
Igénybejelentés
MVM DÉMÁSZ szolgáltatási területen

Az igénybejelentő lap kitöltése az alábbiak szerint történik.

Rendszerhasználó vagy a képviseletében eljáró adatai

A kitöltés a szerződött felhasználó adataival történik értelemszerűen. A felhasználó a számla 1. oldalán a
jobb oldali bekeretezett részben fel van tüntetve. A felhasználó személyétől függően a magánszemélyes
vagy a jogi személyes adatokat kell kitölteni.

A pénzintézetet és számlaszámot csak a jogi személy rendszerhasználónak kell megadnia.

Amennyiben a felhasználó magának adja be az igényt, úgy az igénybejelentés benyújtójánál a
rendszerhasználót kell bejelölni.

Igény adatai
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Az „Inverter / Generátor pontos típusánál” a darabszám után a gyártót és a típust kell beírni (ahogy az
engedélyes listán szerepel).

Teljesítmény. A felső sorban a napelemek összteljesítményét kell megadni (pl. 8 db 405 W-os panel
esetén 8*405/1000=3,24 kW-ot kell megadni. Alatta az inverter névleges kimeneti teljesítményét kell
megadni (pl. SAJ R5-8K-T2-15 inverter esetén 8 kW.

A csatlakozási módot a tervezett inverter fázisszáma határozza meg. 2,5 kVA-es inverter teljesítményig
egy fázisú lesz az inverter, fölötte három fázisú.

Felhasználási hely azonosító. A számla legvégén található 040… kezdetű 10 jegyű azonosító.

A mindennapszaki mérő gyári száma megtalálható a számlarészletezőn, a táblázatos rész bal felső
sarkában, illetve a mérőóra vonalkódja alatt is leolvasható.

A felhasználási hely címe és helyrajzi száma értelemszerűen töltendő, a beüzemelés tervezett időpontja
nem lényeges adat.

Az igénybejelentéskor igényelt teljesítményhez a mindennapszaki mérőhöz tartozó rendelkezésre álló
teljesítményt kell megadni fázisonként Amperben az alsó sorban. A mérőóra alatti leplombált
kismegszakítókról leolvasható, vagy a hálózathasználati- és/vagy hálózat-csatlakozási szerződésben is
megtalálható. A felső sorban ezt összegezni kell és átszámolni kVA-be és kW-ba (az összegzett Ampert
meg kell szorozni 230-cal).

Példa: a rendszer 20 db 405 W-os panelből és egy SAJ R5-8K-T2-15 típusú inverterből áll. A
mindennapszaki mérőhöz 3x16 A tartozik.
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Üzemelő kiserőmű, nyilatkozat többlet energiáról és csatolandó dokumentumok

Amennyiben a felhasználási helyen már üzemel napelemes rendszer, úgy a III. pontban meg kell adni a
meglévő inverter pontos típusát és teljesítményét, valamint meg kell jelölni, hogy a meglévő inverter
leszerelésre kerül vagy megmarad.

A IV. és V. pontban a fenti jelöléseket javasoljuk alkalmazni, és a később részletezendő csatolandó
dokumentumokat csatolni.

Az igénybejelentő második oldala
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A kiserőművekre vonatkozó VI/1 és VI/2 pontokat nem kell kitölteni.

A további mezőket pedig értelemszerűen kell kitölteni. A megjegyzés mezőbe javasoljuk, hogy saját
levelezési címét adja meg, mert a Démász papír alapon, postán fogja kiküldeni az igénybejelentésre adott
műszaki-gazdasági tájékoztatóját.

A fentiek szerint kitöltött és aláírt igénybejelentő lap mellé az alábbiakat javasoljuk csatolni:

● Kitöltött és aláírt meghatalmazás, ha az igénybejelentést nem maga a felhasználó küldi be, hanem
megbízottja.

● Földhivatali térképmásolat.

● Tulajdoni lap.

● Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat(ok) minden, a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonostól, aki
nem a rendszerhasználó.

● Mérőhelyi fotó(k), a következők szerint. Átfogó fotó a mérőhelyről, látszódjon a mérőhely
általános állapota. A mindennapszaki mérő gyári száma leolvasható legyen. A mindennapszaki
mérőhöz tartozó leplombált kismegszakítók látszódjanak.

● Aláírási címpéldány a cégképviseletre jogosult aláíró részéről (csak jogi személy felhasználó
esetén).

● Működést igazoló okmány, pl. cégkivonat, törzskönyv stb. (csak jogi személy felhasználó esetén).

Fentieket egy pdf-be összefűzve a csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre kell küldeni.

4 / 5



5 / 5


