
The contractor installing the metering site Will ensure that these data are completed 
Please complete this form in block capitals.
Mérőhelyet kivitelező vállalkozó gondoskodik ezen adatok kitöltéséről. Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

1. Background: / Előzmény: 
Number of offer and power supply information issued previously for the Place of Use (Consumption)
A felhasználási (fogyasztási) helyre korábban kiadott áramszolgáltatói tájékoztató, ajánlat száma.

House hold-size small power plant Will be installed: / Háztartási méretű kiserőmű telepítése lesz: o Yes / igen     o No / nem

Address Of Place Of Use: / Felhasználási hely címe:

ZIP city/village* street/square* No./land reg. no.*         floor* door      
ir. szám város, község* út, utca, tér* házszám em./fsz., ajtó

2. Technical data of existing public network connection: / Meglévő közcélú hálózat műszaki adatai: 
Type of existing network / Meglévő hálózat típusa

(Existing network means that 3 phases are installed within an incorporated area and the cross-section of the power line is
at least 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 uninsulated overhead line o overhead line o underground cable
szigetelt szabadvezeték csupasz szabadvezeték földkábel 

o transformer station 
transzformátorállomás

Branching off point: / Leágazási pont: 
Connection point (ownership boundary): / Csatlakozási pont (tulajdoni határ)

o Outgoing terminals of distribution small circuit breakers (54 / Elosztói kismegszakítók elmenő kapcsai (54)

o Incoming terminals of underground cable in the main distributor (58) / Földkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (58)

o Incoming terminals of overhead power line in the main distributor (56) / Légkábeles csatlakozó főelosztóban lévő bemenő kapcsai (56)

o Outgoing terminals of fuse base installed on the low-voltage bus of a public transformer substation or in the low-voltage
distribution equipment (23) / Közcélú transzformátorállomás kisfeszültségü gyújtósínjére szerelt vagy kisfeszültségü elosztóberendezésében levő 

biztosítóaljzat elmenő kapcsai (23)

o Consumer-side terminals of the switchgear of the medium-voltage network (21) / Közcélú középfeszültségú hálózat kapcsolóberen-

dezésének fogyasztó felőli kapcsai (21)

o other: / egyéb:

3. Type of connection: / Csatlakozóvezeték típusa: 
Existing: / Meglévő: 

o insulated overhead line o underground cable o naked overhead line
szigetelt szabadvezeték földkábel csupasz szabadvezeték

full/route length / teljes/nyomvonal hossz:  /  m cross-section / keresztmetszet:  x  mm2

Requested:  / Igényelt:

o insulated overhead line o underground cable o naked overhead line
szigetelt szabadvezeték földkábel   csupasz szabadvezeték

full/route length / teljes/nyomvonal hossz:  /  m cross-section / keresztmetszet:  x  mm2

crosses third-party real property / Idegen ingatlant keresztez: 
Joining box required: / Csatlakozószekrény szükséges: 
Craine car necessary / Tetőtartóra létra támasztható:

The existing overhead power line is technically suitable at the disconnected place of consumption and the customer can 
be reconnected by using it. 
A kikapcsolt fogyasztási helyen a meglévő légkábel műszakilag megfelel, felhasználásával az ügyfél visszakapcsolható: 

o yes / igen o no / nem

4. In case of capacity change: / Teljesítményváltozás esetén:

New / Új Existing / Meglévő

Metering site / Mérőhely o o
Main line tubing / Fővezeték-csövezés o o

*Please underline the appropriate section. / A megfelelő részt. nyomtatás után húzza alá!

/if it does, please enclose consent 
of the owner of third-party real 
property. / Amennyiben keresztez, 
kérjük csatolja az idegen ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulását.

o yes / igen o no / nem
o yes / igen o no / nem
o yes / igen o no / nem

Application for connection to the power network 
Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 
Csatlakozási műszaki adatlap B
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Planned time of removing the seal / Zárópecsét bontásának tervezett időpontja: 
Removal of the seal can be ordered here if dismantling is carried out by a registered technician authorized to handle the seal and if the 
order is for Existing connections or for new overhead cable connections (no auxiliary pylon), in case no connection fee needs to be paid. 
Zárópecsét bontás akkor adható itt meg, ha a bontást a plombálásra jogosult regisztrált szerelő végzi és Meglévő csatlakozó, új légkábe-
les csatlakozó (nem segédoszlopos) igényeknél, amennyiben nem kell csatlakozási díjat fizetni.
Do you request de-energization? / Feszültségmentesítést kér? o Yes / igen  o No / nem

5. Connection line arriving at the real property: / Csatlakozó vezeték érkezése az ingatlanhoz:

o underground cable / földkábel owall mount / falitartó o roof mount / tetőtartó

6. Statement of tenants' association representative: / Közös képviselői nyilatkozat:
We hereby give our consent to meeting the electrical energy demand specified in the application through our
unmeasured power line network owned by us as users. Hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamosteljesítmény-igény méretlen 

felhasználói tulajdonunkban lévő vezetékhálózatunkon keresztül történő kielégítéséhez.

date / kelt     year / év     month / hónap     day / nap

Signature of tenants’ association representative / Közös képviselő/intéző bizottság elnök aláírása         

Name of tenants’ association representative / Közös képviselő/intéző bizottság elnök neve 

Name of the syndicate’s chairperson / intézőbizottság elnökének neve 

Signature of the syndicate’s chairperson / intézőbizottság elnökének aláírása 

7. Place of metering site: / Mérőhely kialakításának helye: 

o boundary of public space o sidewall of building o other:
közterület határa épület oldalfala egyéb:

Method of measurement: o all-day  o off-peak o prepaid owithout meter o tariff H
Mérés módja:     mindennapszaki vezérelt előrefizetós mérő nélküli H-tarifás

ls the meter to be reloca ted? / Mérőáthelyezés szükséges?  o yes / igen o no / nem

8. Contractor's statement: / Kivitelezői nyilatkozat: 
In full awareness of my liability, I declare that I have carried out the electrical fitting and electrical shock protection work properly
at the Place of Use (Consumption) in compliance with the applicable installation and security standards. The unmeasured line
system, which owned by the condominium, is configured, maintained, supervised according to the relevant legal technical and
safety requirements. The line system is safe and able to the gratification of the marked electrical power need. 
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.

contractor’s name / kivitelező neve phone number / telefonszáma

date / kelt     year / év     month / hónap     day / nap

signature of contractor / kivitelező aláírása registration number /regisztrációs szám  

9. Order: / Megrendelés: 
I hereby place an order with the Distribution System Operator to perform the fitting work that is necessary for installing the connection 
equipment to meet the total electrical capacity needs of all the connection points. By signing this document I certify that the above data are true 
and correct. I agree to the processing of my phone number and email address by the competent Distribution System Operator in order to 
exercise their rights and fulfill their obligations arising from the contract. If there is temporary measurement at the point of use, I Will order its 
elimination at the same time as connecting this point of use. I undertake to pay for the cost of dismantling the temporary consumption meter. 
Megrendelem az elosztói engedélyesnél a csatlakozási pontok összesített villamosteljesítmény-igényének kielégítéséhez szükséges csatlakozóberendezéssel kapcsolatos szerelési 
munkák elvégzését. 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. Amennyiben a felhasználási helyen ideiglenes mérés van kialakítva, úgy 
annak megszüntetését a bekapcsolással egyidejűleg megrendelem. Az ideiglenes mérő leszerelés költségeinek megfizetését vállalom.

date / kelt  year / év  month / hónap  day / nap

signature of applicant (user/consumer) / igénylő (felhasználó/fogyasztó) aláírása 

community meter's use ID
közösségi méró felhasználó azonosító
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