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A Háztartási Méretű 
KisErőmű – HMKE - olyan 

erőmű, ahol az erőmű 
nagysága és a csatlakozás 
módja van szabályozva az 

alábbi feltételeknek 
megfelelve:  

termelői kapacitást 
háztartások és 
társaságok is 
létrehozhatnak 

➢nem haladja meg a 
felhasználóként 

rendelkezésre álló 
teljesítményt,  

a felhasználó 
(fogyasztó) saját 

kisfeszültségű 
hálózatához csatlakozik 

max. 50 kVA 
névleges 

teljesítőképességű 



Szükséges nyomtatványok  
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•Háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés 

•Meghatalmazás ügyfél által az igény benyújtójának  

Elosztói szabályzatban szereplő teljes csatlakozási 
dokumentációt nem szükséges beküldeni. Ami szükséges: A 
csatlakozási dokumentáció benyújtása során az igénybejelentő 
nyomtatványt, az igénybejelentésre adott válaszlevelet (HMKE 
létesítés feltételei), az inverter és a napelemek adatlapját, a 
csatlakozási dokumentáció kivonat megküldése szükséges. Az 
egyvonalas kapcsolási rajzot nem kell beküldeni 

Előzetes 
igény 

Csatlakozási 
dokumentáci
ó benyújtása  

Együtt is 
benyújthatók 

ezen iratok, ha 
a tervezett 
rendszer 

teljesítménye: 
   1 Fázison - 

<2,5 kVA, 
2 Fázison - <5 

kVA, 
 3 Fázison - 

<15 kVA 
és ha a 

felhasználási 
hely NEM 

külterületen, 
dűlőben van, 

továbbá 
rendeltetése 

NEM  nyaraló, 
üdülő, pince.  



A rendszer készre jelentése  
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•A termelő berendezés telepítésének befejezéséről készre 
jelentési nyilatkozat és az érintésvédelmi jegyzőkönyv másolatát 
is be kell küldeni!  Tartalmaznia kell a megrendelő nevét, 
felhasználási hely címét, az összegzőlapon a minősítést, 
jegyzőkönyvet kiállító nevét és engedélyszámát. 

A HMKE készre jelentési nyilatkozatának a elfogadása után 
a felhasználási helyen mérőcsere (ad-vesz mérőre) vagy a 
meglévő fogyasztásmérő programozása  



NEM lehet háztartási méretű kiserőművet létesíteni 
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• A nem kisfeszültségű csatlakozással rendelkező felhasználók esetében. Amennyiben az 
Ügyfél tulajdonában van a trafó (ezért KÖF a csatlakozás), akkor meg kell vizsgáltatni az 
E.ON-al a trafó átvételének lehetőségét, illetve, hogy átvétel esetén a telepíteni kívánt 
rendszer csatlakoztatható-e. Ha a rendszer csatlakoztatható és a trafó átvétele kivitelezhető, 
akkor az átvételt követően az Ügyfél csatlakozása KIF lesz és mehet a HMKE 
engedélyeztetés.   

• Ideiglenes szerződéssel rendelkező felhasználóknak   
• Ha a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a háztartási méretű kiserőmű (inverter) 

névleges teljesítménye. Meg kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény bővítést 
követőn csatlakoztatható-e a telepíteni kívánt rendszer. Ha igen, akkor engedélyeztethető, 
telepíthető a rendszer.  

• Ha nincs érvényes szerződés, azaz nincs meglévő csatlakozás   
• Közvilágítási fogyasztási hely esetében   
• Alfogyasztói jogviszonyban lévő fogyasztási hely esetében.  
• Idényjellegű, egy zónaidős (hőszivattyús) tarifa esetén  
• Időszakos (vezérelt) mérőre/tarifára  
• Előre fizetős mérővel rendelkező felhasználási helyre.  
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Amit a „H” tarifáról tudni szükséges. 
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Idényjellegű, egy zónaidős tarifa, az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott lakossági és nem 
lakossági ügyfelek számára.  
A rendeletben szereplő tarifa neve „H” tarifa, amelynek igénylésére 2010. április 16-tól van lehetőség. 
A tarifa célja, hogy a legalább 3 jósági fokú hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló 
energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül 
szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, kompresszorok, automatikák, inverteres klímák) 
villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb árú tarifán lehessen elszámolni a fűtési szezonban.  
A rendelet szerint ez a kedvező ár a mindenkori „B Alap tarifánál” (vezérelt tarifa) nem lehet magasabb.  
 
A „H” tarifával elszámolt berendezések csak különmért, nem leválasztható áramkörre 

csatlakoztathatók. 

A hálózati engedélyes által felszerelt mérőberendezés idényjellegű, egy zónaidős kialakítású, mely a 
fűtési időszakban és azon kívül külön-külön regiszterben tárolja a vételezett villamos energiát. Így 
biztosítható a fűtési időszakon kívül április 15. – október 14. közötti villamosenergia-fogyasztás „A1” 
tarifás áron (és ehhez kapcsolódó rendszerhasználati díjon) történő elszámolása.  
A felhasználó egyéb fogyasztói berendezései miatt a „B” tarifára is igényt tarthat, illetve azt megtarthatja, 
ebben az esetben a mérőhelyen mindhárom tarifának (A1, B és H-tarifa) külön mérőberendezés kerül 
felszerelésre.  
H- tarifát csak egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó 
vehet igénybe (3*63A határig). 
A betétlap benyújtása mellé az „A” és „B” jelű nyomtatvány és a berendezés műszaki adatlapja is fontos, 
hogy leadásra kerüljön!   
 



Köszönöm a 
figyelmet!  


