iratazonosító: 0466

Háztartási méretű kiserőmű
(HMKE) rendszer készre jelentése
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
1. Felhasználó, felhasználási hely adatai:
Felhasználó neve:
Telefonszáma:

e-mail címe:

Felhasználási hely címe:
ir.szám

város

község

út

utca

tér

sz./hrsz.

em./fsz., ajtó

Felhasználó azonosító :
1

Általános (nappali) mérő gyári száma:
2. Kivitelezői nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti felhasználási helyen a háztartási méretű kiserőmű kivitelezését az
igénybejelentőben megadott adatoknak, az épületvillamos kiviteli dokumentációnak megfelelően a hatályban lévő jogszabályoknak és a
vonatkozó szabályelőírásoknak megfelelően készítettem el.
Kivitelező:
Neve:
Telefonszáma:
kelt 		

e-mail címe:
év

hó 		

nap

Kivitelező aláírása
Regisztrált szerelő neve:

Regisztrációs száma:

3. Megrendelés:
Megrendelem az elosztói engedélyesnél a háztartási kiserőmű üzembe helyezéséhez szükséges szerelési munkák elvégzését.
Vezérelt mérést megszüntetem, a vezérelt mérőberendezés leszerelését kérem:
igen
nem
Vezérelt mérő gyári száma:
4. Felhasználói nyilatkozat az üzembe helyezéshez:
Tudomásul veszem, hogy az üzembe helyezés szükséges feltételei:
- Jogszabály2 szerinti nyilatkozatok, minősítő iratok, jegyzőkönyvek, a teljes eredeti csatlakozási dokumentáció rendelkezésre állása.
- A rendszer kialakítása, teljesítménye, az inverter típusa a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban foglaltaknak megfeleljen.
- A mérőhely, a fővezetékek (regisztrált szerelő általi) ellenőrzése, szükség szerinti felújítása, a mérő kezeléséhez szükséges kezelő ablak
kialakítása megtörténjen.
- Az üzembe helyezés során a felhasználó vagy meghatalmazottjának jelenléte. (Meghatalmazott esetén meghatalmazás bemutatása
szükséges.)
Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, illetve ha ez elosztói engedélyes munkatársai úgy ítélik meg, hogy a termelő berendezés kialakítása,
elemei a közcélú elosztói hálózatra nézve káros visszahatást okozhatnak, a rendszer üzembe helyezése a hibaok(ok) elhárításáig nem
történhet meg.
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámomat és az e-mail
címemet az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje.
kelt 		

év

hó 		

nap
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Igénylő (felhasználó) aláírása
Mellékletek:
• Érintésvédelmi felülvizsgálatai jegyzőkönyv
• Regisztrált szerelői nyilatkozat3
1
2
3

A számla jobb oldalán szerepel a felhasználói azonosító
40/2017. (XII.4) NGM rendelet 1. melléklete: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ)
Ha korábban nem küldték be a csatlakozási dokumentáció mellékleteként

