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Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése
Csatlakozási műszaki adatlap

B

Mérőhelyet kivitelező vállalkozó gondoskodik ezen adatok kitöltéséről
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
1. Előzmény:
A felhasználási (fogyasztási) helyre korábban kiadott áramszolgáltatói tájékoztató, ajánlat száma 
Igen

Háztartási méretű kiserőmű telepítése lesz:

Nem

Felhasználási hely címe:
ir.szám

város/község*

út/utca/tér*

sz./hrsz.*

em./fsz.,* ajtó

Mérő(k) gyári száma (ha van):

2. Meglévő közcélú hálózat műszaki adatai:
Meglévő hálózat típusa
(A hálózat meglévő, ha belterületen a 3 fázis ki van építve és kisfeszültség esetén min. 4 x 50 mm2 keresztmetszetű a vezeték.)
szigetelt szabadvezeték

csupasz szabadvezeték

földkábel

transzformátorállomás

Csatlakozási pont (tulajdoni határ):
Elosztói kismegszakítók elmenő kapcsai (54)
Földkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (58)
Légkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (56)
Közcélú transzformátorállomás kisfeszültségű gyűjtősínjére szerelt vagy kisfeszültségű elosztóberendezésében levő biztosítóaljzat elmenő kapcsai (23)
Közcélú középfeszültségű hálózat kapcsolóberendezésének fogyasztó felőli kapcsai (21)
Felhasználói tulajdonú betápláló vezeték KIF elosztóhálózatra szerelt leágazó áramkötő elemei (100).
egyéb: 

3. Csatlakozóvezeték típusa:
Meglévő (Az ideiglenes mérés csatlakozója nem tekinthető meglévő csatlakozónak):
szigetelt szabadvezeték
teljes/nyomvonal hossz:

földkábel
/

m

csupasz szabadvezeték
keresztmetszet:

x

mm2

Igényelt:
szigetelt szabadvezeték
teljes/nyomvonal hossz:

földkábel
/

m

segédoszlop szükséges
keresztmetszet:

Idegen ingatlant keresztez:			

igen

nem

Csatlakozószekrény szükséges:			

igen

nem

Kosaras autó szükséges:			

igen

nem

x

mm2

/Amennyiben keresztez, kérjük csatolja az idegen ingatlan tulajdonosának a hozzájárulását.

A kikapcsolt fogyasztási helyen a meglévő légkábel műszakilag megfelel, felhasználásával az ügyfél visszakapcsolható:
			

igen

nem

4. Teljesítményváltozás esetén:
Új

Meglévő

Mérőhely
Fővezeték-csövezés
Zárópecsét bontás akkor adható itt meg, ha a bontást a plombálásra jogosult regisztrált szerelő végzi és Meglévő csatlakozó, új légkábeles csatlakozó (nem segédoszlopos)
igényeknél, amennyiben nem kell csatlakozási díjat fizetni.
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Zárópecsét bontásának tervezett időpontja: 			
Feszültségmentesítést kér?

*A megfelelő részt nyomtatás után húzza alá!

igen

nem
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5. Csatlakozó vezeték érkezése az ingatlanhoz:
földkábel

falitartó

tetőtartó

6. Társasházi nyilatkozat:

Hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamosteljesítmény-igény méretlen felhasználói tulajdonunkban lévő vezetékhálózatunkon keresztül történő kielégítéséhez.

kelt

év

hónap

nap

Közös képviselő/intéző bizottság elnök aláírása
					
Közös képviselő/intéző bizottság elnök neve

közösségi mérő felhasználó azonosító

7. Mérőhely kialakításának helye:
		

közterület határa

épület oldalfala

egyéb:

Mérés módja:

mindennapszaki

vezérelt

előrefizetős

igen

nem

Mérőáthelyezés szükséges?

mérő nélküli

H-tarifás

8. Kivitelezői nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a csatlakozó berendezés - igénybejelentőben megadott adatainak - méretezését valamint a felhasználási (fogyasztási)
hely villamos szerelési munkálatait az érvényben levő jogszabályok és létesítési szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően készítettem el.
A méretlen társasházi tulajdonban lévő vezetékhálózat a vonatkozó jogi, műszaki, biztonsági követelmények szerint kialakított, karbantartott, felülvizsgált, biztonságos és
alkalmas, a feltüntetett villamosteljesítmény-igény kielégítésére.

kivitelező neve			

kelt

telefonszáma

év

kivitelező aláírása			

hónap

nap

regisztrációs szám

9. Megrendelés:
1. Szerződés küldés módja:
posta

e-mail (ebben az esetben a csatlakozási díjat átutalással tudja rendezni)

2. Szerződésküldés címe (Kérjük olvashatóan adja meg levelezési címét vagy e-mail címét.):

Megrendelem az elosztói engedélyesnél a csatlakozási pontok összesített villamosteljesítmény-igényének kielégítéséhez szükséges csatlakozóberendezéssel kapcsolatos
szerelési munkák elvégzését. Amennyiben a felhasználási helyen ideiglenes mérés van kialakítva, úgy annak megszüntetését a bekapcsolással egyidejűleg megrendelem.
Az ideiglenes mérő leszerelés költségeinek megfizetését vállalom. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A jelen bejelentés aláírásával
tudomásul veszem, hogy az E.ON Hungária Csoport felhasználási hely szerint illetékes áramhálózati engedélyese (Pest megye: ELMŰ Hálózati Kft., dél-dunántúli régió:
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., észak-dunántúli régió: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.), mint felhasználási hely szerinti önálló Adatkezelők (“Adatkezelő”) a
fent megadott személyes adataimat a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés létesítése szerződés létesítése, valamint ezen szerződések megszűnése vagy
felmondása céljából kezelik. Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontján alapul. Az Adatkezelő a
fent megadott adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az érintett által megadott személyes adatok alapján
profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal nem történik, illetve azokat az Adatkezelő harmadik országba nem továbbítja. A jelen bejelentéssel kapcsolatos részletes
adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem honlapon, melyet a bejelentés aláírását megelőzően megismertem és elfogadtam.
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kelt

év

hónap

nap

igénylő (felhasználó/fogyasztó) aláírása
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