
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, mint hálózati csatlakozási igénybejelentőt (a továbbiakban 
„Igénybejelentő”), hogy 2022. december 16.  napján kihirdetésre került a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Rendelet”). 

A Rendelet értelmében, a Rendelet hatálybalépésekor 

a) érvényes és le nem járt hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező, 
b) 2022. május 2. előtt kiadott érvényes és le nem járt műszaki gazdasági 

tájékoztatóval rendelkező, 
c) a hálózati engedélyesnél az elosztói vagy üzemi szabályzat szerint jóváhagyás előtt 

álló, vagy már jóváhagyott csatlakozási tervet benyújtó 

hálózatra még nem csatlakozott erőműre vonatkozóan a csatlakozási igénybejelentő 
(ideértve a hálózati csatlakozási szerződés szerinti rendszerhasználót) – kivéve a 
villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélyével 
rendelkező rendszerhasználót – 2023. január 15. napjáig köteles a csatlakozást biztosító 
hálózati engedélyes részére nyilatkozni (a továbbiakban „Nyilatkozat”) a fenti a)-c) pont 
szerinti dokumentumban meghatározott hálózati csatlakozási kapacitásra (továbbiakban: 
„Csatlakozás”) vonatkozó igénybevételi szándékának fenntartásáról és a Csatlakozás 
igénybe vételének naptári évben meghatározott tényleges időpontjáról. Az Igénybejelentő 
nyilatkozattételre köteles függetlenül attól, hogy a csatlakozásigénybevételre vonatkozóan 
bármilyen módon határidő megállapításra került-e.  

A Társaságunknál nyilvántartott hálózati csatlakozási folyamatok státusza alapján Önöknek 
nyilatkozattételi kötelezettsége van a fentiekről, melynek alapján arra kérjük Önöket, hogy 
a jelen tájékoztató levélhez mellékelt nyilatkozatmintát értelemszerűen és teljes körűen 
kitöltve, elektronikus úton, cégszerűen aláírt szkennelt dokumentum, vagy hitelesített 
elektronikus okirat formában küldjék meg a kiseromu.tiszantul@opus-titasz.hu e-mail 
címre! 

A Nyilatkozatot legkésőbb 2023. január 15. napján 23 óra 59 percig kell közölnie 
a hálózati engedélyessel. 

Amennyiben Önök akként nyilatkoznak, hogy a csatlakozásra vonatkozó igénybevételi 
szándékukat nem tartják fenn, úgy a csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joguk a 
nyilatkozattételi határidő leteltét követő napon megszűnik. Ezen esetben a hálózati 
engedélyes – a nyilatkozattételi határidőt követő 30 napon belül – az Önök által korábban 
az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot visszatéríti az 
Önök részére, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózat csatlakozási szerződésben 
meghatározott elszámolási szabályok mellett – elszámolja Önökkel. 

Amennyiben Önök a fent megjelölt a határidőn belül nem nyilatkoznak, úgy Önök a 
csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényüket a soron következő Vet. 35. § (8) 
bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudják 
érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre az irányadó villamosenergia-ellátási 
szabályzat előírásai alkalmazandóak azzal, hogy az igénybejelentő változatlan műszaki 
tartalom szerinti csatlakozás tényleges időpontjának meghatározása tekintetében 
elsőbbséget élvez a soron következő kapacitáskiosztási eljárás során benyújtott új egyedi 
igénybejelentésekkel szemben. Az egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az Önök 
csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga az egyedi igénybejelentés megtételére nyitva 
álló határidő leteltét követő napon megszűnik, mely esetben a hálózati engedélyes a 
nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az Önök által korábban az elosztói vagy 
üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot visszatéríti Önöknek, és a 
megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott 
elszámolási szabályok mellett – elszámolja Önökkel. 
 

mailto:csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu


A nyilatkozattétellel kapcsolatos egyéb tudnivalók: 

1. Kérjük, hogy a nyilatkozatmintában kért minden adatot adjanak meg, és 
fordítsanak különös figyelmet a hálózati csatlakozási szerződésük, vagy az Önök 
részére kiadott műszaki gazdasági tájékoztató vagy csatlakozási terv jóváhagyásról 
szóló tájékoztató hivatkozási számának pontos megjelölésére.  

2. Amennyiben a Csatlakozás igénybevételének szándékát fenntartják, úgy 
semmiképpen se mulasszák el megadni a Csatlakozás igénybevételének tervezett 
naptári évét, ugyanis ez a Rendelet alapján a Nyilatkozat érvényességi feltétele. A 
Csatlakozás igénybevételre vonatkozó naptári év meghatározása kapcsán kérjük, 
legyen figyelemmel a Rendeletben foglalt szabályokra. 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. 

3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hálózati csatlakozási kapacitásra vonatkozó 
igénybevételi szándék fenntartásával, a csatlakozás igénybevételére meghatározott 
naptári év hálózati engedélyes általi visszaigazolása vagy módosításának 
elfogadása esetén Önöknek kötelezettsége keletkezik a Rendelet 5. §-a szerinti 
pénzügyi biztosíték megfizetésére, valamint a Rendelet 10. §-a szerinti kiegészítő 
biztosíték megfizetésére vagy bankgaranciával történő teljesítésére. 

4. A hálózati engedélyes a Nyilatkozatot tartalmilag a Nyilatkozat megküldésére 
megjelölt határidő leteltét követően vizsgálja, az esetleges hiányok pótlására nincs 
lehetőség. Ugyanazon igénybejelentési eljárás kapcsán benyújtott több Nyilatkozat 
esetén a határidőn belül hálózati engedélyeshez utoljára beérkezett okirat az 
irányadó. 

5. Amennyiben Önök a Nyilatkozatot hiánytalanul, pontosan és szabályszerűen 
kitöltve, a fent megjelölt határidőben megküldik a hálózati engedélyesnek, úgy a 
hálózati engedélyes 2023. február 06. napjáig elektronikus úton visszajelzést küld 
az Önök számára a Rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

 
Jelen értesítés csupán tájékoztató jellegű, nem tartalmazza az Igénybejelentő Rendeletben 
meghatározott jogainak és kötelezettségeinek, valamint azok következményeinek 
teljeskörű ismertetését.  
 
A nyilatkozattétellel kapcsolatos dokumentumok elérhetők az alábbi honlapon: 
https://www.opustitasz.hu/ugyfelek/napelem-bekapcsolas/kiseromuvek  
 
 
 
Debrecen, 2022. december 21. 
 
Melléklet:  Nyilatkozat 
  Bank vagy biztosító által nyújtott garancia-nyilatkozat 
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