
Customer data:
A megrendelő adatai:

name of system user/consumer                     previous (birth/maiden) name       mother’s maiden name                   
rendszerhasználó/fogyasztó neve                   előző (születési/leánykori) neve           anyja neve

No. of personal ID document (ID card/passport*)                     place of birth       date of birth                           
személyi azonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma               születési hely           születési idő

notification address                                       phone/fax                                     email                                                     
értesítési címe              telefon/fax                    e-mail
  

ZIP          city, village*                       street, square                                Nr.           floor, door*                land reg No.       
ir. szám       város, község            út, utca, tér*                    házszám   em./fsz.*, ajtó                       helyrajzi szám

meter’s serial number                                                        meter’s serial number                                                                            
mérő gyári száma                    mérő gyári száma 

In case of a prepayment meter, I request the meter to be replaced by a standard meter:
Előrefizetős mérő esetén kérem a mérő cseréjét hagyományos mérőre:

o as owner  o not as owner but with the consent of the owner
  tulajdonosként    nem tulajdonosként, de a tulajdonos hozzájárulásával

Nature of work to be performed:
Az elvégzendő munka jellege:

o removal of meter
     mérőleszerelés
o replacement of meter by a prepayment meter
     mérőcsere előre fizetős mérőre
o replacement of remotely read meter
     távlehívható fogyasztás mérő cseréje
o replacement of small circuit breaker with characteristic ”B” by a circuit breaker with characteristic ”C” at 
     the same capacity
      kismegszakító csere „B” helyett „C” karakterisztikájú változatlan teljesítményen
o provision of technical supervision
     szakfelügyelet biztosítása
o replacement of prepayment meter
     mérőcsere előre fizetős mérőről

For what reason: / Milyen okból:

                                                                                                                                                                                                                                                 
                  
De-energization
Feszültség mentesítés
type of connection: / csatlakozó vezeték típusa:
o underground cable / földkábel o overhead cable / légkábel  o overhead power line / 
légvezeték

Duration of removal of meter, de-energization: (max 30 days)
Mérőleszerelés, feszültségmentesítés időtartama: (max. 30 nap)

                                                                                                                                                                                                                                                 

Reason for removal of meter, de-energization:
Mérőleszerelés, feszültségmentesítés oka:

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

* Please underline as appropriate. / Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!

user ID / felhasználó azonosító contract number / szerződés száma

Consumer Supply Order 
Fogyasztói szolgáltatás megrendelő

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft. 

Phones customer 
service: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Mailing adress: 
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Consumer Supply Order 
Fogyasztói szolgáltatás megrendelő

The fees for performing work for users requested by them can be found in Annex 5 of the 
Distribution Business Rules. 
Felhasználók részére kérésére végzett tevékenységek díjtételeit megtalálja az Elosztói Üzletszabályzat 5. számú függelékében.

I Will pay for the ordered service. 
A megrendelt szolgáltatás díját megfizetem. 

I hereby state that, with regard to the personal data provided for third parties in this 
document, I am authorized, under the applicable data protection legislation, to process 
personal data, including the transfer of data to the competent distributor, and I Will ensure the 
lawfulness of data processing by the competent distributor.

date / kelt year / év month / hó day / nap         

customer’s signature, official seal
ügyfél aláírása, céges bélyegző      

Privacy Notice: You can find information about how we manage your personal data during electricity/natural gas supply service 
under your network connection and network use contracts in our Data Privacy Policies on our website at www.opustitasz.hu/
adatvedelem and at our Customer Service offices. You can find information about how we manage your personal data in connection 
with the recording of conversations during administration in our Data Privacy Policy for telephone conversations on our website at 
www.opustitasz.hu/adatvedelem and at our Customer Service offices.

* Please underline as appropriate. / * Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
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