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Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Egyetemes Szolgáltatói üzletszabályzat – függelékek jegyzéke 

 

A függelékek jegyzéke 
 

 

1. Ügyfélszolgálatok elérhetıségei 

2. Az ÉMÁSZ Nyrt. területi illetékessége 

3. A villamosenergia-számlaformák 

4. Szolgáltatások díjtételei 

5. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható 
árszabások és azok díjtételei 

6. Tájékoztató a védendı fogyasztói nyilvántartásba történı felvételrıl 

7. Tájékoztató a védendı fogyasztói státusz meghosszabbításáról 

8. Egyéb díjköteles tevékenységek díjtételei 

9. Villamosenergia-vásárlási szerzıdés mintája 

10. Igénybejelentés mintája 

11. Részletfizetési megállapodás mintája 

12. Értesítés mérıhely felülvizsgálatról 

13. Nyilatkozat a fogyatékkal élı fogyasztók egyéb szolgáltatási igényérıl 

14. Fogyasztóvédelmi szervezetek és hatóságok elérhetıségei 

15.  Adatlap szociálisan rászoruló személyként védendı fogyasztók 
nyilvántartásába történı felvétel iránt 
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F1 sz. függelék 

Ügyfélszolgálatok elérhetıségei 

1 Telefonos ügyfélszolgálat 

Központi telefonos ügyfélszolgálat (Telecentrum) 

06- 40 28-28-28 

Mérıállás bejelentés: 

Vezetékes telefonszámról hívható: 06- 80- 20-29-38 

Mobiltelefonról is hívható:  

     06-40-28-28-28 
06-20-928-28-28 
06-30-928-28-28 

    06-70-928-28-28 
 
Mérıellenırök azonosítása: 

06- 80- 20-03-38 

Hibabejelentés: 

06- 40- 42-43-44 

2 Írásbeli kapcsolattartás: 

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 99. 

Telefax: 06-1-238-3848 

 

Tartozás befizetésének igazolása: 

Telefax: 06-46-535-509 

 

3 Internet: 

Online ügyfélszolgálat:  www.emasz.hu 

4 Ügyfélszolgálati irodák 

(lakossági és kis üzleti ügyfelek kezelésére 3x63 Amper alatt) 

Lásd következı oldal. 
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Állandó ügyfélszolgálati irodák: 

 

Miskolci ügyfélszolgálati iroda 

3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Egri ügyfélszolgálati iroda 

3300 Eger,  Sándor I. tér 2. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Salgótarjáni ügyfélszolgálati iroda 

3100 Salgótarján, Rákóczi út. 54. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Ügyfélszolgálati fiókirodák 

Társasházi ügyfelek irodája (4 fogy.hely felett) 

3525 Miskolc, Dózsa György út 13. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Balassagyarmati ügyfélszolgálati fiókiroda 

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 34. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Encsi ügyfélszolgálati fiókiroda  

3860 Encs, Rákóczi u. 5. 

Szerda: 8.00-16.00, csütörtök: 12.00-20.00 

 

Füzesabonyi ügyfélszolgálati fiókiroda  

3390 Füzesabony, Rákóczi út 63.  

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 
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Gyöngyösi ügyfélszolgálati fiókiroda  

3200 Gyöngyös, Puskin u. 3. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Hatvani ügyfélszolgálati fiókiroda 

3000 Hatvan, Csaba u. 11. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

  

Jászberényi ügyfélszolgálati fiókiroda  

5100 Jászberény, Bercsényi u. 8. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Kazincbarcikai ügyfélszolgálati fiókiroda  

3700 Kazincbarcika,  Fı tér 39. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Mezıkövesdi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3400 Mezıkövesd, Mátyás király út 58. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Nagykátai ügyfélszolgálati fiókiroda  

2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Ózdi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3600 Ózd, Vasvár út 83. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Sárospataki ügyfélszolgálati fiókiroda 

3950 Sárospatak, József Attila út 29. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 
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Sátoraljaújhelyi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3981 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 40. 

Hétfı: 8.00-16.00, kedd: 12.00-20.00 

 

Szerencsi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3900 Szerencs, Rákóczi út 87. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00 

 

Tiszaújvárosi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 5. 

Hétfı: 10.00–20.00, kedd-csütörtök-péntek: 8.00-14.00, szerda: 8.00-16.00  

 

Tokaji ügyfélszolgálati fiókiroda 

3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. 

Szerda: 16.00-20.00, csütörtök: 10.00-14.00 

 

Rétsági ügyfélszolgálati fiókiroda 

2651 Rétság, Rákóczi u. 22. 

Hétfı: 10.00-14.00, kedd: 16.00-20.00 

 

Aszódi ügyfélszolgálati fiókiroda 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59. 

Hétfı: 8.00-12.00, kedd: 16.00-20.00 

 

Szécsényi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3170 Szécsény, Dózsa György u. 2. 

 Hétfı: 16.00-20.00, kedd: 10.00-14.00 

 

 

Pásztói ügyfélszolgálati fiókiroda 

3060 Pásztó, Deák Ferenc u. 14. 

Szerda: 16.00-20.00, csütörtök: 10.00-14.00 
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Bátonyterenyei ügyfélszolgálati fiókiroda 

3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 28. 

Hétfı: 10.00-14.00, kedd: 16.00-20.00 

 

Hevesi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3360 Heves, Fı u. 8.  

Szerda: 10.00-14.00, csütörtök: 16.00-20.00 

 

 

Pétervásárai ügyfélszolgálati fiókiroda 

3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

Szerda: 10.00-14.00, csütörtök: 16.00-20.00 

 

Bélapátfalvai ügyfélszolgálati fiókiroda 

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 70. 

Szerda: 16.00-20.00, csütörtök: 10.00-14.00 

 

Mezıcsáti ügyfélszolgálati fiókiroda 

3450 Mezıcsát, Szent István u. 26. 

Hétfı: 8.00-12.00, kedd: 16.00-20.00 

 

Edelényi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3780 Edelény, Borsodi út 9. 

Hétfı: 10.00-14.00, kedd: 16.00-20.00 

 

Szikszói ügyfélszolgálati fiókiroda 

3800 Szikszó, Rákóczi út 4.  

Szerda: 16.00-20.00, csütörtök: 10.00-14.00 
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Cigándi ügyfélszolgálati fiókiroda 

3973 Cigánd, Fı u. 38. 

Szerda: 10.00-14.00, csütörtök: 16.00-20.00 

 

Abaújszántói ügyfélszolgálati fiókiroda  

3881 Abaújszántó, Béke u. 26. 

Hétfı: 8.00-12.00, kedd: 16.00-20.00 

Az iroda költözés elıtt áll! Várhatóan 2010. júniustól az új cím: 

3881 Abaújszántó, Béke u. 14. 

 

Tápiószılısi ügyfélszolgálati fiókiroda 

2769 Tápiószılıs, Árpád u. 4. 

Szerda: 16.00-20.00, csütörtök: 10.00-14.00 

 

 

A felsorolt ügyfélszolgálati elérhetıségek mindegyikén lehetıség van az elosztói 
engedélyeshez tartozó ügyintézésre is. 

 

 

5 Központi panaszkezelés 

Levélcím: 1387 Budapest, Pf.:1. 

Telefax: (1) 238-2872 
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F2. sz. Függelék 

Az ÉMÁSZ Nyrt. területi illetékessége 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Miskolci kistérség 
Alacska, Alsózsolca, Arnót,Berzék, Bıcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emıd, Felsızsolca, 
Gesztely,(Újharangod), Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyır, Kistokaj, Kondó, Köröm, 
Mályi, Miskolc, (Bánkút), Bükkszentlászló, Görömböly, Hámor, Hármaskút, Csurgó, Hejıcsaba, 
Lillafüred, Ómassa, Pereces, Pingyom, Szirma, Tapolca), Muhi, Nyékládháza, (Onga,Ócsanálos, 
Ongaújfalu), Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, 
Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, 
Sajószentpéter, (Dusnokpuszta), Sajóvámos, Szirmabesenyı, Varbó, 

Edelényi kistérség 
Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak,  
Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Jósvafı, Komjáti, 
Ládbesenyı, Lak, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa,(Dobódél), Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, 
Szalonna, Szendrı,(Büdöskútpuszta), Szendrılád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szılısardó, Szuhogy, 
Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz, 

Encsi kistérség 
Abaújalpár, Abaújkér,(Aranyospuszta), Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, 
Detek, Encs,(Abaújdevecser, Fügöd) Fáj, Fancsal, Felsıgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, 
Garadna, Gibárt, Hernádbőd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, 
Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse, Pusztaradvány, 
Szalaszend, Szászfa, Szemere, 

Kazincbarcikai kistérség 
Aggtelek, Alsószuha, lsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsıkelecsény, 
Felsınyárád, Felsıtelekes, Imola, Izsófalva, Jákfalva, Kánó, Kazincbarcika, Kurityán, Mályinka, 
Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, 
Sajókaza, Szuhafı, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy 

Mezıkövesdi kistérség 
Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, 
Egerlövı, Kács, Mezıkeresztes, Mezıkövesd, Mezınagymihály, Mezınyárád, Négyes, Sály, 
Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Vatta 

Ózdi kistérség 
Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, 
Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszılıs, Hangony, Hét, Járdánháza, 
Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,(Bánszállás, Center, Hódoscsépány,  
Sajóvárkony, Somsálybánya, Susa,  Szentsimon, Uraj), Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, 
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony, 

Sárospataki kistérség 
Bodrogolaszi, Erdıhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlı, Komlóska, 
Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, 
Zalkod, 

Sátoraljaújhelyi kistérség 
Alsóregmec, Bózsva, Felsıregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, 
Hollóháza, Kishuta,(Kıkapu), Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, 
Sátoraljaújhely,(Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), Vágáshuta, Vilyvitány, 

Szerencsi kistérség 
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Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezızombor, Monok, Prügy, Rátka, 
Sóstófalva, Szerencs,(Ond), Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos, 

Szikszói kistérség 
Abaújlak,8Szanticska), Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsıdobsza, Felsıvadász, Gadna, 
Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd,(Dicháza), Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, 
Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó, 

Tiszaújvárosi kistérség 
Girincs, Hejıbába, Hejıkeresztúr, Hejıkürt, Hejıpapi, Hejıszalonta, Kesznyéten, Kiscsécs, 
Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszapalkonya, 
Tiszaújváros,(Tiszaszederkény) 

Abaúj-Hegyközi kistérség 
Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Baskó, Boldogkıújfalu, Boldogkıváralja, Fony, Gönc, Göncruszka, 
Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, 
Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta 

Bodrogközi kistérség 
Alsóberecki, Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Felsıberecki, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, 
Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád,(Nagyhomok), 
Zemplénagárd, 

Mezıcsáti kistérség 
Ároktı, Gelej, Igrici, Mezıcsát, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszavalk 

Tokaji kistérség 
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdıbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, 
Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj 
Önálló település: 
Bálványos 
További településrészek 
Andrástanya, Bánfalva, Joótanya, Köves, Mályitanya, Öregtó, Rejtekdőlı, Szılıhegy, Apróhomok,   
Becsked tanya, Buglyoska,  Halászhomok, Jánosvölgy,  Kemencepatak,  Középhuta, Lyubatanya, 
Monyha, Nagybózsva, Nagyégés,  Nyírtanya,  Óhuta,  Ongai Tó,  İrhegy, Rózsástanya,  Újhuta, 
Végardó, Vilypuszta, Kiskapud, Székipuszta, Alberttelep, Hollóstetı, Királykút, Gyömrıpuszta, 
Csehipuszta, Garadnapuszta 

Heves megye 
 

Egri kistérség 
Andornaktálya, Demjén, Eger,(Felnémet), Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsıtárkány, 
Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskı, 

Hevesi kistérség 
Átány, Boconád, Erdıtelek, Erk, Heves,(Alatka) Hevesvezekény, Kisköre, Kömlı, Pély, Tarnabod, 
Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána,(Dinnyéshát), Zaránk,  

Füzesabonyi kistérség 
Aldebrı, Besenyıtelek, Dormánd, Egerfarmos, Feldebrı, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, 
Mezıszemere, Mezıtárkány, Nagyút, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tarnaszentmária, Tófalu, 
Újlırincfalva, Verpelét 

Gyöngyösi kistérség 
Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyös,(Mátrafüred, Mátraháza, Kékestetı,), 
Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, 
Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre,(Bagolyirtás, Fallóskút, 
Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Galyatetı), Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szőcsi, 
Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek, 
Hatvani kistérség 
Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lırinci,(Selyp), Nagykökényes, 
Petıfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó,  
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Pétervásárai kistérség 
Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdıkövesd, Fedémes, Istenmezeje,(Szederkénypuszta), 
Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, (Parád,Parádóhuta, Parádfürdı), Parádsasvár, 
Pétervására, Recsk, Sirok,(Kıkútpuszta), Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó, 
Bélapátfalvai kistérség 
Balaton, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, 
Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Szúcs,  

További település 

Hegymegpuszta, Hármaskút 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 

Jászberényi kistérség 
Jászágó, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény,(Portelek), Jászdózsa, Jászfelsıszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor,  

 

Nógrád megye 
 

Balassagyarmati kistérség 
Balassagyarmat,(Nyírjes, Újkıvár), Becske, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, 
Csitár,(Nógrádgárdony), Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, 
Herencsény, Hont,(Parassapuszta), Hugyag, Iliny, Ipolyvece, Magyarnándor, Mohora, 
Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, İrhalom, Patak, Patvarc, Szanda,(Szandaváralja Szécsénke), Szügy, 
Terény, 
Bátonyterenyei kistérség 
Bátonyterenye,(Kisterenye,  Nagybátony, Rákóczitelep, Szorospatak, Szúpatak, Maconka), 
Dorogháza, Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, 
Mátraterenye,(Homokterenye, Nádújfalu, Jánosakna,), Mátraverebély,(Csengerháza, Kányástelep, 
Szentkút), Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Sámsonháza, Szuha,(Mátraalmás) 
Pásztói kistérség 
Alsótold, Bér, Bokor, Buják,(Hényelpuszta), Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, 
Erdıkürt, Erdıtarcsa, Felsıtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, 
Mátraszılıs, Palotás, Pásztó, (Mátrakeresztes, Hasznos), Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, 
Tar, Vanyarc, 
Rétsági kistérség 
Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenı, Felsıpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, 
Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nıtincs, İsagárd, Pusztaberki, 
Rétság,(Pusztaszántó), Romhány, Szátok, Szendehely,(Katalinpuszta), Szente, Tereske, Tolmács, 
Salgótarjáni kistérség 
Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes,(Rauakna), Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, 
Karancskeszi, Karancslapujtı, Karancsság, Kazár,(Mizserfa),  Kishartyán, Litke, Mátraszele, 
Mihálygerge, Ságújfalu, Salgótarján,(Baglyasalja,  Salgóbánya,  Somoskı, Zagyvapálfalva, 
Zagyvaróna), Somoskıújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Vizslás, Zabar, 
Szécsényi kistérség 
Endrefalva, Hollókı, Ludányhalászi, Magyargéc,(Kisgéc), Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál,(Ráróspuszta), Piliny, Rimóc, Szécsény,(Benczurfalva, Pösténypuszta), 
Szécsényfelfalu, Varsány, 
Önálló település: 
Bercel 
További településrészek 
Baglyaspuszta, Gusztávakna, Kapáskút, Kincsempuszta, Kotyháza, Ludány,  Székvölgypuszta, 
Nyírjespuszta, Bakópuszta, Szanda-Bányatelep, Kányáspuszta, Kisterenye-Újlak, Máriatanya, 
Istvánbánya, Eresztvény, Inászó, Nyesésdőlı, Somlyóbánya, Zunypuszta 
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Pest megye 
 

Aszódi kistérség 
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Verseg,(Fenyıharaszt) 
Ceglédi kistérség 
Tápiószılıs 
Gödöllıi kistérség 
Dány, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok 
Monori kistérség 
Bénye, Gomba, Káva, Mende, Sülysáp 
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F3. sz. függelék 

A villamosenergia-számlaformák 

Havi részszámla 
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Havi számla 
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Éves elszámoló számla 
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F4. sz. függelék 

 

Szolgáltatások díjtételei  

 

 

 

Szám Tevékenység megnevezése  
Nettó 
érték 
(Ft) 

ÁFA  
(25 %) 

(Ft) 

 Bruttó 
érték 
(Ft) 

1.  Kikapcsolás utáni visszakapcsolás*  6.821 1.705 8.526 

2 

Számlamásolat készítése naptári éven belül 
második alkalomtól kezdıdıen, 
Üzletszabályzat, egyéb dokumentumokról 
másolat készítése  

Ft/oldal 17 4 21 

3 

A fogyasztásmérı-berendezésbıl kinyerhetı, 
a felhasználó villamosenergia-fogyasztására 
vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása 
leolvasásonként, a második alkalomtól 
kezdıdıen.  

 1705 426 2131 

 

*Helyszíni hátralék kiegyenlítés esetén is felszámításra kerül a díjtétel  
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F5.sz. függelék 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható 
árszabások és azok díjtételei 

 Vonatkozó jogszabályok: 
• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  

• 43/2008. (XII.31.) KHEM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 
119/2007. (XII.29) GKM rendelet módosításáról.. 

• 44/2008.(XII.31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás 
árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról. 

 
Lakossági árszabások 

- A1: általános, egy zónaidıs árszabás 

� A1 kedvezményes árszabás:  évi 1320 kWh villamos energia elfogyasztásáig  

� A1 normál árszabás: a villamos energia fogyasztás 1320 kWh/év érték feletti részére 

- A2: általános, két zónaidıs árszabás, 

Az egyes zónaidıkben (csúcsidıszak és völgyidıszak) eltérı árakat alkalmaz. 
- B Alap: idıszakos árszabás 

Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetı, külön mért – az elosztó 
vezérlıberendezésével a felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített, nem 
dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.  

A „B” árszabás az „A1” vagy az „A2” árszabás mellé választható. 

 
- B GEO: hıszivattyú üzemeltetést támogató idıszakos árszabás 

Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetı, külön mért – az elosztó 
vezérlıberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített, 
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.  

A „GEO” árszabás az „A1” vagy az „A2” árszabás mellé választható. 

A tarifa által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra főtési idıt biztosít úgy, 
hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul elı és két megszakítás között 
legalább 2 óra bekapcsolási idıt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a 
hıszivattyú berendezés villamos energia ellátására használható. 

 
- H: idényjellegő egyzónaidıs árszabás 

Központi főtésrıl és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti főtési 
idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelı 
segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható nem 
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dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hıszivattyúk és a 
napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hıt épületek hıellátására 
hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztása.  

A „H” árszabás az „A1”, „A2” „A3” és „B” árszabás mellé választható. 

A „H” árszabás külön mérése téli-nyári nem vezérelt, kétzónaidıs elszámolású, 
melynél a tarifaváltás a vonatkozó kormányrendelet szerinti főtési idény kezdetén és 
végén valósul meg. A kétzónaidıs elszámoláson belül „H” árszabással számolható el 
a vonatkozó kormányrendelet szerinti főtési idényben a jogosult berendezésekkel 
elfogyasztott energia. Azon kívüli idıszak fogyasztása A1 árszabással kerül 
elszámolásra. Annak megítélésére, hogy az ügyfél által a hálózatra kapcsolandó 
berendezés kielégíti-e a 44/2008. KHEM rendelet 3.§ 9. bekezdésében leírt 
feltételeket, az egyetemes szolgáltató nyilatkozatot és tanúsítványokat kérhet be az 
ügyféltıl, melyeket a tarifák alkalmazhatósága szempontjából figyelembe vesz. 

 

Lakossági villamos energia díjak  

a) energiamennyiség alapú (Ft/kWh) 

 

  
Energia díj 

(ESZ ár) 

Rendszer-

használati 

díjak 

(összesen)* 

VET 147. §-a 

alapján 

fizetendı 

pénzeszközök 

Energia 

adó 

Nettó 

végfelhasználói 

díj* 

ÁFA 

(25 

%) 

Bruttó 

végfelhasználói 

díj* 

A1 kedvezményes 

árszabás 
20,78 15,03 0,32 - 

36,13 8,95 45,08 

A1 normál árszabás 22,11 15,03 0,32 - 37,46 9,29 46,75 

csúcsidıszak 25,35 15,03 0,32 - 40,70 10,10 50,80 A2 

árszabás  
völgyidıszak 15,66 15,03 0,32 - 31,01 7,67 38,68 

B Alap árszabás 14,93 7,48 0,32 - 22,73 5,60 28,33 

B GEO árszabás 16,60 7,48 0,32 - 24,40 6,02 30,42 

H árszabás 14,93 7,48 0,32 - 22,73 5,60 28,33 

*Elosztói alapdíj nélkül 

b) nem energiamennyiség alapú: 

Elosztói alapdíj A1 és A2 árszabások esetén: bruttó 195 Ft / csatlakozási pont/hó   

Elosztói alapdíj B árszabások esetén: bruttó 65 Ft / csatlakozási pont/hó  

VET 147.§-a alapján fizetendı pénzeszközök nem képeznek ÁFA alapot.    
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Nem lakossági árszabások: 

- A1: általános, egy zónaidıs árszabás 

- A2: általános, két zónaidıs árszabás, 

Az egyes zónaidıkben (csúcsidıszak és völgyidıszak) eltérı árakat alkalmaz. 

- A3: Közintézményi árszabás, 

� Közintézményi árszabást csak közintézmény választhat. 

� „A3” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató a zónaidıként, az adott zónaidıre 
vonatkozó árakat köteles alkalmazni. 

� Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény bármely árszabást választhat. 

� Idısoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat. 

A felhasználó az „A1”, „A2”, „A3” árszabások mellé „B” árszabást (árszabásokat) is 
választhat. 

-  

- B Alap: idıszakos árszabás 

Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetı, külön mért – az elosztó 
vezérlıberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített, 
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.  

A „B Alap” árszabás az „A1”, „A2” vagy az „A3” árszabás mellé választható. 

 
- B GEO: hıszivattyú üzemeltetést támogató idıszakos árszabás 

Szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetı, külön mért – az elosztó 
vezérlıberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel rögzített, 
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – berendezés fogyasztása.  

A „B GEO” árszabás az „A1”, „A2” vagy az „A3” árszabás mellé választható. 

A tarifa által alkalmazott vezérlés naponta legalább 20 óra főtési idıt biztosít úgy, 
hogy 2 óránál hosszabb megszakítás nem fordul elı és két megszakítás között 
legalább 2 óra bekapcsolási idıt biztosít. A kedvezményes tarifa kizárólag a 
hıszivattyú berendezés villamos energia ellátására használható. 

 
- H: idényjellegő egyzónaidıs árszabás 

Központi főtésrıl és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti főtési 
idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelı 
segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható nem 
dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú hıszivattyúk és a 
napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hıt épületek hıellátására 
hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztása.  

A „H” árszabás az „A1”, „A2” „A3” és „B” árszabás mellé választható. 

A „H” árszabás külön mérése téli-nyári nem vezérelt, kétzónaidıs elszámolású, 
melynél a tarifaváltás a vonatkozó kormányrendelet szerinti főtési idény kezdetén és 
végén valósul meg. A kétzónaidıs elszámoláson belül „H” árszabással számolható el 
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a vonatkozó kormányrendelet szerinti főtési idényben a jogosult berendezésekkel 
elfogyasztott energia. Azon kívüli idıszak fogyasztása A1 árszabással kerül 
elszámolásra (közintézmény esetén is). Annak megítélésére, hogy az ügyfél által a 
hálózatra kapcsolandó berendezés kielégíti-e a 44/2008. KHEM rendelet 3.§ 9. 
bekezdésében leírt feltételeket, az egyetemes szolgáltató nyilatkozatot és 
tanúsítványokat kérhet be az ügyféltıl, melyeket a tarifák alkalmazhatósága 
szempontjából figyelembe vesz. 

 

Nem lakossági villamos energia díjak 

 

a) energiamennyiség alapú (Ft/kWh) 

  

Energia 

díj 

(ESZ ár) 

Rendszer-

használati 

díjak 

(összesen)* 

VET 147. §-a 

alapján fizetendı 

pénzeszközök 

Energia 

adó 

Nettó 

végfelhasználói 

díj* 

ÁFA (25 

%) 

Bruttó 

végfelhaszná

lói díj* 

A1 árszabás 22,11 15,03 0,32 0,295 37,76 9,36 47,11 

csúcsidıszak 25,35 15,03 0,32 0,295 41,00 10,17 51,16 
A2 

árszabás  völgyidıszak 15,66 15,03 0,32 0,295 31,31 7,75 39,05 

B Alap árszabás 14,93 7,48 0,32 0,295 23,03 5,68 28,70 

B GEO árszabás(20 órás) 16,60 7,48 0,32 0,295 24,70 6,09 30,79 

H árszabás 14,93 7,48 0,32 0,295 23,03 5,68 28,70 

*Elosztói alapdíj nélkül 

Elosztói meddı energia díja A1 és A2 árszabások esetén: bruttó 4,29 Ft / kVArh  

 

b) nem energiamennyiség alapú 

Elosztói alapdíj A1 és A2 árszabások esetén: bruttó 195 Ft / csatlakozási pont/hó   

Elosztói alapdíj B árszabások esetén: bruttó 65 Ft / csatlakozási pont/hó  

A megadott rendszerhasználati díjak kisfeszültségő csatlakozás esetén érvényesek. Középfeszültségő 
és közép/kisfeszültségő csatlakozás esetén az aktuális rendszerhasználati díjakat a 69/2009. KHEM 
rendelet tartalmazza. 

VET 147.§-a alapján fizetendı pénzeszközök nem képeznek ÁFA alapot.    
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Közintézményi villamos energia díjak 

a) energiamennyiség alapú (Ft/kWh) 

 

  

Energia 
díj  

(ESZ 
ár) 

Rendszer-

használati 
díjak 

(összesen)* 

VET 147. §-a 
alapján 

fizetendı 
pénzeszközök 

(AHK) 
Energia 

adó 

Nettó 
végfelhasználói 

díj* 
ÁFA 

(25 %) 

Bruttó 
végfelhasználói 

díj* 

A1 árszabás 22,11 15,03 0,32 0,295 37,76 9,36 47,11 

csúcsidıszak 25,35 15,03 0,32 0,295 41,00 10,17 51,16 A2 
árszabás völgyidıszak 15,66 15,03 0,32 0,295 31,31 7,75 39,05 

csúcsidıszak 25,35 9,37 0,32 0,295 35,34 8,75 44,09 A3 
árszabás völgyidıszak 15,66 9,37 0,32 0,295 25,65 6,33 31,98 

B Alap árszabás 14,93 7,48 0,32 0,295 23,03 5,68 28,70 

B GEO árszabás 16,60 7,48 0,32 0,295 24,70 6,09 30,79 

H árszabás 14,93 7,48 0,32 0,295 23,03 5,68 28,70 

*Elosztói alapdíj nélkül 

Elosztói meddı energia díja: bruttó 4,29 Ft / kVArh („A1”, „A2” és „A3” árszabások esetén) 

 

b) nem energiamennyiség alapú: 

Elosztói alapdíj A1 és A2 árszabások esetén: bruttó 195 Ft / csatlakozási pont/hó   

Elosztói alapdíj A3 árszabás esetén: bruttó 3.552,5 Ft / csatlakozási pont/hó (KIF III és KÖF/KIF III 
csatlakozás esetén) 

Elosztói alapdíj B árszabások esetén: bruttó 65 Ft / csatlakozási pont/hó  

Elosztói teljesítménydíj A3 árszabás esetén: bruttó 782,46 Ft/kW/hó (KIF III csatlakozás esetén) 

 

A megadott rendszerhasználati díjak kisfeszültségő csatlakozás esetén érvényesek. Középfeszültségő 
és közép/kisfeszültségő csatlakozás esetén az aktuális rendszerhasználati díjakat a 69/2009. KHEM 
rendelet tartalmazza. 

VET 147.§-a alapján fizetendı pénzeszközök nem képeznek ÁFA alapot.    

 

Az egyes zónaidık tartalma: „A2” és „A3”  árszabás esetén: 

 
1. Az egyes zónaidık idıtartama munkanapokon 

 

Napszakok (zónaidık) Téli idıszámítás Nyári idıszámítás 

Csúcsidıszak 06-22 óra között 07-23 óra között 

Völgyidıszak 22-06 óra között 23-07 óra között 

 
2. Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidıszak is völgyidıszaknak minısül. 
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A VET 147. §-a alapján fizetendı pénzeszközök az alábbi árelemeket tartalmazzák: 

(ÁFA hatályán kívüli tételek) 

VET 147. §-a alapján fizetendı 
pénzeszközök 

Díj mértéke  

(Ft/kWh) 

Szénipari szerkezetátalakítás támogatására 
fizetendı díj 

             0,23 

Kedvezményes árú villamos energia 
támogatására fizetendı díj 

               0,09 

Összesen             0,32 

. 
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F6.sz. függelék 

Jogosult neve: 

Kérelmezı neve: 

Felhasználási hely: 

Postázási cím: 

Tájékoztató a védendı fogyasztói nyilvántartásba történı felvételrıl 

 

Tisztelt <<NÉV>> ! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 65. §-a alapján az 
XXXXXX Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes védendı fogyasztókról vezetett nyilvántartásába a 
<<FELHASZNÁLÁSI HELY>>-en , mint <<védendı státusz>> a mai napon felvette. 

 

Az Ön által hozzánk <<DÁTUM>> benyújtott okiratok alapján megállapítottuk, hogy Ön az 
üzletszabályzatban biztosított kedvezményekre jogosult. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogosultág fennállásának igazolását minden naptári év március 31-ig 
újból be kell nyújtania. Amennyiben ezt elmulasztaná vagy a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló 
körülmény határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a határidı lejártáig nem igazolja, 
úgy a nyilvántartásból a véghatáridı lejártát követı 8 napon belül automatikusan törlésre kerül. 

 Nem kell az évenkénti igazolást benyújtania, abban az esetben, ha az orvosi szakvélemény igazolás 
alapján állapotában nem várható jelentıs javulás. 

<<Rendszerdátum>> 

 

 

Jelen tájékoztatót az XXXXXX Hálózati Kft. megbízásából az ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati 
Kft. adta ki. 

 

 

 

------------------------------------------- 

elosztói engedélyes képviselıje 
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F7.sz. függelék 

Jogosult neve: 

Kérelmezı neve: 

Felhasználási hely: 

Postázási cím: 

 

Tájékoztatás a védendı fogyasztói státusz meghosszabbításának esedékességérıl 

Tisztelt <<NÉV>> ! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 65. §-a alapján az 
XXXXXX Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes védendı fogyasztókról vezetett nyilvántartásába a 
<<FELHASZNÁLÁSI HELY>>-en , mint <<védendı státusz>> szerepel. 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy < DÁTUM >-ig igazolnia kell a jogosultság fennállását, ellenkezı 
esetben a jogosultság lejártát követı 8 napon belül nyilvántartásunkból töröljük. Jogosultságát a 
megfelelı okiratok bemutatásával bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban igazolhatja. 

 

 

<<Rendszerdátum>> 

 

 

Jelen tájékoztatót az XXXXXX Hálózati Kft. megbízásából az ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati 
Kft. adta ki. 

 

 

------------------------------------------- 

elosztói engedélyes képviselıje 
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F8. sz. függelék 

 

Egyéb díjköteles tevékenységek díjtételei 

 

 

Szám Tevékenység megnevezése  
Nettó 
érték 

ÁFA (25 
%) 

Bruttó 
érték 

1 Bizományosi eljárás díja Ft/db 20 000 5 000 25 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb díjköteles tevékenységek díjtételei a Magyar Energia Hivatal által nem vizsgált és nem 
jóváhagyott szabadáras díjtételek. 
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F9.sz.Függelék 

Villamosenergia-vásárlási szerzıdés mintája 

 

ÉMÁSZ   VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁSI 

Észak-Magyarországi Áramszolgálatató Nyrt.      SZERZİDÉS 
 

SM jelentés száma: 

Csatlakozási objektum az.: Üzleti Partner azonosító:  

 

I. FELHASZNÁLÓ ADATAI 

Felhasználó neve:  

Székhelye/Állandó  

Cégjegyzék száma:  Adószáma/ Adóaz. jel*:  

Tel/fax száma:  

Születési neve* :  

Anyja neve*:   Sz.ig. száma*:  

Születési helye, ideje*:  

Számlavezetı  Számlaszám:  

Ügyintézı neve, címe  

* Természetes személy esetén 

II. FIZETİ ADATAI 

Fizetı neve: Felhasználó adataival megegyezı (ha megegyezik) 

Fizetı címe:  

Cégjegyzék száma:  Adószáma/ Adóaz. jel*:  

Tel/fax száma:  

Születési neve*:  

Anyja neve* :  Sz.ig. száma*:  

Születési helye, ideje*:  

Számlavezetı pénzintézet neve:  Számlaszám:  

 

III. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Szolgáltató neve, székhelye:  

Számlavezetı pénzintézet neve:  Számlaszám:  

Cégjegyzék száma:  Adószáma:  

Ügyfélszolgálati iroda, címe:  

IV. HÁLÓZATI ENGEDÉLYES ADATAI 

Engedélyes neve, székhelye: 
 



Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt Egyetemes Szolgáltatói üzletszabályzat – F9. sz. függelék 
 

- 27 - 

Cégjegyzék száma:  Adószáma:  

Ügyfélszolgálati iroda, címe:  

 

ÉMÁSZ   VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁSI 

Észak-Magyarországi Áramszolgálatató Nyrt.      SZERZİDÉS 
 

 

 
VII. SZERZİDÉSES TARIFA, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

Tarifa: 
Fizetés módja: 

Fizetési határidı: 
A számlán feltüntetett esedékesség szerint. 

 

 

IX. CSATLAKOZÁS 

Csatlakozási pont/ 

tulajdoni határ 
 

 

X.  CSATLAKOZÁSI PONTON SZERZİDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY** 

valamennyi napszakban kW A A A 

vezérelt idıszakban kW A A A 

** A szerzıdött villamos teljesítmény értéke meg kell, hogy egyezzen a jelen szerzıdés szerinti csatlakozási pontra kötött 

Hálózathasználati Szerzıdésben feltőntetett értékekkel, eltérés esetén a Hálózathasználati Szerzıdésben foglaltak az irányadók. 

 

XI.  A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁT KÉPEZİ VILLAMOS ENERGIA MŐSZAKI JELLEMZİI 

Fázisszám  Feszültség (kV)  Frekvencia (Hz)  

V. FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI 

Mérési pont azonosító(k):  

Felhasználási hely címe:  

Felhasználási hely megnevezése:  

VI. A SZERZİDÉS HATÁLYA 

Szerzıdés hatályba lépésének idıpontja: A szerzıdés a Felek általi aláírással lép hatályba. 

Szolgáltatás kezdı idıpontja:  

A Szerzıdés lejáratának idıpontja: Határozatlan ideig hatályos v. ideiglenesnél a dátum 

VIII.  ELSZÁMOLÁS / SZÁMLÁZÁS 
Elszámolási  idıszak: Számlázási idıszak: 
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A megadott értékekre a mindenkor érvényes szabvány szerinti tőrési sávok vonatkoznak. 

 

ÉMÁSZ   VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁSI  

Észak-Magyarországi Áramszolgálatató Nyrt.      SZERZİDÉS 
 

XII. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA  

Jelen szerzıdés aláírásával a Felhasználó megbízza az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó képviseletében 

teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási 

Szerzıdések megkötésekor. A megbízotti eljárás ingyenes a felhasználó számára.* 

Az Egyetemes Szolgáltató jelen Szerzıdés aláírásával a megbízást elfogadja.  

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megbízott a megbízás teljesítése érdekében jogosult harmadik személyt igénybe 

venni. 

* A felhasználó megbízásából az Egyetemes Szolgáltató bizományosként is eljárhat az Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és 

Hálózati Csatlakozási Szerzıdések megkötésekor. A bizományosi eljárást az Egyetemes Szolgáltató díjazás ellenében teljesíti, melynek 

mértékét az Üzletszabályzat F7-es függeléke tartalmazza. A bizományosi eljárást a Felhasználó az Egyetemes Szolgáltatónál 

igényelheti, amelynek részleteirıl a felek külön szerzıdésben rendelkeznek.   

XIII. A SZERZİDÉS RÉSZEI 

A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak: 

M.1 sz. Melléklet: Általános szerzıdési feltételek,  

M.2 sz. Melléklet: Tájékoztató az aktuális tarifákról és árakról 

 

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Jelen szerzıdés aláírásával a Felhasználó felhasználási helyei villamos energia ellátására a Felek között korábban létrejött közüzemi szerzıdés 

megszőnik, a megszőnés napja egybeesik a Felhasználó Hálózathasználati és Hálózati Csatlakozási Szerzıdései hatályba lépésének napjával. 

A Felhasználó jelen Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy a villamos energia vásárlási szerzıdés minden feltételét és rendelkezését – különös 

 

Kelt: Kelt: Kelt:  

 _________________________ ________________________ ________________________ 

 felhasználó aláírása fizetı aláírása* Egyetemes Szolgáltató megbízásából 
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  *Amennyiben a felhasználótól eltér 
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Igénybejelentés mintája   10.sz. függelék 

ÉMÁSZ      IGÉNYBEJELENTÉS  
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.               EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA 
Iktató szám: Érkezett: 
 

Igénybejelentı (Felhasználó) adatai magánszemély esetén 
 
Felhasználó neve: 
Születési neve: 
Állandó címe:    □□□□……………………város,……………………………utca……………házszám…….em/ajtó 
Értesítési címe: □□□□……………………város,……………………………utca……………házszám…….em/ajtó 
Telefon:       
Anyja neve: 
Születési helye, ideje: 
Személyazonosító igazolvány száma: 
Eltérı Fizetı esetén 
Fizetı neve:  
Fizetı címe:      □□□□……………………város,……………………………utca……………házszám…….em/ajtó 
Telefon:       
Anyja neve: 
Születési helye, ideje: 
Személyazonosító igazolvány száma: 
 
Igénybejelentı (Felhasználó) adatai gazdálkodó szervezet esetén 
 
Felhasználó neve: 
Székhelye: 
Értesítési címe: 
Cégjegyzékszám:     Adószám: 
Telefon:      Telefax: 
Ügyintézı neve: 
E-mail címe: 
Számlavezetı pénzintézet neve:   Számlaszám: 
 
Eltérı Fizetı esetén 
Fizetı neve:  
Fizetı címe: □□□□……………………város,……………………………utca……………házszám…….em/ajtó 
Cégjegyzékszám:     Adószám: 
Telefon:      Telefax:  
Számlavezetı pénzintézet neve:   Számlaszám: 
 
 
Igénybejelentés jogcíme 
□ Tulajdonos   □ Bérlı   □ Egyéb 
 
Igénybejelentés célja: 
 
Villamos energia szolgáltatás igényelt kezdeti dátuma: …………….év…………………hónap…………nap 
 
Felhasználási hely adatai 
 
Felhasználási hely címe: 
Rendeltetése: 
 
 



Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt Egyetemes Szolgáltatói üzletszabályzat – F10. sz. függelék 
 

- 31 - 

ÉMÁSZ      IGÉNYBEJELENTÉS  
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.               EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA 

 

Választott tarifa: 

Fizetési mód 

□ Csoportos beszedési megbízás* □ Egyedi átutalás  □ Készpénzátutalási megbízás 
(csekk) 

* A felhasználó a megbízást a vevıkód ismeretében a számláját vezetı pénzintézetnél adhatja meg. 

Elszámolás 

□ Havi részszámlázás, éves elszámolás □ Felhasználó általi havi mérıállás diktálás, havi elszámolás 

 

Csatlakozási pont(ok)on igényelt teljesítmény 

 

Minden napszakban kW A A A 

Vezérelt idıszakban kW A A A 

Csatlakozási pontok száma: 

EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ MEGBÍZÁSA  

Jelen igénybejelentés aláírásával a Felhasználó felkéri  az Egyetemes Szolgáltatót, hogy a Felhasználó 

képviseletében teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és 

Hálózati Csatlakozási Szerzıdések megkötése érdekében. A Felhasználó vállalja, hogy a képviselet 

teljesítése érdekében szükséges megbízási szerzıdést az Egyetemes Szolgáltatóval a villamosenergia-

vásárlási szerzıdés aláírásával egyidejőleg aláírja. A megbízotti eljárás a felhasználó számára ingyenes.* 

Amennyiben a Felhasználó maga kívánja intézi a Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati szerzıdések 

megkötését a területileg illetékes Elosztói engedélyesnél, kérjük jelölje x-szel az alábbiakban. 

□ A felhasználó nem kéri, hogy az Egyetemes Szolgáltató a Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati 

szerzıdéseket a nevében megkösse, hanem azt önállóan intézi a területileg illetékes Elosztói engedélyesnél. 

* A felhasználó megbízásából az Egyetemes Szolgáltató bizományosként is eljárhat az Elosztói Engedélyesnél a Hálózathasználati és 

Hálózati Csatlakozási Szerzıdések megkötésekor. A bizományosi eljárást az Egyetemes Szolgáltató díjazás ellenében teljesíti, melynek 

mértékét az Üzletszabályzat F7-es függeléke tartalmazza. A bizományosi eljárást a Felhasználó az Egyetemes Szolgáltatónál 

igényelheti, amelynek részleteirıl a felek külön szerzıdésben rendelkeznek.   

 

Kelt:    

 

 

 _________________________  

 felhasználó aláírása  
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F11.sz. függelék 

Részletfizetési megállapodás mintája 

 

Vevıkód:       Postázási cím: 

Számla kiegyenlítésére vonatkozó 

bankszámlaszám: (saját bankkapcsolat szerint) 

 

Vevı neve: 

 

Vevı címe: 

 

 

 
 

RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
  
  

Tájékoztatjuk, az ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részletfizetést biztosít Önnek a (SZFSZ szám) számú folyószámlán nyilvántartott 

……………….Ft összegő követelés illetve annak  ………….Ft összegő késedelmi kamatának kiegyenlítéséhez.  

Fizetı a követelés jogosságát elismeri és vállalja, hogy a tartozását a következıkben meghatározott részösszegekben és határidıkben 
(fizetés módja) egyenlíti ki. 

 

 

A befizetések az alábbiak szerint esedékesek: 

 

 Összeg  (Ft) : Fizetési határidı: 
1. részlet 

  
2. részlet 

  
3. részlet 

  
4. részlet 

  

n. részlet   
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Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a részletfizetések határidıre történı teljesítése nem mentesíti a Fizetıt a tárgyhavi számlák folyamatos 

kiegyenlítése alól. 

  

A Fizetı tudomásul veszi, amennyiben a megállapodásban feltüntetett esedékességi határidıre fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, már 

egyetlen részletfizetés elmulasztása esetén is a részletfizetésre vonatkozó megállapodás a megkötésének idıpontjára visszamenıleg hatályát 

veszti, és a teljes hátralékot egy összegben köteles befizetni. 

 

Amennyiben Ön a jelen megállapodásban rögzített fizetési feltételeket nem tartja be, és a tartozás továbbra is fennáll, úgy az ÉMÁSZ Hálózati 

Kft. az áramszolgáltatást külön értesítés nélkül megszüntetheti. 

 

A kikapcsolás miatt szükségessé váló kármegelızés a tisztelt Ügyfelünk feladata, ezért az ebbıl eredı mindennemő kárigényt elhárítunk 

magunktól. 

 

Kérjük, hogy a megküldött részletfizetési megállapodás egy példányát, az aláírást és az adatok kitöltését követıen, postafordultával 

visszaküldeni szíveskedjen. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 

 

 

Miskolc , részletfizetési megállapodás nyomtatási dátuma 

 

 

 

 

 

 

     

ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.     Fizetı (cégszerő) aláírása                                        
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Személyes adatok: Fogyasztó, Fizetı, Tartozást átvállaló 

  

Leánykori név: ____________________________________ 

Anyja neve: ____________________________________ 

Születési hely és idı: ____________________________________ 

Lakóhely: ____________________________________ 

Tartózkodási hely: ____________________________________ 

Elérhetıségi telefon: ------------------------------------------------------------ 

  

Cég esetén:  

  

Cégjegyzékszám: ____________________________________ 

Adószám: ____________________________________ 
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Vevıkód:       Postázási cím: 

Számla kiegyenlítésére vonatkozó 

bankszámlaszám: (saját bankkapcsolat szerint) 

 

Vevı neve: 

 

Vevı címe: 

 

 

 
 

RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
  
  

Tájékoztatjuk, az ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. részletfizetést biztosít Önnek a (SZFSZ szám) számú folyószámlán nyilvántartott, a 

szolgáltató téves elszámolásából keletkezett,  ……………….Ft összegő követelés kiegyenlítéséhez.  

Fizetı a követelés jogosságát elismeri és vállalja, hogy a tartozását a következıkben meghatározott részösszegekben és 
határidıkben (fizetés módja) egyenlíti ki. 

 

 

A befizetések az alábbiak szerint esedékesek: 

 

 Összeg  (Ft) : Fizetési határidı: 
5. részlet 

  
6. részlet 

  
7. részlet 

  
8. részlet 

  

n. részlet   

 

 

 

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a részletfizetések határidıre történı teljesítése nem mentesíti a Fizetıt a tárgyhavi számlák folyamatos 

kiegyenlítése alól. 
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A Fizetı tudomásul veszi, amennyiben a megállapodásban feltüntetett esedékességi határidıre fizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget, késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk. Jogszabályban meghatározott mértékő késedelmi kamatot számít fel.  

A részletfizetés elmulasztása esetén a szolgáltató megrendelése alapján az elosztói engedélyes az értesítésében meghatározott 

idıpontban az áramszolgáltatást megszüntetheti. Ezzel egy idıben a részletfizetésre vonatkozó megállapodás a megkötésének 

idıpontjára visszamenıleg hatályát veszti, és a Fizetı a teljes hátralékot egy összegben köteles befizetni. 

 

A kikapcsolás miatt szükségessé váló kármegelızés a tisztelt Ügyfelünk feladata, ezért az ebbıl eredı mindennemő kárigényt elhárítunk 

magunktól. 

 

Kérjük, hogy a megküldött részletfizetési megállapodás egy példányát, az aláírást és az adatok kitöltését követıen, postafordultával 

visszaküldeni szíveskedjen. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 

 

 

 

 

Miskolc, részletfizetési megállapodás nyomtatási dátuma 

 

 

 

 

 

 

     

ELMŐ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.     Fizetı (cégszerő) aláírása                                        

  

 

              

  

 

 

 



Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt Egyetemes Szolgáltatói üzletszabályzat – F11. sz. függelék 
 

- 37 - 

 

 

 

 

Személyes adatok: Fogyasztó, Fizetı, Tartozást átvállaló 

  

Leánykori név: ____________________________________ 

Anyja neve: ____________________________________ 

Születési hely és idı: ____________________________________ 

Lakóhely: ____________________________________ 

Tartózkodási hely: ____________________________________ 

Elérhetıségi telefon: ------------------------------------------------------------ 

  

Cég esetén:  

  

Cégjegyzékszám: ____________________________________ 

Adószám: ____________________________________ 
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F12.sz. függelék 

Értesítés mérıhely felülvizsgálatról 
 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
 
 
A felhasználó neve:...................................................................................................................... 
A felhasználási hely címe: ........................................................................................................... 
Fogyasztási hely azonosító .......................................................................................................... 
 
 
Tisztelt Villamosenergia-felhasználó! 
 
Ezúton értesítjük arról, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az 
annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet, továbbá  Üzletszabályzatunk 
alapján munkatársaink ill. megbízottaink a fenti cím szerinti fogyasztási helyen a fogyasztásmérı 
berendezés cseréje / mőszaki ellenırzése céljából1 a fenti címre történı bejutást 
.…... év................… hónap ……............. nap ……….........… óra ……….....… perc 
idıpontban megkísérelték, de a helyszínt zárva találták. Mivel a fent jelzett tevékenység a 
felhasználó, illetve annak teljes jogú meghatalmazottja jelenlétében végezhetı csak el, kérjük, hogy 
a fogyasztási helyre történı bejutást személyesen vagy meghatalmazottja által szíveskedjen 
biztosítani. A fent jelzett tevékenység elvégzését az alábbi idıpontban ismételten megkíséreljük: 
…... év …....…. hónap ......... nap …....... óra …...... perc és ….... óra …... perc között. 
Ha a jelzett idıpont nem felel meg Önnek, kérjük, hogy idıpont egyeztetés céljából 10 napon belül 
szíveskedjen kapcsolatba lépni munkatársainkkal a …………………………… telefonszámon, 7.00  
-15.00 óra között. 
 
Dátum:………………………......................................................... 
 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
 
Megbízásából: ………………………………............................. 

                                                 

1 A megfelelı aláhúzandó. 
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F13.sz. függelék 

Nyilatkozat a fogyatékkal élı fogyasztók egyéb szolgáltatási igényérıl  

ÜP szám: 
Vevıkód 
Felhasználási hely azonosítója 
Felhasználási hely címe 

A 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 33.§ (2) bekezdés a) pontja és 34.§ (4) bekezdése alapján a kérelmezı által 

választott, az általánostól eltérı szolgáltatások: 

 

Szolgáltatás megnevezése  

havi (idıközi) mérıleolvasás a felhasználási helyen  

rendkívüli, ingyenes mérıfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer  

készpénzben történı számlakiegyenlítés a felhasználási helyen  

az általánostól eltérı mérıhely-kialakítás  

a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla 

magyarázat, számlafordíttatás, stb.), 

 

az engedélyes üzletszabályzatának 7.3 pontjában meghatározott, a fogyatékkal élık villamosenergia-ellátásban 

való részvételét megkönnyítı egyéb szolgáltatás 

 

A 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 33.§ (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti körbe tartozó fogyasztó, vagy az 

értesítendı személy kérésére legkésıbb a tervezett üzemszünet kezdetét megelızı naptól a fogyasztó gyógykezeléséhez, 

életfunkciói fenntartásához szükséges gép, berendezés energiaellátásához szükséges teljesítményő szükségáramforrást 

köteles biztosítani az elosztó. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti választott szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozatát a jogosultság idıtartama alatt a Vhr. 36. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint naptári évenként legfeljebb kétszer módosíthatja. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogosultág fennállásának igazolását minden naptári év március 31-ig újból be 

kell nyújtania. Amennyiben ezt elmulasztaná vagy a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló körülmény 

határozott ideig áll fenn, és annak meghosszabbítását a határidı lejártáig nem igazolja, úgy a nyilvántartásból 

a véghatáridı lejártát követı 8 napon belül automatikusan törlésre kerül. 

Nem kell az évenkénti igazolást benyújtania, abban az esetben, ha az orvosi szakvélemény igazolás alapján 

állapotában nem várható jelentıs javulás. 

Kelt: ……………………………….. 

Kérelmezı…………………………….. 
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F14 sz. függelék 

Fogyasztóvédelmi szervezetek és hatóságok elérhetıségei 

BÉKÉLTETİ TESTÜLETEK ELÉRHETİSÉGEI : 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetı Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-090, (46) 328-539 

Fax száma: (46) 501-099 

 

Heves Megyei Békéltetı Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

E-mail cím: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetı Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltetı Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 
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FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉG ELÉRHETİSÉGEI: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelısége 

Regionális igazgató: Jeney Géza 

4024 Debrecen, Szent Anna u. 36. 

4002 Debrecen, Pf. 475. 

Telefonszám: +36 52 533 924 

Telefax: +36 52 327 753 

E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu 

NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelısége 

Regionális igazgató: Pintér István 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

3301 Eger, Pf. 81. 

Telefonszám: +36 36 515 598 

Telefax: +36 36 323 587 

E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu 

A MAGYAR ENERGIA HIVATAL ELÉRHETİSÉGEI: 

Magyar Energia Hivatal 

Fogyasztóvédelmi Osztálya 

Székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. 

Telefon: (1) 459-7777 

Telefax: (1) 459-7766 

E-Mail: eh@eh.gov.hu 

E-panaszfogadás: http://195.111.9.10/panasz/index.aspx 
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F15 sz. függelék 

Adatlap a szociálisan rászoruló személyként védendı fogyasztók 
nyilvántartásba történı felvétel iránt 

23/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez 

Kérelem fogyatékkal élı személyként a védendı fogyasztók nyilvántartásába 
történı felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt 

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 

A villamosenergia-kereskedı (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedı vagy az egyetemes szolgáltató) 
által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely 
a) egyértelmő meghatározására alkalmas, az elosztónál nyilvántartott azonosító: 

………………..................... 
b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsıház, emelet, ajtó): 
     
    ……………………………………………………………………………………………… 
A villamosenergia-kereskedı által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy 
 
a) családi és utóneve:……………………………………………………………………… 
 
b) születési neve:…………………………………………………………………………… 
 
c) anyja neve:……………………………………………………………………………….. 
 
d) születési helye és ideje:………………………………………………………………… 
 
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsıház, emelet, ajtó): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsıház, emelet, ajtó): 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Ha a villamosenergia-kereskedı által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a 

vele  
egy háztartásban élı személyre tekintettel kéri védendı fogyasztóként történı nyilvántartásba vételét  
(nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy 
 
a) családi és utóneve:……………………………………………………………………….. 
 
b) születési neve:……………………………………………………………………………. 
 
c) anyja neve:………………………………………………………………………………… 
 
d) születési helye és ideje:………………………………………………………………… 
e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsıház, emelet, ajtó): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsıház, emelet, ajtó): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Az alábbi igazolás alapján kérem az elosztó 
a) nyilvántartásába fogyatékkal élı (védendı) fogyasztóként történı felvételem, 
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b) nyilvántartásában fogyatékkal élı (védendı) fogyasztóként történı nyilvántartásom  
meghosszabbítását. 
 
Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában 

a) van, 
b) nincs 
olyan személy, aki nem minısül fogyatékkal élınek. 
 

Kelt:…………………………. 
............................................. 
       fogyasztó aláírása 

B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI 

 

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:…………………………………………………. 
 
Székhelye:…………………………………………………………………………………. 
 
A(z) ........... számú határozat alapján igazolom, hogy 
 
a) (név):  ……………………………………………………………………………………. 
            
 (születési név):…………………………………………………………………………….. 
 
 (anyja neve):……………………………………………………………………………….. 
 
 (születési helye és ideje):………………………………………………………………… 
 
 (lakóhelye):………………………………………………………………………………… 
 
 (tartózkodási helye):……………………………………………………………………… 
fogyasztó 
b) a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó 

(név):……………………………………………………………………………………….. 
 
 (születési név):……………………………………………………………………………. 
 
 (anyja neve):………………………………………………………………………………. 
 
 (születési helye és ideje):………………………………………………………………… 
 
 (lakóhelye):………………………………………………………………………………… 
 
 (tartózkodási helye):………………………………………………………………………. 
 
személy 
(I) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény szerinti 
fogyatékossági   támogatásban ………………..sz. határozat 
alapján,…………………..tól………………….ig részesül, 
(II) a vakok személyi járadékában ………………..sz. határozat 
alapján,…………………..tól………………….ig  részesül, 
 (III) olyan személy, aki, vagy aki után szülıje vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény 
szerint magasabb összegő családi pótlékban …………………sz. határozat alapján,……………….tól 
………………ig    részesül. 

  
Ugyanazon fogyasztónak egyidejőleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás! 
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Kelt:……………………………… 

P.H. 
 

......................................................................           
eljáró igazgatási szerv 

 

 

(i),(ii).(iii) A megfelelı rész aláhúzandó!  

 

 

C) A KEZELİORVOS - ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS - TÖLTI KI 

 

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):………………………………………………… 
 
Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):……………………………………………………... 
 
Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató mőködési engedélyének száma):………………….. 
 
Igazolom, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján az igénylı, illetve a vele együtt lakó fogyatékkal élı személyek adatai és fogyatékosságuk 
jellege a következı:  

Név(születési név) Születési hely és idı Lakóhely  
(tartózkodási hely) 

Korlátozottság jellege 
(Rendelet 33. § (2) 
bekezdés a.) b.) vagy 
c.) pontja* 

    

    

    

    

    

    

* Az orvos tölti ki! 



Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Egyetemes Szolgáltatói – F15 sz. függelék 
 

- 45 - 

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylıt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezıvel közös 
háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 33. § (2) bekezdése szerinti eseteknek 
megfelelıen különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos energia felhasználása során. A 
fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelı betőjelet vagy betőjeleket kell megadni. 
A Rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom 
szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet 
indokolt: 

a) havi (idıközi) mérıleolvasás a felhasználási helyen, 
b) rendkívüli, ingyenes mérı felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer, 
c) készpénzben történı számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, 
d) az általánostól eltérı, de a mőszaki-biztonsági elıírásoknak megfelelı mérıhely-kialakítás, 
e) a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség  
   (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.), 
f) egyéb szolgáltatás, éspedig: 

A 33. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élı személy vonatkozásában a 
villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendı 
személy vagy szervezet neve, telefonszáma: 
........................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Alulírott ............................................. mint a fent megjelölt személy(ek) orvosi ellátását végzı orvos, a 
Rendelet 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági 
állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 

   Kelt: 
                                                                          P. H. 

 
 
 
 
                                                                  ..................................... 
                                                                         orvos aláírása 

a.) b.) A megfelelı rész aláhúzandó 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az őrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betőkkel kell kitölteni. 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a védendı fogyasztók 
nyilvántartásába történı felvétel 

a) fogyatékkal élı fogyasztóként és/vagy 
b) szociálisan rászoruló fogyasztóként kérelmezhetı. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élı fogyasztó: 
• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági  

támogatásban részesülı személy, 
• a vakok személyi járadékában részesülı személy, továbbá 
• az a személy, aki, vagy aki után szülıje vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint 

magasabb összegő családi pótlékban részesül. 
A fogyasztóval egy háztartásban lakó, fogyatékkal élı személyként az vehetı figyelembe, aki a fenti juttatások 
valamelyikében részesül. 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a 
természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élı személy: 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a 
szerinti idıskorúak járadékában részesül, 

• a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 
• a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, 
• a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 
• a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. 

§-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
• a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 

éven keresztül, vagy 
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• a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı, aki saját háztartásában neveli a gondozásába 
helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. 

Az az igénylı, aki egyidejőleg mind fogyatékkal élı fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minısül, 
mindkét jogcímen történı nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élıket 
megilletı különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben 
az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élı fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló 
fogyasztónak minısül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történı nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 23/a. 
számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani. 
Tekintettel arra, hogy a védendı fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, 
ugyanazon igénylınek, fogyasztónak egyidejőleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. 
Az A) részben szereplı adatokat az igénylı vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja. 
A B) részben szereplı adatokat a fogyatékkal élı személyt megilletı fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító 
szerv tölti ki. 
A C) részt a fogyatékkal élı személyt kezelı orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki a következık szerint: 

• a Rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontját kell megjelölni, ha olyan jellegő a fogyatékosság, amely a 
fogyatékkal élı fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérı leolvasására, mérıállás közlésére, a 
számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes kiegyenlítésére, 

• a Rendelet 33. § (2) bekezdés b) pontját kell megjelölni, ha a fogyatékosság jellege alapján a fogyatékkal 
élı személy egészsége vagy élete veszélybe kerül a villamosenergia-ellátásnak a fogyasztó 
szerzıdésszegése miatti kikapcsolása esetén, 

• a Rendelet 33. § (2) bekezdése c) pontját kell megjelölni, ha a fogyatékosság, illetve a gyógykezelési mód 
jellege olyan, amely, illetve amelynek megszakadása a fogyatékkal élı személy életét veszélyezteti a 
villamosenergia-szolgáltatás tervezett szüneteltetése vagy üzemzavar jellegő szünetelése esetén. 

Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában 
meghatározottakkal összhangban biztosítja. 
Az értesítendı személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezıbe annak az értesítendınek a nevét, telefonszámát 
kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az 
érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételérıl. 

  Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja. 
A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élı személy fogyatékossága tekintetében 
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen 
szakvélemény. 
Az igazolást az igénylınek kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a 
nyilvántartásba történı felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követıen az igénylınek új igazolást kell 
kérnie. 

A nyilvántartásba történı felvételt követı évtıl a védendı fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy 
védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élı fogyasztók 
nyilvántartásában szereplı személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élı személy 
állapotában - orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan - nem várható jelentıs javulás. 

 

 

 


