
Please complete in block capitals! / Kérjük, nyomtatott nagybetükkel töltse ki!

o Universal  / Egyetemes  o Competitive Market  / Versenypiac

If you are purchasing from the competitive market; payer of System usage fee:
Amennyiben ön versenypiacon vételez, akkor az RHD fizetője:  o Wholesaler / kereskedő  o Contracting 
Party / szerződő fél

  HU 000:                                                                                                                                       
User ID* / felhasználó azonosító*  POD*

1.1. Details of the contracting party (applicant) for organisations: / Szerződő (igénybejelentő) adatai magánszemély 

esetén:

Name / neve                                                                             Name at birth / születési neve                                                                                 

Mother’s name /anya neve                                                     Place of birth / születési hely                                                                                 

Date of birth / születési idő                                                      Telephone number / telefonszám                                                                                

Mailing address / értesítési cím                                              E-mail                                                                                                             

1.2. Details of the contracting party (applicant) for organisations: / 
Szerződő (igénybejelentő) adatai nem esetén:

Company name / cég neve                                                 

Mailing address / értesítési címe                                             NACE Code / TEÁOR kód                                                                                 

Name of administrator** / ügyintéző neve**                              e-mail                            Telephone number / telefonszám                                   

1.3. Payer of connection fee (if it is different from those named in points 1.1 or 1.2) / 
Csatlakozási díj fizetője (amennyiben eltér az 1.1 vagy 1.2-ben megadottaktól)

Company name / cég neve                                                 

Place of birth / születési hely                        date of birth / születési idő           Telephone number / telefonszám                            

Mailing address / értesítési címe                                            NACE Code / TEÁOR kód                                                                                 
Payment method: / fizetési mód:  o bank transfer / egyedi átutalás  o cheque / csekk

2. Usage Location Address: / Felhasználási hely címe:

Post code    city/town     road/street/square                  house numbe     floor, door    land register ref. numb. 
ir.szám                  város, község*  út, utca, tér*                           házszám                     em./fsz., ajtó        helyrajzi szám     

3.1. The nature of the application:/ Az igény jellege:

o new claim   o change in power capacity o temporary supply
     új Igény        teljesítmény-változás           ideiglenes ellátás

o normal operational safety supply  o high operational safety supply o preliminary
     normál üzembiztonságú ellátás        növelt üzembiztonságú ellátás       előzetes igény

In case of temporary supply:  Requested start date of network usage:              year               month       day
(may be requested for up to 1 Year)  hálózathasználat igényelt kezdeti időpontja:        év                            hónap              nap

Ideiglenes esetén:  Requested end date of network usage:              year               month       day
(maximum 1 évig kérhető) hálózathasználat igényelt befejező időpontja:                               év                           hónap               nap 
  
3.2. Function Of the usage location: / Felhasználási hely rendeltetése:

o flat/house o office/business/surgery o Industry/industrial area o block of flats
    lakás/ház     iroda/üzlet/rendelő       ipar/üzemi terület       társasházi közösség

o allotment/cellar/farm    o holiday home    o garage    Number of meters in case it is a collective metering point:                        Pieces
    zártkert/pince/tanya             üdülő/nyaraló     garázs      csoportos méróhely esetén mérők száma:                     db

* If you already have a place of user account dat. / * Amennyiben már rendelkezik felhasználási hellyel, a számláján lévő adatok. 
** An administrator can onLy act on behaLf of a company if he/she holds authorisation from the companyrs representative. / ** Az 

ügyntéző a cég nevében a cég képviselőjétől származó meghatalmazással járhat el!

Application for connection to power grid Customer and power 
requirement details
Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése Ügyfél és teljesítményigény adatok

Tax number / adószám

- -

Tax number / adószám

- -

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft. 

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

Mailing adress: 
7602 Pécs, Pf. 197. 
aramhalozat@eon.hu

www.opustitasz.hu
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5.Fixed performance and anticipated consumption at connection point with distant reading 
(above 3x80 A deand)*: / Távleolvasott csatlakozási ponton (3x80 A igény felett) lekötött teljesítmény és várható 

fogyasztás*:

total / összesen  o kVA o kW

All day      Accounting date:  month 1st day.
Valamennyi napszakban            Fordulónap: hónap 1. nap

6. Other comments: / Egyéb közlendők:

I certify with my signature that the above details are correct. I consent to the company holding 
the distribution licence to handle my telephone number and email address to exercise its 
contractual rights and to perform its contractual obligations. / 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.

application date     signature of the contracting party (applicant)    signature of the payer of the connection fee  
igénybejelentés időpontja   szerződő (igénybejelentó) aláírása csatlakozási díj fizetőjének aláírása

7.1 To be completed only if the system usage fee is paid directly to the distribution licensee: / 
Csatlakozási ponton igényelt szolgáltatás (árszabás) várható havi fogyasztás:

o General ”A1” / Általános „A1”  kWh or HUF*

o Two-time zones ”A2” / Két zőnaid6s „A2”  kWh or HUF*

o Periodic ”B” (controlled) / Időszakos „B” (vezérelt)  kWh or HUF*

o Seasonal, one-time zone (H-tariff) / Idényjellegű egy zónaidős (H-tarifa)  kWh or HUF*

7.2. Payment method: / Számlakiegyenlítés (fizetés) módja:

o bank transfer / egyedi átutalás o chreque / csekk o direct debit / csoportos beszedési megbízás

Name of the account holding financial institution / számlavezető pénzintézet megnevezése

  - - 
Account number / számlaszáma 

* If you already have a place of user account data. / *Egyedi átutalás esetén választható.

Currently available 
nominal current rate per phase
Jelenleg rendelkezésre álló 
fázisonkénti névleges áramerősség 

o (A) o (kVA)

Total 
Összesen 
(A)

Requested nominal connection 
performance nominal current rate 
per phase
Igényelt névleges csatlakozási 
teljesítmény fázisonkénti 
névleges áramerősség 

Total 
Összesen 
(A)

All day
Valamennyi napszakban

Controlled period
Vezérelt időszakban

H-tariff
H-tarifa

Application for connection to power grid Customer and power 
requirement details
Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése Ügyfél és teljesítményigény adatok
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4. Voltage required at the place of use and (available) capacity: / Felhasználási helyre igényelt feszültségszint 

és (rendelkezésre álló) teljesítmény:

o low voltage    o medium voltage    o high voltage    o medium/low voltage    o high/medium voltage
     kisfeszültség                  középfeszültség                         nagyfeszültség                KÖF/KIF (transzformátorállomás)   NAF/KÖF (transzformátorállomás)
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