
 
 
 

 
IGÉNYLŐLAP 

 

a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik  
kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez 

 

Kérjük, hogy a helyes kitöltés érdekében olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 
 

Az igénylőlapon „*”-gal megjelölt adatok villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmával való összhangját az illetékes 
egyetemes szolgáltató ellenőrzi. 
 

Az igénybejelentés típusa: 
 

Új igény   Módosítás   Kedvezmény igénybevételének teljes megszüntetése 
 

Az alábbi adatokat kell feltüntetni az igénylőlapon: 
- új igény esetén valamennyi kért adatot [1., 2., 3., és 5. pontok], 
- módosítás esetén a módosuló adatokat, az igénylő személyes adatait, a jogosultságra vonatkozó adatokat 

(fogyasztásmérő cseréje esetén nem szükséges módosító igénylőlap kitöltése) [1., 2. és 5. pontok, valamint szükség 
esetén a 3. és 4. pont is] 

- a kedvezmény igénybevételének teljes megszüntetése esetén az igénylő személyes adatait és a kedvezményes vételezés 
megszüntetésével kapcsolatosan kért adatokat [1., 4. és 5. pontok]. 

 

1. Az igénylő személyes adatai 
 

Családi és utónév*:  
Születési név*:  
Anyja születési neve*:  
Születési hely, idő*:  ,  év  hó  nap 
Lakcím*:  
Telefonszám (amennyiben van):  
E-mail cím (amennyiben van):  
 

MAVIR ID (módosítás, megszüntetés esetén kitöltendő): - -  
 

 
2. A jogosultságra vonatkozó adatok 
 

A jogosultság alapja: 
(Kérjük, csak egy jogosultsági 
kategóriát jelöljön meg!) 
 

 

1. Munkavállaló 
(nem szakszervezeti alkalmazott) 

 
3. Munkavállaló özvegye 

(nem szakszervezeti alkalmazott 
özvegye) 

 
5. Szakszervezeti alkalmazott 
 
 
7. Szakszervezeti alkalmazott 

özvegye 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Nyugdíjas 
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott) 
 

4. Nyugdíjas özvegye 
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott 
özvegye) 

 

6. Nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott 
 
8. Nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott 

özvegye 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Amennyiben Ön munkavállalóként, illetve szakszervezeti alkalmazottként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja 
meg az alábbi adatokat! 
 

A jelenlegi munkáltató/szakszervezet 
megnevezése:  

A munkáltató/szakszervezet székhelye:  
 

Amennyiben Ön nyugdíjasként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 
 

Nyugdíjas törzsszáma:  
 

Az utolsó munkáltató megnevezése:  
Az utolsó munkáltató székhelye:  
 

Amennyiben Ön özvegyként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 
 

Az elhunyt házastárs családi 
és utóneve: 

 

Az elhunyt születési neve:  

Vonalkód helye 



Az elhunyt anyjának 
születési neve: 

 

 

Az elhunyt születési helye, 
ideje: 

 ,  év  hó  nap 

Az elhalálozás időpontja:  év  hó  nap 
Halotti anyakönyvi kivonat száma:  
 

Az elhunyt utolsó munkáltatójának megnevezése:  
Az elhunyt utolsó munkáltatójának székhelye:  
 

Az elhunyttal kötött házasságra vonatkozó házassági 
anyakönyvi kivonat száma: 

 

 

Az Ön (igénylő) öregségi nyugdíjra való 
jogosultságának (várható) kezdete: 

 év  hó  nap 
 

 3. A kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó adatok 
 

Hány felhasználási helyen kíván kedvezményesen villamos energiát vételezni?  
 

Egy  
 

  
Kettő 

 
 

 

A kedvezményesen vételezhető villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen legfeljebb 15.000 
kWh, amelyből a második fogyasztási helyen évente legfeljebb 2.500 kWh vehető igénybe. Az első kedvezményes 
felhasználási helyen a 15.000 kWh és a második kedvezményes felhasználási helyre vonatkozóan megadott mennyiség 
különbözetét lehet kedvezményesen vételezni. A kedvezményes villamosenergia-fogyasztás az egyetemes szolgáltató, illetve 
az elosztó által leolvasott aktuális mérőállástól, ennek hiányában a kedvezmény igénybevételének kezdetére becsült 
mérőállástól számítva kerül elszámolásra (a becslés az igénylő havi átlagos villamosenergia-fogyasztása alapján történik).  
 

I. Első kedvezményes felhasználási hely 
 

Címe*:  
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:  

A használat jogcíme: 
(az igénylő és/vagy a házastárs/ 
kizárólagos, illetve közös 
fennálló joga) 

 
tulajdon 
 
haszonélvezet 

 

 
 

 

 
bérlet 
 
albérlet 

 

 
 

 

 
társbérlet 

 

 

 

Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:    
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, 
kötelezően kitöltendő)*:    
 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:  
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti 
vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:  

Szerződésszám*:  
 

II. Második kedvezményes felhasználási hely 
 

Címe*:  
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:  
A használat jogcíme: 
(az igénylő és/vagy a házastárs/ 
kizárólagos, illetve közös 
fennálló joga) 

 
tulajdon 
 
haszonélvezet 

 

 
 

 

 
bérlet 
 
albérlet 

 

 
 

 
társbérlet 

 

 

 
 

Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:    
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, 
kötelezően kitöltendő)*:    
 

A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség: 

 
kWh/naptári év 

 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:  
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti 
vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:  

Szerződésszám*:  
 



4. A kedvezményes vételezés módosításához/megszüntetéséhez kapcsolódó adatok 
 

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat amennyiben Ön 
• kedvezményes felhasználási helyet érintő adatváltozást vagy módosítást jelent be és 

- meg kívánja változtatni a kedvezményes felhasználási helyeket – erre naptári évente egyszer van lehetősége (a 
kedvezményes vételezés egy adott kedvezményes felhasználási helyen történő befejezése is ebbe a kategóriába 
tartozik), 

- a kedvezményes felhasználási helyeket az adott naptári évben már megváltoztatta és a kedvezményes felhasználási 
hely(ek)en a kedvezmény feltételét jelentő jogviszony (a használat jogcíme) megszűnése miatt befejezi az adott 
felhasználási hely(ek)en történő kedvezményes vételezést (ebben az esetben új első vagy második kedvezményes 
felhasználási helyet nem jelölhet meg és a kedvezményesen vételezni kívánt villamos energia mennyiségét nem 
módosíthatja), 

• teljesen meg kívánja szüntetni a kedvezmény igénybevételét. 
 

I. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése az első kedvezményes felhasználási helyen 
 

A kedvezményes vételezés befejezésének vagy megszüntetésének oka: 
 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges) 

  
A kedvezményes vételezés befejezése a 
kedvezmény feltételét jelentő használati 
jogcím megszűnése miatt 

 
A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

 

A kedvezményes felhasználási hely címe*:  
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:  
 

Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:    
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, 
kötelezően kitöltendő)*:    
 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:  
 

II. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése a második kedvezményes felhasználási helyen 
 

A kedvezményes vételezés befejezésének vagy megszüntetésének oka: 
 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges) 

  
A kedvezményes vételezés befejezése a 
kedvezmény feltételét jelentő használati 
jogcím megszűnése miatt 

 
A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

 

A kedvezményes felhasználási hely címe*:  
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:  
 

Fogyasztásmérő(k) gyári száma*:    
Jelenlegi mérőállás (tájékoztató adat, 
kötelezően kitöltendő)*:    
 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:  
 

5. Nyilatkozat 
 
Jelen igénylőlap aláírásával hozzájárulok az igénylőlapon megadott személyes adataimnak, valamint a kedvez-ményes 
vételezéshez kapcsolódó egyedi villamosenergia-fogyasztási adataimnak a MAVIR Magyar Villamose-nergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító ZRt. mint átviteli rendszerirányító részére történő átadásához és az átviteli rendszerirányító általi 
kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes és fogyasztási adataimat az átviteli rendszerirányító csak a 116/2007. (XII. 
29.) GKM rendeletben meghatározott célok érdekében használhatja fel. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szénjárandóságban nem részesülök és a 116/2007. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerint kedvezményesen vételezett villamos energiát saját célra kívánom igénybe venni, jövedelemszerzésre irányuló 
tevékenységhez azt nem használom. Továbbá kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és 
a kedvezményt a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott feltételekkel veszem igénybe. Tudomásul veszem, 
hogy az átviteli rendszerirányító MAVIR ZRt. az igénylőlapon feltüntetett adatokat, illetve a jogosultság feltételeinek 
fennállását ellenőrizheti és tőlem ezek alátámasztását kérheti, az erre szolgáló igazolásokat köteles vagyok a MAVIR ZRt. 
részére az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül megküldeni. 
 

Tudomásul veszem, hogy az igénylőlapon feltüntetett adataim megváltozásáról (a fogyasztásmérő cseréjének esetét kivéve) 
köteles vagyok 15 napon belül új igénylőlap megküldésével értesíteni a tájékoztató szerinti kapcsolattartásra kijelölt 
szervezetet.  
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
 

………………………………………………………………………. 
                       igénylő aláírása 



Kérjük, hogy az igénylőlap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória alapján az alábbiaknak 
megfelelően mellékelje a jogosultságra vonatkozó kitöltött igazolást! 
 
Kitöltött igazolást az alábbi esetekben kell mellékelni: 
– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban nem vette igénybe, 
– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is igénybe 

veszi, de a kedvezményre vonatkozó jogosultsági alapja (az igénylőlap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória, 
vagy az elhunyt házastárs személye) megváltozott (kivéve ha a kedvezményt igénybe vevő munkavállaló, illetve 
szakszervezeti alkalmazott nyugdíjba vonult), 

– az igénylő a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is igénybe 
veszi, de a munkáltató személyében változás következett be. 

 
• Ha Ön 1-es jogosultsági kategóriába tartozó munkavállaló vagy 5-ös jogosultsági kategóriába tartozó szakszervezeti 

alkalmazott, igénylőlapjához az 1. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 
 

• Ha Ön 2-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas vagy 6-os jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjazott 
szakszervezeti alkalmazott és 
o 2007. június 21-én nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 

díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 
o 2007. június 21-én nyugdíjasként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 

(„C”) díjszabással villamos energiát, és mint munkavállaló, vagy mint nyugdíjas nem vette igénybe a 116/2007. 
(XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához a 3. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 

 

• Ha Ön 3-as jogosultsági kategóriába tartozó munkavállalói özvegy vagy 7-es jogosultsági kategóriába tartozó 
szakszervezeti alkalmazotti özvegy és 
o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 

(„C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 
o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 

villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, igénylőlapjához a 4. számú igazolás kell kitöltve 
mellékelnie. 

 

• Ha Ön 4-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas özvegye vagy 8-as jogosultsági kategóriába tartozó 
nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye és 
o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 

díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 
o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 

villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, valamint 
 az elhunyt nyugdíjas házastárs igénybe vette a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, 

igénylőlapjához az 5. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 
 az elhunyt nyugdíjas házastárs nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, 

igénylőlapjához a 6. számú igazolást kell mellékelve kitöltenie, 
 az elhunyt nyugdíjas házastárs elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-

ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igénylőlapjához a 7. számú igazolást kell kitöltve 
mellékelnie (ebben az esetben a jogosultság a 6. számú igazolás kitöltésével is igazolható). 

 

Az igazolás szövegében „/” jellel elválasztott, dőlt betűvel szedett lehetőségek közül, kérjük, aláhúzással jelezze a 
megfelelőt! 
 
Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy hányas számú igazolást mellékelte az igénylőlaphoz! 
 

1. számú igazolás  4. számú igazolás  7. számú igazolás  

2. számú igazolás  5. számú igazolás  
 

 

3. számú igazolás  6. számú igazolás  
 

 



Igazolás 
 
 

villamosenergia-ipari/ szakszervezeti munkavállaló jogosultságáról 
 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 
 

Igazolom, hogy ……………..………… (név) (születési hely, idő: ………………….., anyja születési neve: 
…………………………..…, lakcím: ………………………………………………………) teljes vagy részmunkaidőben 
történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszonya társaságunkkal/szakszervezetünkkel fennáll és legalább három hónapos 
folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezik. 
 

A fennálló teljes vagy részmunkaidős munkaviszony alapján, annak megszűnéséig villamosenergia-ipari 
munkavállalóként/szakszervezeti alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes 
villamosenergia-vételezésre. 
   
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
 

       …………………………………………… 
            igazoló (cégszerű) aláírása 

 
 

Igazolás 
 
 

2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát 
vételező villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy jogosultságáról 

 
Alulírott, …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési 
neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy 2007. 
június 21-én mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 
(„C”) díjszabással vételeztem villamos energiát. 
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igénylő aláírása 
 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történő igazolása esetén töltendő ki!) 

 
A fenti igazoláshoz mellékelem a 2007. június 21-ét is tartalmazó időszakra vonatkozóan kiállított villamosenergia-számla 
másolatát. 
 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 
 

A fogyasztási hely címe:  
Fogyasztási hely azonosítója:  
Fogyasztásmérő gyári száma:  
A közüzemi szolgáltató megnevezése:  
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igénylő aláírása 

 
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által történő 

igazolása esetén töltendő ki!) 
 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 
 

Igazolom, hogy az igénylő 2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással vételezett villamos energiát. 
 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 
 

A fogyasztási hely címe:  
Fogyasztási hely azonosítója:  
Fogyasztásmérő gyári száma:  
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszerű) aláírása 

1. számú igazolás 

2. számú igazolás 



Igazolás 
 

2007. június 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 
(„C”) díjszabással villamos energiát nem vételező és munkavállalóként vagy nyugdíjasként a 116/2007. (XII. 29.) GKM 

rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vevő villamosenergia-ipari nyugdíjas jogosultságáról   
 

(A volt munkáltató, vagy jogutódjának működése esetén töltendő ki!)  
 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 
 
Igazolom, hogy társaságunktól/szakszervezetünktől, illetve annak jogelődjétől (a(z): 
……………………………………………….. (jogelőd megnevezése) -tól/től) nyugdíjba vonult 
……………………………………… (név) (születési hely, idő: …………………………………, anyja születési neve: 
…………………………………………, lakcím: ………………………………………………..) nyugdíjazásának 
időpontjában ……………………… (nyugdíjazás dátuma: év, hó, nap)-án/én ……………………… (munkaviszony tartama: 
év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  
 
A fenti munkaviszony időtartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazottként 
jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre. A jogosultság időtartama 
………………………… (év, hónap) / időben nem korlátozott. 
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
 

       …………………………………………… 
          igazoló (cégszerű) aláírása 

 
(A volt munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén töltendő ki!)  

 
Alulírott, …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési 
neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy a 
……………………………………………………….……… (cégnév/szakszervezet neve, székhelye)-tól/től vonultam 
nyugdíjba és összesen ……………………………. (év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-
ipari munkaviszonnyal rendelkezem, nyugdíjazásom időpontja ………………… (év, hónap, nap). 
 

A fenti munkaviszony időtartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazottként 
jogosult vagyok a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre, jogosultságom 
időtartama ………………………… (év, hónap) / időben nem korlátozott. 
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
       …………………………………………… 
               igénylő aláírása 

 
 

Igazolás 
2007. június 21-én villamosenergia-ipari munkavállaló/ szakszervezeti alkalmazott özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM 

rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételező özvegy jogosultságáról  
 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 
 

Igazolom, hogy elhunyt munkavállalónk, illetve jogelődünk, (a(z) ………………………….…………………………. 
(jogelőd megnevezése)) elhunyt munkavállalója ……………………………………… (név) (születési hely, idő: 
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásának 
időpontjában ………………… (év, hónap, nap) legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett, illetve munkavállalóként jogosult volt az 58/2002. (XII. 29.) 
GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással történő vételezésre.  
 

Az elhunyt munkavállaló házastársa …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: 
…………………………….., anyja születési neve: ……………………………., lakcím: 
……………………………………………..) villamosenergia-ipari özvegyként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre.  
 

A jogosultság időtartama öt év. 
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszerű) aláírása 

3. számú igazolás 

4. számú igazolás 



 
Igazolás 

 

a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményben részesült, elhunyt villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott 
szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról 

 
Alulírott, …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési neve 
……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy 
………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, idő: …………………………………, anyja születési 
neve: …………………………………………) elhalálozásáig házastársa voltam. 
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igénylő aláírása 

 
 

Igazolás 
2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 

díjszabással villamos energiát nem vételező és a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vevő 
villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról  

 
(A volt munkáltató, vagy jogutódjának működése esetén töltendő ki!)  

 
Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

 
Igazolom, hogy  ……………………………………… (név) (születési hely, idő: …………………………………, anyja 
születési neve: …………………………………………), társaságunktól/szakszervezetünktől, illetve annak jogelődjétől (a(z): 
……………………………………………….. (jogelőd megnevezése) -tól/től) vonult nyugdíjba és elhalálozásának időpontját 
(………………… (év, hónap, nap)) megelőzően legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszerű) aláírása 
 

 
Alulírott, …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési 
neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy 
………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, idő: …………………………………, anyja születési 
neve: …………………………………………) elhalálozásáig házastársa voltam. 
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igénylő aláírása 
 
 
 

(A volt munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén töltendő ki!)  
 
Alulírott,  …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési 
neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy 
……………………………………… (név) (születési hely, idő: …………………………………, anyja születési neve: 
…………………………………………) elhalálozását megelőzően a …………………………… (cégnév/szakszervezet neve, 
székhely)-tól/től vonult nyugdíjba és elhalálozásának időpontját, ………………… (év, hónap, nap)-t megelőzően legalább 
három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal 
rendelkezett.  
 

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett………………………………………-nak/nek elhalálozásáig házastársa voltam. 
 
Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
            …………………………………………… 
                  igénylő aláírása 

 

5. számú igazolás 

6. számú igazolás 



Igazolás 
 
 

elhunyt, elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos 
energiát vételező nyugdíjas özvegyének jogosultságáról 

 
Alulírott, …………………………… (az igénylő neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési neve 
……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igénylő kijelentem, hogy  
…………………………… (az elhunyt nyugdíjas neve) (születési hely, idő: …………………………….., anyja születési 
neve: …………………………….) elhalálozásának időpontjában (………………………. (év, hó, nap)) mint 
villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát. 
 

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett ………………………………………-nak/nek (név) elhalálozásáig házastársa 
voltam. 
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igénylő aláírása 
 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történő igazolása esetén töltendő ki!) 

 
Igazolásomhoz mellékelem fenti elhunyt házastársam elhalálozásának időpontját is tartalmazó időszakra vonatkozóan 
kiállított villamosenergia-számla másolatát. 
 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 
 

A fogyasztási hely címe:  
Fogyasztási hely azonosítója:  
Fogyasztásmérő gyári száma:  
A közüzemi szolgáltató megnevezése:  
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igénylő aláírása 

 
(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által történő 

igazolása esetén töltendő ki!) 
 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 
 

Igazolom, hogy a fent megnevezett elhunyt ……………………….. (név) elhalálozásának időpontjában 
(………………………. (év, hó, nap)) az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással 
vételezett villamos energiát. 
 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 
 

A fogyasztási hely címe:  
Fogyasztási hely azonosítója:  
Fogyasztásmérő gyári száma:  
 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszerű) aláírása 

 

 
„ 
 
 

7. számú igazolás 



 1

IGÉNYLŐLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

Az igénylőlapot villamosenergia-vásárlási kedvezmény igénylésekor, módosításakor és 

megszüntetésekor kell kitölteni 1 példányban.  

 

A kitöltött igénylőlapot a kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek kell eljuttatni:  

Kapcsolattartó szervezet  

A 116/2007. (XII). 29.) GKM rendelet szabályozza, hogy a kedvezmény 

igénybevételével kapcsolatban, mely szervezet a kapcsolattartó (a jogosult 

igényével, ill. annak módosításával, megszüntetésével kapcsolatban kihez fordulhat): 

• Villamosenergia-ipari munkavállaló vagy munkavállaló özvegye esetén – 

kapcsolattartó a munkáltató, 

• Villamosenergia-ipari nyugdíjas vagy nyugdíjas özvegye esetén – az illetékes 

egyetemes szolgáltató.  (A nyugdíjas és nyugdíjas özvegye bármely olyan 

egyetemes szolgáltatónál benyújthatja igényét, amely szolgáltatási területén 

kedvezményesen kíván vételezni villamos energiát. Egyetemes szolgáltató 

kizárólag az ELMŰ Nyrt., az ÉMÁSZ Nyrt., az E.ON és a DÉMÁSZ Zrt. Amennyiben 

két fogyasztási területen vételez, választható, hogy mely egyetemes 

szolgáltatóhoz nyújtja be az igényét.) 

 

 

AZ IGÉNYLŐLAP CSAK AKKOR FOGADHATÓ BE A KAPCSOLATTARTÓ RÉSZÉRŐL, HA: 

• A nyomtatvány első oldalán a személyes adatok ki vannak töltve. A telefonszám 

és email cím nem kötelező, de a gyorsabb kommunikáció érdekében ajánlott.  

• Az igénylő a rendeletben meghatározott jogalapok valamelyikének megfelel. 

• Nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzsszám, és az utolsó munkáltató adatai ki vannak 

töltve (friss nyugdíjas esetén, ha még nem kapta meg a törzsszámot – 
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„folyamatban” megjelölést kérünk alkalmazni, melyet „F” betűvel kell feltüntetni).  

• Özvegy esetén kötelező adatként kitöltendő az elhunyt házastárs adatai, a 

házassági anyakönyvi kivonat száma és a halotti anyakönyvi kivonat száma, 

valamint az özvegy várható nyugdíjba vonulásának dátuma. 

• A második felhasználási helyen kedvezményesen vételezni kívánt energia 

mennyiséget fel kell tüntetni (max. 2500kWh). Ha csak az első fogyasztási helyen 

kíván villamosenergia kedvezményt igényelni, akkor az automatikusan a 

rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető 15000 kWh, melyet az 

igénylőlapon nem szükséges feltüntetni.  

•  A nyilatkozathoz csatolni kell az igényléshez szükséges kitöltött igazolást. Ennek 

hiányában a nyilatkozat visszaküldésre kerül.   

• Kedvezményes vételezés feltétele, hogy az igénylő használat jogcímek 

valamelyikének megfeleljen az igénylőlapon a fogyasztó által feltüntetett 

felhasználási hely(ek) vonatkozásában, valamint a felhasználási helyeken 

fogyasztási helyre vonatkozóan az illetékes áramszolgáltatóval érvényes 

szerződéssel rendelkezzen. Amennyiben a fogyasztásmérő nem az igénylő nevén 

van nyilvántartva, abban az esetben az igénylőnek a kedvezmény igénylése előtt 

a felhasználási hely átírását kell kezdeményeznie az egyetemes szolgáltatónál.  

• Az igénylőlap a fogyasztó sajátkezű aláírásával és dátummal ellátva érvényes. 

 

 

Az igénylőlap ellenőrzésének menetét mind a munkavállaló, mind a nyugdíjas- és 

özvegy esetében a 116/2007. (XII.29.) GKM rendelet 23.§-a szabályozza. 
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IGÉNYLŐLAP 1. oldala:  

 

 

Az igénybejelentés típusa lehet:  

• új igény  

o ha a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményre korábban 

nem volt jogosult,  

• módosítás  

o ha a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményre jogosult 

személyes adataiban, a munkáltató, a jogalap, vagy a fogyasztási hely 

adataiban változás történt,   

• megszüntetés  

o ha a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményre jogosult a 

munkaviszony megszűnését követően elhagyja az iparágat, 

o ha a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményre jogosult 

halála esetén az özvegynek az elhunyt nevére szóló igény 

megszüntetését követően – mivel az egyetemes szolgáltatóval a 

kedvezményesen vételezett fogyasztási helyen a szerződése és ezzel 

egyidejűleg a jogosultság alapja megszűnik, - új igényt kell benyújtania 

az egyetemes szolgáltatóval megkötött saját nevére szóló szerződés 

megkötését követően, 

 

Amennyiben a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményre 

jogosult halála esetén az egyetemes szolgáltatóval a kedvezményesen 

vételezett fogyasztási helyen a szerződése és ezzel egyidejűleg a 

jogosultság alapja véglegesen megszűnik – nincs kedvezényre jogosult 

hozzátartozó (özvegy) – akkor a halotti anyakönyvi kivonat másolata aljpán 

a jogosultság megszüntetésre kerül. 
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1. Az igénylő személyes adatai  

 

Minden adat kötelezően kitöltendő, kivéve a telefonszám és email cím, de a 

gyorsabb kommunikáció érdekében ajánlott.  Kötelezően kitöltendő adatok hiánya 

esetén, az igénylőlap visszaküldésre kerül.  

 

MAVIR ID  

MAVIR ID-val a már korábban jogosultságot nyert igénylők rendelkeznek. Kötelezően 

kitöltendő módosítás és megszüntetés típusú igénylőlap esetén.  

  

 
2. A jogosultságra vonatkozó adatok  

 

„A jogosultság alapja”:  

Nyolc féle jogalap közül csak egyet lehet megadni. Amennyiben valaki több 

jogcímen is jogosult (pl. villamosenergia-ipari munkavállaló és egyben nyugdíjas 

özvegye is), döntése szerint, de csak egy jogcímen kérheti a kedvezményt. 

Szakszervezeti jogalapot csak és kizárólag az EVDSZ és a BDSZ szakszervezettel 

munkaviszonyban álló munkavállaló, onnan nyugdíjba vonult nyugdíjas, ill. ilyen 

munkavállaló vagy nyugdíjas özvegye esetében lehet bejelölni. A szakszervezeti tag 

nem szakszervezeti alkalmazott.  

 

„Jelenlegi munkáltató/szakszervezet megnevezése”:  

Csak munkavállalói igény esetén töltendő ki. Szakszervezet csak EVDSZ, BDSZ lehet. A 

szakszervezeti tag nem szakszervezeti alkalmazott. 

„Nyugdíjas törzsszáma”:  

Csak nyugdíjas esetében kötelezően kitöltendő adat. (Friss nyugdíjas esetén, ha még 

nem kapta meg a törzsszámot – „folyamatban” megjelölés alkalmazandó, melyet „F” 

betűvel kell feltüntetni). 

„Az utolsó munkáltató megnevezése”:  

Csak nyugdíjas esetében kötelezően kitöltendő adat.    
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„Az utolsó munkáltató székhelye”:  

Csak nyugdíjas esetében kötelezően kitöltendő adat.    

„Az elhunyt házastársra vonatkozó adatok”:  

Csak özvegy esetében kötelezően kitöltendő adat. Minden mező kitöltése szükséges, 

feltüntetve a házassági és halotti anyakönyv számát is.  

„Az Ön (igénylő) öregségi nyugdíjra való jogosultságának várható kezdete”: Csak 

özvegy esetében kötelezően kitöltendő adat. 

 

Hiányos kitöltés esetén az igénylőlap a fogyasztó részére visszaküldésre kerül.  
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IGÉNYLŐLAP 2. oldala:  

 

 

3. A kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó adatok 

Hány felhasználási helyen kíván kedvezményesen villamos energiát vételezni. 

 

I. Első kedvezményes fogyasztási hely 

„Címe”:  

Irányítószám, helység neve, utca, házszám.  

„Kedvezményes felhasználási hely azonosítója”:  

Fogyasztási hely azonosító száma a számlán vagy a szerződésen van feltüntetve, mely 

szolgáltatónként változó. 

„Használat jogcíme”:  

A megfelelő jogcímet kell bejelölni.   

„Fogyasztásmérő(k) gyári száma”:  

A kedvezmény csak nappali fogyasztásmérőkre igényelhető. Ezeknek a gyári számát 

kell feltüntetni az adott mezőkben külön-külön, melyek számlán vannak feltüntetve.  

„Jelenlegi mérőállás”: 

A kitöltéskori mérőállást kell feltüntetni.   

„Egyetemes szolgáltató megnevezése”:  

Egyetemes szolgáltató kizárólag az ELMŰ Nyrt., az ÉMÁSZ Nyrt., az E.ON és a DÉMÁSZ 

Zrt. 

„Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma”:  

Az adat a számlán van feltüntetve.  

„Szerződésszám”:  

Egyetemes szolgáltatóval kötött szerződésben található meg.  

 

II. Második kedvezményes felhasználási hely  

Az első kedvezményes felhasználási hely kitöltésével megegyező módon kell az 

adatokat feltüntetni. Kivéve:  

„A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt villamosenergia-mennyiség”: 
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A második felhasználási helyen feltüntetett kedvezményesen vételezni kívánt energia 

mennyiséget kell feltüntetni (max. 2500kWh). Ha csak az első fogyasztási helyen kíván 

villamosenergia kedvezményt igényelni, akkor az automatikusan a rendeletben 

meghatározott maximálisan igényelhető 15000 kWh kedvezmény jár, melyet az 

igénylőlapon nem kell feltüntetni. 

 

Hiányos kitöltés esetén az igénylőlap a fogyasztó részére visszaküldésre kerül.  
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IGÉNYLŐLAP 3. oldala:  

 

 

4. A kedvezményes vételezés módosításához/megszüntetéséhez kapcsolódó adatok  

 

I. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése az első kedvezményes 

felhasználási helyen 

 

A kedvezményes vételezés befejezésének vagy megszüntetésének oka: 

• A kedvezményes felhasználási helyek megváltoztatása 

(évente egyszer lehetséges)  

Ide tartozik a fogyasztási hely(ek) megváltoztatása. Például: költözés, 

fogyasztási helyek felcserélése stb.  

• A kedvezményes vételezés befejezése a kedvezmény feltételét 

jelentő használati jogcím megszűnése miatt 

A kedvezményes felhasználási hely ideiglenes szüneteltetése.  

• A kedvezmény igénybevételének megszüntetése 

A jogosultság teljes megszüntetése.  

 

„A kedvezményes felhasználási hely címe”:  

Irányítószám, helység neve, utca, házszám.  

„Kedvezményes felhasználási hely azonosítója”:  

Fogyasztási hely azonosító száma, mely a számlán van feltüntetve.  

 „Fogyasztásmérő(k) gyári száma”:  

A kedvezmény csak nappali fogyasztásmérőkre igényelhetőek. Ezeknek a gyári 

számát kell feltüntetni az adott mezőkben külön-külön, melyek számlán vannak 

feltüntetve.  

„Jelenlegi mérőállás”: 

A kitöltéskori mérőállást kell feltüntetni 
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„Egyetemes szolgáltató megnevezése”:  

Egyetemes szolgáltató kizárólag az ELMŰ Nyrt., az ÉMÁSZ Nyrt., az E.ON és a DÉMÁSZ 

Zrt. 

 

II. Kedvezményes vételezés befejezése vagy megszüntetése a második 

kedvezményes felhasználási helyen 

Az első kedvezményes felhasználási hely kitöltésével megegyező módon kell 

az adatokat feltüntetni. 

 

 

5. Nyilatkozat 

 

Az igénylőlap a fogyasztó sajátkezű aláírásával és dátummal ellátva érvényes. 

 

 

Hiányos kitöltés esetén az igénylőlap a fogyasztó részére visszaküldésre kerül.  
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IGÉNYLŐLAP 4. oldala:  

 

Igazolások  

1. jogalaphoz: 1. számú igazolás, 

2. jogalaphoz: 2. vagy 3. számú igazolás, 

3. jogalaphoz: 2. vagy 4. számú igazolás, 

4. jogalaphoz: 2. vagy 5. vagy 6. vagy 7. számú igazolás, 

5. jogalaphoz: 1. számú igazolás, 

6. jogalaphoz: 2. vagy 3. számú igazolás, 

7. jogalaphoz: 2. vagy 4. vagy számú igazolás, 

8. jogalaphoz: 2. vagy 5. vagy 6. vagy 7. számú igazolás  

tartozhat. 

 

Minden kitöltött igazoláson kötelező az aláírás (fogyasztó és/vagy munkáltató).  
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