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EGYSÉGES KÉRELEM  
(karikázza be a megfelelőt) 

A projektfeltételek kiadása 

B EÁ felhasználói hálózatcsatlakozási jóváhagyás 

C projektvélemény vagy építkezés jóváhagyása  

D csatlakozási szerződés kiadása 

E EÁ gyártóegység/egyéni önellátó egység/ közösségi önellátó egység csatlakozásának 

jóváhagyása  

F csatlakozási jóváhagyás/csatlakozási feltételek belső hálózatba/elektromos 

áramtároló   

G  csatlakozás jóváhagyása/csatlakozási feltételek belső hálózatba/ elektromos 

járműtöltő 
 

A, B, C, D, E, F és G alatti kérelem esetén kitöltendő 

FELHASZNÁLÓI ADATOK (mérőállomás, vagy épület tulajdonosa, erőmű/gyártóegység tulajdonosa, önellátó egység, tárolóegység, töltőállomás 

tulajdonosa) 

 

Megnevezés – Utónév és név: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utca, település és házszám: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Postai iránytószám és posta: _____________________________________________     A felhasználó közvetlen költségvetési felhasználó (karikázd be):     IGEN  

NEM 
 

Adóköteles (karikázd be):       IGEN        NEM        Adószám: ____________________      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Kontaktszemély*: ______________________________________ Tel*: __________________      E-mail*:____________________________________________ 

 

Kontaktszemély*: ___________________________ ___________Tel*:________________ _____E-mail*:____________________________________________ 
 
 

 
Mellékletek: Cégbírósági kivonat (gazdasági társaságok) 

Az adóhivatal által kiadott regisztrációs kivonat (adókötelesek) 

* Nem kötelező adatok, amelyeket a felhasználó megadhat, de nem szükségesek a kérvény elbírálásához.  
 

A és B alatti kérelem esetén kitöltendő  

ADATOK A CSATLAKOZÓ EGYSÉGŐL ÉS A MÉRŐÁLLOMÁSRÓL  
 

Csatlakozási jóváhagyás típusa (jelöld be):   A: Állandó SzP           B: Ideiglenes  SzP 
 

Az előzetesen kiadott dokumentum száma:       Projektfeltételek: _________________________________   Projekt jóváhagyása: 

________________________________ 
 

Mérőállomás megnevezése: _________________________________________________      Emelet: _______________     Lakás száma: _______________      

 
Utca, település és házszám: _____________________________________________________     Postai irányítószám és posta: 

_________________________________ 

 
Telekszám: _______________     Kataszteri község:_____________________ 

Csatlakozási erő ( kW ):    meglévő:___________________     Nagyobbított / Kisebbített: ________________________     Új: __________________ 

 
Fázisok száma és az áramkorlátozás ereje: ______    Meglévő: ________________________    Új: ___________________________ 

 
Az épület felhasználóinak névleges ereje(kW): _______________   Felhasználók:      □ hőszivattyú          □ klíma         □ egyéb nagyobb 

felhasználók_____________         

Előrelátott évi felhasználás hálózatból  ______________ (kWh)                                                                    Az előrelátott csatlakozás éve:______________________ 

 

A mérőállomás száma: __________________________________     MÁ GSRN száma: 
_____________________________________________________________ 

(a meglévő mérőállomás módosítása esetében kitöltendő) 

MÁ közösségi önellátásba kapcsolva? (IGEN/NEM): __________________________        A közösségi önellátás megnevezése:  

_______________________________ 
 

A belső vezetékre feszültségmegszakítás nélküli egység, illetve elszigetelt működésű egység tervezett:         Elszigetelt         Megszakítás nélkül        NEM 
 

Mellékletek: Ötlettervezet projektfeltételek és az egyéb feltételek kiadásához (A típusú kérelem) 
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Építési engedély új vagy felújítandó épülethez (B típusú kérelem) 

A kataszteri terv másolata és az építkezési helyzetállapot  
A többlakású épület tulajdonosainak jóváhagyása a csatlakozási egység használatához a közhálózattól az épületig, valamint az épületben meglévő 

csatlakozóegység használatához 

                     Egyéb bizonyítékok a kérelmező követelésére (áramhálózati terv, tulajdoni lap, amennyiben az épület nincs bevezetve a földhivatalnál ,……) 

  
 

 

 

 

 

C típusú kérelem esetében kitöltendő 

ADATOK A PROJEKTDOKUMENTÁCIÓRÓL  
 

A projektdokumentáció megnevezése: 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

A projektdokumentáció száma:  ______________________________________________________________________________________________________ 
 

A projekt készítője: _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A területrendezési dokumentum irányelveinek száma (önkormányzati vagy állami területrendezési terv): 

_____________________________________________________________________________________ 

 
A kiadott projektfeltételek száma: ______________________________  A csatlakozási jóváhagyás száma: ___________________________________________ 

 
 

Mellékletek: Projektdokumentáció a vélemény és az építési engedély kiadásához – Építési engedély dokumentációja (DGD - projekt jóváhagyása)  

                     Ötletterv projekt és egyéb feltételek kiadásához - IZP (építkezés jóváhagyása)  
 

D típusú kérelem esetén kitöltendő  

CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK  
 

Jóváhagyás (-ok) száma: ________________________________________________________________________________________________ 

 
A csatlakozási szerződés aláírója a felhasználó részéről: 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (a jogi személyek tüntessék fel az aláíró tisztségét, nevét és utónevét, illetve képesítését) 

 
 

Mellékletek: Cégbírósági kivonat (gazdasági társaságok) 

Az adóhivatal által kiadott regisztrációs kivonat (adókötelesek) 

 

 

D típusú kérelem esetében kitöltendő, amennyiben harmadik személy egyenlíti ki a számlát 

A CSATLAKOZÁSI ERŐ HÁLÓZATI DÍJÁNAK ÉS A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIZETŐJÉNEK ADATAI   
 

Megnevezés– utónév és név:  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utca, település és házszám: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Postai irányítószám és posta: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adóköteles (karikázza be):                  IGEN                  NEM                                                            Adószám: ______________________________      

 
A csatlakozási szerződés aláírója a fizetőszemély oldaláról: 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (a jogi személyek tüntessék fel az aláíró tisztségét, nevét és utónevét, illetve képesítését) 

 
 

Mellékletek: Cégbírósági kivonat (gazdasági társaságok) 

Az adóhivatal által kiadott regisztrációs kivonat (adókötelesek)  
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E típusú kérelem esetén kitöltendő 

ADATOK AZ ERŐMŰRŐL / GYÁRTÓEGYSÉGRŐL/ ÖNELLÁTÓ EGYSÉGRŐL 
Az önellátási egység csatlakozási jóváhagyásának kérelmezésekor karikázza be a módot, amely alapján be kapcsolódni szeretne az önellátási rendszerbe, 

illetve regisztrálni szeretne, mint végső felhasználó önellátással:  

 

A. Az önellátási rendszerbe végső felhasználóként regisztrálok a MEF Felhasználás serkentéséről szóló Törvény 72. cikkelyének első bekezdése 

alapján   (SZK Hivatalos Közlönye- 121/21), illetve a Villamos energiával való önellátásról szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye -  17/19 és 

197/20), valamint az Energetikai Törvény 315.a cikkelye alapján ( SZK Hivatalos Közlönye - 17/14, 81/15, 43/19 és 65/20). 

 

B. Az önellátási rendszerbe végső felhasználóként regisztrálok a MEF felhasználásának serkentéséről szóló Törvény V. fejezete alapján 

(Elektromos energiával való önellátás megújuló energiaforrásokból és önellátási eszközök, önellátási közösségek csatlakozása (37. és 44. közötti 

cikkelyek). 

 

Amennyiben a regisztrációs módot nem választja ki, a csatlakozáskor z A pont allati módot vesszük figyelembe.   

 

Az előzetes dokumentum száma: ___________________________  Információ  csatlakozás lehetőségéről: _______________________________________ 
 

Erőmű/gyártóegység megnevezése: _________________________________________      Vízfolyam: ___________________ Helyszín: ____________________ 

 
Parcellaszám: _________________________   Kataszteri község: ___________________________   A csatlakozás előrelátható éve:_______________________ 

 

Csatlakozási erő ( kW ):    meglévő: ________________     új: ___________________    A gyártóegység szerelt teljes ereje (kVA): _______________ 
 

Gyártóegység típusa: _______________________     Energiaforrás: _______________  Fotóelemek ereje (W) __________________ 

 
Generátorok/átirányítók száma: _________    A generátor/átirányító ereje:__________ (kVA)   A generátorok/átirányítók névleges feszültsége: __________ (V)   

 

Generátor típusa  (karikázd be): aszinkrón/szinkrón/fotófeszültséges         Átirányító típusa (karikázd be) : egyfázisú/háromfázisú           Névleges frekvencia : 
__________ (Hz) 

 
 Csatlakozás módja: csatlakozási terv:  □ PS.1B □ PS.1C □ PS.2 

    □ PS.3A individuális önellátó egység  □ PS.3B közösségi önellátóegység 

Üzemelés módja  :  □ Párhuzamos □ Elszigetelt  □ F – elhasználói  (csak saját szükségletre) □ K – kevert(saját szükségletre és feltö) 

Különlegesség:   □ rendszerbeli szolgáltatások esetében  

 

Tervezett évi termelés  __________________ (kWh)  ebből saját szükségletre  ___________ (kWh)  és hálózati feltöltésre  __________________ (kWh)  
 

Mérőállomás száma: ________________________________________________        GSRN MÁ:   ___________________________________________ 
                                                       (csak a meglévő mérőállomás cseréje esetében kitöltendő)                                                                             (kitölteni, ha létezik) 

 
Mellékletek  

Építési engedély (új erőművek esetében, ha szükség van rá); Technikai kivitelezési dokumentáció (erőművek, amelyekre nincs szükség építési engedélyre) 

Kataszteri és építési helyszínterv másolata 

Egyéb bizonyítékok (áramvezetékek projektje, tulajdoni lap, amennyiben az ingatlan nincs a földhivatalnál bejegyezve, bérleti szerződés, bizonyíték az 
ingatlan legális mivoltáról, ahol az erőmű/gyártóegység/ önellátási eszköz – építési engedély nélkül épül) 

                     Bizonyíték az önellátó egység engedélyezéséről tömbházban/ részben üzleti, részben lakásingatlanban, illetve önálló ingatlanban.  

                     Szerződés a felhasználók közötti viszonyról, amennyiben közösségi önellátásról van szó  
Nyomtatvány a közösségi önellátás egyes felhasználóinak adatairól.  
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F kérelem esetében kitöltendő 

ENERGIATÁROLÓ ADATAI 

Technológia típusa: ___________________________  Névleges kapacitás(kWh): ______________________  Névleges feszültség (V) _____________________ 

A töltés legnagyobb munkaereje (kW): ___________   Az ürítés legnagyobb munkaereje (kW) : ____________   Fázisszám:  □ 1f  □ 3f  

Csatlakozási erő (kW): _______________ 

Csatlakozás módja: csatlakozási terv:  □ PS. 1B □ PS.1C □ PS.2 □ PS.3A □ PS.3B 

Üzemeltetés módja:  □ Párhuzamos □ Elszigetelt  □ F – elhasználói (csak saját szükséglet esetében) □ K – kevert (saját szükséglet 

és feltöltés) 

Különlegesség:   □ rendszerbeli szolgáltatás esetében 

Melléklete

k: 

A tároló csatlakozási ötletterve az áramhálózatra (intern hálózat/el. vezeték) 

A gyártó adatai a tárolóról  

 
 

 

 

 

 

G kérelem esetében kitöltendő 

ELEKTROMOS JÁRMŰ TÖLTŐKÉSZÜLÉKÉNEK ADATAI  

Töltő típusa:  □ köztöltő □ részben magán □ magán (házi)     
Csatlakozási erő (kW): __________ Fázisszám: □ 1f  □ 3f          Különlegesség:  □ rendszerbeli szolgáltatás esetében 

Maximális töltőerő(kW): ________________ Maximális ürítőerő (kW): ________________ 

Csatlakozás módja, csatlakozási terv:  ˗ hálózati feltöltés lehetőségével: □ PS.1B □ PS.1C □ PS.2 □ PS.3A 

    ˗ hálózati feltöltés nélkül:  □ PS.1A 

Üzemeltetés módja:  □ Párhuzamos □ Elszigetelt  □ F – elhasználói (csak saját szükségletre) □ K – kevert (saját szükségletre és 
feltöltésre) 

Töltőállomás 

száma  Erő (kW) AC/DC  

Töltőállomás 

száma  Erő (kW) AC/DC 

1    5   

2    6   

3    7   

4    8   

  

Mellékletek: A gyártó technikai adatai a töltőállomásról  
A töltőállomás áramhálózatra való kapcsolásának ötletterve (intern hálózat/áramvezeték) 

 

A,B,C, D és E kérelem esetében kitöltendő, amennyiben meghatalmazott a kérelmező 

A MEGHATALMAZOTT ADATAI 

 

Megnevezés – Utónév és név:  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utca, település és házszám: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Postai irányítószám és posta: 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mellékletek: A beruházó meghatalmazása, amennyiben a kérelmező a meghatalmazott  

 



                                                                                                                                                                                O. 20711.01 

5 
 

A BEADVÁNYOZÓ TÖLTI KI 
 

Megjegyzések: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

A KÉRELEM VÁROMÁNYOSA TÖLTI KI 
 

Megjegyzések: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
A beadványt átvette: _________________________________  Dátum: _________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A rendszer felhasználója választhat szolgáltatót, illetve a kiválasztott szolgáltatót kicserélheti az illetékes szabályozás alapján. A szolgáltatók nyilvántartása a SODO 

d.o.o. weblapján található meg. A villamos áram költségeinek összehasonlítása az Energiaügynökség weblapján lehetséges. A webhozzáférés nélküli felhasználó a 
weblapon megjelent információkat, az áram és a hálózati díj árjegyzékéről, a sürgősségi és kényszerellátást illetően, illetve a mérőállomás tulajdonából kifolyó jogokat 

és kötelezettségeket illetően postai úton kaphat információt az Elektro Maribor d..d ingyenesen hívható telefonszámán: 080 2101  illetve a munkaidőben szintén 

ingyenesen hívható  SODO d. o. o. telefonszámon: 080 8188. 
 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

A SODO d.o.o. és az áramszolgáltató, mint szerződéses alvállalkozó a rendszer felhasználóinak személyes adatait kifejezetten az áramszolgáltatás közfeladatának 
végzése miatt kezeli az Energiatörvény alapján. A személyes adatok kezelését a SODO d.o.o. weblapjain található Magánszféra Politikája részletezi, de a személyes 

adatok védelmének feltételei megtalálhatók az áramforgalmazó weblapjain is.  A megadott adatok szükségesek a jelen kérelem elbírálásához, a tárgyhoz kapcsolható 

dokumentumok kiadásához, valamint a szerződéses viszony létrejöttéhez és a szerződés tárgyának kivitelezéséhez, függően a kérelem és a közfeladat típusától az 
Energetikai Törvénnyel összhangban. A kérelem beadója aláírásával nyilatkozza, hogy tudatában van a SODO d.o.o. társaság Magánszféra Politikájával és az 

áramforgalmazó társaság személyes adatvédelmi feltételeivel, illetve felelősséget vállal a feltüntetett adatok valódiságát és pontosságát illetően.  A kérelmező tudatában 

van annak, hogy személyes adatai gyűjtésre és kezelésre kerülnek, felhasználhatók és közvetíthetők minden szükséges eljárás esetében, illetve valódiságuk és változásuk 
ellenőrizhető az illetékes szerveknél.  
 

Kelt: _________________                                                                  A kérelmező ill. meghatalmazottjának aláírása és pecsétje:  

 

_________________________________________

             


