
 

  1/5 1178-NY1060 v1.0  

 

FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY 

 

Alulírott felhasználó kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban meghatározott fogyasztási helyre vonatkozó villamosenergia-vásárlási 

szerződésemet a Magyar Telekom Nyrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatában meghatározottak szerint felhasználó 

változás miatt felmondom. 

A változás jogcíme: 

 Adásvétel/Bérbeadás 
Ha a felhasználási helyen az ingatlan adásvétele/bérbeadása miatt a mérő átírásra kerül, azaz a felhasználó személye megváltozik, a Felek a változást 
legkésőbb a változástól számított 15 napon belül kötelesek Kereskedőnek bejelenti. Amennyiben a Felek ennek (15 napon belül történő bejelentésnek) 
nem tesznek eleget, Kereskedő – az elosztótól kapott tájékoztatással egyezően - jogosult a szerződés megszűnésének időpontját meghatározni, és ezen 
megszűnési napra elosztói becsült óraállással becsült végszámla elkészítésére. 

 

 Elhalálozás 
A felhasználó elhalálozása esetén, az elhalálozás tényét, legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a villamosenergia kereskedő számára 
bejelenteni. Elhalálozás esetén az Elosztó/Kereskedő jogosult az elhalálozás napjára becsült óraállással becsült végszámla elkészítésére. 
(halotti anyakönyvi kivonat másolata és az új felhasználó adatai szükségesek) 

 
 

I. VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA (AZ ÁTADÓ FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI) 

MT azonosító  Villamosenergia-vásárlási 

szerződésszám 

 

Felhasználási hely címe  

Felhasználási hely egyedi azonosítója  
(mérési pont azonosító (POD))  

Név*/Cégnév  

Születési név*  Anyja neve*  

Születési hely*  Születési idő*  

Cégjegyzék szám  Képviselő neve  

Adószám  Felhasználó/Képviselő 

telefonszáma 

 

Felhasználó/Képviselő e-mail címe  

Új lakóhelyének, tartózkodási helyének vagy értesítési címe (végszámla esetében) 

Irányítószám   Város /Település  

Út/Utca/Tér  Sz/Hrsz  

Emelet  Ajtó  

Telefonszám  

* Természetes személy esetén 

Alulírott átadó Felhasználó nyilatkozom, hogy felmondom az I. pontban megnevezett fogyasztási helyre vonatkozó villamosenergia-vásárlási szerződést. Kijelentem, hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok az I. pontban meghatározott időpontig és mérőóra állásig teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékének, valamint a szolgáltatással 

vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjaknak, költségeknek határidőn belüli kiegyenlítésére. 

Tudomásul veszem, hogy a szerződés megszűnésével egyidejűleg az I. pontban megnevezett fogyasztási helyre vonatkozó, Villamosenergia - vásárlási szerződéshez kapcsolódó, korábban 

aláírt Megbízási szerződés is hatályát veszti. 

 

Dátum: …………………………………………………………….,    év                   hó                 nap 

 

 

 

Átadó Felhasználó aláírása** 
**Amennyiben az „Átadó Felhasználó” elhunyt, a Halotti Anyakönyvi Kivonat számát szükséges feltüntetni. 
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II.  MÉRŐ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

Leolvasás ideje: Év   Hónap   Nap   

Fogyasztásmérők gyári száma Leolvasott mérőállás 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

 

 
Ha a felhasználási helyen az ingatlan adásvétele miatt a felhasználó személye megváltozik, a Felek a változást legkésőbb a változástól számított 15 
napon belül kötelesek Kereskedőnek bejelenti. Amennyiben a Felek ennek nem tesznek eleget, Kereskedő – az elosztótól kapott tájékoztatással 
egyezően - jogosult a szerződés megszűnésének időpontját meghatározni, és ezen megszűnési napra elosztói becsült óraállással becsült 
végszámla elkészítésére. 
A szerződés megszűnéséig az Átadó Felhasználó felel a fogyasztás díjának megfizetéséért és szerződésszegő magatartás esetén annak 
következményeiért. Az Átadó felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés a bejelentést követő 20 napon belül a felhasználási 
helyen vételező új felhasználó (Átvevő Felhasználó) magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a 
bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.  
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti óraállások a valóságnak megfelelnek. 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Átadó Felhasználó aláírása*  Átvevő Felhasználó aláírása 
*Amennyiben az „Átadó Felhasználó” elhunyt, a Halotti Anyakönyvi Kivonat számát szükséges feltüntetni. 
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III. ÚJ FELHASZNÁLÓ (ÁTVEVŐ FELHASZNÁLÓ) ADATAI 

Név / Társaság cégneve*:  

Képviselő neve*:  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Adószám*:  

Cégjegyzékszám*:  

Állandó lakcím / Székhely*:  

Telefonszám:  
*Nem természetes személy esetén kérjük kitölteni. A Magyar Telekom az átvevő üzleti felhasználó adatait az elosztónak kötelezően bejelenteni a felhasználó változás 
keretében.    

 

 Átvevő lakossági felhasználó szerződik Magyar Telekom Nyrt.-vel 
Minden oldal kitöltése szükséges.   
 

 Átvevő lakossági felhasználó nem szerződik Magyar Telekom Nyrt.-vel 
Ebben az esetben a Villamosenergia-kereskedelmi szerződést (4-5. oldal) nem kell kitölteni és visszaküldeni. 
 

 
Amennyiben a II. pontban jelzett felhasználási helyen az átvevő nem lakossági ügyfél, tájékoztatjuk, hogy ezen ügyfélkör részére a Magyar Telekom 
2016. 01.01-től nem nyújt villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást, ezért nem tud az Ön cége számára  villamosenergia-ellátást biztosítani.   
Kérjük, hogy nem lakossági felhasználóként szíveskedjen mielőbb gondoskodni villamosenergia-ellátási szerződés megkötéséről választott új energia 
szolgáltatóval. Ellenkező esetben az érvényes jogszabályoknak megfelelően az elosztó hálózati engedélyes az ellátási szolgáltatást megtagadhatja, 
felfüggesztheti, a mérőórát leszerelheti.  

 

 

 

 

Dátum: …………………………………………………………….,    év                   hó                 nap 
 

 
 

 

 

Átvevő Felhasználó aláírása 
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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES 
SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE – HATÁROZATLAN TARTAMÚ 

(Új Felhasználó tölti ki) 

Csak abban az esetben kerüljön a szerződés kitöltésre és aláírásra, ha az átvevő lakossági felhasználó szerződik a Magyar Telekom Nyrt.-vel! 

ÜGYNÖKKÓD  RÖGZÍTÉS IDŐPONTJA  

I. SZERZŐDŐ FELEK 

FELHASZNÁLÓ ADATAI 

MT azonosító  

Név  

Születési név  Anyja neve  

Születési hely  Születési idő  

Felhasználó telefonszáma  

Felhasználó e-mail címe*  

Lakcím  

Levelezési cím  

KERESKEDŐ ADATAI 

Kereskedő neve  Magyar Telekom Nyrt. Kereskedő székhelye 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

Cégjegyzékszám 01-10-041928 Adószám 10773381-2-44 

Számlavezető pénzintézet neve UniCredit Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám 10918001-00000002-10040043 

KEDVEZMÉNYEZŐ ADATAI * 

MT azonosító   Kedvezményező neve  

II. ELLÁTÁS IDŐTARTAMA 

Ellátás kezdetének dátuma VII. b) pont szerint. 

III. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS MÓDJA 

Fizetés módja Átutalás     Csekk       

IV. SZERZŐDÖTT DÍJAK 

Egységár kategória  ÁRAM X 
Kedvezmény kategóriája vagy 
mértéke ** 

 

V. FOGYASZTÁSI HELY ADATAI 

Mindennapszaki mérési pont azonosító 
(POD) 

 
Vezérelt mérési pont azonosító 
(POD) 

 

Mindennapszaki fogyasztásmérő gyári 
száma 

 
Vezérelt fogyasztásmérő gyári 
száma 

 

Mindennapszaki mértékadó éves 
fogyasztás (kWh) 

 
Vezérelt mértékadó éves fogyasztás 
(kWh) 

 

Irányítószám  Város/Település  

Út/Utca/Tér  Sz./Hrsz.  

Emelet   Ajtó   

VI. KORÁBBI KERESKEDŐ /EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ 

Engedélyes neve # 

*Jelen e-mail cím a tartozásról/kikapcsolásról szóló értesítés vonatkozásában is alkalmazható az Üzletszabályzatnak megfelelően ** Kedvezményszabályzat szerint 
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VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

a) Jelen villamosenergia-vásárlási szerződés határozatlan időtartamú és a szerződéses jogviszony jelen villamosenergia-vásárlási szerződés Kereskedő és Felhasználó által 

történő aláírásával jön létre. A szerződés megszüntetéséről, valamint felmondásáról a Kereskedő Általános szerződési feltételei, valamint Üzletszabályzata rendelkeznek. 

b) A szolgáltatás megkezdésének időpontja a Felhasználó által aláírt villamosenergia-vásárlási szerződés Kereskedőhöz történő beérkezésének, valamint a Kereskedő 

Üzletszabályzatában és az Általános szerződéses feltételeiben meghatározott feltételek teljesülésének függvénye. Ha nem áll fenn olyan akadály, amely miatt a Felhasználó 

meglévő villamosenergia-vásárlási szerződése nem szüntethető meg (pl. tartozás korábbi kereskedő felé), és a Kereskedő elvégzi a Felhasználó által aláírt dokumentumok 

vizsgálatát, amelynek eredményeképpen a szerződés érvényesnek minősül, akkor a Kereskedő a szolgáltatást a meglévő(korábbi) villamosenergia-kereskedelemi szerződése 

megszűnésének időpontjától kezdi meg. Jelen villamosenergia-vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, és az 

Általános szerződési feltételek. 

c) A kedvezményre való jogosultság alapjául szolgáló jogviszonyokban, kötelezettségek teljesítésében történő változás esetén a Kereskedő jogosult a kedvezményt 

(kedvezménykategóriát) módosítani vagy megszüntetni. A kedvezmény módosulására, megszűnésére leghamarabb a változásról való Kereskedő általi tudomást szerzést 

követően kiállítandó első számlában kerülhet sor. Amennyiben a kedvezményre való jogosultság oly mértékben változik, hogy a Felhasználó magasabb kedvezményre válik 

jogosulttá, azt a Kereskedő legkésőbb a Felhasználó erre irányuló írásbeli kérésének kézhezvételét követően kiállítandó első számlában köteles érvényesíteni. 

d) A Kereskedő a jelen villamosenergia-vásárlási szerződés IV. pontjában meghatározott listaárat, listaár kategóriát, a kedvezmény mértékét és kategóriáját az Üzletszabályzatban 

meghatározottak szerint egyoldalúan jogosult módosítani, amelyről az Üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatja a Felhasználót. 

e) A megbízotti eljárásnak megfelelően a Hálózati engedélyes részére fizetendő rendszerhasználati díjat a Felhasználó a Kereskedő részére fizeti meg, aki elszámol a Hálózati 

engedélyessel. A Felhasználó a Megbízási szerződést a jelen villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megkötni. 

f) A Felhasználó e szerződés aláírásával a Kereskedő Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező Általános szerződési feltételekben 

foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, valamint tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, az Üzletszabályzatban és az 

Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. 

g) A Felhasználó a Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározott módon, személyesen, telefonon, írásban (e -mail, fax, levél) beadvánnyal fordulhat a Kereskedőhöz panasza 

kivizsgálása érdekében. A Felhasználó - fogyasztói jogai érvényesítése érdekében a Felhasználó a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeihez, 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti - a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek 

megfelelően - a Kereskedővel fennálló vitás kérdések rendezése érdekében (fogyasztói jogvita). A békéltető testület határozata ellen a Felhasználó a fogyasztói jogvita 

eredménytelensége esetén, jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat. 

h) A Felhasználó a jelen villamosenergia-vásárlási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedőnek a tartozásról és kikapcsolásról szóló első értesítése a fentebb 

megadott e-mail cím útján történjen. Az e-mail cím fenntartásáról Felhasználónak kell gondoskodnia.. 

VIII. NYILATKOZATOK, MEGHATALMAZÁSOK 

Kedvezményező nyilatkozata Kedvezményező hozzájárul, hogy a Felhasználó a jelen villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározott kedvezményt a Kedvezményező és 

a Magyar Telekom Nyrt. között fennálló, elektronikus hírközlési szolgáltatásról szóló szerződése(i) alapján vegye igénybe. 

Kedvezményező kijelenti, hogy a fenti hozzájárulás visszavonásáig a Magyar Telekom Nyrt. jogosult a Felhasználót megillető mindenkori 

kedvezmény megállapításához szükséges kedvezményezői adatokat, illetve a Kedvezményező kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó 

információkat felhasználni, illetve Kereskedővel megosztani abból a célból, hogy a Felhasználó részére biztosított mindenkori kedvezmény 

mértéke és/vagy kategóriája megállapítható és felülvizsgálható legyen.  

Kedvezményező tudomással bír arról, hogy ezen hozzájárulását - a Magyar Telekom Nyrt-hez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal - bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a nyilatkozat Magyar Telekom Nyrt. általi kézhezvételét követő második hónap első napjától hatályos.  

Felhasználó nyilatkozata  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kereskedő a jelen villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározott kedvezményt a Felhasználó és a 

Magyar Telekom Nyrt. között fennálló, elektronikus hírközlési szolgáltatásról szóló szerződés(ek), vagy a Kedvezményező fenti hozzájárulása 

alapján biztosítja a Felhasználó részére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem lakossági felhasználó, nincs lehetőség arra, hogy 

harmadik személy, mint kedvezményező az őt, a Magyar Telekom Nyrt.-vel fennálló, elektronikus hírközlési szolgáltatásról szóló szerződés(ek) 

alapján megillető kedvezményt a Felhasználó részére átengedje. 

Felhasználó kijelenti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. jogosult a Felhasználót megillető mindenkori kedvezmény megállapításához szükséges 

felhasználói adatokat, illetve a Felhasználó kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó információkat felhasználni, illetve Kereskedővel megosztani 

abból a célból, hogy a Felhasználó részére biztosított mindenkori kedvezmény mértéke és/vagy kategóriája megállapítható  és felülvizsgálható  

legyen..  

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés VII. d.) pontja szerinti jogkövetkezmények akkor is érvényesek rá, amennyiben a 

jelen villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározott kedvezményt nem saját jogán, hanem valamely Kedvezményező hozzájáruló 

nyilatkozata alapján veszi igénybe, és a Felhasználó részére biztosított kedvezménnyel kapcsolatos kereskedői módosítást a Kedvezményező 

magatartása alapozta meg. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Kedvezményező a kedvezményre való jogosultság átengedéséről szóló hozzájárulását visszavonja, 

úgy a jelen szerződésben meghatározott kedvezményt a Kereskedő jogosult a Kedvezményezőtől kapott visszavonási nyilatkozat kézhezvételét 

követő második hónap első napjától megszüntetni. 

Nyilatkozat elhalálozás 

esetén, jogerős 

hagyatékátadó végzés 

hiányában 

Jelen szerződés aláírásával az átvevő Felhasználó – jogerős hagyatékátadó végzés hiányában – kötelezettséget vállal arra, hogy az elhunyt ügyfél 

által ki nem egyenlített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerülő 

egyéb díjakat megfizeti. 

Továbbá aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben a hagyatéki eljárás során megállapított jogos örökös saját nevére kívánja íratni jelen szerződést, 

úgy azt az örökös a hagyatékátadó végzés bemutatásával megtegye. 

Felhasználói adatvédelmi 

nyilatkozat 

Jelen szerződés aláírásával Felhasználó kijelenti, hogy a Kereskedő adatkezelésére/feldolgozására vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását elolvasás 

és értelmezést követően tudomásul vette, egyúttal aláírásával beleegyezik az adatkezelésbe és hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő az adatait az 

Üzletszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, feldolgozza, továbbítsa. 

  

Kelt: 

     

 

 

 

 

Kereskedő 

Magyar Telekom Nyrt. 

Felhasználó 

(Ügyfél neve) 

Kedvezményező* 

(Kedvezményező neve) 

*Amennyiben Felhasználó és Kedvezményező személye megegyezik, elegendő a Felhasználónak aláírnia. 


