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Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés

E.ON Áramszolgáltató Kft.
www.eon.hu 
araminfo@eon.hu 
 
Telefonos ügyfélszolgálat
M: 06 20/30/70 459 96 00
T: 06 52 512 400

Levélcímünk
7602 Pécs, Pf. 197
 

A lefotózott vagy szkennelt
nyomtatványt küldje
el nekünk az
araminfo@eon.hu címre.

1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai:                          
         partnerszám:

   
szerződő (felhasználó/fogyasztó) neve előző (születési/leánykori) neve

   
anyja neve személyi azonosító okirat (szem. ig., útlevél*) száma

   
születési hely születési év               hónap                                          nap*

Értesítési címe:

      
ir.szám település út/utca/tér* hsz. hrsz. em./fsz.,ajtó*

   
telefonszám                          e-mail cím

1.2 Gazdálkodó szervezet (nem magánszemély esetén): Kérjük csatolja az aláírási címpéldány másolatát!

  
gazdálkodó szervezet neve székhelye

Értesítési címe:

      
ir.szám település út/utca/tér* hsz. hrsz. em./fsz.,ajtó*

    
adószáma statisztikai jelzőszáma  cégjegyzék vagy vállalkozói engedély száma

    
cégképviseletre (képviseletre) jogosult neve ügyintéző neve telefonszáma

teljes (nem rövidített vagy rövid) cégneve

közintézmény esetén a jogosultságot igazoló nyilvántartási szám (törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazat azonosító, OM-azonosító, OEP-szerződésszám)*

  
rendeltetési célja (pl. iskola, óvoda, önkormányzat stb.) TEÁOR kódja

1.3 Közös képviselet (közösségi célú fogyasztás esetén): Kérjük csatolja a Közgyűlési határozat másolatát! 

  
közös képviselő neve címe

    
szem. azonosító okirat            telefonszám / fax szám              e-mail cím
(szem. ig., útlevél*) száma

2.1 Fizető

Fizető neve

Értesítési címe:

      
ir.szám település út/utca/tér* hsz. hrsz. em./fsz.,ajtó*

   
telefonszám                          e-mail cím

                         
fizető előző (születési/leánykori) neve                                         szem.azon.okirat   partnerszám
                                                                                                               (szem. ig., útlevél*) száma

    
fizető születési helye születési ideje anyja neve

2.2 Számlakiegyenlítés (fizetés) módja:
Számlaküldés módja:  e-számla                     postai út
Fizetési mód:  átutalás                                          csoportos beszedés                csekk
                                   (bankszámlaszám megadása szükséges a visszautaláshoz)        (csak postai úton történő számlaküldésnél)

E-számla esetén, és/vagy egyedi átutalás vagy csoportos beszedés esetén

választott fizetési határidő:  (1-25-e között)

Az Ön bankszámla száma:                -                -               

Bank neve: 
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* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
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 Túlfizetésem számítsák be a következő számlákba
 Túlfizetésem visszautalását kérem a fizetési módomnak megfelelően

3.1 Elosztó hálózati engedélyes neve és címe:

3.2 Felhasználási (fogyasztási) hely (elszámolási/csatlakozási pont) adatai:

      
ir.szám település út/utca/tér* hsz. hrsz. em./fsz.,ajtó*

3.3 Csatlakozási ponton igénybe vett (szerződött) teljesítményértékek:
               Fázisonkénti névleges  Összesen
                                    (A)          (A)
Általános („A1”)
vagy két zónaidős („A2”)                    
               Fázisonkénti névleges  Összesen
                                    (A)          (A)
Időszakos („B”)
(vezérelt)                           
               Fázisonkénti névleges  Összesen
                                    (A)          (A)

H-tarifás mérés (“H”)                          

3.4 Csatlakozási ponton (felhasználási/fogyasztási helyen) igényelt szolgáltatás (árszabás):
 Általános („A1”)         Két zónaidős („A2”)         Közintézmény („A3”)         Időszakos („B”) (vezérelt)

 H-tarifa       e-töltő        lakossági felhasználó/fogyasztó       nem lakossági felhasználó/fogyasztó

3.5 Várható havi fogyasztás:

Általános („A1”)    kWh Két zónaidős („A2”)   kWh

Közintézmény („A3”)   kWh Időszakos („B”) (vezérelt)   kWh

H-tarifa    kWh e-töltő   kWh

3.6 A villamosenergia-szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja:  év   hónap   nap

3.7 A szerződés időtartama:  határozatlan  
  határozott  év   hónap   nap

3.8 Villamosenergia-felhasználás célja:
 Lakossági célú felhasználás

  háztartási célú felhasználás:
- [ ] természetes szermély saját háztartása (egy felhasználási helyet képező lakóépület, lakás, üdülő, 

hétvégi ház, lakossági célra használt garázs) fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, ÉS a 
vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet

- [ ] jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, jogi személyiséggel rendelkező vallási 
közösség belső egyházi jogi személye vagy jogi  személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 
a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, 
parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs fogyasztása céljára 
vásárol villamos energiát,  ÉS a vásárolt villamos energiával  nem folytat jövedelemszerzés céljából 
gazdasági tevékenységet. 

  A négyzet megjelölésével és a jelen dokumentum aláírásával az igénybejelentő/felhasználó 
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, illetőleg a képviseletében eljáró, a jelen 
dokumentumot aláíró személy(ek) polgári és büntetőjogi felelőssége/felelősségük tudatában 
kijelenti(k), hogy a felhasználó jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak 
belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a 
továbbiakban együtt: jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség) a tulajdonában 
álló, a jelen dokumentumban megjelölt egy felhasználási helyet képező, egy vagy több 
lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá 
kapcsolódó garázs villamosenergiaellátásának biztosítása érdekében megkötött szerződés 

* Kérjük, a megfelelő részt húzza alá!
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tekintetében háztartásnak minősül, mert a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség 
tulajdonában álló, a jelen dokumentumban megadott fentiek szerinti felhasználási hely a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott természetes személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház, 
illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy 
szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban 
vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy [egyházi személy] vagy vallási 
egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja, a vallási egyesület szolgálatában 
álló, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy) 
életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel 
rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

- [ ] helyi önkormányzat az önkormányzati bérlakásban élők, illetve állami bérlakás, szállóférőhely 
üzemeltetője az állami bérlakásban vagy szállóférőhelyen élők fogyasztása céljára vásárol villamos 
energiát (Ha a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján minősül lakossági 
fogyasztónak, kérjük, töltse ki a Nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján lakossági 
fogyasztónak minősülők részére (villamos energia) nyilatkozatot is.)

  épület közös felhasználása: a villamos energia vásárlása az épület közös fogyasztásának céljára 
történik ÉS 

- az épületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát

- összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási 
teljesítményű épület ÉS az épületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy 
alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma

Műszakilag megosztott, önálló lakások száma:  db

Önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma:  db

Nem lakossági célú felhasználás: a villamos energia vásárlása sem részben, sem egészben nem minősül 
lakossági célú felhasználásnak ÉS 

  mikrovállalkozó felhasználása: kisfeszültségen vételez, ÉS összes felhasználási helye együttesen nem 
haladja meg a 3x63 A csatlakozási teljesítményt, ÉS 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alkalmazásában 
mikrovállalkozásnak minősül, ÉS 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos 
energiát.

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A telefonszámom és az e-mail címem 
megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. és az illetékes elosztói engedélyes társaság 
a szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése céljából kezelje. Kötelezettséget vállalok a 
teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékének, valamint a szolgáltatással vagy annak megszüntetésével 
kapcsolatban felmerült egyéb díjaknak, költségeknek határidon belüli kiegyenlítésére. Alulírott új fogyasztó 
megbízom az E.ON Áramszolgáltató Kft.-t mint egyetemes szolgáltatót a hálózati csatlakozási, hálózathasználati 
és villamosenergia-vásárlási szerződéseim megbízottként történő, összevont kezelésére.

   
fizető aláírása  felhasználó aláírása

Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult igénybejelentés céljára használható.

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamos energia szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a www.
eon.hu/adatvedelem honlapon Adatkezelési Tájékoztatóinkban és ügyfélszolgálati irodáinkban találhatja 
meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a www.eon.hu/adatvedelem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési 
Tájékoztatóban és az ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el.
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