
Der die Messstelle installierende Vertragsnehmer wird sich um die Vervollständigung dieser Angaben kümmern 
Bitte in grossbuchstaben ausfüllen!
Mérőhelyet kivitelező vállalkozó gondoskodik ezen adatok kitöltéséről. Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

1. Vorgeschichte: / Előzmény:
Nummer der für den Verwendungsort (Verbrauchsstelle) vorher ausgegebenen Information bzw. des Angebots des EVU. 
A felhasználási (fogyasztási) helyre korábban kiadott áramszolgáltatói tájékoztató, ajánlat száma.

Hausanlage Wird installiert: / Háztartási méretű kiserőmű telepítése lesz: o Ja / igen o Nein / nem

Adresse des Verwendungsortes: / Felhasználási hely címe:

PLZ Stadt, Gemeinde* Straße, Platz Nr.            OG/EG*             
ir. szám város, község* út, utca, tér* házszám em./fsz., ajtó

2. Angaben zum bestehenden öffentlichen Netz:  / Meglévő közcélú hálózat műszaki adatai:
Art des bestehenden Netzes / Meglévő hálózat típusa
(Das Netz gitt als bestehend, wenn im Innenbereich die 3 Phasen installiert sind und bei Kleinspannung der
Leitungsdurchmesser min. 4 x 50 mm2

(A hálózat meglévő, ha belterületen a 3 fázis ki van építve és kisfeszültség esetén min. 4 x 50 mm2 keresztmetszetű a vezeték.)

o isolierte Freileitung o Freileitung o Erdkabel o Transformatorstation
szigetelt szabadvezeték csupasz szabadvezeték földkábel transzformátorállomás

Anschlusspunkt (Eigentumsgrenze) / Csatlakozási pont (tulajdoni határ):
o Ausgangsklemmen der Leistungsschalter des Betreibers (54) / Elosztói kismegszakítók elmenő kapcsai (54)
o Eingangsklemmen im Hauptverteiler des Erdkabelanschlusses (58) / Földkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (58)
o Eingangsklemmen im Hauptverteiler des Freileitungsanschlusses (56) / Légkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (56)

o Ausgangsklemmen des Sicherungsunterteils auf die Kleinspannungssammelschiene angeschlossen Oder im Klein-
spannungsverteiler der öffentlichen Transformatorstation  (23) / Közcélú transzformátorállomás kisfeszültségű gyújtósínjére szerelt vagy 
kisfeszültségű elosztóberendezésében levő biztosítóaljzat elmenő kapcsai (23)

o Verbraucherseitige Klemmen der Schatltanlage des öffentlichen Mittelspannungsnetzes (21) / Közcélú középfeszültségű 
hálózat kapcsolóberendezésének fogyasztó felőli kapcsai (21)

o sonstige: / egyéb:

3. Typ der Anschlussleitung: / Csatlakozóvezeték típusa:
Bestehend: / Meglévő:

o isolierte o Freileitung Erdkabel o Freileitung
szigetelt szabadvezeték földkábel csupasz szabadvezeték

Gesamt-/Trassenlänge / teljes/nyomvonal hossz:                      /  m  Durchmesser / keresztmetszet:  x  mm2

Beantragt:  / Igényelt:

o isolierte o Freileitung Erdkabel o Freileitung
szigetelt szabadvezeték földkábel csupasz szabadvezeték

Gesamt-/Trassenlänge / teljes/nyomvonal hossz:  /  m  Durchmesser / keresztmetszet:  x  mm2

Führt über eine Fremdimmobilie / Idegen ingatlant keresztez: 
Anschlusskasten benötigt / Csatlakozószekrény szükséges: 
lst ein Kranfahrzeug nötig? / Tetőtartóra létra támasztható:

Die an der ausgeschalteten Verbrauchsstelle bestehende Freileitung ist technisch einwandfrei, über diese kann der Kunde 
wieder angeschlossen werden:
A kikapcsolt fogyasztási helyen a meglévő légkábel műszakilag megfelel, felhasználásával az ügyfél visszakapcsolható: 

o Ja / igen o Nein / nem

4. Bei Leistungsänderung: / Teljesítményváltozás esetén:
Neu / Új  Bestehend / Meglévő

Messstelle / Mérőhely o o
Verrohrung der Hauptleitung / Fövezeték-csövezés o o

* Zutreffendes bitte unterstreichen. / A megfelelő részt. nyomtatás után húzza alá!

Falls sie über eine Fremdimmobilie 
führt, bitte die Zustimmung 
desEigentümers der Fremdimmobilie 
beilegen. / Amennyiben keresztez, 
kérjük csatolja az idegen ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulását.

o Ja / igen o Nein / nem
o Ja / igen o Nein / nem
o Ja / igen o Nein / nem

Antrag zum Anschluss an das Stromnetz Anschlusstechnisches Datenblatt 
Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 
Csatlakozási műszaki adatlap B
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Geplanter Zeitpunkt des Lösens der Plombe / Zárópecsét bontásának tervezett időpontja:                                                                                                                               
Eine Entfernung der Plombe kann angeordnet werden, wenn der Ausbau von einem registrierten und für die Plombierung autorisierten 
Techniker durchgeführt wird und der Auftrag für bestehende Anschlüsse Oder neue Freileitungsanschlüsse (keine Zusatzmasten) besteht, in 
welchen Fällen keine Anschlussgebühr fällig ist. 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.
lst eine Spannungsfreischaltung nötig? / Feszültségmentesítést kér? o Ja / igen  o Nein / nem

5. Eingang der Anschlussleitung bei der Immobilie: / Csatlakozó vezeték érkezése az ingatlanhoz:
o Erdkabel / földkábel   o Wandhalterung / falitartó  o Dachhalterung / tetőtartó

6. Erklärung der Hausverwaltung: / Közös képviselői nyilatkozat:
Wir stimmen dem Antrag zu, den dort angeführten Stromleistungsbedarf über das nicht gemessene, zu unserem 
Anwenderbesitz gehörende Leitungsnetz abzudecken. Hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamosteljesítmény-igény méretlen 
felhasználói tulajdonunkban lévő vezetékhálózatunkon keresztül történő kielégítéséhez.

Datum / kelt                                                                    Jahr / év                                   Monat / hónap                       Tag / nap                              

Unterschrift des Vertreters der Hausverwaltung / Közös képviselő/intéző bizottság elnök aláírása         

Name des Vertreters der Hausverwaltung / Közös képviselő/intéző bizottság elnök neve                         

Unterschrift vom Vorstand des Aktionsausschusses / intézőbizottság elnökének aláírása                    

7. Ort der Ausführung der Messstelle: / Mérőhely kialakításának helye: 
o Felhasználói tulajdonú betápláló vezeték KIF elosztóhálózatra szerelt leágazó áramkötő elemei (100). 
  o Grenze des öffentlichen Bereichs  o Seitenwand des Gebäudes o sonstige:                                                   
      közterület határa        épület oldalfala       egyéb:           
Messart:  o ganztägig  o gesteuert o prepaid o ohne Messgerät o Tarif H
Mérés módja:     mindennapszaki      vezérelt      előrefizetős     mérő nélküli      H-tarifás
Muss das Messgeröt versetzt werden? / Mérőáthelyezés szükséges?  o Ja / igen  o Nein / nem

8. Erklirung des Vertragsnehmers: / Kivitelezői nyilatkozat: 
In Kenntnis meiner strafrechtlichen Verantwortung erkläre ich hiermit, dass ich die elektrischen Installationsarbeiten 
am Verwendungsort (Verbrauchsstelle) und deren Berührungsschutz einwandfrei und den gültigen Installations- und 
Sicherheitsnormen entsprechend ausgeführt habe. 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.
Das ungemessene Leistungsnetz, das im Besitz von dem Gemeinschaftshaus ist, ist bezüglich den rechtlichen, technischen 
Forderungen und Sicherheitsforderungen nach gestaltet, instand gehalten und überprüft. Das Leistungsnetz ist sicher und 
geeignet für die Befriedigung des angegebenen elektrischen Leistungsanspruchs.

Name des Ausführers / kivitelező neve                                                                   Telefonnummer / telefonszáma                                                                

Datum / kelt                                                        Jahr / év                             Monat / hónap                 Tag / nap                           

Unterschrift des Ausführers / kivitelező aláírása                                                      Registrationsnummer /regisztrációs szám                                                                

9. Bestellung: / Megrendelés: 
Hiermit bestelle ich beim Verteilnetzbetreiber die Durchführung der Montagearbeiten des zum Abdecken des Gesamt-Stromleistungsbe-
darfs der Anschlusspunkte benötigten Anschlussgeräts. Mit meiner Unterschrift bestötige ich, dass die obigen Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Ich genehmige dem Verteilnetzbetreiber, meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse zur Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag und zur Erfüllung der Verpflichtungen zu verwa lten. 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. 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. 
Sollte an der Verbrauchsstelle eine temporöre Messung stattfinden, werde ich ihre Beseitigung gleichzeitig mit dem Anschluss dieser Ver-
brauchsstelle veranlassen. Hiermit verpflichte ich mich, die Kosten für die Entfernung des temporören Verbrauchsühlers zu übernehmen.

Datum / kelt                                                                    Jahr / év                                   Monat / hónap                       Tag / nap                              

Unterschrift des Beste llers (Anwender/Verbraucher) / igénylő (felhasználó/fogyasztó) aláírása                                                               

Anwender-lD des gemeinsamen 
Stromählers
közösségi mérő felhasználó azonosító

Antrag zum Anschluss an das Stromnetz Anschlusstechnisches Datenblatt 
Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 
Csatlakozási műszaki adatlap B
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