
 
 

   

 

TERMELŐI NYILATKOZAT 
 
Telepítés címe: ………………………………………..……………………………(fogy. hely szám: ...…………………….) 

Rendszerhasználó: ….………………………………………..……………….…..(partnerszám: ………..…………………) 

Berendezés: ……….. db …………………..……………………..……...…………tip. inverter csatlakoztatásával,  

primer energia: …………………………………………..… 

 
Alulírott rendszerhasználó nyilatkozom, hogy: 

- A közcélú elosztó hálózatba villamos energiát kívánok / nem kívánok betáplálni. (A választott rész aláhúzandó.) 

- A közcélú elosztó hálózatba betáplált villamos energia vonatkozásában a szaldó elszámolást a területileg illetékes 
egyetemes szolgáltatóval, vagy kereskedővel kötött / módosított (A választott rész aláhúzandó.) 
villamosenergia-vásárlási szerződés érvényességi ideje alatt igénybe veszem / nem veszem igénybe. (A vá-

lasztott rész aláhúzandó.) 
Ha igénybe veszem a szaldó elszámolási módot a(z) érintett: 

i. Egyetemes szolgáltató neve: ..............................................................................................................................  

ii. Kereskedő neve: .................................................................................................................................................  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közcélú elosztó hálózatba villamos energiát kívánok betáplálni, és a ne-
vezett egyetemes szolgáltatóval, vagy kereskedővel a HMKE üzembe helyezése után szaldó elszámolásra vonat-
kozó megállapodással nem rendelkezem a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energiára vonat-
kozó szaldó mennyiség tekintetében az Elosztói Engedélyesek általi ellenérték fejében történő átvételre nem tart-
hatok igényt.” 

- A HMKE berendezés üzembe helyezése illetve üzemeltetése során az esetlegesen fellépő hálózati zavartatások 
Elosztói Engedélyesek költségén történő kontroll méréseinek elvégzéséhez a felhasználói berendezésemen, 
és/vagy a csatlakozási ponton hozzájárulásomat adom, és fojtótekercs, kompenzáló berendezés, szűrőkör beépí-
tése szükségességének Elosztói Engedélyesek által történő bizonyítása esetén, a felhasználói berendezésemen 
(ide értve a HMKE teljes berendezését is) történő beépítését és beruházási költségviselését vállalom. 

- Az alkalmazott berendezés által keltett zavarok egyenként és összességében sem haladják meg a vonatkozó 
szabvány (MSZ 50160) előírásait. A hálózatba visszatáplált áram maximális felharmonikus tartalma THDi < 5%. 
Üzembe helyezés után az erre vonatkozó kontroll mérések elvégzéséhez hozzájárulásomat adom. 

- A villamos energia termelő berendezés, mely fixen beépített eszközökön keresztül csatlakozik a hálózatra, el van 
látva túlfeszültség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a közcélú kisfeszültségű hálózat irányából a 
hálózati feszültség kimaradása esetén az automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül biztosítja. Tu-
domásul veszem, hogy a közcélú kisfeszültségű hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tar-
tós visszatérését követően, legalább 5 perc elteltével kerülhet sor. 

- A beépített inverter rendelkezik - közcélú, kisfeszültségű villamos energia hálózatra történő csatlakoztatáshoz –  

független minősítő szervezet által, hálózati visszahatások szempontjából kiállított minősítési tanúsítvánnyal. Az 

alkalmazott inverter a(z) ………………..…………………………………..……… forgalmazásában került értékesí-

tésre. 

- Tudomásul veszem, hogy az elosztói engedélyes területén a csatlakozó kiserőműi egységek ki vannak téve a 
közcélú hálózati védelmek alapműködését képező gyors (GVA) és lassú (LVA) visszakapcsolási műveletek, a 
tápponti transzformátor átkapcsoló automatikák (ETRA) okozta, általában rövid idejű üzemszüneteknek, továbbá 
más (nem a kooperációt biztosító) vonalakon bekövetkező zárlati eseményeknek. Ezen eseményeket normál há-
lózati eseményeknek tekintem, az ebből, illetve a kiserőmű működéséből adódó hálózati visszahatásokból eredő 
károk megtérítése iránt az elosztói engedélyes felé semmilyen igénnyel nem élek.  

 
 

Kelt: ……………...., 20…………………………         

 

  ................................................................................. 

   
……………………….………………………

 

……………………….………………………

 
   

  Rendszerhasználó 

 


