MVM Démász
tájékoztatója

CSATLAKOZÁSI IGÉNY
ÚJ FELHASZNÁLÁSI HELYEN
HÁLÓZATÉPÍTÉSSEL
belterületen 3x50 A, külterületen 3x32 A
teljesítményhatár felett (1 MVA-ig),
vagy amennyiben 50 méteren belül
nincs meglévő közcélú hálózat

1. IGÉNYBEJELENTÉS
Minden írásos igénybejelentést egyedileg
megvizsgálunk.
ügyfél

Kérjük, küldje be az igénybejelentő nyomtatványt – amelyet a www.mvmenergiakereskedo.hu/aram/halozatcsatlakozasi_szerzodes_
igenybejelento oldalról tölthet le – a
csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu
e-mail-címre vagy az
MVM Démász Áramhálózati Kft.,
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64–66.
levelezési címre.

2. AJÁNLATADÁS
A beérkezett igény alapján az MVM Démász
elvégzi a műszaki felmérést, és külön kapcsolattartót jelöl ki az Ön számára.
MVM

A műszaki tartalom, valamint az igényelt teljesítmény
alapján az MVM Démász elkészíti és 13 munkanapon
belül postázza Önnek az ajánlatot, amely a szükséges
költségeken túl a bekapcsolásig szükséges átfutási időt is
tartalmazza.

B Ha benyújtott igényéhez nem szükséges hálózati

beavatkozás, erről küldünk Önnek írásos tájékoztatást.
Ebben az esetben a „Csatlakozási igény új felhasználási helyen, hálózatépítés nélkül” című tájékoztató szerint
járjon el!

3. MEGRENDELÉS

ügyfél

Ha elfogadja az MVM Démász által készített
ajánlatot, az ajánlat keltétől számított 90
naptári napon belül kitöltve és aláírva küldje
vissza egy eredeti példányban a megküldött
dokumentum utolsó oldalán található megrendelőnyomtatványt. A megrendelőt az eredeti
példány postai beérkezése előtt befogadjuk a
csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címen is.

h Fontos tudnia, hogy a megrendeléssel anyagi kötelezettséget is vállal!

z Ajánlatunk érvényessége: 90 naptári nap.
4. TERVEZÉS
Megrendelését követően az MVM Démász
elkészíti a kivitelezéshez szükséges tervet és
beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket.
MVM

B A kiviteli terv – ha Ön másként nem kéri – tartalmazza
a mérőhely kialakítását is.

z A terv teljes körű elfogadása a hatósági engedélyezési
eljárás lefolytatásától függően 9–13 hónap.

5. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS
DÍJBEKÉRŐ
Az elkészült kiviteli terv alapján kapcsolattartója pontosítja a korábban
megküldött ajánlatban közölt díjakat,
és postai úton megküldi Önnek a
MVM
ügyfél
hálózati csatlakozási szerződést és
a díjbekérő számlát, valamint az igénybejelentőket a hálózathasználati szerződéshez és az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződéshez.

z Max. 30 naptári nap a dokumentumok Önhöz történő
elküldésére.

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.

6. KIVITELEZÉS

MVM

Az MVM Démász megvalósítja és készre
jelenti a kiviteli terv szerinti műszaki tartalmat,
valamint – ha Ön másként nem kéri – elvégzi a
mérőhely létesítését.

B A kivitelezés megkezdésének feltételei:
• határidőre megfizetett díjak,
• aláírt és az MVM Démász részére visszaküldött hálózati csatlakozási szerződés.

z A kivitelezés átfutási ideje átlagosan 4 hónap.
7. IDŐPONT-EGYEZTETÉS MŰSZAKI ÁTADÁSÁTVÉTELRE ÉS BEKAPCSOLÁSRA
Az MVM Démász munkatársa időpontot egyeztet Önnel a műszaki
átadás-átvételre és a bekapcsolásra:
MVM

ügyfél

z max. 8 munkanapon belül.

B A műszaki átadás-átvétel és bekapcsolás feltételei:
• a kivitelező készre jelentette a munkát;
• 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;
• Ön benyújtotta a Nyilatkozatok adatlapot, amelyet
a www.mvmhalozat.hu/aram/nyilatkozatok_adatlap
oldalról tölthet le;
• a mérőhely szabványosságának igazolása: amen�nyiben a mérőhely kiépítését nem az MVM Démász
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: a kivitelezést végző szakképzett vállalkozónak ki kell állítania egy, a

rendszer szabványosságára vonatkozó nyilatkozatot.
Amennyiben a mérő utáni ügyféltulajdonú rendszer
nem épül meg az egyeztetett időpontig, a műszaki
átadás-átvétel megtörténik, de a bekapcsolást nem
végezzük el. A rendszer későbbi kiépülését a Nyilatkozatok adatlap 6. pontjának kitöltésével együtt
jelezze kapcsolattartójának, és egy későbbi, egyeztetett időpontban elvégezzük a bekapcsolást.
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.
• Bármilyen műszaki hiányosság esetén egy későbbi,
egyeztetett időpontban végezzük el a bekapcsolást.
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!

