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21.

El6zetes amszolgf t6j6koztatri (ai6 n lat)
villamos energia

BeruhSzds

1. Az ig6nybejelent6 adatai:
- neve:
- Slland6 lakclme:

- ig6nybejelent6s6nek szdrna:

2. A fogyaszt6si hely adatai:
- cime:

- rendeltet6se:

Minden napszakbanl4-
Vez6relt id6szakban: A

Natgyv6zsony

82191 Nagyvdzsony

Kinizsi P5l utca 96

27tt26082 kelte:

(lz+o+o)A
KVA

16l) rij utfa,

+ 0) A vagy 0,00 kVA

200 kvA

0nkormdrivzata

3. Eloszt6i enged6lyes neve:

8291 NagyvSzsony

(Iqruezett a Pet6fi
Cspl6di hdz (0002)

E.ON E$ZAK.DUNANTUtI TI
ZAnrrOnUEil MUKOD6 AnsnsAe
9027 GYOR, Kand6 Kiilmiin u.

Telefon : 06-96-521-000

UniCredit Bank Hung ary Zr1:,.: 1

4. Csatlakoz6s:

- h6l6zati le6gaz6 pont: Nag;yv y Lednyfalu 6011
- csatlakozds m6dja: F6ldkdbel
- csatlakozSsi pont (tulajdon haI6r): Fogyaszt6i
- feszii lts6gszint: Kisfesztilts69
- 6rint6sv6delem m6dja: TN

Megl6v6, rendel kez6sre dl16 esitm6ny:00000 (0 +

I 96nyelt teljesitm6ny fdzisorn n6vleges 6

Trk. Pet6fj u. defi

'6helybe cbatl k6b

6zat

v6gelziSr6ja

5. Mfszakijellemz6k:
- 5 ramrendszer: hdrom f Azisii
- a szolgdltatSs n6vleges :1 fSzis eset6n: Volt



132122 kY, Asz6 gyvdzsony 22 kV, N{gyvfzsony X,e{ yfalu 60/l-4. Trk. Ferldfi u kisfr eszii lts6gii h 6l6zat.

A megldv6 OTR -osra.
A megldvd vezerll szekrdnyt kell felszerelni.
A megldv6 kit6 osrzlopig 146 m hosszban2*(4*95)-
6s NFA-ra beton
A mesldv6 Pet6fi ri TRK. oszlopig 214 m hosszban
4-95-0s NF-ra be
A Petdfi utca 1 l6zatot kell dpiteni 280 m hosszban
4*95-0s NFA
Minden fj
A 14 dlr ti Zrt. IRANYELVEINEK
megfelel6en kdrj
L6tesftend6
Norrnativ hossz:

rendelet 4rtelmdben a villarnos l6sdrt csatlakoz6si rlijat
A csatl&oz6si dij

frekvencia: HzI2a/o

6. Mfiszaki -

Villamos energia

L Igdnyld/Felh
Pa

2. Felhaszn6ldsi
3. Igdnyelt telj
4. Jelenleg

4. a. Igdnyelt
5. IgdnLybejelentds

6. Teriiletgazda l(
Tdppon!i

A csatllakozdsi ala
val6 csatlakoz6s

csatlakoz6vezetdk
A k6zc6hi vezetdk
h6l6zat ldtesitdse
25 m hosr;zirs6gri

A kiizcdhi vezet6k
meg6pit (normativ
A megl5v6 h6l6zat
Jelen ersetben:
Csatlakozdsi ala
Csafla
elk6sztilte utdn
K0zc6hi vezet6k
A csatlakoz6s6rt
Fenti osszegek az

it6si dij: Nincs.

.): Kiss Istvdn tel: 87/511-504.

koz6si alapdijb6l, csa,tlakoz6vezetdk
m6rtdke az igdny alt ridvleges 6ramet
14400,,- Ft/kVA. Ha zif6zisonkdnt i1

g, csatlakoz6si alapdijat fizetni nern

tdsi diib6l ds kcizcdhi
dsszege utdn

ndvleges
l.
csatlakoz6vezet6k esetdn

t, szabadvezetdk esetdn 3

i drjb6t 6ll.
fesziilts69ii transzformritor rillom6sb6l
gyiittes 0sszege felhaszn6l6si helyenkdnt

-Ft/m, fiildk6beles csatlakoz6v ezetlk
fdldk6bel esetdn 15 m hosszris6sil

a 32A-t nem haladja
A csatla l6tesft6si dii mdrtdke
esetdn 4.000,- Ft/m Kisfesziiltsdgen, fogy{sztdsi he
fogyaszt6i

l6tesit6si dij: Az \gdny16 6ltttl
rozhatf meg, igdnyl6t terheli.

n megdpit. A y nyujt6sdhoz sztksdgessd v6l6

szabadvezetdk es h6l6zat esetdn 3.600,- Ft/m, lbldk6beles
fogyaszt6si helyenk(rnt, 'vezetdk esetdn 50 m, ftildk6be1 esetdn

kdlts6g6n megdpit ( h6lt6zathossz).
az eloszr6i engeddlyes sajdt kriltsdgdnTranszform6tor 6lll6tesit6si dtj mdrt6ke

l6zethnssz\
t6sb6vit6sdnek kttlt$dge az Elosrt6i yest terheli.

: Nincs.

:tend6 dij dsszesenp 0,-Ft.
A-t nem tartalmazzfikt

fogyaszt6 i lrely, 6s a h6l6zati le6gaz6 pont

engeddlyes ldtesiti, 6s azok teljes
szekrdny) felhaszndl6i

16t terhelik
ldsdre a kdzcdhi elosd6h6l6zati

Ugyfdlszolg6lati Kft-hez.
dsiiket.

Az dpitend6
egeszeDen az e

tulajdonban
A fogyaszt6i csatl

2

Amennyiben a t6j
T6j6korztat6sunk
Jelen tlftlkoztat6

beruhd;zd,s mesva

s:zabv6ny kdvetelmdnyei szerint.



Csatlakoz6 vezet6k:

Tdj6koztatjuk Onciket, ho{Jy
szabadvezet6kes csatlako,z
dijmentes.

Kdzc6lui hAl6zat:

EpitenrJS:

(2) A rendszerhaszniil6(lk)

megiillapod5s hidnydban - k<)

- db iiramviilt6; Att6tel: I- dbfeszriltsdgviilt6; Att6tr,,l:
- <isszevont szorz6sz6m: 1

l

6rdek6ber4 az eloszt6i

illelve 30 m
bekapcsolSs

elt6r5

I a csatlakozSsi
es a rendsze l6t eil5t6 hdl6zatot kozvetlen

pontig ki6plteni, ezen behjl ( szerint)
o) a kisfeszrilts6gri h : rendszerhaszndl6n

szabadvezet6k eset6n jebb 14.50=700

hosszrisSgti kozc6l0

Figyelem!

Az El6zetes tSj6koztat6 ajdnrlat fogad6siival 0n m a h{l6zati munk6k
amivel felel6ss6get 6s k t is vSllal. A iekben a megrendel6st6l

rlatban fplmertilt addigi I
vissza16p6se eset6n a Szolg6 az:0n ig6ny6vel ka

szdml5t fog kapni.megt6rilt6s6t k6ri, melyr6l tilte

7. FogyasztSsmdr6

- minderr napszaki m6r6: 14 db 1 flzisl 1 rifiis wattog fogya sztdsm6rd- 6jszakai 6s rdfft6ses id : db fizisl tarifiis Wattos fogyasztii- vez6rl6s: db kapcsol66ra - ngfrekvenciiis vev6/ verzprl6s/egy6b:

VA pontossdg

pontossdg

db flzisl

- m6r6si pont feszillts6gszintie: Its6g
- fogyasztiSsm6r6s elhelyez6s: T,

ny6nek ki

Amper,

/ Volt,

mergl6v6 kisfesztil
vagy 15 m kSbeles csatlakozds

- a fogyasztds m6rdhely legkisebb m6rete:



dijakr6il sz6l67 201 4. (1X.12) M E KFil nen d e I et (tpv6 b bia kba n : Re rr d e 12. $-a szerinti (normativ)

csatlakozds[ a

8. V6rhat6

A bekapcsol6s

A k6zr:drlti villa

Rr:ndelet

A Rendelet

beruhrdz6si

A legkisebb

Elctszt6i

joE;er5re

merykiitdtt

h6|6zatra csatlAlcozdssal

l6that6 k6lts(gei:

.....rt+AFA

$-5ban szerepl6 kozc6ll'i [rSl6zatl6tesit6s m

jogosultsdgdt, illetve a szn5l6 (fel

1-t6l alkalmazand6

l6tesit6si k6lts6ge

meghalad6 l6tesitm6ny

kolts6ge (Rendelet 15. S-a)

a t5j6koztat6ban foglaltakhoz

ttlbblet nyomvonalho:;sz utSni

a szakhat6sdg hatdrozata

a.idnlat elfogoddsdt kdvet6en

hat5rid6 ezzel az id6szakkal

ndlkill meghosszabbodik. A

6ket
Apn

- Osszesen:

A bekapcsolSs a "Csatlakoz6si

A csatlakoz6 nyomvonal fio,ssz dijana megSllapit5sa a lez6 Sltal szolgSltatott adatok

alapjiin A k0zc6l0 hSldzat k roz5sa az enged6lyes Sltal

k6szilte teru alapjSit v Ezen el6zetes Itat6s alapj5n a vdrhat6

Enged6lyes fenntaftja a(ei6rerliithat6) Its6gr:ket taftalhrazza a t5j6koztat6. Az

jogdt errra, amennyiben a kivitelez6s a nyomvona

k6pe:;t a jelen t5j6koztaf6,ban elt6r6, eset

csatlakrozSsi d r6s adatai alapjiin p6tszdmlSn 6ru6nyesitse!

l6) fizet6si kotelezettsegetAz EngSed6lyes

a csatlakozSsi

9. Sziil<s6ges

Jogerds kivite lez6s6hez szil ks6ges

az Elos;zt6i

10.Egrydb fel

A szt5si helyen kivtili

terriletre nem

Amennyi k6zremfik6d5, vagy oz

elidrdssal harmadik szem6ly (lgyfdl)

nlaga 6rdekkdr6n kivill es6 6s qz

automati



hdl6zati csotlakoz6si
elrnulaszt5sd6G a

Ezekre az esetekre az
k6sedelmi kama!
felel6ss6g kizdrdsdt
k5ft6rit6si 6s egy6b fel
Eloszt6i Enged6lyessel

11. SzolgSltat6s kezdete:

A fenti felt1telek teljesftlse
vd rh atd kezdeti idd pontja:

Az ajdnlatban foglalt
Sllapodnak meg a

hdl6zati csatlakoz6si
hSkizathaszniilatot k

Ez.rz id6pont:

- a hSl6zati csatlakoz6si s

- vagy a csatlakozdsi dij
hogy

a.) a szabvdnyos m6r6hrely

b) az Eloszt6i Enged6lyes
pontjiiban foglalt azon ok
miatt nem tudja a vdllalt h

12. A rendszerhasznilat
enged6lyesnek kiizvetleniil
A villamos energia rendsz
MEKH rendelet 6s az egyes d
eloszt6i enged6lyes Uzletsza

eloszt6i alapdij
eloszt6i teljesitm6nyrCij
eloszt6iforgalmi d[j
eloszt6i meddd energia
eloszt6i vesztes6g dij
eloszt6i menetrend kie
kdzvilSgitdsi elosztiis j di

Tovd bbi rendszerhaszndlati

6tviteli-rendszeri
rendszerszint( szolgii

Fizet6si m6d: csekk / dtutalds csopottos beszed6s

okb6l t6ft6n6
zik.

t6s, kotb6r,
6) pedig a

tt bek6vetkez6

oldfrcisdvol az

rnegkezddsdnek 6s o kopcsctlds

hf,l6zati csatla szerzSd6sben

Engedrilyes - a

eset6n - a

legk6s6bb 1,5 6v; felt6ve indk6t esetben,

szerzSd6s 6.7.

kiviili okok

az elosztrii

13. (,X. 16.)
ei, valannint az

k alapj6rn m
Ferlek abban azi

ben foglalt
biztositani.

(is mindk6t f6l 6

fizertds6t6l

lakitdsa

daliin nem
arnelyek mfiatt az
iddt teljesirelni.

kiegyenlit6se:
a rendszerhaszn6

Slati dijakr6l 6s al
ezekben

alapjdn

rillyoz5sidij

dija



13. A

Jelen
A t6it

6ru6nyess6gd:

nen'r jelent azt

foglaltak 2017

D6tum:2016;

Amennyiben a

fenntartiSK rik jelen Aj5nlat

cimre:

E.ON g5lati Kft.

KozpontKomplex U

7602PEcs,Pf.

D6turn:

yesre n62ve

k6pvisel6je

ig6nyiiket tovdbbra is

ktildi6k vissza az alSbbi

16 ( Felhaszn616)


