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Igénybejelentés 
Hálózati Csatlakozási 

Szerződéshez 

Kiserőmű vagy 
Háztartási méretű kiserőmű 

létesítésére 

Iktató szám:  

Érkezési dátum:  

Rendszerhasználó azonosí-
tó száma:  

Ügyfélkapcsolat szám:  

I. Rendszerhasználó vagy a képviseletében eljáró ad atai 

Ügyfél neve/cégnév:  

Ügyfél címe/székhelye: Ir.sz:   Város:  

Utca, házszám:  Emelet, ajtó:  

Anyja neve/cégjegyzékszám:  Születési ideje:  

Születési helye/Adószáma:  E–mail:   

Telefonszám:  Fizetés módja:  

Számlavezet ő pénzintézet neve:  

Pénzintézeti számlaszáma:  

Számlázási cím:  

Az igénybejelentés benyújtója: Rendszerhasználó  A Rendszerhasználó képviseletében eljáró  

II. Igény adatai 

Kiser őmű típusa: Nap:  Szél:  Biogáz:  Egyéb:  Teljesítménye:   kW 

Inverter / Generátor pontos típusa:  db 

Teljesítmény:  kW Inverter / Generátor pontos típusa:  db 

Inverter / Generátor pontos típusa:  db 

A kiser őmű csatlakozásának módja: 1fázis  2 fázis  3 fázis  
 

Felhasználási hely azonosítója/megnevezése: 040 _ _  _ _ _ _ _  

Mindennapszaki mér ő gyári száma  

Felhasználási hely címe:  

Felhasználási hely helyrajzi száma:  Beüzemelés terv. id őpontja:  
 

Kiser őműves igénybejelentéskor az üzemszünet esetén a 
telephely által igényelt teljesítmény: 

 A  kVA   kW 

 A  A  A 

III. Amennyiben a fogyasztási helyen már van üzemel ő kiser őmű 

Típusa:  Meglévő teljesítménye:   kW 

A meglév ő inverter/generátor: lecserélésre kerül  megmarad  

IV. Nyilatkozat a megtermelt többlet energiáról: 

A megtermelt, saját fogyasztással csökkentet többle t energia a közcélú hálózatba kerül betáplálásra  
A megtermelt többlet energia a saját célra kerül fe lhasználásra, a közcélú hálózatba nem lesz betáplál ás  

V. Csatolandó dokumentumok 

Ingatlan tulajdoni lapja:  
Kiser őmű telepítési helyét bemutató, 1:5.000-1:20.000 közöt ti lépték ű átnézeti térkép  
Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyi latkozata a kiser őmű létesítéséhez  
Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyi latkozata ahhoz, hogy a Beruházó a kiser őmű létesítésének 
érdekében az ingatlan tulajdonosának nevében eljárj on  

A beruházó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az Igénybejelent ő a kiser őmű létesítésének érdekében nevében 
eljárjon.   
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VI. Megjegyzés 
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VII. Mellékletek felsorolása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt:  ……………………, …………………………  

  

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

Aláíró neve: ............................... 

Aláíró beosztása: ............................... 

 Rendszerhasználó v. képviseletében eljáró 

 

 

 

 

 

 

 

 


