
Igénybejelentés
ELMŰ Hálózati Kft. és MVM ÉMÁSZ szolgáltatási területen

A két szolgáltatási területen más-más igénybejelentő lapot kell kitölteni és beküldeni, de a nyomtatványok
felépítése és megadandó adatok ugyanazok.

Az alábbiakban az ELMŰ-s nyomtatványon fogjuk bemutatni a helyes kitöltést.

Az igénybejelentés célja:

● Meglévő termelő berendezés bővítése: amennyiben a felhasználási helyen már üzemel egy
leengedélyeztetett és üzembe helyezett napelemes rendszer, és az új inverter a meglévő mellé
kerül felszerelésre.

1 / 7



● Meglévő termelő berendezés cseréje: amennyiben a felhasználási helyen már üzemel egy
leengedélyeztetett és üzembe helyezett napelemes rendszer, és az új inverter a meglévő helyett
kerül felszerelésre.

● Egyébként az „új termelő berendezés üzembe helyezését” kell bejelölni.

A használat jogcíme és a felhasználó adatai értelemszerűen töltendők. A felhasználó a számla 1. oldalán a
jobb oldali bekeretezett részben fel van tüntetve. A felhasználó személyétől függően a magánszemély
vagy a jogi személy adatait kell kitölteni.

A felhasználási hely címét értelemszerűen kell kitölteni.

A felhasználási hely azonosító minden esetben egy 2-es számjeggyel kezdődő 8 jegyű számsor, a számlán
felhasználó azonosítóként is szoktak rá hivatkozni. Ha a számla 1. oldalán a bekeretezett részben nem ez
van megadva, akkor általában a számla végén kis betűkkel írják az „elosztói felhasználási hely azonosítót”
002XXXXXXX formátumban. Ekkor a számsor elejéről a 2 db 0-t elhagyva kapjuk meg az azonosítót.

Ha a felhasználási hely azonosító nem található meg sehol a számlán, úgy a HU000… kezdetű mérési pont
azonosítót kell megadni. A mérési pont azonosító a számlarészletezőn (általában a számla 3. oldala)
található meg.

A mérő(k) gyári számához mindenképpen be kell írni a jelenlegi mindennapszaki mérő (A1 jelű) gyári
számát, amely megtalálható a számlarészletezőn a táblázatos rész bal felső sarkában, illetve a mérőóra
vonalkódja alatt is leolvasható. Továbbá, minden további, ehhez a felhasználási hely azonosítóhoz tartozó
mérő gyári számát is meg kell adni. A számlán ezek is fel vannak tüntetve, általában „B”, „H” vagy „B Geo”
típusú órák lehetnek.
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Meglévő csatlakozás adatai.

Minden napszakban fázisonként (Amper). A fent megadott gyári számú mindennapszaki mérőhöz tartozó
rendelkezésre álló teljesítményt kell megadni fázisonként Amperben. A mérőóra alatti leplombált
kismegszakítókról leolvasható, vagy a hálózathasználati- és/vagy hálózat-csatlakozási szerződésben is
megtalálható.

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper). A mindennapszaki mérőhöz hasonlóan a ’B’ jelű vezérelt óra
rendelkezésre álló teljesítményét kell itt megadni, ha van ilyen mérő.

Hőszivattyús tarifa (H), 20 órás vezérelt (B Geo). Ha vannak felszerelve ’H’ vagy ’B Geo’ típusú óra, a
fentiekhez hasonlóan ennek teljesítményét kell itt megadni.

Meglévő váltakozó áramú termelő berendezés adatai. Amennyiben nem új termelő berendezést
választottunk az igénybejelentés céljánál, úgy a meglévő inverter adatait (gyártó, típus, darabszám) kell itt
értelemszerűen megadni. Akkor is, ha az inverter lecserélésre kerül.

Meglévő csatlakozóvezeték típusa. Ha az utca felől a villanyóráig levegőben jön be telekre a
villanyvezeték, akkor szabadvezetéket, ha földben, akkor földkábelt kell bejelölni.

Igényelt csatlakozás adatai.

Minden napszakban fázisonként (Amper). Itt lehet kérni teljesítménybővítést a mindennapszaki mérőre
vonatkozóan, ha szükséges. Ha nem, akkor a fenti (meglévő csatlakozás adatai) értékeket kell ide is beírni.

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper). A fenti (meglévő csatlakozás adatai) értékeket kell ide is beírni.
Nincs lehetőség HMKE igénnyel együtt vezérelt és/vagy egyéb villanyóra teljesítményének módosítására,
vagy a leszerelésének kérvényezésére.
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Igényelt összesített betáplálási védelmi érték (Amper). A 3 *-os megjegyzés alapján a korábbi és az új
inverter összteljesítménye alapján kell kiszámítani. A számítás módja egy fázis esetén: Teljesítmény
Wattban megadva / 230 (pl. egy 2,5 kW-os inverter esetén: 2500/230=10,9 az első oszlopba az első
fázishoz beírva). Három fázis esetén a fent kiszámított értéket osztani kell 3-mal, és mindhárom fázishoz a
3 oszlopba külön-külön kell beírni (pl. 8 kW-os inverter esetén 8000/230/3=11,6 A fázisonként).

Az ezután jövő bejelölős részeket a fenti ábra szerint kell bejelölni.

Igényelt új váltakozó áramú termelő berendezés adatai. Az újonnan engedélyeztetendő inverter adatait
(gyártó, típus, darabszám) kell itt értelemszerűen megadni.

Példák kitöltésre:

1. példa: 15 kW-os invertert szeretnénk engedélyeztetni, de a mindennapszaki mérőn csak 3x16 A van. A
15 kW-os inverter 15.000/3/230=21,7 A-t igényel fázisonként, vagyis 3x25 A-re kell bővíteni. Tegyük fel,
hogy van egy 3x16-es ’B Geo’ vezérelt óra is. A kitöltés az alábbiak szerint történik:

2. példa: meglévő egy fázisú 2 kW-os inverter mellé egy 8 kV-os három fázisú invertert szeretnénk. A
mindennapszaki mérőn legyen 1x25 A, valamint legyen mellette egy 1x16 A-es ’B’ vezérelt óra.

Az első fázison összegezni kell az egy fázisú (2000 W/230=8,7 A) és a három fázisú (8000 W/230/3=11,6
A) inverter áramát, ami 20,3 A. A másik két fázison csak a 8 kW-os inverter árama lehet jelen. Bővítést kell
kérnünk a mindennapszaki mérőn minimum 25-16-16 A-re.
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Az igénybejelentő további részei:
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A műszaki-gazdasági tájékoztató kiküldését javasoljuk, hogy e-mailben kérje saját e-mail címére.

A vételezés megkezdésének időpontját üresen lehet hagyni.

Ezen túl még a dátumot kell kitölteni (az „Egyéb megjegyzések” alatt) és a felhasználónál aláírni a
dokumentumot.

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 és
haszonélvezőtől, 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).
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Fentieket egy pdf-be összefűzve az alábbi e-mail címre kell küldeni.

● ELMŰ: info@aram.eon.hu

● MVM ÉMÁSZ: eloszto@mvmemaszhalozat.hu
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