
* Az ügyintéző a cég nevében a cég képviselőjétől származó meghatalmazással járhat el!
** Több felhasználási hely esetén csatolandó a felhasználási helyek táblázatos kimutatása mellékletben felsorolva
*** Csatlakozási teljesítményre vonatkozó első túláram-védelmi készülék – legfeljebb 6A18
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Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

Ügyfél és teljesítményigény adatok

 Egyetemes         Versenypiac

Versenypiaci vételezés esetén kérjük csatolja a felhasználási hely(ek) befogadó nyilatkozatát/
nyilatkozatait!

 HU 000                                                                                                                                     
Felhasználó azonosító*   POD*
 
1. Szerződő (igénybejelentő) adatai:

          –  –  
Cég/Települési Önkormányzat neve  Adószám                                                                                                                   

Székhely/Telephely címe     TEÁOR kód                         

Ügyintéző neve*    E-mail    Telefonszám                      

2. Az igénybejelentés tárgya:

 Gyengeáramú Rendszer (GYR)  Rádiófrekvenciás Hírközlő Rendszer (RHR)

 Fémmentes Optikai Rendszer (FOR)  Térfigyelő Rendszer (TFR)

A Szerződő (Igénybejelentő) az igénybejelentő nyomtatványhoz köteles csatolni az illetékes 
áramhálózati üzem által aláírt GYR/FOR/RHR/TFR „Műszaki szemle jegyzőkönyv” 1db másolati 
példányát.

Felhasználói hely címe**:

ir.szám      város/község                        út/utca/tér                          oszlopszám        házszám                 hrsz.      
                                                                                                                                                 (oszlopszám hiányában)

4. A felhasználási hely villamos-energia ellátás módja:

 Méréssel – Mérőberendezésen keresztül

 Mérés nélkül - OCSD-be szerelendő kismegszakító
                            Névleges értéke és típusa                                          

5. Az energiadíj elszámolással kapcsolatos adatok:

5.1. Elszámolási mód:

 Mérés esetén - Választott havi elszámolási mód:  Diktálós              Részszámlás

 - Havi részszámla mennyiség:                                              kWh vagy Ft

 Mérés nélkül – A berendezés összteljesítménye műbizonylat alapján:                              W

 Mérés nélkül – Az OCSD-be szerelt kismegszakító névleges értéke és a folyamatos (24 órás) 

 üzemidő szorzata alapján:                                              kWh

5.2. Számlaküldés módja:

 Elektronikus  Papír alapú

6. Számlakiegyenlítés (fizetés) módja:

 Csekk  Átutalás
 Számlavezető pénzintézet megnevezése                                         

Számlaszáma:           –         –         

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamos energia szolgáltatás biztosítása, a hálózati csatlakozási 
szerződés és a hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 
vonatkozó tájékoztatást a www.opustitasz.hu/adatvedelem oldalon, Adatkezelési Tájékoztatóinkban 
és ügyfélszolgálati irodáinkban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel 
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a 
www.opustitasz.hu/adatvedelem oldalon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési 
Tájékoztatóban és az ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el.

GYR/FOR/RHR/TFR hálózatra csatlakoztatása igénybejelentő
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OPUS TITÁSZ Zrt.
www.opustitasz.hu
nevében és 
képviseletében
E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím:
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu
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GYR/FOR/RHR/TFR hálózatra csatlakoztatása igénybejelentő

7. Egyéb közlendők:

 

 

8. Megrendelés:

Megrendelem az elosztói engedélyesnél a csatlakozóberendezéssel kapcsolatos szerelési munkák 
elvégzését. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy a telefonszámomat és az e-mail címemet az illetékes elosztói engedélyes társaság a 
szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje.

kelt                                                 év                   hó                                  nap         

igénybejelentés időpontja       Szerződő (igénybejelentő) aláírása                        Bélyegző helye

Csatlakozás műszaki adatai

1. Csatlakozóvezeték típusa:

Meglévő csatlakozás esetén: Meglévő csatlakozó megfelel?           Igen           Nem

Igényelt (új) csatlakozás esetén:

Méréssel

 Földkábel – teljes/nyomvonal hossz:                /                m, keresztmetszet:                x                mm2

Mérés nélkül (OCSD)

 Szigetelt vezeték (NFA2X 0,6/1 kV – keresztmetszet: 2x1x16 mm² RMV)

 Szigetelt kábel (NYY-J 0,6/1 kV – keresztmetszet: 3x2,5 mm² RE)

Közvilágítás esetén akkumulátoros megtáplálás szükséges-e?  Igen      Nem

Csatlakozószekrény szükséges-e?  Igen      Nem

Keresztez-e idegen ingatlant?  Igen      Nem

Kosaras autó szükséges-e?  Igen      Nem

2. Teljesítményváltozás esetén:

Mérőáthelyezés szükséges?     Igen      Nem

Zárópecsét bontás akkor adható itt meg, ha a bontást a plombálásra jogosult regisztrált szerelő végzi 
és Meglévő csatlakozó, új légkábeles csatlakozó (nem segédoszlopos) igényeknél, amennyiben nem 
kell csatlakozási díjat fizetni.

Zárópecsét bontásának tervezett időpontja:                          Feszültségmentesítést kér?  Igen   Nem

3. Kivitelezői nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a csatlakozó berendezés - igénybejelentőben 
megadott adatainak – méretezését, valamint a felhasználási hely villamos szerelési munkálatait a 
hatályos jogszabályok és létesítési szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően készítettem el. 
A méretlen vezetékhálózat a vonatkozó jogi, műszaki, biztonsági követelmények szerint kialakított, 
karbantartott, felülvizsgált, biztonságos és alkalmas, a feltüntetett villamosteljesítmény-igény 
kielégítésére.

Kivitelező neve                                                                                                           Telefonszáma                                  

kelt                                              év                 hó                               nap      

Kivitelező aláírása                                                                                                      Regisztrációs szám                                  


