
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

1. Felhasználó, felhasználási hely adatai:

Felhasználó neve: 

Felhasználási hely címe: 

ir.szám                 település o út o utca o tér     sz./hrsz.                em./fsz., ajtó  

Mérési pont azonosító (POD): 

Általános (nappali) mérő gyári száma: 

Megjegyzés: 

2. Tervezői nyilatkozat (Termelő berendezés adatainak módosulása esetén kötelezően kitöltendő)

o A háztartási méretű kiserőmű (HMKE) rendszer nem a  benyújtott háztartási méretű kiserőmű
csatlakozási dokumentáció kivonatban megjelölt berendezéssel került megvalósításra.

A módosult termelői berendezés adatai*

Inverter vagy generátor adatok (típusonként):

*(min. az  első sor kitöltése kötelező)

Gyártó Típus Darabszám

A fentiek szerint módosult háztartási méretű kiserőmű csatlakozási dokumentációja a vonatkozó
jogszabályok és a villamos biztonsági szempontból követelményeket tartalmazó szabványok 
előírásainak figyelembevételével, illetve szabványtól való eltérés esetén azokkal egyenértékű műszaki 
megoldásokat adó kivitelben készült és a módosult termelői berendezés szerepel az elosztói 
engedélyesek által jóváhagyott berendezések listáján. A jelen dokumentum 2. pontjában szereplő 
adatok a valóságnak megfelelnek és a teljes, az elosztói engedélyes által jóváhagyott csatlakozási 
dokumentációban szereplő műszaki adatokkal (darabszám, fázisszám, teljesítmény) teljességgel 
megegyeznek, a jóváhagyott teljes csatlakozási dokumentáció kapcsán jelen nyilatkozatban 
foglaltakon kívül egyéb módosítás nem történt. Az elkészített, módosult teljes dokumentációt a 
felhasználó megkapta.

Tervező: 

Neve: 

Telefonszáma: e-mail címe:

kelt     év                 hó     nap            

Tervező aláírása

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) rendszer készre jelentése

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu

www.opustitasz.hu
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3. 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 vonatkozó hatályban lévő jogszabályi és műszaki biztonsági 
követelményeknek megfelelően készítettem el.

Kivitelező: 

Neve: 

Telefonszáma: e-mail címe:

kelt     év                 hó     nap            

Kivitelező aláírása

4. Megrendelés:

Megrendelem az elosztói engedélyesnél a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezéséhez 
szükséges szerelési munkák elvégzését.

A vezérelt mérés megszüntetése miatt a vezérelt mérőberendezés leszerelését kérem:
o igen   o nem

Vezérelt mérő gyári száma: 

kelt     év                 hó     nap            

Meghatalmazott / Megrendelő aláírása

- Dátum:

Mellékletek: 

- Érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv
- Háztartási méretű kiserőművek felhasználói nyilatkozat nyomtatvány
- Regisztrált szerelői nyilatkozat (mérőhelyi hiányosság miatt meghiúsult üzembe helyezés esetén)

kelt     év                 hó     nap            

Meghatalmazott / Megrendelő aláírása

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) rendszer készre jelentése

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu

www.opustitasz.hu

21
_R

K
J_

1-
3_

D
IG

IT
 V

2


	Text Field 2063: 
	Text Field 2064: 
	Text Field 2065: 
	Text Field 2053: 
	Text Field 2054: 
	Check Box 617: Off
	Check Box 618: Off
	Check Box 630: Off
	Check Box 619: Off
	Check Box 620: Off
	Text Field 20660: 
	Text Field 20670: 
	Text Field 20680: 
	Text Field 20691: 
	Text Field 20701: 
	Text Field 20711: 
	Text Field 20740: 
	Text Field 20750: 
	Text Field 20760: 
	Check Box 6201: Off
	TextField 20000: 
	TextField 20001: 
	TextField 20002: 
	TextField 20003: 
	TextField 20004: 
	TextField 20005: 
	TextField 20006: 
	TextField 20007: 
	TextField 20008: 
	TextField 20009: 
	TextField 20010: 
	TextField 20011: 
	Text Field 20681: 
	Text Field 20712: 
	Text Field 20713: 
	Text Field 20714: 
	Text Field 20715: 
	Text Field 20716: 
	Text Field 20717: 
	Text Field 20718: 
	Text Field 20719: 
	Text Field 20720: 
	Text Field 20721: 
	Text Field 20722: 
	Text Field 20761: 
	Text Field 20762: 
	Text Field 20763: 
	Text Field 20764: 
	Text Field 20765: 
	Text Field 20766: 
	Text Field 20767: 
	Text Field 2055: 
	Text Field 2056: 
	Text Field 2057: 
	Text Field 2058: 


