
Tájékoztató Fórum

2022. december 22.

Frissítve: 2023. január 10-én



# Téma

1. Átfogó ismertető a 2022. december 16-án kihirdetett kormányrendeletekről:

▪ A Kormány 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról 

▪ A Kormány 527/2022. (XII.16.) Korm. rendelete a szabályozási 

többletkapacitásra és a saját célra termelőegységekre vonatkozó 

veszélyhelyzeti szabályokról

2. Rövid összefoglaló a csatlakozási igények kezeléséről

Napirend
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Felszólítás nyilatkozattételre

Nincs 
válasz

Válasz: Csatlakozási jogról 
lemond

Válasz: Csatlakozási jogot fenntartja

Csatlakozási dátumot vállal
Biztosíték befizetést vállalCsatlakozási jog: megszűnik

Vállalt csatlakozási dátumtól eltérő dátum Vállalt csatlakozási dátummal azonos dátum

Tájékoztatás

Elfogadás:
Csatlakozási 

jog 
Biztosíték 

fizetés (20%)

Elutasítás

Elfogadás:
Csatlakozási 

jog 
Biztosíték 

fizetés (20%)

Elutasítás: 
Csatlakozási 

jog 
megszűnik

2. Közzétételi és Egyedi eljárás

Hálózatszámítás

Előzetes MGT

Végleges MGT

Biztosíték fizetés (80%)

Első Közzétételi 
és Egyedi 

csatlakozási 
igények

Visszajelzés 

Hálózatszámítás

Fo
ly

am
at

Kiegészítő biztosíték fizetés/bankgarancia (100%-20%)

Már befogadott csatlakozási igények
1. Közzétételi és 

Egyedi eljárás

Hálózatszámítás

2023.01.15.

2023.02.06.

2023.02.13.

2023.03.13.

2023.04.23.

2023.04.24.

Nincs válasz
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Szabályozási többletkapacitásra és a saját célra termelőegységekre 

vonatkozó változások

SCTE (hálózatra való 
betáplálási jog nélkül)

SCTE (hálózatra való 
betáplálási joggal)

Termelő

aFRR szabályozási képesség 
(Üzemi Szabályzatban 

előírtak szerint)

Nem időjárásfüggő 
szabályozási 

többletkapacitás (30%)

Változatlan

Követelmény eltörlésre 
kerül, visszamenőleges 

hatállyal

Követelmény eltörlésre 
kerül, csatlakozási díj 

kedvezmény alkalmazható 
legfeljebb 50% mértékben, 

az eddigi 50%-os  megújulók 
által igényelhető 

kedvezményt kiváltva

SCTE: Saját célra termelő erőmű

▪ A változásról minden érintett fél 
tájékoztatást kap elektronikus 
úton.



# Téma

1. Átfogó ismertető a 2022. december 16-án kihirdetett kormányrendeletekről:

▪ A Kormány 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról 

▪ A Kormány 527/2022. (XII.16.) Korm. rendelete a szabályozási 

többletkapacitásra és a saját célra termelőegységekre vonatkozó 

veszélyhelyzeti szabályokról

2. Rövid összefoglaló a csatlakozási igények kezeléséről

Napirend



Fogyasztói igények Önállóan létesített tárolók Erőművek

Ad-hoc igényvizsgálatok

Alapesetben befogadó hálózati 

engedélyes hálózatvizsgálata 

alapján, szükség esetén 

érintett hálózati 

engedélyesekkel egyeztetés

Az új erőműi csatlakozási folyamat keretében ciklikusan

Közös TSO-DSO modellezés

A mai tájékoztató fórum témája az erőművi 

csatlakozási folyamat.

Hálózati csatlakozási folyamatok



Erőművi csatlakozási folyamat – a legfőbb tevékenységek és dátumok

Érintettek köre Felelős Tevékenység Dátum

05.02. előtti és 05.02. utáni igénylők 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet kihirdetése 2022.12.16.

05.02. előtti igénylők Hálózati 

engedélyesek

Tájékoztató levél, nyilatkozat sablon és bankgarancia 

sablon
2022.12.21.

05.02. előtti és 05.02. utáni igénylők 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése 2023.01.01.

05.02. előtti igénylők Igénylők
Nyilatkozatok (igény fenntartása, kívánt csatlakozási dátum, 

igényelt kapacitás esetleges csökkentése)
2023.01.15.

05.02. előtti igénylők
Hálózati 

engedélyesek
Tájékoztatás: csatlakozási dátum és biztosíték összege 2023.02.06.

05.02. előtti igénylők Igénylők
Válaszok (csatlakozási dátum és biztosíték elfogadása), 

biztosíték (4,5 millió Ft/MVA) 20%-ának megfizetése
2023.02.13.

05.02. utáni igénylők (első ciklus)
Hálózati 

engedélyesek

Előzetes MGT-k és MT-felhívások kiküldése egyedi 

igénylőknek
2023.03.13.

05.02. utáni igénylők (első ciklus) Igénylők Kapacitáslekötési nyilatkozatok 2023.04.02.

05.02. utáni igénylők (első ciklus)
Hálózati 

engedélyesek
Egyedi igények újraszámolása a nyilatkozatok alapján 2023.04.03. – 2023.04.17.

05.02. előtti igénylők Igénylők Biztosíték (4,5 millió Ft/MVA) 80%-ának megfizetése 2023.04.23.

05.02. előtti és 05.02. utáni igénylők Igénylők Kiegészítő biztosíték éves részletének megfizetése Minden év 04.23.

05.02. utáni igénylők (első ciklus)
Hálózati 

engedélyesek
Végleges MGT-k kiküldése egyedi igénylőknek 2023.04.24.

05.02. utáni igénylők (második ciklus)
Hálózati 

engedélyesek
Második közzététel 2023.05.24.

05.02. utáni igénylők (második ciklus) Igénylők Igénybejelentések 2023.05.24. – 2023.06.13.

Főbb változások

▪ A nyilatkozatok után a 05.02.
előtti igényekre elvégzendő
hálózatvizsgálatok célja
esetlegesen új csatlakozási
dátumok meghatározása a
hálózati korlátok alapján
azon igényekre, melyekre a
rendelet ezt előírja.

▪ A 05.02. utáni igények
csatlakoztatásához
szükséges közvetett
hálózatfejlesztések
mennyiségét befolyásolja,
hogy mennyi 05.02. előtti
igényt kell figyelembe venni,
így a nyilatkoztatás
eredménye jelentősen
befolyásolhatja az új
igények csatlakozási
feltételeit.

▪ Az időjárásfüggő erőművek
üzembiztonsági korlát alóli
mentességi kritériuma az
527/2022. (XII. 16.) Korm.
rendelet alapján jelenleg
csak aFRR-akkreditáció. Ez
az eljáráson kívül kiadott
MGT-kre (visszwattos
igények) is vonatkozik,
melyről az elosztói
engedélyesek tájékoztatják
az érintett igénylőket.



Hálózati engedélyes E-mail

MAVIR ZRt. csatlakozas.kerdes@mavir.hu

MVM Démász Áramhálózati Kft. csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu

MVM Émász Áramhálózati Kft. kiseromu@mvmemaszhalozat.hu

ELMŰ Hálózati Kft. kiseromu@elmu.hu

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. csatlakozas.eszak@eon-hungaria.com

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. csatlakozas.del@eon-hungaria.com

OPUS TITÁSZ Zrt. kiseromu.tiszantul@opus-titasz.hu

A beérkezett kérdések alapján a hálózati engedélyesek összeállítanak egy GYIK-et, melyet a weblapjukon közzétesznek.

Csatlakozási igényekkel kapcsolatos kérdések: hálózati engedélyesek 

elérhetőségei
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