E gyetemes S zol gál tatói Üzl etszabál yzat M.9. számú mel l ékl ete

M.9. számú melléklet
Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó
igénybejelentők tartalma

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. júni us 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.

E gyetemes Vill amos E nergi a S zol gáltatói Üzl etszabál yzat M.9. számú mell ékl et

Egyetemes szolgáltatói villamosenergia-vásárlási szerződésre vonatkozó
igénybejelentők
Az NKM Áramszolgáltató Zrt., mint egyetemes szolgáltató a következő villamosenergia -vásárlási
szerződésre vonatkozó igénybejelentőket alkalmazza:


igénybejelentő lakossági célú villamosenergia-vételezéshez egy felhasz n á lá si h e lyre , m ely
megbízás esetén a hálózathasználati szerződéshez szükséges adatokat is tartalmazza



igénybejelentő nem lakossági célú villamosenergia-vételezéshez egy f e lha sz n á lási h e ly re ,
mely megbízás esetén a hálózathasználati szerződéshez szükséges adatokat is tartalmazza



összevont form átumú igénybejelentő

A következő oldalakon találhatók az egyes igénybejelentők tartalma.

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. júni us 1-től
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Ügyfél azonosító/Fi zető szám:

Ügyfél kapcsol at szám:

Érkezési dátum:

Fel használ ási hel y azonosító:

S zerződés szám:

Iktató szám:

Igénybejelentő lakossági célú villamosenergia-vételezéshez
(NKM Áramszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói villamosenergia-értékesítésére)

törölt: (
törölt: , az NKM Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatási
területre)

1.1 A Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) adatai
Neve, születési neve*:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Telefonszám*:
E-mail*:

Lakcím: (ir.sz város, utca,
házsz., em, ajtó):

Azonosító okmány
típusa és száma*:

Értesítési cím: (ir.sz
város, utca, házsz., em.a):

Adóazonosító jel*:

Számlavezető pénzintézet
neve*:

Pénzintézeti
számlaszám a*:

Fizetés módja:

átutalás
csekkes fizetés

Igényelt számla kiállítási
mód:

elektronikus

csoportos beszedés

-

tulajdonos,
tulajdonos hozzátartozója,
bérlő;
kezelő;
használó haszonélvező;

Felhasználási hely
használat án ak jogcíme*:

törölt:

papír

A használat jogcímét igazoló okiratot kérjük bemutatni. Amennyiben nem tulajdonos kíván szerződést kötni, akkor az ingatlan
tulajdonosával közös nyilatkozat kitöltése is szükséges!

1.2 A felhasználási hely tulajdonosának adatai (ha eltér a Felhasználótól)
Neve, születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Telefonszám:
E-mail:

Lakcím: (ir.sz város, utca,
házsz., em, ajtó):

Azonosító okmány
típusa és száma*:

Értesítési cím: (ir.sz város,
utca, házsz., em.a):

Adóazonosító jel:

-

1.3 A Számlafizető adatai, ha v an (a tov ábbiakban Fizető; ha más, mint a Felhasználó)
Neve, születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Telefonszám:
E-mail:

Lakcím: (ir.sz város, utca,
házsz., em, ajtó):

Azonosító okmány
típusa és száma*:

Értesítési cím: (ir.sz város,
utca, házsz., em.a):

Adóazonosító jel*:

Számlavezető pénzintézet
neve*:
Fizetés módja:

2.

Pénzintézeti
számlaszám a:*
átutalás
csekkes fizetés

csoportos beszedés

Igényelt számla
kiállítási mód:

elektronikus

papír

Az igénybejelentés oka
Új bekapcsolás

3.

-

Teljesítmény-változás

Felhasználó-változás

Kereskedőváltás

Adatváltozás: ……………

törölt: :

A felhasználási hely, csatlakozási pont adatai

Felhasználási hely
címe:
Minden napszaki Mértékadó
Éves Felhasználás (MÉF):

Fogyasztási hely
04 _ _ _ _ _ _ _ _ _
azonosító:
_______________ kWh

Vezérelt Mértékadó Éves
Felhasználás (MÉF):

_______________

kWh

A felhasználási helyre villamos energiát szállító elosztói engedélyes:

Hatályos: 2019. júni us 1-től

törölt: …

törölt: [Ille téke s e losztó megnevezése é s szé khelye]
törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó
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Jelenlegi lekötött minden napszaki teljesítmény*: L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A
Jelenlegi lekötött vezérelt teljesítmény*:

L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A

Igényelt minden napszaki teljesítmény:

L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A

Igényelt vezérelt teljesítmény:

L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A

Felhasználó által leolvasott adat (mindhárom adat /dátum, gyári szám, mérőállás/ kitöltése esetén érvényes):
Leolvasás dátuma: 20____ év

________________ hó

_________ nap

gyáriszám:

mérőállás:

kWh gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh gyáriszám:

mérőállás:

kWh

4.

A felhasználási helyen igényelt egyetemes szolgáltatói árszabás
„A1” általános, egy zónaidős árszabás

„B Alap” időszakos, vezérelt árszabás

„A2” általános, két zónaidős árszabás

„B Komfort” időszakos, vezérelt árszabás
„H” idényjellegű, egy zónaidős árszabás

5.

Az éves elszámolás eredményeként esetlegesen jelentkező túlfizetés kezelésére vonatkozó nyilatkozat
kérem, hogy az összeg a következő számlában kerüljön elszámolásra 1

6.

A szerződés igényelt időbeli hatálya

A szerződés igényelt időbeli hatálya

7.

20_____ év __________ hó _______ -tól /

bekapcsolástól

20_____ év __________ hó _______ -ig /

határozatlan ideig

Megbízás a hálózati szerződések kezelésére

A Felhasználó jelen igénybejelentés aláírásával megbízza az egyetemes szolgáltató NKM Áramszolgáltató Zrt.-t, hogy a Felhasználó képviseletében
az igénybejelentőkben foglalt adatok alapján teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes elosztói engedélyesnél a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződések megkötése érdekében. A Felhasználó vállalja, hogy a képviselet teljesítése érdekében szükséges megbízási
szerződést az egyetemes szolgáltató NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel a villamosenergia-vásárlási szerződés aláírásával egyidejűleg aláírja.
Amennyiben a Felhasználó maga kívánja intézni a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötését a hálózati engedélyesnél, akkor
kérjük, hogy ezt x-el jelölje a következő négyzetben:

8.

Egyéb adatok, információk az igénybejelentéshez

…………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……. …

9.

Záró rendelkezések

Kijelentem, hogy az igénybejelentésen szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, azok valóságáért felelősséget vállalok.
Felhasználói leolvasás esetén az elosztó. fenntartja a jogot, hogy a fent közölt fogyasztásmérő állásokat ellenőrizze. Valótlan adatszolgáltatás esetén
igénybejelentő köteles az elosztó ebből eredő kárát megtéríteni, eltérés esetén korrigálásra kerül sor. A *-gal jelölt adatokat önkéntes hozzájárulásom
alapján kezelheti az NKM Áramszolgáltató Zrt. és az elosztó.
Hozzájárulok, hogy ezen igénybejelentésben közölt adataimat, valamint kapcsolattartás és tájékoztatás céljából az általam megjelölt elérhetőségi
adatokat NKM Áramszolgáltató Zrt. és az elosztó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. előírásait betartva kezelje.
Elfogadom, hogy jelen igénybejelentőn szereplő adatok az NKM Áramszolgáltató Zrt. által készítendő
szerződéstervezethez, és az elosztó által készítendő hálózathasználati szerződéstervezethez kerülnek felhasználásra.

villamosenergia-vásárlási

Kelt: ……………………, ………………………
Felhasználó vagy Képviselő aláírása:
Aláíró neve:

....………………………………………………..
…………………….

törölt: 8
törölt: 8

1

törölt: ó

E zen pont ki töl tésének hi ányában a hatál yos jogszabál yok szeri nt jár el az NKM Áramszol gál tató Zrt.

NKM Áramszolgáltató Zrt.

Hatályos: 2019. június 1-től

5

E gyetemes Vill amos E nergi a S zol gáltatói Üzl etszabál yzat M.9. számú mell ékl et

Ügyfél azonosító/Fizető szám:

Ügyfélkapcsolat szám:

Érkezési dátum:

Felhasználási hely azonosító:

Szerződés szám:

Iktató szám:

Igénybejelentő NEM lakossági célú villamosenergia-vételezéshez
(N K M Ár amszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói villamosenergia-értékesítésére)

törölt: , az NKM Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatási
területre

1. Szerződő felek adatai
1.1 A Felhasználó (a tov ábbiakban: Felhasználó) adatai
Cég neve /
Természetes személy
neve/születési neve:

Cégjegyzékszám/
vállalkozói ig. szám:
Telefonszám*:

Adószám:
E-mail*:
Székhely cím ir.sz.
utca, házsz., em,ajtó:

Anyja neve :

Értesítési cím, ir.sz.
város, u.,házsz., em.a.
Számlavezető
pénzintézet neve*:
Fizetés módja:
Igényelt számla kiállítási
mód:

Születési hely, idő *:

Pénzintézeti
számlaszáma*:
átutalás
csekkes fizetés
elektronikus

csoportos beszedés

Felhasználási hely *
használatának jogcíme:

tulajdonos
bérlő
kezelő
haszonélvező
használó

papír

A használat jogcímét igazoló okiratot kérjük bemutatni. Amennyiben nem tulajdonos kíván szerződést kötni, akkor az ingatlan
tulajdonosával közös nyilatkozat kitöltése is szükséges!

1.2 A felhasználási hely tulajdonosának adatai (ha eltér a Felhasználótól)
Cég neve / Természetes
személy neve /születési
neve*:
Adószám:

Cégjegyzékszám/
vállalkozói ig. szám:
Telefonszám*:
E-mail*:

Székhely cím ir.sz.
utca, házsz., em,ajtó:
Értesítési cím, ir.sz.
város, u., házsz., em.a:

Anyja neve:
Születési hely, idő * :

1.3 Felhasználó képviseletében eljáró személy, ha v an (pl. természetes személy , cég, kereskedelmi engedély es
stb.; a tov ábbiakban: Képv iselő)
Cég neve / Természetes
személy neve /születési
neve*:
Adószám:
Kapcsolattartó*:
Értesítési cím ir.sz.
város, u., házsz., em.a::

Cégjegyzékszám/
vállalkozói ig. szám:
Telefonszám*:
E-mail*:
Utca, házszám, emelet,
ajtó:

1.4 A Számlafizető adatai, ha v an (a tov ábbiakban Fizető; ha más, mint a Felhasználó)
Cég neve / Természetes
személy neve /születési
neve*:
Adószám:

Cégjegyzékszám/
vállalkozói ig. szám:
Telefonszám*:

törölt: 8

E-mail*:

törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. júni us 1-től
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Székhely cím ir.sz.
utca, házsz., em,ajtó:

Anyja neve:

Értesítési cím, ir.sz.
város, u., házsz., em.a:
Számlavezető
pénzintézet neve*:
Fizetés módja:

2.

Születési hely, idő*:

Pénzintézeti
számlaszáma*:
átutalás
csekkes fizetés

csoportos beszedés Igényelt számla kiállítási
mód:

papír

elektronikus

Az igénybejelentés oka
Új bekapcsolás

Teljesítmény-változás

Árszabás-változás

Felhasználó-változás

Kereskedőváltás

Adatváltozás: ……………………………………………………………………..............................................

3.

A felhasználási hely, csatlakozási pont adatai

Felhasználási hely
címe:
Minden napszaki
Mértékadó Éves Felhasználás (MÉF):

_______________ kWh

Fogyasztási hely
azonosító:
Vezérelt
Mértékadó Éves Felhasználás (MÉF):

04 _ _ _ _ _ _ _ _
_______________

kWh

Felhasználási hely rendeltetése (TEÁOR kód)*:
Külterületi felhasználási helyesetén, annak
megközelíthetőségének rövid leírása, és helyrajzi szám:
A felhasználási helyre villamos energiát szállító elosztói
engedélyes:
Jelenlegi lekötött minden napszaki teljesítmény*:

törölt: [Ille téke s e losztó megnevezése é s szé khelye]
törölt: :
__________ kW L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A
__________ kW L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A

Jelenlegi lekötött vezérelt teljesítmény*:
Igényelt minden napszaki teljesítmény:

__________ kW L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A
__________ kW L1: _____ A; L2: _____ A; L3: ____ A; összesen: _______ A

Igényelt vezérelt teljesítmény:

Tájékoztatás: Nagy-, középfeszültségű csatlakozási pont esetén, vagy ha a kisfeszültségű csatlakozási ponton lekötni kívánt teljesítmény a 3x80
Ampert meghaladja, akkor az adott csatlakozási ponton az elszámolás teljesítménytárolós, távleolvasható fogyasztásmérő berendezés mérési adatai
alapján történik. Amennyiben a kisfeszültségű csatlakozási ponton a lekötni kívánt teljesítmény nem haladja meg a 3x80 Ampert, akkor a profil
elszámolású felhasználóként történő vételezéshez szükséges részeket és a „Kérdőív a profilba soroláshoz” lapot is ki kell tölteni.

3.1 Mérés nélküli, átalány elszámolási mód adatai
Reklámtábla, parkoló automata, telefonfülke, kábeltévé erősítő, forgalomirányító berendezés esetén.
Felhasználás meghatározásának alapja

Közvilágítási naptár

Napi üzemóra

A szolgáltatott villamos energia mennyiségét a felszerelt első túláramvédelmi elem névleges teljesítménye és a megállapodásban meghatározott
felhasználási rendelkezésre állás időtartama alapján kell megállapítani.

3.2 Prof il alapú elszámoláshoz szükséges adatok
(csak profil elszámolású Felhasználók kötelesek kitölteni)
Profil elszámoláshoz nem lakossági felhasználás esetén mellékelni kell a kitöltött „Kérdőív a profilba soroláshoz” nyomtatványt.
A fogyasztásmérő állásának megállapítási módja (új bekapcsolás esetén nem töltendő!):
Az illetékes elosztó vagy megbízottja által történt leolvasás; ennek megrendelése esetén az igénybejelentő vállalja az Üzletszabályzatban
meghatározott díj megfizetését.
Az illetékes elosztó által történt becslés; a becslés díjmentes
Felhasználó által leolvasott adat (mindhárom adat /dátum, gyári szám, mérőállás/ kitöltése esetén érvényes):
Leolvasás dátuma: 20____ év

________________ hó

_________ nap

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

gyáriszám:

mérőállás:

kWh

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó
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4.

A felhasználási helyen igényelt egyetemes szolgáltatói árszabás
„A1” általános, egy zónaidős árszabás
„A2” általános, két zónaidős árszabás
„B Alap” időszakos, vezérelt árszabás
„B Komfort” időszakos, vezérelt árszabás
„A3” közintézményi, két zónaidős árszabás
„H” idényjellegű, egy zónaidős árszabás

5.

Az éves elszámolás eredményeként esetlegesen jelentkező túlfizetés kezelésére vonatkozó nyilatkoz at
kérem, hogy az összeg a következő számlában kerüljön elszámolásra 2

6.

A szerződés igényelt időbeli hatálya
20_____ év __________ hó _______ -tól /

bekapcsolástól

20_____ év __________ hó _______ -ig /

határozatlan ideig

A szerződés igényelt időbeli hatálya

7.

Megbízás a hálózati szerződések kezelésére

A Felhasználó jelen igénybejelentés aláírásával megbízza az egyetemes szolgáltató NKM Áramszolgáltató Zrt.-t, hogy a Felhasználó képviseletében
az igénybejelentőkben foglalt adatok alapján teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes elosztói engedélyes a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződések megkötése érdekében. A Felhasználó vállalja, hogy a képviselet teljesítése érdekében szükséges megbízási
szerződést az egyetemes szolgáltató NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel a villamosenergia-vásárlási szerződés aláírásával egyidejűleg aláírja.
Amennyiben a Felhasználó maga kívánja intézni a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötését az illetékes hálózati
engedélyesnél, akkor kérjük, hogy ezt x-el jelölje a következő négyzetben:

8.

Egyéb adatok, információk az igénybejelentéshez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Záró rendelkezések

Kijelentem, hogy az igénybejelentésen szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, azok valóságáért felelősséget vállalok.
Felhasználói leolvasás esetén az illetékes elosztó fenntartja a jogot, hogy a fent közölt fogyasztásmérő állásokat ellenőrizze. Valótlan adatszolgáltatás
esetén igénybejelentő köteles az illetékes elosztó ebből eredő kárát megtéríteni, eltérés esetén korrigálásra kerül sor.
Hozzájárulok, hogy ezen igénybejelentésben közölt adataimat, valamint kapcsolattartás és tájékoztatás céljából az általam megjelölt elérhetőségi
adatokat az NKM Áramszolgáltató Zrt. és az illetékes elosztó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. előírásait betartva kezeli.
A *-gal jelölt adatokat önkéntes hozzájárulásom alapján kezelheti az NKM Áramszolgáltató Zrt. és az illetékes elosztó.
Elfogadom, hogy jelen igénybejelentőn szereplő adatok az NKM Áramszolgáltató Zrt. által készítendő villamosenergia-vásárlási
szerződéstervezethez, és az illetékes elosztó által készítendő hálózathasznál ati szerződéstervezethez kerülnek felhasználásra.

Kelt: ……………………, ………………………

Felhasználó vagy Képviselő cégszerű aláírása:

....………………………………………………..

Aláíró neve:

…………………….

Aláíró beosztása:

…………………….
törölt: 8
törölt: 8

2

törölt: ó

Ezen pont kitöltésének hiányában a hatályos jogszabályok szerint jár el az NKM Áramszolgáltató Zrt.

Hatályos: 2019. júni us 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.
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IGÉNYBEJELENTŐ VILLAMOSENERGIA-VÉTELEZÉSHEZ
VÉTELEZÉS TÍPUSA
LAKOSSÁGI

NEM LAKOSSÁGI

FELHASZNÁLÓ ADATAI
Felhasználó neve:
Születéskori neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Szem élyazonosító okmány típusa:

Szám a:

Felhasználási hely cím e:
Értesítés címe:
Székhely cím e:
Jelenlegi telefonszáma:
E-m ail cím :
Bankszámlaszám:
Cégjegyzék s záma:
Adószáma:
Mérési pont azonosító (POD):

törölt: POD

Felhasználási hely azonosító:
Vételezés kezdetének időpontja:
Mérő(k) gyártási száma(i)

Mérőállás:
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Igényelt részszámla mennyisége (éves)
Minden napszaki:

kWh

Vezérelt:

kWh

Fizetés i mód
cs ekk

átutalás

cs oportos beszedési m egbízás

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó

NKM Áramszolgáltató Zrt.

Hatályos: 2019. június 1-től

9

E gyetemes Vill amos E nergi a S zol gáltatói Üzl etszabál yzat M.9. számú mell ékl et

Szám la kiállítás módja
papír

elektronikus

Felhasználási hely használatának jogcíme
tulajdonos

haszonélvező

bérlő

kezelő

használó

Az igénybejelentés oka
Felhasználó-változás

Teljesítményváltozás

Kereskedőváltás

Új bekapcsolás
Adatváltozás:………………….

Igényelt teljesítmény
Minden napszaki: L1:

A

L2:

A

L3:

A

Összesen

A

Vezérelt: L1:

A

L2:

A

L3:

A

Összesen

A

Es etlegesen jelentkező előrefizetés esetén
Kérem, hogy az összeg a következő s zámlában kerüljön elszámolásra:
Egyéb adatok, információk az igénybejelentéshez

Területileg illetékes elosztói engedélyes
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ELMŰ Hálózati Kft.

törölt: Az

E.ON És zak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

törölt: Az

E.ON Tis zántúli Áramhálózati Zrt.

NKM Áram hálózati Kft.

törölt: Az

Aláírás ommal igaz olom, hogy a fenti adatok a v alóságnak megfelelnek. Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatommal az
egyetemes s zolgáltatás i s zerződés emet, valamint a hálózathas ználati s zerződés emet kívánom megkötni. Továbbá megbízom az
egyetemes s zolgáltatót, hogy a hálózathasználati s zerződés megkötés e érdekében az elos ztói engedélyesnél eljárjon. A telefonszámom
és az e-mail c ímem megadás ával,(kitöltés ével) hozzájárulok ahhoz, hogy a NKM Árams zolgáltató Zrt. és az illetékes elos ztói
engedélyes társ aság a s zerződés ből eredő jogok gyakorlás a és kötelezetts égek teljesítése c él jáb ó l ke ze l j e a f e n t i i dő po n tt ó l é s
mérőállástól.

Dátum:

Név:
Aláírás:

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. júni us 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.

