
 
 

NYILATKOZAT 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 

eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján 

 
Alulírott(ak), az 1. pontban meghatározott Igénybejelentő képviseletében eljárva, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján 
az alábbi nyilatkozatot teszem: 
1. A nyilatkozattevő adatai: 
Igénybejelentő neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

Képviseletre jogosult(ak) neve és 
képviseleti minősége:  

Telefonszáma:  

e-mail címe1:  

2. A beruházás adatai: 
Az erőmű megnevezése:  

Az erőművi telephely egyedi azonosító 
adatai (település, hrsz.):  

A projekt azonosítója a hálózati 
engedélyesnél (amennyiben van):  

Az erőmű tervezett teljesítménye 
(MGT/CST/HCSSZ alapján) [MVA]:  

Műszaki-gazdasági tájékoztató (MGT) 
azonosítója/iktatószáma:  

Hálózati Csatlakozási Szerződés 
(HCSSZ) azonosítója (amennyiben van):  

TMÁ azonosítója (amennyiben van):  

HLM azonosítója (amennyiben van):  

 
Nem tartjuk fent a fenti táblázatban megjelölt dokumentumban 
(MGT/CST/HCSSZ) meghatározott hálózati csatlakozási kapacitásra vonatkozó 
igénybevételi szándékot. (X) 
Fenntartjuk a fenti táblázatban megjelölt dokumentumban (MGT/CST/HCSSZ) 
meghatározott hálózati csatlakozási kapacitásra vonatkozó igénybevételi 
szándékot, ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállalunk arra, hogy a csatlakozás 
igénybevételére meghatározott naptári év hálózati engedélyes általi 
visszaigazolása vagy módosításának elfogadása esetén a Rendelet 5. §-a 
szerinti pénzügyi biztosítékot megfizetjük, valamint a Rendelet 10. §-a szerinti 
kiegészítő biztosítékot megfizetjük vagy bankgaranciával teljesítjük. (X) 

                                                           
1 A Rendelet szerinti eljárások során a kapcsolattartás kizárólag e-mail útján történik. Az igénybejelentő kizárólag egyetlen, 
olyan email címet jelölhet meg, amely alkalmas a hálózati engedélyes értesítéseinek minden üzleti napon történő fogadására. 
Az elektronikus értesítés fogadásával összefüggő minden kockázat az igénybejelentő érdekkörébe tartozik. 



Kérjük, hogy a következő táblázatot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben 
fenntartja a csatlakozási kapacitásra vonatkozó igénybevételi szándékát.  

1. A csatlakozás igénybevételének 
– a Rendelet 3. §-a szerinti
korlátok között meghatározott –
naptári éve*:

év 

2. A nyilatkozattevő a Rendelet 1. § 
(5) bekezdés a) pontja szerinti
igazolást mellékel [IGEN/NEM]
(**)

3. A nyilatkozattevő a Rendelet 1. § 
(5) bekezdés b) pontja szerinti
igazolást mellékel [IGEN/NEM]
(**)

4. A nyilatkozattevő a Rendelet 1. § 
(4) bekezdés c) pontja alapján
csökkentett betáplálási
teljesítményt [MVA] kíván
igénybe venni [IGEN/NEM] igen
válasz esetén töltendő ki a csökkentett 
teljesítmény 

MVA 

(*) Amennyiben nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül meghatározásra a 
naptári év, úgy a hálózati engedélyes a Rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint 
veszi figyelembe a nyilatkozatot: 

- amennyiben a megjelölt időpont korábbi, mint a Rendelet 3.§-a szerint megjelölhető
legkorábbi időpont, a hálózati engedélyes a Rendelet szerint megjelölhető legkorábbi
időpontban határozza meg a csatlakozás igénybevételének naptári évét;

- amennyiben a megjelölt időpont későbbi, mint a Rendelet 3.§-a szerint megjelölhető
legkésőbbi időpont, a hálózati engedélyes a Rendelet szerint megjelölhető legkésőbbi
időpontban határozza meg a csatlakozás igénybevételének naptári évét.

A csatlakozás a megjelölt év 30. napja és az azt követő év 30. napja között vehető igénybe 
(azaz pl. a 2023. év megjelölése esetén 2023.01.30 és 2024.01.30 között), ha azt a hálózati 
engedélyes visszaigazolja és a Rendelet szerinti biztosítékok a Rendeletben foglaltaknak 
megfelelően megfizetésre kerülnek.   

(**) A nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a fenti táblázat 2. és 3. sorában adott „IGEN” 
válasz esetén, a válasz – a hálózati engedélyes által – csak akkor vehető figyelembe, ha a 
nyilatkozattevő a jelen nyilatkozathoz mellékletként csatolja a Rendeletben előírt 
dokumentumokat. Ellenkező esetben, illetve abban ez esetben, ha a csatolt dokumentumok 
nem felelnek meg a Rendeletben foglalt előírásoknak, úgy a hálózati engedélyes a Rendelet 
1. § (8) bekezdése szerint jár el.

Kelt: 

Aláírás 

Cégnév vagy bélyegző 

Név, tisztség 
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