MVM Démász
tájékoztatója

CSATLAKOZÁSI IGÉNY
ÚJ FELHASZNÁLÁSI HELYEN
HÁLÓZATÉPÍTÉS NÉLKÜL
belterületen legfeljebb 3x50 A,
külterületen legfeljebb 3x32 A teljesítményhatárig,
amennyiben 50 méteren belül
van meglévő közcélú hálózat

1. KIVITELEZŐ PARTNER KIVÁLASZTÁSA
A felhasználási hely felmérése és megfelelő előkészítése érdekében, kérjük, válasszon szerződött csatlakozólétesítési partnereink közül. Ezen
kivitelezők listája a www.mvmhalozat.hu/aram/
csatlakozopartner oldalon szerepel. A kiválasztott kivitelezővel vegye fel a kapcsolatot, és
egyeztessenek időpontot a helyszíni szemlére.

ügyfél

z Max. 3 naptári nap.
2. HELYSZÍNI SZEMLE

kivitelező

Az Ön által kiválasztott csatlakozólétesítési
partner, a leendő kivitelező a helyszíni szemlén rögzíti az igény kiszolgálásához szükséges
adatokat és műszaki tartalmat, valamint tájékoztatást ad a várható költségekről:

• a kiválasztott mérőszekrény ára, amennyiben az MVM
Démász által felkínált típusok közül választ,
• a csatlakozókábel nyomvonalhossza alapján fizetendő
csatlakozási díj
M 32 A teljesítményhatárig és maximum 50 méter
nyomvonalhosszig ingyenes
M 32 A teljesítmény felett
u földkábel létesítése 15 méter nyomvonalhos�szig ingyenes, efelett a Csatlakozási Díjrendelet
alapján 6000 Ft/m + áfa
u légvezeték létesítése 30 méter nyomvonalhos�szig ingyenes, efelett a Csatlakozási Díjrendelet
alapján 1300 Ft/m + áfa

• az igényelt teljesítmény alapján fizetendő csatlakozási
díj
M 32 A teljesítményhatárig ingyenes
M 32 A teljesítmény felett a Csatlakozási Díjrendelet
alapján 3900 Ft + áfa
3. CSATLAKOZÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA
A csatlakozási igényt bejelentő dokumentációt
a kivitelező készíti el és küldi meg a területileg
illetékes üzemeltetési régiónak.
kivitelező

z Max. 2 naptári nap.
Szükséges dokumentumok:

c a helyszíni szemle során kitöltött, Ön által elfogadott és
aláírt műszaki felmérő lap,

c a felhasználási helyre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,

c egyéb, a kivitelezővel közösen kitöltött műszaki dokumentáció.

4. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS
DÍJBEKÉRŐ
A csatlakozási igényt bejelentő
dokumentációt az MVM Démász
ellenőrzi, és az elfogadását követően ügyfélszolgálatunk kinyomtatva
MVM
ügyfél
elküldi Önnek a hálózati csatlakozási
szerződést és a díjbekérő számlát, valamint az igénybejelentőket a hálózathasználati szerződés és az egyetemes
villamosenergia-szolgáltatási szerződés megkötéséhez.

z Max. 30 naptári nap
Kérjük, hogy az aláírt hálózati csatlakozási szerződés 1
példányát juttassa vissza részünkre a szerződés mellékleteként kiküldött tájékoztatásnak megfelelően, fizesse
be a díjbekérő számlán szereplő összeget, valamint tegye
meg igénybejelentését a hálózathasználati szerződés és
az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződés
megkötésére.

z Max. 15 naptári nap a díjbekérő kiegyenlítésére.

5. CSATLAKOZÓLÉTESÍTÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS
JÓVÁHAGYÁSA
A kivitelező elkészíti a csatlakozólétesítési tervet, és jóváhagyásra
elküldi az MVM Démásznak.
kivitelező

MVM

z Max. 30 naptári nap.

6. CSATLAKOZÓ ÉS MÉRŐHELY KIVITELEZÉSE

kivitelező

A kivitelező az MVM Démász által jóváhagyott
terveknek megfelelően kiépíti a csatlakozót
és a mérőhelyet, majd készre jelenti az MVM
Démásznak.

B A kivitelezés megkezdésének feltételei:
• az MVM Démász által jóváhagyott csatlakozólétesítési
terv,
• határidőre megfizetett mérőszekrény és csatlakozási
díj,
• aláírt és az MVM Démásznak visszaküldött hálózati
csatlakozási szerződés.
7. IDŐPONT-EGYEZTETÉS MŰSZAKI ÁTADÁSÁTVÉTELRE ÉS BEKAPCSOLÁSRA
Az MVM Démász munkatársa időpontot egyeztet Önnel a műszaki
átadás-átvételre és a bekapcsolásra:
MVM

kivitelező

z max. 8 munkanap.

ügyfél

B A bekapcsolás feltételei:
• a kivitelező készre jelentette a csatlakozó és a mérőhely kiépítését;
• Ön benyújtotta az igénybejelentőt a hálózathasználati
szerződéshez – az igénybejelentő nyomtatványt a
www.mvmhalozat.hu/aram/halozathasznalati_
szerzodes_igenybejelento oldalról töltheti le;
• Ön benyújtotta az igénybejelentőt az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződéshez – az igénybejelentő nyomtatványt a www.mvmnext.hu/ee/
egyetemes-szolgaltatas/dokumentumtar oldalról
töltheti le;

• a mérőhely szabványosságának igazolása: amen�nyiben a mérőhely kiépítését nem az MVM Démász
csatlakozólétesítési partnere végzi, hanem a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület regisztrált villanyszerelője,
akkor neki kell kiállítania egy, a mérőhely szabványosságára vonatkozó nyilatkozatot. Ezen szerelők listáját
a www.meevet.hu/villanyszerelok/2 oldalon találja
meg;
• a mérő utáni, az ügyfél tulajdonában álló rendszer
szabványosságának igazolása: amennyiben a mérő
utáni, ügyféltulajdonú rendszer létesítését nem az
MVM Démász csatlakozólétesítési partnere végzi,
hanem egy szakképzett vállalkozó, akkor neki kell kiállítania egy, a rendszer szabványosságára vonatkozó
nyilatkozatot.
8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS BEKAPCSOLÁS
Az egyeztetett időpontban az MVM
Démász szerelői elvégzik a kiépített
csatlakozó és mérőhely műszaki
átadás-átvételét, valamint felülvizsMVM
ügyfél
gálják a mérő utáni, az ügyfél
tulajdonában álló rendszer műszaki megfelelőségét a
lakáselosztóig. Ha a műszaki átadás-átvétel sikeres, elvégzik a bekapcsolást. Az Ön vagy meghatalmazottjának
személyes jelenléte elengedhetetlen.
• Meghatalmazotti eljárás esetén két tanú által aláírt,
írásos meghatalmazás szükséges.
9. HÁLÓZATHASZNÁLATI ÉS EGYETEMES
VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

MVM

ügyfél

Az MVM Démász ügyfélszolgálata
megküldi Önnek a hálózathasználati és az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződést. Kérjük,
hogy a szerződéseket őrizze meg.

z Max. 30 naptári nap a szerződések kiküldésére.

Üdvözöljük ügyfeleink között!

