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Csatlakozó műszaki dokumentáció mérőhelyekhez és nyilatkozatok

Ügyiratszám:    Felhasználási hely azonosító:  

Felhasználó neve:    Tel.:  

Szerelő neve:    VETr/ASZR száma:    Tel.:  

Felhasználási hely rendeltetése:  lakás  nyaraló  üzlet  műhely  iroda  garázs

  közösségi célú  E-töltő*  egyéb  

* Kérjük csak akkor jelölni, ha töltőberendezés is felszerelésre kerül.

Felhasználási hely címe:    hrsz.:  

Igénybejelentés célja:  ideiglenes bekapcsolás  végleges bekapcsolás  teljesítményváltozás

  mérés áthelyezés  csatlakozási mód változás  csatlakozó áthelyezés

Felhasználási helyre igényelt teljesítmény:  minden napszakban   A,    A,    A azaz   kVA/kW 

vezérelt napszakban   A,    A,    A azaz   kVA/kW 

 GEO /  H)   A,    A,    A azaz   kVA/kW

Műszaki leírás csatlakozó létesítéséhez:

Csatlakozó típusa:  szabadvezeték  bontandó  létesítendő  meglévő

  kábel  bontandó  létesítendő  meglévő

Közcélú elosztóhálózat leágazási pont címe:  

Közcélú elosztóhálózat: szvezeték-kábel   ;   x   /   mm2, oszlop   szekrény   Tr.:  

Csatlakozási pont:  

 

Csatlakozó adatai:   x   /   mm2

• szabadvezeték csatl. (levegőben+védőcsőben)=   +   m, • (kábelhossz)=   m

Csatlakozóvezeték földfelszínre vetített hossza:   m

Csatlakozási pont EOV koordináta:  

Tartószerkezet:  falihorog  falitartó  tetőtartó Segédoszlop:  eF  eG  gyám nélkül

Védőcső: Mü   Ø   ,  falban  kívül

Zárópecsételhető doboz:   db, helye:   ,  típusa:   ,   x   mm

Védőcső az oszlopon: Ø    KPE  tüzihorg. Rögzítés:  tüzihorg. bilincs  METZ szalag

Fogyasztásmérő elhelyezése:  földön álló szekrény  kerítéspillér  segédoszlop  épületfal  falifülke

  lépcsőház  közműhelység  folyosó  lakótérben  közműfogadó

Méretlen hálózat készülékei:   túlfeszültség védelem  biztosító főelosztó  tűzvédelmi főkapcsoló

Alkalmazott érintésvédelem:  nullázás  védőföld Kiegészítése:  EPH  áramvédőkapcsoló

Tipizált fogyasztásmérő szekrény típusazonosító jele (kötelezően töltendő) :

    Tipizált csoportos mérőhely
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Csatlakozó műszaki dokumentáció mérőhelyekhez és nyilatkozatok

Ügyiratszám:   Felhasználási hely azonosító:  

Mérőhelyi kivitelezési tevékenység során zárópecsétbontás történt*:  igen  nem

Méretlen fővezeték:   ,   x   /   mm2, I=   m

Mért fővezeték:   ,   x   /   mm2, I=   m

Társasházi felhasználási helyen egy fogyasztásmérő készülékének bármely korlátozó védelme, vagy több mérés esetén azonos fázisban 

szerelt védelmek összegzett értéke meghaladja a 32A értéket*:  igen  nem

Fogyasztói elosztó típusa:  

Nyilatkozat a csatlakozó műszaki dokumentáció készítéséhez:

Alulírott, mint kivitelező kijelentem, hogy a Felhasználó részére a felhasználási hely címére készített csatlakozó vezeték és fogyasztásmérő 

hely műszaki dokumentációját az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembe vételével készítettem. A létesíteni kívánt csatlakozó 

hosszának függvényében kiválasztott keresztmetszet feszültségesése < 1 %, megfelel! A dokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény alapján 

munkavédelmi, valamint az érvényben lévő érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Kelt:     év     hó     nap  

 Kivitelező aláírása

     

 ASZR (VETr) száma
Kivitelezői nyilatkozat

Ügyiratszám:   Felhasználási hely azonosító:  

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi fogyasztási címen levő

          település    út/utca/tér 

  házszám   emelet   ajtó   helyrajzi szám*

felhasználási hely felülvizsgálatát / villamos szerelési munkáit** és annak áramütés elleni védelmét, az érvényben levő létesítési, 

biztonsági szabványoknak, kiviteli tervnek*** és/vagy az előírt technológiának megfelelően készítettem el.

Az ügyiratszámhoz kapcsolódó terv jóváhagyó levél iktatószáma*:  

A villamos berendezés szerelését befejeztem, annak feszültség alá helyezése elvégezhető.

Minősített vállalkozóként regisztrációs szám és/vagy ASZR (VETr) szám:  

Nyilatkozattétel dátuma:  

     

 Kivitelező aláírása, bélyegző

* Kötelezően kitöltendő

** A megfelelő rész aláhúzandó

*** Terv esetén meg kell adni az iktató számot

Csatlakozó vezeték létesítése vagy cseréje vagy csatlakozó elosztó használata esetén kérjük töltse ki az 1. számú mellékletet is!

Csatolt mellékletek:  1. számú melléklet   2. számú melléklet
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Helyszínrajz

Ügyiratszám:   Felhasználási hely azonosító:  

A léptékhelyes helyszínrajzon fel kell tüntetni: csatlakozási pont, mérőhely(ek), EOV koordináta, a létesítendő/ bontandó csatlakozó 

vezeték, esetleges telekkeresztezéseket, jelmagyarázattal, és jól olvasható feliratozással.

A csatlakozó vezeték létesítése idegen tulajdont érint:   igen*   nem
* Kérjük a 2. számú mellékletben lévő Tulajdonosi hozzájárulás kitöltését!

Csatlakozó elosztó alkalmazása:  igen  nem Típusa:  

A csatlakozó elosztó és a mérőhely közötti vezetékszakasz hossza:   m

Csatlakozó műszaki dokumentáció mérőhelyekhez és nyilatkozatok (1. számú melléklet)
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Tulajdonosi hozzájárulás

Ügyiratszám:   Felhasználási hely azonosító:  

Alulírott   (név) az alább megjelölt ingatlan tulajdonosaként* hozzájárulok ahhoz, 
hogy az ELMŰ Hálózati Kft. ingatlanomon csatlakozó elosztószekrényt helyezzen el /szabadvezetéket vezessen át / földkábelt létesítsen/
oszlopot helyezzen el**. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulás vissza nem vonható és az ELMŰ Hálózati Kft. jogosult 
az ingatlanomon elhelyezett berendezéseinek szükséges fenntartási, karbantartási munkáit előzetes értesítés után, üzemzavar-elhárítási
munkáit előzetes értesítés nélkül esetenként elvégezni, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban szolgalmi jogként átvezetni.

* Több tulajdonos esetén minden tulajdonostól szükséges a hozzájárulás!

** A megfelelő rész aláhúzandó

Hozzájárulásban érintett ingatlan címe:

          település   út/utca/tér

  hsz.   em.   ajtó   helyrajzi szám

Ellátott ingatlan címe:

          település   út/utca/tér

  hsz.   em.   ajtó   helyrajzi szám

Nyilatkozattétel dátuma:  

      

 Hozzájárulásban érintett ingatlantulajdonos aláírása Személyi azonosító okmány típusa, száma

Tanúk

1. tanú

Aláírása:  

Lakcíme:  

Személyi azonosító okmány típusa, száma:  

2. tanú

Aláírása:  

Lakcíme:  

Személyi azonosító okmány típusa, száma:  

Csatlakozó műszaki dokumentáció mérőhelyekhez és nyilatkozatok (2. számú melléklet)


