
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
o Egyetemes  o Versenypiac
Amennyiben ön versenypiacon vételez, akkor az RHD fizetője:  o kereskedő  o szerződő fél

  HU 000
:                                                                                                                                                          
felhasználó azonosító*   POD*
1.1. Szerződő (igénybejelentő) adatai magánszemély esetén:

neve                                                                                                       születési neve                                                                                 

anya neve                                                                                             születési hely                                                                                 

születési idő                                                                                         telefonszám                                                                                

értesítési cím                                                                                       e-mail                                                                                              

1.2. Szerződő (igénybejelentő) adatai nem magánszemély esetén:

cég neve                                                                                            

értesítési címe                                                                                    TEÁOR kód                                                                                        

ügyintéző neve**                                                  e-mail                                                            telefonszám                                               

1.3. Csatlakozási díj fizetője (amennyiben eltér az 1.1 vagy 1.2-ben megadottaktól)

cég neve                                                                                            

születési hely                                                  születési idő                                                       telefonszám                                                

értesítési címe                                                                                                     TEÁOR kód                                                                                        

fizetési mód:  o egyedi átutalás  o csekk

2. Felhasználási hely címe:

ir.szám                       város, község*                           út, utca, tér*                             házszám         em./fsz., ajtó          helyrajzi szám     

3.1. Az igény jellege:
o új igény o teljesítmény-változás o ideiglenes ellátás
o normál üzembiztonságú ellátás o növelt üzembiztonságú ellátás o előzetes igény

Ideiglenes esetén: hálózathasználat igényelt kezdeti időpontja:                     év                                hónap                 nap
(maximum 1 évig kérhető) 
  hálózathasználat igényelt befejező időpontja:                   év                                hónap                 nap

3.2. Felhasználási hely rendeltetése:
o lakás/ház  o iroda/üzlet/rendelő o ipar/üzemi terület o társasházi közösség
o zártkert/pince/tanya o üdülő/nyaraló o garázs csoportos méróhely esetén mérők száma:               db

3.3. Felhasználási helyhez egyéb információk:
o pályázathoz, támogatáshoz kapcsolódik (Pl.: Állami, Önkormányzati, EU-s pályázat)
o Államilag, kiemelt beruházás (NIE NIPÜF, autópálya stb.)
o Elektromos autó töltő
o Társasház 10 lakás felett

4. Felhasználási helyre igényelt feszültségszint és (rendelkezésre álló) teljesítmény:
o kisfeszültség   o középfeszültség   o nagyfeszültség   o KÖF/KIF (transzformátorállomás)   o NAF/KÖF (transzformátorállomás)

* Amennyiben már rendelkezik felhasználási hellyel, a számláján lévő adatok. 
** Az ügyntéző a cég nevében a cég képviselőjétől származó meghatalmazással járhat el!

Szolgáltató tölti ki:

    

Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 
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adószám

- -

adószám

- -
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5.3x80 A igény felett lekötött teljesítmény és várható fogyasztás:

összesen  o kVA o kW Éves fogyasztás (kWh)

Valamennyi napszakban                                                                 Fordulónap:                           hónap 1. nap
 
6. Egyéb közlendők: 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a tele-
fonszámomat és az e-mail címemet az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok 
gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje.
Kijelentem, hogy a jelen dokumentumban harmadik személyekre vonatkozóan megadott személyes adatok 
tekintetében rendelkezem a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti felhatalmazással az adatkezelésre, 
így az illetékes elosztó felé történő adattovábbításra, továbbá biztosítom az illetékes elosztó általi adatkeze-
lés jogszerüségét.

igénybejelentés időpontja               szerződő (igénybejelentő) aláírása           csatlakozási díj fizetőjének aláírása                                   

7. Számlakiegyenlítés (fizetés) módja: (csak abban az esetben kell kitölteni, ha a rendszerhasználati díjat 
közvetlenül az elosztói engedélyesnek fizeti)

o egyedi átutalás  o csekk

számlavezető pénzintézet megnevezése                                                                                                                                                        

  -  - 
számlaszáma

7.1. Számlaküldés módja:

o elektronikus*  o papír alapú

Amennyiben eltérő számlafizetőt szeretne megadni, akkor kérjük töltse ki a Megállapodás számlafogadó 
beállításról és az új fizető kötelezettségvállalásáról elnevezésű nyomtatványunkat és csatolja igénybejelentése 
mellé.
 
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 honlapon Adatkezelési Tájékoztatóinkban és ügyfélszolgálati irodáinkban 
találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást www.opustitasz.hu/adatvedelem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési 
Tájékoztatóban és az ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el. 

*Egyedi átutalás esetén választható.

Jelenleg rendelkezésre álló 
fázisonkénti névleges áramerősség

o (A) o (kVA)

Összesen 
(A)

Igényelt névleges csatlakozási 
teljesítmény fázisonkénti névleges 

áramerősség 

o (A) o (kVA)

Összesen 
(A)

Valamennyi napszakban

Vezérelt időszakban

H-tarifa
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