ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZÕDÉS
Villamos energia lakossági árszabással történõ szolgáltatására

Fogyasztói szám:
Leolvasási idõszak: .................................................................................................................
Számlázási idõszak: ................................................................................................................
Árszabás:

„A”

„B”

„C”

Szerzõdés száma: ....................................................................................................................
Beérkezés dátuma: ..................................................................................................................
Egyeztetett bekapcsolás idõpontja: .......................................................................................
Egyéb feltételek: ......................................................................................................................
Fogyasztó adatai
Fogyasztó neve: ………………...............…................................................................………....
Leánykori neve: ........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési helye és ideje: ..........................................................................................................
Címe:
……………..............……………………………………………..….….(település)
………………………………….........…(út/utca/tér)........…(házszám)…....…(emelet)….......(ajtó)
Értesítési címe:
……....................…………………………………………...(település)
………………………………….........…(út/utca/tér)........…(házszám)…....…(emelet)….......(ajtó)
Telefonszáma: 0 6 Fizetõ neve: ..............................................................................................................................
Fizetõ címe:
……................…………………………………………………..(település)
………………………………...…......…(út/utca/tér)........…(házszám)…....…(emelet)….......(ajtó)
Fizetés módja: ..........................................................................................................................
Számlavezetõ pénzintézetének neve: ....................................................................................
Pénzintézeti számlájának száma: ...........................................................................................
Szerzõdéskötés oka (új igény, módosítás, stb.): ..................................................................
Szerzõdéskötés jogcíme (tulajdonos, bérlõ, haszonélvezõ, egyéb): .................................
Fogyasztási hely adatai
Fogyasztási hely címe:
……………..............……………………………....(település)
………………………………….........…(út/utca/tér)........…(házszám)….....…(emelet)…......(ajtó)
Fogyasztási hely rendeltetése (lakás, nyaraló, garázs, közösségi, egyéb): ......................
....................................................................................................................................................
Fogyasztási hellyel össze nem függõ terület, ahová a fogyasztó átviszi a villamos energiát:
..........................................................................................................................................………
Közösen vételezõ fogyasztó (tulajdonostárs, haszonélvezõ, társbérlõ, bérlõtárs, egyéb):
……...................................................................................................................................………
Neve: .........................................................................................................................................
Címe:
……………............................…………………………………..….(település)
………………………………….........…(út/utca/tér)........…(házszám)….....…(emelet)…......(ajtó)
A keretezett részeket a szolgáltató tölti ki.

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZÕDÉS
Villamos energia lakossági árszabással történõ szolgáltatására

Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Pénzintézeti számlaszáma: 10300002-20380469-00003285
Adószáma: 10768033-2-44
Szerzõdéskötõ szervezeti egység megnevezése: ……..........................……......................…

Vezeték jogi nyilatkozat
Alulírott………………....................................................................……..…................….(név),
mint a …...........….............………................ címen található …….................…. helyrajzi számú
ingatlan telekkönyvi tulajdonosa, hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megismert terv alapján
a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. ingatlanomon oszlopot helyezzen el/szabadvezetéket
átvezessen/földkábelt fektessen/csatlakozási helyet kiépítsen.*
Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulás vissza nem vonható és a szolgáltató jogosult az
ingatlanomon elhelyezett berendezéseinek szükséges fenntartási, karbantartási munkáit elõzetes
értesítés után, üzemzavar elhárítási munkáit pedig elõzetes értesítés nélkül esetenként elvégezni.
Nyilatkozat-tétel dátuma: …………..........….. év …………..........…… hónap ……........…… nap
……………………............................................

….......................................................………..

Ingatlantulajdonos aláírása

Szem. ig. száma

………………………………..... ................................................. ..............................................
1. tanú aláírása

Lakcíme

Szem. ig. száma

………………………………..... ................................................. ..............................................
2. tanú aláírása

Lakcíme

Szem. ig. száma

Nyilatkozat **
Hozzájárulunk a feltüntetett villamos teljesítmény igény fogyasztói vezetékhálózatunkon
keresztül történõ kielégítéséhez.
Nyilatkozat-tétel dátuma: …………...........…. év ………….........…… hónap …..….......…… nap
.................................................
Aláírás

Kivitelezõi nyilatkozat
A szerelési munkát a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. által ………...............................…….-án
…................…............……… számon véleményezett terv alapján készítettem el. Felelõsségem
tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt fogyasztási hely villamos szerelési
munkáit és annak érintésvédelmét kifogástalanul, az érvényben lévõ létesítési, biztonsági
szabványoknak és az elõírt technológiának megfelelen készítettem el.
A keretezett részeket a szolgáltató tölti ki.
* A megfelelõ rész aláhúzandó.
** Fogyasztó által beszerzendõ nyilatkozat.

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZÕDÉS
Villamos energia lakossági árszabással történõ szolgáltatására

Alkalmazott érintésvédelem: ……...........................................................................…………...
A villamos berendezés szerelését befejeztem, annak feszültség alá helyezése elvégezhetõ.
Minõsített vállalkozóként regisztrációs számom: …….............................................……....
Nyilatkozat-tétel dátuma: …………................ év …….……............… hónap ……...…........... nap
………………………………..... ................................................. ..............................................
Kivitelezõ aláírása

Lakcíme/telephelye

Szem. ig. száma

Felülvizsgálat
A fogyasztási hely hálózatra kapcsolható.
Felülvizsgálat dátuma: …………................. év ……...….…..........… hónap …...............… nap
……………………………….....
Felülvizsgáló aláírása

A szolgáltatás tárgyát képezõ villamos energia mûszaki jellemzõi
A szolgáltatás névleges feszültsége: 1 fázis esetén 230 V, 3 fázis esetén 3*400/230 V
Frekvencia: 50 Hz
A megadott értékekre a mindenkor érvényes – jelenleg az MSZ 1. számú – szabvány és az
Üzletszabályzatban foglaltak szerinti tûrési sávok vonatkoznak.

Szerzõdött teljesítmény értékek
Rendelkezésre álló teljesítmény
Minden napszakban:
Vezérelt idõszakban:

Fázisonként
kW
kW

A+
A+

Névleges csatlakozási teljesítmény

A+
A+

A
A

Fázisonként

Minden napszakban:

kW

A+

A+

A

Vezérelt idõszakban:

kW

A+

A+

A

A csatlakozási díj mértéke: …………..........................................…….......................................
Rendelet száma: 47/2002. (XII. 28.) GKM

Csatlakozás
Hálózati leágazó pont: ………..........................................................................…......................
Csatlakozás módja: ……...........................................................................................................
Csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): .................................................................................
Érintésvédelem módja: ............................................................................................................
Segédoszlop tulajdonosa:
A keretezett részeket a szolgáltató tölti ki.

Fogyasztó

Szolgáltató

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZÕDÉS
Villamos energia lakossági árszabással történõ szolgáltatására

A fogyasztó a szerzõdésben rögzített csatlakozási ponthoz tartozó csatlakozóvezetéket
Megfelelõ dokumentációval a szolgáltató tulajdonába adja, amelynek ellentételezéseként
a szolgáltató azt üzemelteti és karbantartja
Nem adja át a szolgáltatónak üzemeltetésre, az saját tulajdonában, kezelésében marad
A csatlakozás létesítési értéke (fogyasztásmérõ hely kialakítása nélkül): ...................… Ft

Fogyasztásmérõ berendezés és tartozékának adatai
Minden napszaki mérõ

db

fázisú

tarifás wattos fogyasztásmérõ

Vezérelt idõszakban

db

fázisú

tarifás wattos fogyasztásmérõ

Vezérlés: ……….........................….. db kapcsolóóra – hangfrekvenciás vevõ központi vezérlés
Mágneskapcsoló: ……............……. db…......................................….. fázisú mágneskapcsoló
Fogyasztásmérõ berendezés elhelyezése: .............................................................................
A fogyasztásmérõ felszerelésekor kiállított, illetve a mérõberendezés egyes részeinek a szolgáltató
által elvégzett cseréje esetén az új berendezések (elemek) adatait tartalmazó bizonylat
(kapcsolási lap) jelen szerzõdés mellékletét képezi.

Vezérelt idõszakban szolgáltatott villamos energia
A terhelési csúcson kívüli idõszakban szolgáltatott, külön mért villamos energiát a szolgáltató
legalább napi 8 órányi (megszakítható) idõtartamban biztosítja.
Jelen szerzõdés aláírásával a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a vezérelt idõszakban szolgáltatott,
külön mért villamos energiát csak szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetõ, vezérelt
áramkörre fixen (nem dugaszolhatóan) csatlakoztatott fogyasztói berendezések üzemeltetési
céljából vételez. Vezérelt áramkörre fixen csatlakoztatott, szakaszosan biztonságosan nem
üzemeltethetõ készülékek meghibásodásáért a szolgáltatót felelõsség nem terheli.

Árszabás
Az áramdíjat a mindenkor érvényben lévõ miniszteri rendelet alapján számítja fel a szolgáltató.

Egyéb feltételek
Egyéb feltételek: ……………………………………………………………………….......................…
…………………………………………………………………………………………………………....…

Vegyes és záró rendelkezések
A fogyasztó e szerzõdés aláírásával a szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezéseit és a mellékelt
Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezõ érvényûnek elfogadja.
Szerzõdés aláírásának dátuma: …………............ év ……….….........… hónap ………....…… nap
………………………………..... ................................................. ..............................................
Szolgáltató aláírása
Mellékletek:

Fizetõ aláírása

Általános szerzõdési feltételek

Fogyasztó aláírása
Fogyasztásmérõ(k) adatlapja

A keretezett részeket a szolgáltató tölti ki.
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