EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI
ÜZLETSZABÁLYZAT

FÜGGELÉKEK

Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat - függelékek jegyzéke

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

A függelékek jegyzéke
1. Ügyfélszolgálatok elérhetőségei
2. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. területi illetékessége
3. A villamosenergia-számlaformák
4. Szolgáltatások díjtételei
5. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható
árszabások és azok díjtételei
6. Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről
7. Tájékoztató a védendő fogyasztói státusz meghosszabbításáról
8. Meghatalmazás fennálló kereskedelmi szerződés felmondására
9. Villamosenergia-vásárlási szerződés mintája
10. Igénybejelentés mintája
11. Részletfizetési megállapodás mintája
12. Értesítés mérőhely felülvizsgálatról
13. Nyilatkozat a fogyatékkal élő fogyasztók egyéb szolgáltatási igényéről
14. Fogyasztóvédelmi szervezetek és hatóságok elérhetőségei
15. Adatlap szociálisan rászoruló személyként védendő fogyasztók
nyilvántartásába történő felvétel iránt
16. Kérelem

fogyatékkal élő
nyilvántartásába történő
meghosszabbítása iránt

személyként
felvétel /

17. Megbízási szerződés
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a védendő fogyasztók
nyilvántartásába vétel
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F1 sz. függelék

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei
1 Telefonos ügyfélszolgálat
Központi telefonos ügyfélszolgálat (Telecentrum) - helyi illetve hálózaton belüli
kedvezményes tarifával hívható:
+36-1-238-3838
+36-46-535-535
+36-20-978-56-11
+36-30-978-56-11
+36-70-978-56-11
+36-20-978-56-12
+36-30-978-56-12
+36-70-978-56-12
Hibabejelentés, illetékes elosztói engedélyes telefonszáma:
ELMŰ Hálózati Kft. területén: +36-80-383940 (0-24 h között)
ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén: +36-80-424344
Mérőállás bejelentés az illetékes elosztói engedélyes telefonszámain:
Kizárólag vezetékes telefonszámról hívható ingyenes zöld szám: 06-80-20-29-38
Mobiltelefonról is hívható:
+36-20/30/70-978-56-11
+36-20/30/70-978-56-12
+36-20-938-38-38
+36-30-938-38-38
+36-70-938-38-38
Mérőellenőrök azonosítására szolgáló, ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-03-38

2 Írásbeli kapcsolattartás
Levélcím: 1300 Budapest, Pf.:151.; 3501 Miskolc, Pf.: 195.
Telefax: 06-1-238-3848;

3 Internet
Honlap: www.elmuemasz.hu
Online ügyfélszolgálat: https://ker.elmuemasz.hu
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4 Ügyfélszolgálati irodák
Módosított nyitva tartás
Iroda neve

Iroda címe
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Angyalföldi út

1134, Budapest, Angyalföldi út 5/B

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Belváros

1076, Budapest, Péterfy S. u. 21-23.

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Budaörs

2040, Budaörs, Ébner köz 2.

8-12

Csepel Plaza

1212, Budapest, Rákóczi F. u.154-170.

8-16

12-20

8-14

Dabas

2370, Dabas, Szent István tér 1/b

8-12

14-18
8-14

8-16

14-18
8-12

14-18

Dunakeszi

2120, Dunakeszi, Fő út 105.

Érd

2030, Érd, Balatoni út 66.

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Ferencváros

1096, Budapest, Haller utca 32-40.

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Galgamácsa

2183, Galgamácsa, Petőfi út 1.

8-12

14-18

Gödöllő

2100, Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.

8-16

Gyál

2360, Gyál, Kőrösi út 118-120.

14-18

Gyömrő

2230, Gyömrő, Szt. István u. 31.

Krisztinaváros

1012, Budapest, Pálya u. 4-6.

8-16

14-18

8-12
8-12

8-12

14-18

8-14

8-16

8-12

Nagymaros

2626, Nagymaros, Csillag utca 4..

Óbuda

1037, Budapest, Kunigunda útja 47.

Pilisvörösvár

2085, Pilisvörösvár, Fő út 134.

Ráckeve

2300, Ráckeve, Kossuth Lajos u. 51.

8-12

Rákoskeresztúr

1173, Budapest, Kaszáló u. 47.

8-16

8-16

8-14

12-20

8-14

14-18
8-16

12-20

14-18

8-14

8-12
14-18
8-14

8-16

8-12

14-18

12-20

8-14

Szentendre

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 14.

Szigetszentmiklós

2310, Szigetszentmiklós, Gyártelep Viola u. 1-3.

Tass

6098, Tass, Széchenyi út 48.

14-18

Újbuda

1116, Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Újpesti

1042, Budapest Király utca 9.

8-16

8-14

8-16

12-20

8-14

Vác

2600, Vác, Erzsébet u. 6.

8-16

Vecsés

2220, Vecsés, Károly u. 2.

Zugló

1148, Budapest, Kerepesi út 52.

14-18

8-16
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Nyitva tartás
Iroda Típusa

Iroda neve
Hétfő

Kedd

14-18

Szerda

Csütörtök

8-12

Abaújszántó

3881, Abaújszántó, Béke u. 27.

Balassagyarmat

2660, Balassagyarmat, Thököly u. 10.

Bátonyterenye

3070, Bátonyterenye, Kossuth út 2.

14-18

8-12

Bélapátfalva

3346, Bélapátfalva, IV. Béla út 70.

8-12

14-18

Cigánd

3973, Cigánd, Vasút utca 9.

Dány

2118, Dány, Pesti út 4/a

Diósjenő

2643, Diósjenő, Szabadság út 31. 2 ajtó

Edelény

3780, Edelény, Borsodi út 9.

14-18

Eger

3300, Eger, Vincellériskola u. 26.

8-16

Encs

3860, Encs, Petőfi Sándor utca 30.

14-18

8-12

Füzesabony

3390, Füzesabony, Rákóczi út 71.

14-18

8-12

Gomba

2217, Gomba,Kossuth Lajos tér 4. (Civilház)

14-18

8-12

Gyöngyös

3200, Gyöngyös, Puskin u. 3.

8-16

10-18

Hatvan

3000, Hatvan, Csaba u. 11.

8-14

Heves

3360, Heves, Szerelem Albert utca 11.

8-12

Jászapáti

5130, Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.

14-18

Kazincbarcika

5100, Jászberény, Bercsényi u. 8.
3700, Kazincbarcika, Fő tér 39. (2018.02.26-ig)
3700, Kazincbarcika, Jószerencsét út 6. (2018.02.28tól)

8-16

Mezőcsát

3450, Mezőcsát, Bajcsy Zs. u. 2.

Mezőkövesd

3400, Mezőkövesd, Mátyás kir.út. 58.

Jászberény

10-18

8-14

8-12

14-18

8-12

14-18
14-18

8-12
8-12

8-14

8-16

12-20

14-18

8-16

12-20

10-18
14-18

8-12
8-12

Miskolc

3525, Miskolc, Dózsa Gy. u.13.

Nagykáta

2760, Nagykáta, Szabadság tér 7.

8-16

8-14

Ózd

3600, Ózd, Vasvár u. 83.

8-16

8-12

14-18

Pásztó

3060, Pásztó, Rákóczi út 6.

14-18

8-12

Putnok

3630, Putnok, Városi piac 2/b./4

14-18

8-12

Recsk

3245, Recsk, Kossuth Lajos utca 146.

8-12

14-18

Salgótarján

3100, Salgótarján, Rákóczi u. 54.

Sárospatak

3950, Sárospatak, Bláthy Ottó u. 2.

14-18

8-12

Sátoraljaújhely

3980, Sátoraljaújhely, Rákóczi út 40.

8-16

10-18

Szerencs

3900, Szerencs, Rákóczi u. 87.

8-16

10-18

Szécsény

3170, Szécsény, Ady Endre út 12.

8-12

14-18

Szikszó

3800, Szikszó, Thököly utca 8.

Tápiószőlős

2769, Tápiószőlős, Árpád u. 2. 3. üzlet

Tiszaújváros

3580, Tiszaújváros, Lévay J. út 66.

Tokaj

3910, Tokaj, Rákóczi u. 54.

Tura

2194, Tura, Rákóczi út 119.

8-14

8-16

12-20

8-14

8-16

12-20

8-14

8-14

8-16

8-12
8-12

8-12

14-18

8-12

8-12

8-14

8-14

14-18
14-18

14-18

12-20

14-18

14-18

8-12
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8-14
8-14

14-18

2711, Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 17.

8-14

10-18

8-16

Tápiószentmárton

8-14

8-12
8-14

8-16

8-16

Péntek
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A felsorolt ügyfélszolgálati elérhetőségek mindegyikén lehetőség van az elosztói
engedélyeshez tartozó ügyintézésre is.

5 Központi panaszkezelés
Levélcím: 1387 Budapest, Pf.:1.
3501 Miskolc, Pf.: 99.
Telefax: 06-1-238-3848
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F2 sz. függelék

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. területi illetékessége
I.

Az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. illetékességi területén:

BÁCS-KISKUN MEGYE
Tass

Nógrád megye
Keszeg

PEST MEGYE
Acsa

Alsónémedi

Apaj

Áporka

Budaörs

Bernecebaráti

Biatorbágy

Budajenő

Budakalász

Budakeszi

Budapest V.

Budapest I.

Budapest II.

Budapest III.

Budapest IV.

Budapest IX.

Budapest XII.

Budapest VI.

Budapest VII.

Budapest VIII.

Budapest X.

Budapest XI.

Budapest XVII.

Budapest XIII.

Budapest XIV

Budapest XIX.

Budapest XV.

Budapest XVI.

Bugyi

Budapest XVIII.

Budapest XX.

Budapest XXI.

Budapest XXII.

Budapest XXIII.

Csővár

Csévharaszt

Csobánka

Csomád

Csömör

Csörög

Dunabogdány

Dabas

Délegyháza

Diósd

Dömsöd

Domony-Domonyvölgy

Erdőkertes

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Ecser

Érd

Gödöllő

Felsőpakony

Fót

Galgagyörk

Galgamácsa

Göd

Ipolydamásd

Gyál

Gyömrő

Halásztelek

Herceghalom

Inárcs

Kiskunlacháza

Ipolytölgyes

Isaszeg

Kakucs

Kemence

Kerepes

Kóspallag

Kismaros

Kisnémedi

Kisoroszi

Kistarcsa

Kosd

Makád

Leányfalu

Letkés

Lórév

Maglód

Majosháza

Nagytarcsa

Márianosztra

Mogyoród

Nagybörzsöny

Nagykovácsi

Nagymaros

Perbál

Ócsa

Őrbottyán

Páty

Pécel

Penc

Pilisvörösvár

Perőcsény

Péteri

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pomáz

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Remeteszőlős

Pusztazámor

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Ráckeve

Rád

Szigetbecse

Solymár

Sóskút

Szada

Százhalombatta

Szentendre

Szigetújfalu

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetmonostor

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Taksony

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tahitótfalu

Tököl

Tárnok

Telki

Tésa

Tinnye

Tök

Vácduka

Törökbálint

Újhartyán

Üllő

Üröm

Vác

Vecsés

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Visegrád

Zebegény

Zsámbék
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Az ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. illetékességi területén:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Abaújalpár

Bekecs

Büttös

Felsőberecki

Abaújkér

Berente

Cigánd

Felsődobsza

Abaújlak

Beret

Csenyéte

Felsőgagy

Abaújszántó

Berzék

Cserépfalu

Felsőkelecsény

Abaújszolnok

Bodroghalom

Cserépváralja

Felsőnyárád

Abaújvár

Bodrogkeresztúr

Csernely

Felsőregmec

Abod

Bodrogkisfalud

Csincse

Felsőtelekes

Aggtelek

Bodrogolaszi

Csobád

Felsővadász

Alacska

Bódvalenke

Csobaj

Felsőzsolca

Alsóberecki

Bódvarákó

Csokvaomány

Filkeháza

Alsódobsza

Bódvaszilas

Damak

Fony

Alsógagy

Bogács

Dámóc

Forró

Alsóregmec

Boldogkőújfalu

Debréte

Fulókércs

Alsószuha

Boldogkőváralja

Dédestapolcsány

Füzér

Alsótelekes

Boldva

Detek

Füzérkajata

Alsóvadász

Borsodbóta

Domaháza

Füzérkomlós

Alsózsolca

Borsodgeszt

Dövény

Füzérradvány

Arka

Borsodivánka

Dubicsány

Gadna

Arló

Borsodnádasd

Edelény

Gagyapáti

Arnót

Borsodszentgyörgy

Egerlövő

Gagybátor

Ároktő

Borsodszirák

Égerszög

Gagyvendégi

Aszaló

Bózsva

Emőd

Galvács

Baktakék

Bőcs

Encs

Garadna

Balajt

Bükkábrány

Erdőbénye

Gelej

Bánhorváti

Bükkaranyos

Erdőhorváti

Gesztely

Bánréve

Bükkmogyorósd

Fáj

Gibárt

Baskó

Bükkszentkereszt

Fancsal

Girincs

Becskeháza

Bükkzsérc

Farkaslyuk

Golop
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Gömörszőlős

Imola

Köröm

Nagybarca

Gönc

Ináncs

Krasznokvajda

Nagycsécs

Göncruszka

Irota

Kupa

Nagyhuta

Györgytarló

Izsófalva

Kurityán

Nagykinizs

Halmaj

Jákfalva

Lácacséke

Nagyrozvágy

Hangács

Járdánháza

Ládbesenyő

Négyes

Hangony

Jósvafő

Lak

Nekézseny

Háromhuta

Kács

Legyesbénye

Nemesbikk

Harsány

Kánó

Léh

Novajidrány

Hegymeg

Kány

Lénárddaróc

Nyékládháza

Hejce

Karcsa

Litka

Nyésta

Hejőbába

Karos

Mád

Nyíri

Hejőkeresztúr

Kazincbarcika

Makkoshotyka

Nyomár

Hejőkürt

Kázsmárk

Mályi

Olaszliszka

Hejőpapi

Kéked

Mályinka

Onga

Hejőszalonta

Kelemér

Martonyi

Ónod

Hercegkút

Kenézlő

Megyaszó

Ormosbánya

Hernádbűd

Keresztéte

Méra

Oszlár

Hernádcéce

Kesznyéten

Meszes

Ózd

Hernádkak

Királd

Mezőcsát

Pácin

Hernádkércs

Kiscsécs

Mezőkeresztes

Pálháza

Hernádnémeti

Kisgyőr

Mezőkövesd

Pamlény

Hernádpetri

Kishuta

Mezőnagymihály

Pányok

Hernádszentandrás

Kiskinizs

Mezőnyárád

Parasznya

Hernádszurdok

Kisrozvágy

Mezőzombor

Pere

Hernádvécse

Kissikátor

Mikóháza

Perecse

Hét

Kistokaj

Miskolc

Perkupa

Hidasnémeti

Komjáti

Mogyoróska

Prügy

Hidvégardó

Komlóska

Monaj

Pusztafalu

Hollóháza

Kondó

Monok

Pusztaradvány

Homrogd

Korlát

Múcsony

Putnok

Igrici

Kovácsvágás

Muhi

Radostyán
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Ragály

Sajóvámos

Szögliget

Tomor

Rakaca

Sajóvelezd

Szőlősardó

Tornabarakony

Rakacaszend

Sály

Szuhafő

Tornakápolna

Rásonysápberencs

Sárazsadány

Szuhakálló

Tornanádaska

Rátka

Sárospatak

Szuhogy

Tornaszentandrás

Regéc

Sáta

Taktabáj

Tornaszentjakab

Répáshuta

Sátoraljaújhely

Taktaharkány

Tornyosnémeti

Révleányvár

Selyeb

Taktakenéz

Trizs

Ricse

Semjén

Taktaszada

Újcsanálos

Rudabánya

Serényfalva

Tállya

Uppony

Rudolftelep

Sima

Tarcal

Vadna

Sajóbábony

Sóstófalva

Tard

Vágáshuta

Sajóecseg

Szakácsi

Tardona

Vajdácska

Sajógalgóc

Szakáld

Telkibánya

Vámosújfalu

Sajóhídvég

Szalaszend

Teresztenye

Varbó

Sajóivánka

Szalonna

Tibolddaróc

Varbóc

Sajókápolna

Szászfa

Tiszabábolna

Vatta

Sajókaza

Szegi

Tiszacsermely

Vilmány

Sajókeresztúr

Szegilong

Tiszadorogma

Vilyvitány

Sajólád

Szemere

Tiszakarád

Viss

Sajólászlófalva

Szendrő

Tiszakeszi

Viszló

Sajómercse

Szendrőlád

Tiszaladány

Vizsoly

Sajónémeti

Szentistván

Tiszalúc

Zádorfalva

Sajóörös

Szentistvánbaksa

Tiszapalkonya

Zalkod

Sajópálfala

Szerencs

Tiszatardos

Zemplénagárd

Sajópetri

Szikszó

Tiszatarján

Ziliz

Sajópüspöki

Szin

Tiszaújváros

Zubogy

Sajósenye

Szinpetri

Tiszavalk

Zsujta

Sajószentpéter

Szirmabesenyő

Tokaj

Sajószöged

Szomolya

Tolcsva
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Heves Megye
Abasár

Erdőkövesd

Kömlő

Sirok

Adács

Erdőtelek

Lőrinci

Szajla

Aldebrő

Erk

Ludas

Szarvaskő

Andornaktálya

Fedémes

Maklár

Szentdomonkos

Apc

Feldebrő

Markaz

Szihalom

Átány

Felsőtárkány

Mátraballa

Szilvásvárad

Atkár

Füzesabony

Mátraderecske

Szúcs

Balaton

Gyöngyös

Mátraszentimre

Szűcsi

Bátor

Gyöngyöshalász

Mezőszemere

Tarnabod

Bekölce

Gyöngyösoroszi

Mezőtárkány

Tarnalelesz

Bélapátfalva

Gyöngyöspata

Mikófalva

Tarnaméra

Besenyőtelek

Gyöngyössolymos

Mónosbél

Tarnaörs

Boconád

Gyöngyöstarján

Nagyfüged

Tarnaszentmária

Bodony

Halmajugra

Nagykökényes

Tarnaszentmiklós

Boldog

Hatvan

Nagyréde

Tarnazsadány

Bükkszék

Heréd

Nagytálya

Tenk

Bükkszenterzsébet

Heves

Nagyút

Terpes

Bükkszentmárton

Hevesaranyos

Nagyvisnyó

Tiszanána

Csány

Hevesvezekény

Noszvaj

Tófalu

Demjén

Hort

Novaj

Újlőrincfalva

Detk

Istenmezeje

Ostoros

Vámosgyörk

Domoszló

Ivád

Pálosvörösmart

Váraszó

Dormánd

Kál

Parád

Vécs

Ecséd

Kápolna

Parádsasvár

Verpelét

Eger

Karácsond

Pély

Visonta

Egerbakta

Kerecsend

Pétervására

Visznek

Egerbocs

Kerekharaszt

Petőfibánya

Zagyvaszántó

Egercsehi

Kisfüzes

Poroszló

Zaránk

Egerfarmos

Kisköre

Recsk

Egerszalók

Kisnána

Rózsaszentmárton

Egerszólát

Kompolt

Sarud
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jászágó
Jászapáti
Jászárokszállás

Jászberény

Jászivány

Jásztelek

Jászdózsa

Jászjákóhalma

Pusztamonostor

Jászfelsőszentgyörgy

Jászkisér

Jászfényszaru

Jászszentandrás
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Nógrád Megye
Alsópetény

Erdőtarcsa

Kozárd

Nőtincs

Alsótold

Érsekvadkert

Kutasó

Őrhalom

Balassagyarmat

Etes

Legénd

Ősagárd

Bánk

Felsőpetény

Litke

Palotás

Bárna

Felsőtold

Lucfalva

Pásztó

Bátonyterenye

Galgaguta

Ludányhalászi

Patak

Becske

Garáb

Magyargéc

Patvarc

Bér

Héhalom

Magyarnándor

Piliny

Bercel

Herencsény

Márkháza

Pusztaberki

Berkenye

Hollókő

Mátramindszent

Rákóczibánya

Bokor

Hont

Mátranovák

Rétság

Borsosberény

Horpács

Mátraszele

Rimóc

Buják

Hugyag

Mátraszőlős

Romhány

Cered

Iliny

Mátraterenye

Ságújfalu

Csécse

Ipolyszög

Mátraverebély

Salgótarján

Cserháthaláp

Ipolytarnóc

Mihálygerge

Sámsonháza

Cserhátsurány

Ipolyvece

Mohora

Somoskőújfalu

Cserhátszentiván

Jobbágyi

Nagybárkány

Sóshartyán

Csesztve

Kálló

Nagykeresztúr

Szalmatercs

Csitár

Karancsalja

Nagylóc

Szanda

Debercsény

Karancsberény

Nagyoroszi

Szarvasgede

Dejtár

Karancskeszi

Nemti

Szátok

Diósjenő

Karancslapujtő

Nézsa

Szécsénke

Dorogháza

Karancsság

Nógrád

Szécsény

Drégelypalánk

Kazár

Nógrádkövesd

Szécsényfelfalu

Ecseg

Kétbodony

Nógrádmarcal

Szendehely

Egyházasdengeleg

Kisbágyon

Nógrádmegyer

Szente

Egyházasgerge

Kisbárkány

Nógrádsáp

Szilaspogony

Endrefalva

Kisecset

Nógrádsipek

Szirák

Erdőkürt

Kishartyán

Nógrádszakál

Szuha
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Szurdokpüspöki

Terény

Vanyarc

Zabar

Szügy

Tereske

Varsány

Tar

Tolmács

Vizslás

Aszód

Iklad

Szentmártonkáta

Tura

Bag

Kartal

Tápióbicske

Úri

Bénye

Káva

Tápiógyörgye

Vácszentlászló

Dány

Kóka

Tápióság

Valkó

Domony

Mende

Tápiószecső

Verseg

Farmos

Nagykáta

Tápiószele

Zsámbok

Galgahévíz

Pánd

Tápiószentmárton

Gomba

Sülysáp

Tápiószőlős

Hévízgyörk

Szentlőrinckáta

Tóalmás

Pest Megye

- 14 -

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat – F3.sz. függelék

hatályos: 2018. 02. 27.

F3 sz. függelék

A villamosenergia-számlaformák
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F4. sz. függelék

Az egyetemes szolgáltatói engedélyes által felszámítható külön díjak
1. A felhasználó által megrendelt, külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai

Szám

1.

2

3

4

5.

6.

Nettó
érték
(Ft)

ÁFA
(27%)
(Ft)

Bruttó
érték
(Ft)

Ft/számla

342

92

434

Ft/számla

684

185

868

Ft/csekk

342

92

434

Ft/csekk

684

185

868

eset

684

185

868

eset

5128

1385

6513

Tevékenység megnevezése

Számlamásolat készítése azonos
számlánként második alkalmat követően
(személyesen veszi át)
Számlamásolat készítése azonos
számlánként második alkalmat követően
(postai kézbesítéssel)
Készpénz-átutalási megbízás pótlása azonos
számlához tartozó készpénzátutalásimegbízásonként második alkalmat
követően
(személyesen veszi át)
Készpénz-átutalási megbízás pótlása azonos
számlához tartozó készpénzátutalásimegbízásonként második alkalmat
követően
(postai kézbesítéssel)
EFM nem EFM-re történő cseréjének, vagy
nem EFM EFM-re történő cseréjének a
felhasználó megbízása alapján az elosztónál
való kezdeményezése esetén,
változtatás a felhasználó hálózathasználati
és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek
a megbízottként történő, összevont
kezelésére vonatkozóan, a felhasználó első
változtatási igényét követően
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2. A felhasználó szerződésszegése estén az egyetemes szolgáltató által felszámítható külön
díjak

Szám

Tevékenység megnevezése

Nettó
érték

ÁFA
(27%)

Bruttó
érték

1.

Fizetési felszólítás (felszólító, emlékeztető)

171 Ft

46 Ft

217 Ft

2.

Elektronikus felszólítás (felszólító,
emlékeztető)

47 Ft

13 Ft

60 Ft

3.

Kikapcsolási értesítő

513 Ft

138 Ft

651 Ft

-4.

Behajtási költség átalány

40 EUR

mentes

40 EUR

3. A 10/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alapján az elosztó és az egyetemes szolgáltató
megállapodása alapján a felhasználó által fizetendő díjak, mellyel az egyetemes szolgáltató
és az elosztó egymás között elszámol

Szám

1.

2

Nettó
érték
(Ft)

ÁFA
(27%)
(Ft)

Bruttó
érték
(Ft)

eset

6838

1846

8684

eset

6838

1846

8684

Tevékenység megnevezése

A felhasználó villamosenergia-ellátásba való
visszakapcsolása, ha
a kikapcsolásra a felhasználó
szerződésszegése miatt került sor
A felhasználó villamosenergia-ellátásból
történő kikapcsolása, ha
a kikapcsolásra a felhasználó
szerződésszegése miatt került sor
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F5.sz. függelék

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható
árszabások és azok díjtételei
Vonatkozó jogszabályok és határozatok:








A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
4/2011. (I.31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak mértékéről
10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
7/2016. (X.13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól
2013. évi CLXVII. törvény: egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges
módosításáról

Fogalom meghatározások:
a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kötelezően kínált villamosenergia-értékesítési
termékcsomag, amely magába foglalja a felhasználó által vásárolt villamos energiáért fizetendő
árat és annak alkalmazási feltételeit,
b) közintézmény: a 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdésében,
valamint a VET 170. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott
felhasználó,
c) zónaidő: egy napon belül a villamos energia elszámolása szempontjából megkülönböztetett
időszak (az egyes zónaidők időtartamait az 3.pont tartalmazza).

1. Árszabások és azok alkalmazási feltételei:
1.1 A1: általános, egy zónaidős árszabás


Az „ A1” árszabás esetén –zónaidőtől függetlenül- egy naptári napon belül azonos
árat kell alkalmazni.



Lakossági felhasználó az „A1” árszabást az alábbiak szerint veheti igénybe:

- „A1” lakossági kedvezményes árszabás: évi 1320 kWh villamos energia
elfogyasztásáig
-„A1” lakossági normál árszabás: a villamos energia fogyasztás 1320 kWh/év érték
feletti részére
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Nem lakossági felhasználó esetén az „A1” nem lakossági normál árszabás
választható.

1.2 A2: általános, két zónaidős árszabás
Az egyes zónaidőkben (csúcsidőszak és völgyidőszak) eltérő árakat alkalmaz.
1.3 A3: Közintézményi árszabás
 Közintézményi árszabást csak közintézmény választhat.
 „A3” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató a zónaidőként, az adott zónaidőre
vonatkozó árakat köteles alkalmazni.
 Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény bármely árszabást választhat.
 Idősoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” és „B GEO” árszabást nem
választhat.
A felhasználó az „A1”, „A2”, „A3” árszabások mellé „B” árszabást is választhat.
1.4 B Alap: időszakos árszabás
Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó
vezérlőberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített,
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.
A „B” árszabás az „A1” vagy az „A2”vagy az „A3” árszabás mellé választható.
1.5 B GEO: hőszivattyú üzemeltetést támogató időszakos árszabás
Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó
vezérlőberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített,
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.
A „B GEO” árszabás az „A1” vagy az „A2” vagy profilos „A3” árszabás mellé
választható.
A „B GEO” árszabás „H” árszabás mellé nem választható.A tarifa által alkalmazott
vezérlés naponta legalább 20 óra fűtési időt biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb
megszakítás nem fordul elő és két megszakítás között legalább 2 óra bekapcsolási
időt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamos
energia ellátására használható.
1.6 H: idényjellegű egy zónaidős árszabás
Központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési
idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő
segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható nem
dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hőszivattyúk és a
napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek
hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek
fogyasztása.
A „H” árszabás az „A1”, „A2” „A3” és „B” árszabás mellé választható.
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A „H” árszabás külön mérése téli-nyári nem vezérelt, kétzónaidős elszámolású,
melynél a tarifaváltás a vonatkozó kormányrendelet szerinti fűtési idény kezdetén és
végén valósul meg. A két zónaidős elszámoláson belül „H” árszabással számolható el
a vonatkozó kormányrendelet szerinti fűtési idényben a jogosult berendezésekkel
elfogyasztott energia. Azon kívüli időszak fogyasztása A1 árszabással kerül
elszámolásra (közintézmény esetén is).
2.
Egyetemes szolgáltatási árak 2018.01.01-től az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. működési területén
Lakossági villamos energia díjak (Ft/kWh)
Árszabások
A1 kedvezményes árszabás
A1 normál árszabás

Nettó
14,77
15,81

Bruttó*
18,76
20,08

csúcsidőszak

19,69

25,01

völgyidőszak

11,59

14,72

11,07
11,99
11,07

14,06
15,23
14,06

A2 árszabás
B árszabás
B GEO árszabás** (2018.02.01-től)
H árszabás

Nem lakossági villamos energia díjak (Ft/kWh)
Árszabások
Nettó
Bruttó*
A1 árszabás
22,61
28,71
csúcsidőszak
27,72
35,20
A2 árszabás
völgyidőszak
16,99
21,58
csúcsidőszak
28,15
35,75
A3 árszabás
völgyidőszak
17,42
22,12
13,67
B árszabás
17,36
14,85
B GEO árszabás** (2018.02.01-től)
18,86
13,67
H árszabás
17,36
*A nettó árakból 27%-os Áfa kulccsal képzett árak.
** A villamosenergia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
szerinti „B Alap” egyetemes szolgáltatási árszabás árának változása esetén a GEO árszabás új ára
a) lakossági fogyasztók esetében a B Alap árszabás az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. elosztói
területén hatályos lakossági árának legfeljebb 108,4%-ával megegyező, de a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti
feltételt is teljesítő, és
b) nem lakossági felhasználók esetében a B Alap árszabás ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. elosztói
területén hatályos nem lakossági árának legfeljebb 108,7%-ával megegyező,
két tizedes jegyre kerekített, Ft/kWh érték.
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Egyetemes szolgáltatási árak 2018.01.01-től az ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. működési területén
Lakossági villamos energia díjak (Ft/kWh)
Árszabások

Nettó

Bruttó*

A1 kedvezményes árszabás
A1 normál árszabás

14,60
15,63

18,54
19,85

csúcsidőszak

18,15

23,05

völgyidőszak

10,66

13,54

10,70
11,99
10,70

13,59
15,23
13,59

A2 árszabás
B árszabás
B GEO árszabás** (2018.02.01-től)
H árszabás

Nem lakossági villamos energia díjak (Ft/kWh)
Árszabások

Nettó

Bruttó*

22,37

28,41

csúcsidőszak

25,69

32,63

völgyidőszak

15,75

20,00

csúcsidőszak

26,12

33,17

völgyidőszak

16,18

20,55

13,23
14,85
13,23

16,80
18,86
16,80

A1 árszabás
A2 árszabás

A3 árszabás
B árszabás
B GEO árszabás** (2018.02.01-től)
H árszabás

*A nettó árakból 27%-os Áfa kulccsal képzett árak.
** A villamosenergia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
szerinti „B Alap” egyetemes szolgáltatási árszabás árának változása esetén a GEO árszabás új ára
a) lakossági fogyasztók esetében a B Alap árszabás az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. elosztói
területén hatályos lakossági árának legfeljebb 108,4%-ával megegyező, de a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti
feltételt is teljesítő, és
b) nem lakossági felhasználók esetében a B Alap árszabás ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. elosztói
területén hatályos nem lakossági árának legfeljebb 108,7%-ával megegyező,
két tizedes jegyre kerekített, Ft/kWh érték.
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Az egyetemes szolgáltatási ár a külön jogszabály szerinti rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §ában meghatározott pénzeszközöket, az általános forgalmi adót, valamint az energiaadó összegét
nem tartalmazza, ezek a díjak a vonatkozó jogszabályok alapján kerülnek felszámításra.
A B GEO árszabás energiadíja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyását
követően kerül alkalmazásra.
3. Az egyetemes szolgáltatás keretében történő villamos energia vételezés ellenértékét alkotó
díjelemek.
a.) Egyetemes szolgáltatási ár
b.) Rendszerhasználati összevont díj, amely az alábbi árelemekből áll:
Energiafüggő díjtételek :
-

átviteli díj ,

-

elosztói forgalmi díj,

-

elosztói veszteség díj,

-

elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj

Nem energiától függő díjelemek:
-

elosztói alapdíj,

-

elosztói meddő energia díja

c.) A VET 147. §-a alapján fizetendő pénzeszközök az alábbi árelemeket tartalmazzák:
(ÁFA hatályán kívüli tételek)
- Szénipari szerkezetátalakítás támogatására fizetendő díj
- Kedvezményes árú villamos energia támogatására fizetendő díj
- Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj
d.) Energia-adó:
Az energiaadóról szóló törvényben meghatározott felhasználói kör esetében kerül
felszámításra. (a nem lakossági felhasználók esetében)
4. Az egyes zónaidők tartalma: „A2” és „A3” árszabás esetén:
1. Az egyes zónaidők időtartama munkanapokon
Napszakok (zónaidők)

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Csúcsidőszak

06-22 óra között

07-23 óra között

Völgyidőszak

22-06 óra között

23-07 óra között

2. Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.
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F6.sz. függelék

Felhasználó neve
Város
Utca, közterület, házszám
Irányító szám

Kelt:
Ügyiratszám:
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
NAIHÜgyintézőnk:
Vevőkód:

Tárgy: Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 65. §-a alapján az ELMŰ
Hálózati Kft. / ÉMÁSZ Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes, védendő fogyasztókról vezetett
nyilvántartásába a fenti címen, mint szociálisan rászoruló / fogyatékkal élő / szociálisan rászoruló és
fogyatékkal élő védendő fogyasztó a mai napon felvette.
Az Ön által hozzánk …………….. napján benyújtott okiratok alapján megállapítottuk, hogy Ön az
Elosztói üzletszabályzat 4.4.1.1 és 4.4.1.2 pontjában felsorolt kedvezményekre jogosult.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogosultság fennállását igazolnia kell
határozott időre szóló határozat esetén legkésőbb a lejárt napjáig vagy
határozatlan időre szóló határozat esetén minden naptári év március 31-ig.
Nem kell ismételten igazolnia a jogosultságot, ha az orvosi szakvélemény alapján egészségi
állapotában jelentős javulás nem várható.
Amennyiben a jogosultság ismételt igazolását elmulasztaná, úgy a nyilvántartásból a véghatáridő
lejártát követő 8 napon belül automatikusan töröljük, és a továbbiakban az Ön által igényelt
kedvezményt nem biztosítjuk
Amennyiben levelünkkel kapcsolatban bárminemű további kérdése, észrevétele, javaslata lenne,
kérjük – vevőkódjára hivatkozva – hívja 06-1-238-38-38 / 06-46-535-535–as kékszámunkat, ahol
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Tisztelettel:
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. és az ELMŰ Hálózati Kft. nevében
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F7.sz. függelék
Jogosult neve:
Kérelmező neve:
Felhasználási hely:
Postázási cím:

Tájékoztatás a védendő fogyasztói státusz meghosszabbításának esedékességéről
Tisztelt <<NÉV>> !

Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 65. §-a alapján az XXXXXX
Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásába a
<<FELHASZNÁLÁSI HELY>>-en , mint <<védendő státusz>> szerepel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy < DÁTUM >-ig igazolnia kell a jogosultság fennállását, ellenkező esetben
a jogosultság lejártát követő 8 napon belül nyilvántartásunkból töröljük. Jogosultságát a megfelelő
okiratok bemutatásával bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban igazolhatja.

<<Rendszerdátum>>

Jelen tájékoztatót az XXXXXX Hálózati Kft. megbízásából az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. adta
ki.

------------------------------------------elosztói engedélyes képviselője

- - 38 - -

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat – F8.sz. függelék

hatályos: 2018. 02. 27.

F8. sz. függelék
Meghatalmazás fennálló kereskedelmi szerződés felmondására és az elosztói engedélyesnél való eljárásra lakossági
felhasználó esetén
Alulírott,
Név:

………………………………………………………………………………

Születési név:……………………………………………………………………………………,
Lakcím: ……………………………………………………………………………………..
Személyi ig. sz.: ………………………………………………………….., (továbbiakban Felhasználó)
Meghatalmazom az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszáma: 01-10048576, adószáma: 25366936-2-41), a továbbiakban: Szolgáltatót, hogy:
a Felhasználónak a ………………………………………………………………….(villamos-energia kereskedő cég neve), mint villamos energia
kereskedővel kötött villamos energia vásárlási szerződése(i) felmondása során a Felhasználó képviseletében, helyette és nevében
teljeskörűen eljárjon, ennek során a Felhasználó hatályos villamos energia vásárlási szerződését helyette és nevében felmondja, a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, ill. aláírja.

Jelenlegi szerződésének száma: …………………………………………………………
Mérési pont azonosító: ………………………………………………………………
Felhasználási hely címe: …………………………………………………………………
Jelen meghatalmazás kiterjed arra is, hogy Szolgáltató, mint meghatalmazott a területileg illetékes elosztói engedélyestől
Felhasználó helyett és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó felhasználási helyének
villamos energia ellátásához szükséges.
A Kereskedő a jelen meghatalmazást annak aláírásával elfogadja azzal, hogy a meghatalmazásban foglaltak teljesítéséhez harmadik
személyt, mint teljesítési segédet jogosult igénybe venni.
Jelen meghatalmazás a Felhasználó és Szolgáltató között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a
felek külön intézkedése, vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.
Budapest,. …………………………. .
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
…………………………………..

…………………………

Meghatalmazó

Tanú 1.

..………………………
Meghatalmazott

Tanú 2.

Név: ……………………………………………………..

Név: …………………………………………….

Lakcím:………………………………………………….

Lakcím: …………………………………………

Aláírás: ………………………………………………….

Aláírás: …………………………………………
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F8. sz. függelék
Meghatalmazás fennálló kereskedelmi szerződés felmondására és az elosztói engedélyesnél való eljárásra nem
lakossági felhasználó esetén

Alulírottak,
Név:

………………………………………………………………………………

Név:

………………………………………………………………………………,

Mint a ………….……………………………………………[cégnév] …………………………………………………..(székhely) ……………………..(cégjegyzékszám),
(a továbbiakban: Felhasználó) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői
meghatalmazom/meghatalmazzuk
az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., (cégjegyzékszáma: 01-10-048576, adószáma:
25366936-2-41), a továbbiakban: Szolgáltatót, hogy:
a Felhasználónak a ………………………………………………………………….(villamos-energia kereskedő cég neve), mint villamos energia
kereskedővel kötött villamos energia vásárlási szerződése(i) felmondása során a Felhasználó képviseletében, helyette és nevében
teljeskörűen eljárjon, ennek során a Felhasználó hatályos villamos energia vásárlási szerződését helyette és nevében felmondja, a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, ill. aláírja.
Jelenlegi szerződésének száma: …………………………………………………………
Mérési pont azonosító: …………………………………………………………………….
Felhasználási hely címe: …………………………………………………………………
Jelen meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a Szolgáltató, mint meghatalmazott a területileg illetékes elosztói engedélyestől a
Felhasználó helyett és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen, amely a Felhasználó felhasználási helyének
villamos energia ellátásához szükséges.
A Szolgáltató a jelen meghatalmazást annak aláírásával elfogadja azzal, hogy a meghatalmazásban foglaltak teljesítéséhez harmadik
személyt, mint teljesítési segédet jogosult igénybe venni.
Jelen meghatalmazás a Felhasználó és Szolgáltató között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a
felek külön intézkedése, vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.
Budapest, 2015. …………………………. .
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

………………………………………..

………..……………..

Meghatalmazó

………………………..
Meghatalmazott
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F9.sz.Függelék

Villamosenergia-vásárlási szerződés mintája
lakossági felhasználó esetén
Szerződés szám:
Csatlakozási objektum azonosító:

Üzleti partner azonosító:

I. FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve*:
Állandó címe*/ Székhelye**:
Cégjegyzék száma**:
Telefon száma:
Születéskori neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*:
Számlavezető pénzintézet:
Kapcsolattartó neve, címe:

Adószáma**/ Adóaz. jele:
Fax száma:
Személyi ig. száma:
,
Számlaszám
II. FIZETŐ ADATAI

Fizető neve*:
Fizető címe*:
Cégjegyzék száma**:
Telefon száma:
Születéskori neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*:
Számlavezető pénzintézet:

Adószáma**/ Adóaz.
Fax száma:
Személyi ig.száma:
Számlaszám:

A *-gal jelölt adatok kitöltése természetes személy esetén kötelező!
A **-gal jelölt adatok kitöltése nem természetes személy esetén kötelező!
III. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szolgáltató neve, székhelye:
Számlavezető pénzintézet:
Cégjegyzék száma:
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Számlaszám:
Adószáma:
Tel:

E-mail:
IV. HÁLÓZATI ENGEDÉLYES ADATAI

Engedélyes neve, székhelye:
Cégjegyzék száma:

Adószáma:
V. FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Mérési pont azonosító(k):
Felhasználási hely címe:
Felhasználási hely megnevezése:


VI. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.)
A jelen Szerződés tárgya a Felhasználónak a szerződéses időtartamon belül, a Szerződésben meghatározott felhasználási helyei teljes
fogyasztási igényének megfelelő villamos energia adásvétele és a Felhasználó mérlegkör-tagsága.
2.)
3.)
Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával - a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában - csatlakozik a
Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. A mérlegkör tagság ingyenes.


VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Szerződés hatályba lépésének időpontja:
Szolgáltatás kezdő időpontja:
A Szerződés lejáratának időpontja:

A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba.

VIII. SZERZŐDÉSES TARIFA, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Tarifa:
Fizetési határidő: A számlán feltüntetett esedékesség szerint.

Fizetés módja: csekk
A felhasznált villamos energiáért fizetendő díj meghatározásának módja:
Mindenkor hatályos egyetemes szolgáltatói ár rendelet szerint.

IX. ELSZÁMOLÁS/ SZÁMLÁZÁS
Elszámolási időszak:
Gyűjtő számlázásba bevont: nem

Számlázási időszak:
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Üzleti partner azonosító:

X. CSATLAKOZÁS
Csatlakozási pont/ tulajdoni határ:

A hálózat csatlakozási szerződés szerint.
XI. CSATLAKOZÁSI PONTON SZERZŐDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY**

Valamennyi napszakban:
Vezérelt időszakban:
B GEO / H árszabás:
4.)
** A szerződött villamos teljesítmény értéke meg kell, hogy egyezzen a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontra kötött Hálózathasználati
Szerződésben feltüntetett értékekkel, eltérés esetén a Hálózathasználati Szerződésben foglaltak az irányadók.
XII. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ VILLAMOS ENERGIA MŰSZAKI JELLEMZŐI
Fázisszám, Feszültség (kV), Frekvencia (Hz)
A hálózatcsatlakozási szerződés szerint.
XIII. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA
Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó képviseletében teljes jogkörrel eljárjon a területileg
illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási Szerződések megkötésekor.
Az Egyetemes Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. Az Egyetemes Szolgáltató megbízottként történő eljárása ingyenes a
Felhasználó számára.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megbízott a megbízás teljesítése érdekében jogosult harmadik személyt igénybe venni.
XIV. A SZERZŐDÉS RÉSZEI
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Egyetemes szolgáltató honlapján (www.elmu.hu), illetve ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető
Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek.
XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői esetében az elszámolás a hatályos jogszabályok (VET és VHR) és üzletszabályzatban rögzített egyedi eljárások
szerint történik.
B GEO tarifa esetén, az elosztó által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra fűtési időt biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul
elő és két megszakítás között legalább 2 óra bekapcsolási időt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamos energia
ellátására alkalmazható. Felhasználó kijelenti, hogy a kiépített csatlakozásról más berendezést a jelen szerződés hatálya alatt - nem üzemeltet. A
szerződésszerű használatot a szerződés lejáratának időpontjáig az elosztói engedélyes bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed a
fogyasztásmérő-hely, a vezérelt áramkör kialakításának és a hőszivattyú csatlakozás kiépítésének technológiai és műszeres ellenőrzésére. Az elosztói
engedélyes részére az ellenőrzés végrehajthatóságát a Felhasználó köteles biztosítani. Az első ellenőrzés a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül
végrehajtásra. A hőszivattyú bekötését az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott módon kell
elvégezni. A felhasználó a vételezéshez szükséges mérőhely kialakításával az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.által regisztrált vállalkozót bízza meg.
Szerződésszegés esetén, ill. amennyiben a Felhasználó az ellenőrzést jogos ok nélkül megtagadja, a kedvezményes tarifa alkalmazásához való jogát – a
szerződés megkötésére visszamenő hatállyal elveszti-, és a felhasznált villamos energia árát valamint az elosztói díjakat a kereskedő jogosult a normál
árszabásnak (A1) megfelelő díjakkal - visszamenőlegesen legfeljebb egy évre – megállapítani- és kiszámlázni.
A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a villamos energia vásárlási szerződés minden feltételét és rendelkezését – különös tekintettel a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekre, valamint a díjakra, díjfizetésre, a szerződés hatályba lépésére és
felmondására vonatkozó rendelkezésekre, valamint a természetes személy Felhasználóra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóra - elolvasta, megértette, és
azokat – a mellékletek külön aláírása nélkül is – magára nézve kötelező jelleggel elfogadta.
Alulírott, …………………………………, mint a jelen szerződésben fizetőként feltüntetett személy, vállalom a szerződésben feltüntetett fogyasztási helyen
elfogyasztott villamos energia értékének, továbbá a járulékos költségeknek és a rendszerhasználati díjnak megfizetését. Tudomásul veszem, hogy ezen
díjak megfizetéséért, mint fizető, a felelősségem a szerződésben feltüntetett felhasználóval egyetemleges.
A szolgáltatás díját, a választható fizetési módokat, a szolgáltatás minőségi színvonalát, valamint az egyetemes szolgáltató és az illetékes hálózati
engedélyes ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségét meghatározó üzletszabályzat a (www.elmuemasz.hu) honlapunkon az üzletszabályzat menüpont alatt,
továbbá az ügyfélszolgálati irodákban elérhető.
XVI. A MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA
Az alábbi táblázatban jelölt darabszámú melléklet(ek) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés csak ezekkel együtt érvényes.
1. számú melléklet
természetes személy Felhasználóra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató
1
A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben található adatkezelési tájékoztató alapján és az abban foglaltak szerinti tartalommal
kifejezetten hozzájárul az önként megadott személyes adatai Egyetemes Szolgáltató általi kezeléséhez.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.
Kelt:

Kelt:

felhasználó aláírása

Kelt:

fizető aláírása*
*Amennyiben a felhasználótól eltér
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Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.. a felhasználó személyes adatai közül
1.
2.

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 151. § (1) bekezdésén alapulóan kezeli:
a felhasználó nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét.
jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli
a felhasználó telefonszámát és e-mailcímét.

A jogszabályban meghatározott személyes adatokon túl az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a szerződés időtartama alatt a szolgáltatás
igénybevételével összefüggésben keletkező, ill. a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (pl. fogyasztási adatok) kezeli.
ad 1. A VET alapján történő adatkezelés részletes szabályait (adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok átadásának lehetséges esetei) a VET 151.
§-a határozza meg.
Eszerint a kezelt adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak – többek között – az ELMŰ Nyrt. megbízása alapján a szerződés
megkötését, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet
végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.
Ezek az adatfeldolgozók jelenleg az alábbiak:
-

-

szerződés megkötését, számlázást, ügyfélszolgálati tevékenységet:
az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B. ) végez,
(a számlázáshoz, ügyvitelhez igénybe vett vállalkozások: az Innodox Kft. (1146 Budapest, Hermia út 17.) és a Drescher Magyarországi
Direct Mailing Kft. (1097 Budapest, Gyáli út 31.) és a Bravogroup Holding Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.))
kézbesítést:
a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését:
az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.)
Consequence Europe Magyarország Kft. (1013. Budapest, Pauler u.11.)
Du-Navigátor Credit Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56. III. emelet)
vállalkozások, személyek végzik.

Az adatfeldolgozói lista változhat, melyről az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.. tájékoztatja a felhasználókat. Az aktuális lista az ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt.. honlapján (http:// elmuemaszenergiaszolgáltato.hu) is megtekinthető.
A felhasználó név- és lakcímadatai közvélemény- és piackutatás (együttesen: közvélemény kutatás) céljából a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján adhatók át
közvélemény-kutatóknak. A felhasználó kérheti, hogy a közvélemény-kutató személyes adatait törölje.
Közvélemény-kutatási céllal megbízott vállalkozások jelenleg:
GfK Hungária Piackutató Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31. )
IPSOS Zrt. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.)
TNS Hoffmann Kft. (1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 9.)
ad2. A felhasználó által önként megadott személyes adatok kezelésének célja:
az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.. engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint e tevékenység elvégzése kapcsán megkötendő
villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben
meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia- ellátási szabályzatokban
foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés időtartama: a fenti célok megvalósításához szükséges időtartam.
Az adatok átadására ugyanazon esetekben és személyek (adatfeldolgozók) részére kerül sor, mint a VET alapján történő adatkezelésnél.
Amennyiben a felhasználó a szerződésben vagy a szerződés időtartama alatt kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató
Zrt.. személyes adatait, különösen e-mailcímét, telefonszámát, lakcímét, értesítési címét online Híráram megküldésére, üzleti kapcsolattartás,
közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára, illetve saját kereskedelmi jellegű információi, ajánlatai, tájékoztatói és más hasonló
anyagai felhasználó részére eljuttatására is felhasználja, úgy a személyes adatok e célokból is felhasználhatók a hozzájárulás visszavonásáig.
Ebben az esetben a felhasználó e-mail címe a fenti megkeresések megküldése céljából az alábbi adatfeldolgozóknak adható át:
- Laboratory Ideas Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 94/B.),
- Light Media Bt. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. II/10.),
- Digitarget Kft. (1023 Budapest, Daru utca 2/B.)
- Print&Event Kft. (1149 Budapest, Róna u. 65. 1/1. )
- Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 153.)
A megkeresések az elmu-emasz@digitaljet.hu, az elmu-emasz@uzletihirlevel.hu, az elmu-emasz-masz@uzletihirlevel.hu, a feedback@masz.co.hu és
az elmu-emasz@digitarget.hu címekről kerülhetnek megküldésre.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
a felhasználó az adatkezelőtől (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt..)
-

tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinthet, kérheti adatai helyesbítését,
a törvényen alapuló adatkezelés kivételével kérelmezheti személyes adatai törlését vagy zárolását.

A felhasználó jogainak megsértése esetén, amennyiben az adatkezelő a jogsértést nem orvosolja, az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság), ill. bírósághoz is fordulhat.
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Villamosenergia-vásárlási szerződés mintája
nem lakossági felhasználó esetén
Szerződés szám:
Csatlakozási objektum azonosító:

Üzleti partner azonosító:

I. FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve*:
Állandó címe*/ Székhelye**:
Cégjegyzék száma**:
Telefon száma:
Születéskori neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*:
Számlavezető pénzintézet:
Kapcsolattartó neve, címe:

Adószáma**/ Adóaz. jele:
Fax száma:
Személyi ig. száma:
,
Számlaszám
II. FIZETŐ ADATAI

Fizető neve*:
Fizető címe*:
Cégjegyzék száma**:
Telefon száma:
Születéskori neve*:
Anyja neve*:
Születési helye, ideje*:
Számlavezető pénzintézet:

Adószáma**/ Adóaz*.
Fax száma:
Személyi ig.száma:
Számlaszám:

A *-gal jelölt adatok kitöltése természetes személy esetén kötelező!
A **-gal jelölt adatok kitöltése nem természetes személy esetén kötelező!
III. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Szolgáltató neve, székhelye:
Számlavezető pénzintézet:
Cégjegyzék száma:
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Számlaszám:
Adószáma:
Tel:

E-mail:
IV. HÁLÓZATI ENGEDÉLYES ADATAI

Engedélyes neve, székhelye:
Cégjegyzék száma:

Adószáma:
V. FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Mérési pont azonosító(k):
Felhasználási hely címe:
Felhasználási hely megnevezése:
VI. SZERZŐDÉS TÁRGYA
A jelen Szerződés tárgya a Felhasználónak a szerződéses időtartamon belül, a Szerződésben meghatározott felhasználási helyei teljes
fogyasztási igényének megfelelő villamos energia adásvétele és a Felhasználó mérlegkör-tagsága.
Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával - a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában - csatlakozik a
Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. A mérlegkör tagság ingyenes.

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
Szerződés hatályba lépésének időpontja:
Szolgáltatás kezdő időpontja:
A Szerződés lejáratának időpontja:

A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba.

VIII. SZERZŐDÉSES TARIFA, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Tarifa:
Fizetési határidő: A számlán feltüntetett esedékesség
szerint.

Fizetés módja: csekk
A felhasznált villamos energiáért fizetendő díj meghatározásának módja:
Mindenkor hatályos egyetemes szolgáltatói ár rendelet szerint.
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IX. ELSZÁMOLÁS/ SZÁMLÁZÁS
Elszámolási időszak:
Gyűjtő számlázásba bevont: nem

Számlázási időszak:
X. CSATLAKOZÁS

Csatlakozási pont/ tulajdoni határ:

A hálózat csatlakozási szerződés szerint.
XI. CSATLAKOZÁSI PONTON SZERZŐDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY**

Valamennyi napszakban:
Vezérelt időszakban:
B GEO / H árszabás:
** A szerződött villamos teljesítmény értéke meg kell, hogy egyezzen a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontra kötött Hálózathasználati
Szerződésben feltüntetett értékekkel, eltérés esetén a Hálózathasználati Szerződésben foglaltak az irányadók.
XII. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ VILLAMOS ENERGIA MŰSZAKI JELLEMZŐI
Fázisszám, Feszültség (kV), Frekvencia (Hz)
A hálózatcsatlakozási szerződés szerint.
XIII. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA
Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó megbízza az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó képviseletében teljes jogkörrel eljárjon a területileg
illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási Szerződések megkötésekor.
Az Egyetemes Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja. Az Egyetemes Szolgáltató megbízottként történő eljárása ingyenes a
Felhasználó számára.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megbízott a megbízás teljesítése érdekében jogosult harmadik személyt igénybe venni.
XIV. A SZERZŐDÉS RÉSZEI
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Egyetemes szolgáltató honlapján (www.elmu.hu), illetve ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető
Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek.
XV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői esetében az elszámolás a hatályos jogszabályok (VET és VHR) és üzletszabályzatban rögzített egyedi eljárások
szerint történik.
B GEO tarifa esetén, az elosztó által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra fűtési időt biztosít úgy, hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul
elő és két megszakítás között legalább 2 óra bekapcsolási időt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamos energia
ellátására alkalmazható. Felhasználó kijelenti, hogy a kiépített csatlakozásról más berendezést a jelen szerződés hatálya alatt - nem üzemeltet. A
szerződésszerű használatot a szerződés lejáratának időpontjáig az elosztói engedélyes bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed a
fogyasztásmérő-hely, a vezérelt áramkör kialakításának és a hőszivattyú csatlakozás kiépítésének technológiai és műszeres ellenőrzésére. Az elosztói
engedélyes részére az ellenőrzés végrehajthatóságát a Felhasználó köteles biztosítani. Az első ellenőrzés a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül
végrehajtásra. A hőszivattyú bekötését az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott módon kell
elvégezni. A felhasználó a vételezéshez szükséges mérőhely kialakításával az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által regisztrált vállalkozót bízza meg.
Szerződésszegés esetén, ill. amennyiben a Felhasználó az ellenőrzést jogos ok nélkül megtagadja, a kedvezményes tarifa alkalmazásához való jogát – a
szerződés megkötésére visszamenő hatállyal elveszti-, és a felhasznált villamos energia árát valamint az elosztói díjakat a kereskedő jogosult a normál
árszabásnak (A1) megfelelő díjakkal - visszamenőlegesen legfeljebb egy évre – megállapítani- és kiszámlázni.
A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a villamos energia vásárlási szerződés minden feltételét és rendelkezését – különös tekintettel a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekre, valamint a díjakra, díjfizetésre, a szerződés hatályba lépésére és
felmondására vonatkozó rendelkezésekre, valamint a természetes személy Felhasználóra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóra - elolvasta, megértette, és
azokat – a mellékletek külön aláírása nélkül is – magára nézve kötelező jelleggel elfogadta.
Alulírott, …………………………………, mint a jelen szerződésben fizetőként feltüntetett személy, vállalom a szerződésben feltüntetett fogyasztási helyen
elfogyasztott villamos energia értékének, továbbá a járulékos költségeknek és a rendszerhasználati díjnak megfizetését. Tudomásul veszem, hogy ezen
díjak megfizetéséért, mint fizető, a felelősségem a szerződésben feltüntetett felhasználóval egyetemleges.
A szolgáltatás díját, a választható fizetési módokat, a szolgáltatás minőségi színvonalát, valamint az egyetemes szolgáltató és az illetékes hálózati
engedélyes ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségét meghatározó üzletszabályzat a (www.elmuemasz.hu) honlapunkon az üzletszabályzat menüpont alatt,
továbbá az ügyfélszolgálati irodákban elérhető.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződés megkötése harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Kelt:

Kelt:

Kelt:

felhasználó aláírása

fizető aláírása*
*Amennyiben a felhasználótól eltér

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt..
megbízásából
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F10.sz.Függelék
IGÉNYBEJELENTÉS
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA

Fizető adatai gazdálkodó Fizető adatai
szervezet
magánszemély

Felhasználó adatai
gazdálkodó szervezet

Felhasználóadatai
magánszemély

Iktató szám:

Érkezett:

Felhasználó neve:*
Állandó címe/székhelye:*
Értesítési címe:
Születéskori neve:
Születési helye, ideje:*
Anyja neve:*
Telefonszám:
E-mail cím:

Adószáma:*
Cégjegyzék száma:*
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:

Telefax:

Fizető neve:*
Állandó címe/székhelye*
Értesítési címe
Születéskori neve:
Születési helye, ideje:*
Anyja neve:*
Telefonszám:
E-mail cím:
Adószáma:*
Cégjegyzék száma:*
Statisztikai azonosító száma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Telefonszáma:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számlaszáma:

Telefax:

Igénybejelentés jogcíme*
Igénybejelentés célja:
Választott tarifa:
Fizetési mód:
Elszámolás:
Villamos energia szolgáltatás igényelt kezdeti dátuma:
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IGÉNYBEJELENTÉS
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA

A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI
Felhasználási hely címe:
Felhasználási hely típusa:
Elosztói Felhasználási hely
azonosító:
Mérési pont azonosító:
CSATLAKOZÁSI PONT(OK)ON IGÉNYELT TELJESÍTMÉNY
Minden
napszakban
Vezérelt
időszakban
Meghosszabbíto
tt vezérlési
idővel:
Csatlakozási pontok száma:
A *gal jelölt adatok kitöltése kötelező!
EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA
Jelen igénybejelentés aláírásával a Felhasználó felkéri az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó képviseletében
teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási
Szerződések megkötése érdekében. A Felhasználó vállalja, hogy a képviselet teljesítése érdekében szükséges megbízási
szerződést az Egyetemes Szolgáltatóval a villamosenergia-vásárlási szerződés aláírásával egyidejűleg aláírja.
Amennyiben a Felhasználó maga kívánja intézni a Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati szerződések megkötését a
területileg illetékes Elosztói engedélyesnél, kérjük jelölje x-szel az alábbiakban.
A Felhasználó nem kéri, hogy az Egyetemes Szolgáltató a Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati szerződéseket a
nevében megkösse, hanem azt önállóan intézi a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél.

Kelt:

Felhasználó aláírása
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Részletfizetési megállapodás mintája
Részletfizetési megállapodás

Tartozás összesen (HUF)

Vevő (Fizető) azonosító:

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:

Vevő neve: Vevő címe:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részletfizetési megállapodást köt a (Vevő (Fizető) azonosító) számú folyószámlán
nyilvántartott ……………………………. HUF összegű tartozás kiegyenlítésére.

Fizető a követelés jogosságát elismeri és vállalja, hogy a tartozását az alábbiakban meghatározott részösszegekben és
határidőkben (fizetés módja) egyenlíti ki.

A befizetések az alábbiak szerint esedékesek:

Részletek

Összeg (HUF)

Fizetési határidő

1.
2.
Összesen:

A részletfizetés nincs halasztó hatállyal a tárgyhavi számlák határidőre történő kifizetésére.

A Fizető tudomásul veszi, amennyiben a megállapodásban feltüntetett esedékességi határidőre fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, már egyetlen részletfizetés elmulasztása esetén is a részletfizetésre vonatkozó
megállapodás a megkötésének időpontjára visszamenőleg hatályát veszti és a még esedékes részletek egy összegben
esedékessé válnak, így a Fizető a teljes hátralékot köteles egy összegben megfizetni.
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A Fizető tudomásul veszi, hogy a megállapodásban rögzített követelés esedékességi időn túli fizetése esetén a Ptk.
jogszabály szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra.

Amennyiben Ön a jelen megállapodásban rögzített feltételeket nem tartja be és a hátralék összegét nem egyenlíti ki, az
áramszolgáltatás megszüntetésre kerül, továbbá intézkedünk a hátralék peren kívüli behajtásáról, illetve eladásáról,
vagy a jogi úton történő behajtásról.
Kiemelten felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a behajtási eljárások költsége is Önt terheli.

A kikapcsolás miatt szükségessé váló kármegelőzés Önt terheli, ezért az ebből eredő esetleges kár tekintetében a
jelenleg hatályos jogszabályok alapján Társaságunk nem felelős és azt megfizetni nem köteles.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, előállítás dátuma

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

Fizető (cégszerű) aláírása

Személyes adatok:

Fogyasztó, Fizető, Tartozást átvállaló

Leánykori név:

____________________________________

Anyja neve:

____________________________________

Születési hely és idő:

____________________________________

Lakóhely:

____________________________________

Tartózkodási hely:

____________________________________

Elérhetőségi telefon:

------------------------------------------------------
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Cég esetén:

Cégjegyzékszám:

____________________________________

Adószám:

____________________________________

Részletfizetési megállapodás

Vevő (Fizető) azonosító:

Tartozás összesen (HUF

Vevő neve: Vevő címe:

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részletfizetési megállapodást köt a (Vevő (Fizető) azonosító) számú folyószámlán
nyilvántartott ………………… HUF összegű tartozás, illetve annak …………….HUF összegű késedelmi kamatának
kiegyenlítésére.
Fizető a követelés jogosságát elismeri és vállalja, hogy a tartozását az alábbiakban meghatározott részösszegekben és
határidőkben (fizetés módja) egyenlíti ki.

A befizetések az alábbiak szerint esedékesek:

Részletek

Összeg (HUF)

Fizetési határidő

1.
2.
Összesen:

A részletfizetés nincs halasztó hatállyal a tárgyhavi számlák határidőre történő kifizetésére.

A Fizető tudomásul veszi, amennyiben a megállapodásban feltüntetett esedékességi határidőre fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, már egyetlen részletfizetés elmulasztása esetén is a részletfizetésre vonatkozó
megállapodás a megkötésének időpontjára visszamenőleg hatályát veszti és a még esedékes részletek egy összegben
esedékessé válnak, így a Fizető a teljes hátralékot köteles egy összegben megfizetni.
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Amennyiben Ön a jelen megállapodásban rögzített feltételeket nem tartja be és a hátralék összegét nem egyenlíti ki, az
áramszolgáltatás megszüntetésre kerül, továbbá intézkedünk a hátralék peren kívüli behajtásáról, illetve eladásáról,
vagy a jogi úton történő behajtásról.
Kiemelten felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a behajtási eljárások költsége is Önt terheli.

A kikapcsolás miatt szükségessé váló kármegelőzés Önt terheli, ezért az ebből eredő kár tekintetében a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján Társaságunk nem felelős és azt megfizetni nem köteles.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, előállítás dátuma

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

Fizető (cégszerű) aláírása

Személyes adatok:

Fogyasztó, Fizető, Tartozást átvállaló

Leánykori név:

____________________________________

Anyja neve:

____________________________________

Születési hely és idő:

____________________________________

Lakóhely:

____________________________________

Tartózkodási hely:

____________________________________

Elérhetőségi telefon:

------------------------------------------------------
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Cég esetén:

Cégjegyzékszám:

____________________________________

Adószám:

____________________________________
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F12.sz. függelék

Értesítés mérőhely felülvizsgálatról
ELMŰ Hálózati Kft.
A felhasználó neve: ......................................................................................................................
A felhasználási hely címe: ............................................................................................................
Fogyasztási hely azonosító ...........................................................................................................

Tisztelt Villamosenergia-felhasználó!
Ezúton értesítjük arról, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az
annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet, továbbá Üzletszabályzatunk
alapján munkatársaink ill. megbízottaink a fenti cím szerinti fogyasztási helyen a fogyasztásmérő
berendezés cseréje / műszaki ellenőrzése céljából1 a fenti címre történő bejutást
.…... év................… hónap ……............. nap ……….........… óra ……….....… perc
időpontban megkísérelték, de a helyszínt zárva találták. Mivel a fent jelzett tevékenység a
felhasználó, illetve annak teljes jogú meghatalmazottja jelenlétében végezhető csak el, kérjük, hogy
a fogyasztási helyre történő bejutást személyesen vagy meghatalmazottja által szíveskedjen
biztosítani. A fent jelzett tevékenység elvégzését az alábbi időpontban ismételten megkíséreljük:
…... év …....…. hónap ......... nap …....... óra …...... perc és ….... óra …... perc között.
Ha a jelzett időpont nem felel meg Önnek, kérjük, hogy időpont egyeztetés céljából 10 napon belül
szíveskedjen kapcsolatba lépni munkatársainkkal a …………………………… telefonszámon, 7.00 -15.00
óra között.
Dátum:……………………….........................................................
ELMŰ Hálózati Kft.
Megbízásából: ……………………………….............................

1

A megfelelő aláhúzandó.
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F13. Függelék

Nyilatkozat a fogyatékkal élő fogyasztók egyéb szolgáltatási igényéről
ÜP szám:
Vevőkód
Felhasználási hely azonosítója
Felhasználási hely címe
A 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet (Vhr.) A 33. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó
fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

Szolgáltatás megnevezése
havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen
készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen
az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás
a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla
magyarázat, számlafordíttatás, stb.),
Az engedélyes üzletszabályzatának 7.3 pontjában meghatározott, a fogyatékkal élők villamosenergiaellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás
Tájékoztatjuk, hogy a fenti választott szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozatát a jogosultság időtartama alatt a Vhr. 36.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint naptári évenként legfeljebb kétszer módosíthatja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogosultág fennállásának igazolását minden naptári év március 31-ig újból be kell
nyújtania. Amennyiben ezt elmulasztaná vagy a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll
fenn, és annak meghosszabbítását a határidő lejártáig nem igazolja, úgy a nyilvántartásból a véghatáridő lejártát követő
8 napon belül automatikusan törlésre kerül.
Nem kell az évenkénti igazolást benyújtania, abban az esetben, ha az orvosi szakvélemény igazolás alapján állapotában
nem várható jelentős javulás.
Kelt: ………………………………..
Kérelmező

……………………………..
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F14 sz. függelék

Fogyasztóvédelmi szervezetek és hatóságok elérhetőségei
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI :
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszáma: +36 1 269 0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: +36 1 488 2131
Fax száma: +36 1 488 2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
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Fax: 06-36-323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI:
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal
1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési cím: 1052 Budapest Városház utca 7.
Telefonszám: +36 1 450 2598
Fogyasztóvédelmi rezsipont: +36 1 450 2592

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
1135 Budapest, Lehel utca 43-47
Levélcím:1399 Budapest, Pf.: 661
Telefonszám: +36 1 236 3937
E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Indóház út 8.
Levélcím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: +36 56 513 336
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E-mail: szolnokjh.fogyved@jasz.gov.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Levélcím: 3100 Salgótarján, PF: 308.
Telefonszám: +36 32 511 116
E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Heves Megyei Kormányhivatal Egri járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 81.
Telefonszám: +36 36 515 598, +36 36 515 597,
E-mail: fogyved@heves.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.:589
Telefonszám: +36 46 506 071
E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19./A
Levélcím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19./A
Telefonszám: +36 76 795 710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
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A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Telefonszám: +36 1 459-7777
Telefax:+36 1 459-7766
E-mail: mekh@mekh.hu
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F15 sz. függelék
Adatlap szociálisan rászoruló személyként védendő fogyasztók nyilvántartásba történő
felvétel iránt
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő
felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt
A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI
A villamosenergia-kereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által
kiállított számlán megjelölt felhasználási hely
a)egyértelmű
meghatározására
alkalmas,
az
elosztónál
nyilvántartott
………………....................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

azonosító:

……………………………………………………………………………………………………………
A villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy
a) családi és utóneve:………………………………………………………………………………………
b) születési neve:……………………………………………………………………………………………
c) anyja neve:……………………………………………………………………………………………….
d) születési helye és ideje:…………………………………………………………………………………
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
…………………………………………………………………………………………………
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
……………………………………………………………………………………………………………….
Ha a villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy
háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét
(nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy
a) családi és utóneve:……………………………………………………………………………………..
b) születési neve:…………………………………………………………………………………………..
c) anyja neve:……………………………………………………………………………………………….
d) születési helye és ideje:………………………………………………………………………………..
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
…………………………………………………………………………………………………
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
…………………………………………………………………………………………………
Az alábbi igazolás alapján kérem az elosztó
a) nyilvántartásába szociálisa rászoruló (védendő) fogyasztóként történő felvételem,
b) nyilvántartásában szociálisa rászoruló (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom
meghosszabbítását.
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Kelt:………………………….
.............................................
fogyasztó aláírása
B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI
Eljáró igazgatási szerv megnevezése:………………………………………………….
Székhelye:………………………………………………………………………………….
Igazolom, hogy
(név): …………………………………………………………………………………….
(születési név):……………………………………………………………………………..
(anyja neve):………………………………………………………………………………..
(születési helye és ideje):…………………………………………………………………
(lakóhelye):…………………………………………………………………………………
(tartózkodási helye):………………………………………………………………………
Fogyasztó
a) saját jogán
b) vele egy háztartásban élő
(név):………………………………………………………………………………………..
(születési név):…………………………………………………………………………….
(anyja neve):……………………………………………………………………………….
(születési helye és ideje):…………………………………………………………………
(lakóhelye):…………………………………………………………………………………
(tartózkodási helye):……………………………………………………………………….
személyre tekintettel
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.
19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül.
A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.
§-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3
éven keresztül, vagy
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába
helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.
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A fogyasztó szociális rászorultságának fennállását a(z) ........... számú határozat alapján igazolom.
A fogyasztó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény
a) határozatlan ideig,
b) határozott ideig:…...............................áll fenn.
Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:………………………………
P.H.
......................................................................
eljáró igazgatási szerv
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók
nyilvántartásába történő felvétel
a) szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy
b) fogyatékkal élő fogyasztóként
kérelmezhető.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.
19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell
tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.
§-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3
éven keresztül, vagy
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába
helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
h) 2011. évi CLXX 3.§.h)pontja szerint - a Nemzeti Eszközkezelővel kötött bérleti szerződés, mivel a
jogszabály alapján az min_sül szociálisan rászoruló fogyasztónak, aki a Nemzeti Vagyonkezelővel a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó személyek lakhatásának biztosításáról
szóló törvény alapján bérleti jogviszonyban áll vagy a Nemzeti Eszközkezelő_ által kiadott igazolás, mely szerint
a fenti törvényi hivatkozás alapján bérleti szerződés áll fenn,
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági
támogatásban részesülő személy,
b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való
kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása.
Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló fogyasztónak, mind fogyatékkal élő fogyasztónak
minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a
szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges
bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve
fogyatékkal élő fogyasztónak minősül. A fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelemhez a 23/b. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.
Az A) részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.
A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot,
ellátást, tényt megállapította.
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Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja,
ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon
belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új
igazolást kell kérnie.
A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó minden év március 31-ig
köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.
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F.16. sz. függelék
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel
/ nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt
A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI
A villamosenergia-kereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes
szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely
a) egyértelmű meghatározására alkalmas, az elosztónál nyilvántartott azonosító:
b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
A villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy
a) családi és utóneve:
b) születési neve:
c) anyja neve:
d) születési helye és ideje:
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
g) ellátási szünet esetén értesítendő személy családi és utóneve, értesítési címe (irányítószám,
település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), telefonszáma:
Ha a villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a
vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba
vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy
a) családi és utóneve:
b) születési neve:
c) anyja neve:
d) születési helye és ideje:
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):
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Az alábbi igazolások alapján kérem az elosztó
a) nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem,
b) nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom
meghosszabbítását.
Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában
a) van,
b) nincs
olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.
Kelt:
………………………………………..
fogyasztó /eltartó aláírása

B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI
Eljáró igazgatási szerv megnevezése:
Székhelye:
A(z) ........... számú határozat alapján igazolom, hogy
a) (név):
(születési név):
(anyja neve):
(születési helye és ideje):
(lakóhelye):
(tartózkodási helye):
fogyasztó
b) a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó
(név):
(születési név):
(anyja neve):
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(születési helye és ideje):
(lakóhelye):
(tartózkodási helye):
személy
(i)

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
fogyatékossági támogatásban részesül,

(ii)

a vakok személyi járadékában részesül.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!
Kelt
P. H.
............................................................
eljáró igazgatási szerv
C) A KEZELŐORVOS – ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS – TÖLTI KI

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):
Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):
Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma):
Igazolom, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy adatai és
fogyatékosságának jellege a következő:
Név (születési név)

Születési hely és idő

Lakóhely
(tartózkodási hely)

* Az orvos tölti ki!
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A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, akit a fogyatékossága okán a Rendelet 33. § (1)
bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos
energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő
betűjelet vagy betűjeleket kell megadni.
A Rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján
álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok)
alkalmazása lehet indokolt:
a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
d) a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség,
különösen nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat,
számlafordíttatás,
e) egyéb szolgáltatás, éspedig:

A 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy
vonatkozásában a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének
esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma:
................................................................
Alulírott ....................... mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 33. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra
vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
P. H.
.....................................
orvos aláírása
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a védendő
fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel
a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy
b) szociálisan rászoruló fogyasztóként
kérelmezhető.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő
fogyasztó:
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergiaszolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (1) bekezdése alapján
szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek
háztartásában élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától
számított 3 éven keresztül, vagy
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a
gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló
fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és
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egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a
szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön
igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló
fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelemhez a 23/a. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen
gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely
tekintetében adható ki igazolás.
Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát
aláírásával igazolja.
A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat
megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.
A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos – ennek hiányában a háziorvos – tölti ki a
következők szerint:
a) a Rendelet 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját kell megjelölni, ha a fogyatékkel élő személy
fogyatékossági támogatásban részesül,
b) a Rendelet 33. § (1) bekezdése b) pont bc) alpontját kell megjelölni, ha a villamosenergiaszolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági
fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül
veszélyezteti.
Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az
üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.
Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a
nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése
esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről.
Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.
A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy
fogyatékossága tekintetében a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült.
Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon
belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az
igénylőnek új igazolást kell kérnie.
A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig
köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a
fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a
háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan –
nem várható jelentős javulás.
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