
Igénybejelentés 
kisfeszültségű profilos igények kezeléséhez
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Igénybejelentés célja:  Újbekapcsolás  Teljesítménybővítés/növelés  Teljesítménycsökkentés  H tarifa  GEO tarifa

 Mérőáthelyezés/csatlakozó csere  Csatlakozó áthelyezés  Csatlakozási mód váltás

Használat jogcíme:  Tulajdonos  Bérlő  Egyéb

Védett fogyasztó az adott felhasználási helyen      Ügyszám 

Felhasználó adatai (magánszemély) 

Neve      Születéskori neve (ha eltér) 

Anyja neve    Szül. helye, ideje 

Telefonszáma* E-mail címe* 

Lakcíme 

Felhasználó adatai (jogi személy) 

Neve   

Cégjegyzék/Vállalkozói ig. száma    Statisztikai azonosító 

Számlavezető pénzintézet neve    Pénzintézeti számlaszáma 

 - - 
Adószáma 

Székhely címe E-mail címe* 

Kapcsolattartó neve    Kapcsolattartó telefonszáma 

Kapcsolattartó e-mail címe* 
* Nem kötelező mező

Felhasználási hely adatai  
Felhasználási hely címe

  Irsz.    település    utca

  házszám     lépcsőház    emelet    ajtó    hrsz. **

Mérési pont azonosító(k)*  

Felhasználási hely azonosítója*     Felhasználási hely megnevezése  

Mérő(k) gyári száma   
* Amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy kérjük üresen hagyni!

** Új felhasználási hely bekapcsolása esetén kötelező.

Meglévő csatlakozás adatai 1. fázis 2. fázis 3. fázis

Minden napszakban fázisonként (Amper)

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper)

Hőszivattyús tarifa    H    Geo

Rendelkezésre álló csatlakozási adatok*** (Amper)

Meglévő csatlakozóvezeték típusa  Szabadvezeték  Földkábel

Elszámolás jellege  Méréssel  Mérés nélkül

*** Ezeket az adatokat csak a meglévő HMKE rendszer esetén kell tölteni.
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Igényelt csatlakozás adatai 1. fázis 2. fázis 3. fázis

Minden napszakban fázisonként (Amper)

Vezérelt időszakban fázisonként (Amper)

Hőszivattyús tarifa    H    Geo

Igényelt csatlakozóvezeték típusa
 Szabadvezeték  Földkábel 

 Meglévő (ha a jelenlegi csatlakozáson nem kíván változtatni)

Bekapcsolás jellege  Végleges        Ideiglenes (max. 365 nap)        Ideiglenes (1-60 nap)*  

Elszámolás jellege  Méréssel        Mérés nélkül

Villamos energia kereskedő  Egyetemes szolgáltatás        Versenypiaci szolgáltatás 
Energiakereskedő neve:

A műszaki-gazdasági tájékoztató
küldésének módja

 E-mailben e-mail címre.
 Postai úton

Név:  Cím: címre.

* Mérés nélkül maximum 72 órán keresztül vehető igénybe

Vételezés megkezdésének igényelt időpontja:     év     hó     nap

Vételezés befejezésének igényelt időpontja:     év     hó     nap (60 napnál rövidebb idejű ideiglenes vételezés esetén)

Villamos energia vásárlási szerződése:     van  nincs

Az ingatlan ideiglenes csatlakozással rendelkezik:    igen  nem

Az igénybejelentő az igénybejelentés aláírásával az adatvédelmi tájékoztató szerinti tartalommal kifejezetten hozzájárul az önként 
megadott személyes adatainak (telefonszám, e-mail-cím) az elosztói engedélyes általi kezeléséhez.

Egyéb megjegyzések (ha tárgyi ingatlanra további csatlakozási pontokat is tervez, itt szükséges megadni végállapotban az ellátási 
igényeket - módja, mértéke, száma - pl. ingatlanok száma, hőszivattyú igény, fázisszám, amperigény, illetve itt kell megadni, ha a 
mérést előrefizetős mérővel igényli):

 

 

 

 

 

Dátum:      

   Igénybejelentő vagy meghatalmazott aláírása

Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
Csatolva

 Új bekapcsolás esetén a vételezés jogcímét igazoló dokumentum: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, ill. bérlő esetén bérleti szerződés is
  Amennyiben az igénybejelentő nem, vagy nem kizárólagos tulajdonos, a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata  
(ez lehet a bérleti szerződésben is rögzítve)
 Ha nem a rendszerhasználó az igénybejelentő, akkor számára a kellő alakban megadott meghatalmazás
 Szervezet esetén aláírási címpéldány másolata
  Villamos energiával ellátandó területre vonatkozó, aktuális állapotot tartalmazó Földhivatali térkép másolat, feltüntetve rajta az 
igényelt csatlakozás helyét, és az ingatlanon már meglévő csatlakozási vezeték(ek)et (új bekapcsolás vagy csatlakozó áthelyezés és 
csere esetén)
  Amennyiben az igényelt teljesítmény a vételezési helyen korábbi szerződés alapján rendelkezésre állt, akkor az erről szóló igazoló 
dokumentum (Közüzemi szerződés, Hálózat használati szerződés) csatolása szükséges
 Egyéb dokumentum (pl. társasházi alapító okirat, fogyasztásmérő áthelyezés esetén a mérő jelenlegi és tervezett elhelyezkedése)

Átvétel dátuma:       

   Átvevő ügyintéző/Ügyfélszolgálati iroda
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