem

TK

TERMELÕ

Tulajdoni határ

TR

0,4 kV

BTS

Irányítástechnika

TR

Segédüzem

BTS

TK

11, 22 kV

TK

Csatlakozási pont

Tulajdoni határ

Kiserõmû

ELOSZTÓ

TM

VM

BTS

TERMELÕ
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Középfeszültségű magánvezeték hálózatra csatlakozó S<5 MVA kiserőmű, a termelő 
berendezés középfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással   
(XIII/A. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű magánvezetékre (hálózat vagy kapcsolóberendezés) csatlakozó 5 MVA alatti 
kiserőmű esetén a kapcsolódási pont a magánvezeték hálózat és a termelői vezeték találkozási 
pontja. A termelő kapcsolódási pontra történő csatlakozását úgy kell kialakítani, mintha az 
elosztói csatlakozási pont lenne. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze 
az erőmű tulajdonában lévő középfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműköd-
tethető kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegy-
sége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység 
segédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. 
Az erőmű csatlakozását biztosító termelői kábelt megszakítós mezőből kell indítani. A csatlako-
zás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a 
beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe ke-
rülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön do-
kumentum tartalmazza.  

  

 

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TMB távműködtethető biztosítós  

terheléskapcsolós mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

Csatlakozási pont

Segédüzem

TMB

TM

TS

TR

TK

11, 22 kV

Kapcsolódási pont

TK

(1) VAGY (2)

Tulajdoni határ

(2)

Irányítástechnika

M

MAGÁNVEZETÉK ENGEDÉLYES

TERMELÕ

(2)
TKTM

Kiserõmû

ELOSZTÓ

MAGÁNVEZETÉK ENGEDÉLYES 

(1)

(1)

V
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Középfeszültségű magánvezeték hálózatra csatlakozó S<5 MVA kiserőmű, a termelő 
berendezés kisfeszültségű oldalára ható irányítástechnikai megoldással 
(XIII/B. csatlakozási mód) 

Középfeszültségű magánvezetékre (hálózat vagy kapcsolóberendezés) csatlakozó 5 MVA alatti 
kiserőmű esetén a kapcsolódási pont a magánvezeték hálózat és a termelői vezeték találkozási 
pontja. A termelő kapcsolódási pontra történő csatlakozását úgy kell kialakítani, mintha az 
elosztói csatlakozási pont lenne. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze 
az erőmű tulajdonában lévő kisfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtet-
hető kapcsolókészülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége 
OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység se-
gédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. Az 
erőmű csatlakozását biztosító termelői kábelt megszakítós mezőből kell indítani. A csatlakozás 
kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a be-
avatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt.  tulajdonba és üzemeltetésbe ke-
rülnek. A kialakítandó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön do-
kumentum tartalmazza. 

  

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 

Jelmagyarázat: 

TS terheléskapcsolós mező 
TM mérőmező 
TB biztosítós terheléskapcsolós 

mező 
TK megszakítós mező 
TR transzformátor 
M elszámolási mérés 
V hálózatvédelem 
 

(2)

(1)

TM

(2)

Tulajdoni határ

M
TERMELÕ

TKTM

11, 22 kV
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Kisfeszültségű magánvezeték hálózatra csatlakozó kiserőmű (XIV. csatlakozási mód) 

Kisfeszültségű magánvezetékre (hálózat vagy kapcsolóberendezés) csatlakozó kiserőmű esetén 
a kapcsolódási pont a magánvezeték hálózat és a termelői vezeték találkozási pontja. A terme-
lő kapcsolódási pontra történő csatlakozását úgy kell kialakítani, mintha az elosztói csatlakozá-
si pont lenne. Az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolás eszköze az erőmű tulajdo-
nában lévő kisfeszültségű kapcsoló berendezésben elhelyezett távműködtethető kapcsolóké-
szülék. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlőegysége OPUS TITÁSZ 
Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlőegység segédüzemi tápel-
látását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell biztosítani. Az erőmű csatlako-
zását biztosító termelői kábelt megszakítós mezőből kell indítani. A csatlakozás kialakításához 
szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruházót terhelik1, a beavatkozás során 
létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerülnek. A kialakítan-
dó irányítástechnika részletes műszaki megvalósítási feltételeit külön dokumentum tartalmaz-
za. 

 

 

 
  

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 
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Felhasználó saját belső hálózati elemére csatlakozó saját célra termelő, közcélú há-
lózatra is kitápláló kiserőmű 

A csatlakozási pont megegyezik a felhasználói csatlakozási ponttal.  100 kVA-tól nagyobb erő-
művi névleges teljesítőképesség esetén, az elosztói üzemzavari-, üzemviteli célú kikapcsolást a 
felhasználási hely csatlakozási pontján a felhasználó tulajdonában távműködtethető kapcsoló-
készülékkel kell biztosítani. A távműködtethető kapcsolókészülék irányítástechnikai vezérlő-
egysége OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és üzemeltetésbe kerül. Az irányítástechnikai vezérlő-
egység segédüzemi tápellátását az erőmű tulajdonában lévő kapcsoló berendezésből kell bizto-
sítani. A csatlakozás kialakításához szükséges elosztóhálózati beavatkozások az erőmű beruhá-
zót terhelik1, a beavatkozás során létesített berendezések OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonba és 
üzemeltetésbe kerülnek.  
 

Felhasználó saját belső hálózati elemére csatlakozó saját célra termelő, közcélú há-
lózatra nem kitápláló kiserőmű 

A csatlakozási pont megegyezik a felhasználói csatlakozási ponttal.  A közcélú hálózatra törté-
nő kitáplálást visszatáplálást megakadályozó védelmi rendszerrel kell kialakítani. A visszatáplá-
lást megakadályozó rendszer kialakítható az inverterek teljesítmény szabályozásával, vagy az 
inverterek válatkozóáramú oldali ki- és visszakapcsolásával is. A visszatáplálást megakadályo-
zó rendszert olyan üzemkézség ellenőrző berendezéssel kell ellátni, amely a mérő és a beavat-
kozó szerv/szervek közti kommunikáció >15 percet meghaladó megszakadása esetén lekap-
csolja a termelő berendezéseket. 
 

                                                             
1 Az erőmű beruházó a 10/2016. MEKH rendelet alapján csatlakozási díjkedvezményre jogosult. 


