
Igénybejelentés célja   Új termelő berendezés üzembe helyezése      Meglévő termelő 
berendezés bővítése     Meglévő termelő berendezés cseréje

Használat jogcíme   Tulajdonos       Bérlő        Egyéb:

Felhasználó adatai (magánszemély)
Neve Születéskori neve (ha eltér)

Anyja neve Szül. helye, ideje
Telefonszáma* E-mail címe*
Lakcíme

Felhasználó adatai (jogi személy)
Neve
Cégjegyzék/Vállalkozói 
ig. száma Statisztikai azonosító

Számlavezető 
pénzintézet neve

Pénzintézeti 
számlaszáma

Adószáma E-mail címe*
Székhely címe

Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó 
telefonszáma

Kapcsolattartó 
e-mail címe*

* Nem kötelező mező

Felhasználási hely adatai

Felhasználási hely címe           Irsz.                                              település                                   utca
         házszám       lépcsőház      emelet       ajtó                   hrsz.

Mérési pont 
azonosító(k)**
Felhasználási hely 
azonosítója**

Felhasználási hely 
megnevezése

Mérő(k) gyári száma
** Legalább az egyik mezőt kérjük tölteni!

Meglévő csatlakozás adatai 1. fázis 2. fázis 3. fázis
Minden napszakban fázisonként (Amper)

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper)

Hőszivattyús tarifa         H     Geo 
Vételezésre rendelkezésre álló csat-
lakozási adatok (Amper) – ha eltér a 
helyszínen található
Meglévő váltakozó áramú termelő 
berendezés gyártója***
Meglévő váltakozó áramú termelő 
berendezés típusjelölése ***
Meglévő váltakozó áramú termelő 
berendezés darabszáma***
Meglévő csatlakozóvezeték típusa   Szabadvezeték       Földkábel

*** Ezeket az adatokat csak a meglévő HMKE rendszer esetén kell tölteni.
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IGÉNYBEJELENTÉS HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ (HMKE)



Igényelt csatlakozás adatai 1. fázis 2. fázis 3. fázis
Minden napszakban fázisonként (Amper)

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper)

Igényelt összesített betáplálási védelmi 
érték (Amper)*** 
Igényelt új váltakozó áramú termelő  
berendezés típusa   Inverter    Forgógép

A villamosenergia-termelő berendezés 
típusa

  Nap    Szél    Víz    Gáz    Biogáz 
  Egyéb: ................................................................

A megtermelt többlet energia a közcélú 
hálózatba visszatáplálásra kerül****   

A megtermelt energia helyben felhasználásra kerül, a 
közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik**** 

A HMKE rendszer mellé a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet szerinti termelésmérést is igényel****    
Igényelt új váltakozó áramú termelő  
berendezés gyártója
Igényelt új váltakozó áramú termelő  
berendezés típusjelölése
Igényelt új váltakozó áramú termelő  
berendezés darabszáma 

A műszaki-gazdasági tájékoztató küldésének módja

  E-mailben .................................................................................................................... e-mail címre. 
  Postai úton az alábbi névre és címre: Név: ...................................................................................... 
Cím: .......................................................................................................................................................

*** Ha a meglévő HMKE-rendszer betáplálás bővítése esetén a korábbi termelő berendezés is üzemben marad, akkor a korábbi 
és az új termelő berendezés védelmi értékeit fázisonként összegezve kell feltüntetni.
**** Tájékoztató az elosztó honlapján.

Vételezés megkezdésének időpontja: .................... év ............................... hó .................... nap

Érvényes Villamos energia vásárlási szerződés nélkül az igény nem indítható!

Az Igénybejelentő az igénybejelentés aláírásával az adatvédelmi tájékoztató szerinti tartalommal kife-
jezetten hozzájárul az önként megadott személyes adatainak (telefonszám, e-mail-cím) az elosztói 
engedélyes általi kezeléséhez.

Egyéb megjegyzések:  ................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Dátum: .................... év ............................... hó .................... nap  ...................................................................................

 Felhasználó vagy meghatalmazott aláírása

0703/012/3
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Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  Csatolva

         Nem tulajdonos igénybejelentő esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (ez lehet a bérleti szerződésben is rögzítve) 

         Ha nem a rendszerhasználó az igénybejelentő, akkor számára a kellő alakban megadott meghatalmazás 

         Szervezet esetén aláírási címpéldány másolata 

         Jelenlegi mérőhely és fogyasztásmérő berendezés fényképe 

         Egyéb dokumentum: .............................................................................................................................................................................................................. 

Személyes ügyfélszolgálati igénybejelentés esetén ügyintéző tölti ki:

Átvétel dátuma:  .....................................................................  .....................................................................................

 Átvevő ügyintéző/Ügyfélszolgálati iroda

0703/013/3

 
 
 
 
 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt szemé- 
lyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel össze- 
függésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; 
míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként 
megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban 
találhatja meg. 
A tájékoztatók a mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

IGÉNYBEJELENTÉS HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ (HMKE)

http://mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
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