Vonalkód helye

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

Megszüntetés

Új igény és módosítás esetén valamennyi kért adatot, a megszüntetés esetén az igénylő személyes adatait és a
kedvezményes vételezés megszüntetésével kapcsolatosan kért adatokat kell feltüntetni az igénylőlapon!

1. Az igénylő személyes adatai
Családi és utónév*:
Születési név*:
Anyja születési neve*:
Születési hely, idő*:
Lakcím*:

,

év

hó

nap

Telefonszám (amennyiben van):
E-mail cím (amennyiben van):

2. A jogosultságra vonatkozó adatok
A jogosultság alapja:
(Kérjük, csak egy
jogosultsági kategóriát
jelöljön meg!)

1. Munkavállaló

2. Nyugdíjas

(nem szakszervezeti alkalmazott)

(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott)

3. Munkavállaló özvegye

4. Nyugdíjas özvegye

(nem szakszervezeti alkalmazott
özvegye)

(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott
özvegye)

5. Szakszervezeti alkalmazott

6. Nyugdíjazott szakszervezeti
alkalmazott

7. Szakszervezeti alkalmazott
özvegye

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:
Az elhunyt anyjának
születési neve:
Az elhunyt születési helye,
,
év
hó
ideje:
Az elhalálozás időpontja:
év
hó
Halotti anyakönyvi kivonat száma:

1

nap
nap

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
(Csak az első számú kedvezményes
felhasználási helyen)

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. 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 által az alábbi táblázatban feltüntetett mérőállás, illetve az igénylő havi
átlagos villamosenergia-fogyasztása alapján történik).

I. Első kedvezményes felhasználási hely
Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A használat jogcíme:

tulajdon

bérlet

(az igénylő és/vagy a
házastárs kizárólagos, illetve
közös fennálló joga)

haszonélvezet

albérlet

társbérlet

A fogyasztásmérő(k) száma*:
Jelenlegi mérőállás*:
A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt
villamosenergia-mennyiség:

kWh/naptári év

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

II. Második kedvezményes felhasználási hely
Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A használat jogcíme:

tulajdon

bérlet

(az igénylő és/vagy a
házastárs kizárólagos, illetve
közös fennálló joga)

haszonélvezet

albérlet

társbérlet

A fogyasztásmérő(k) száma*:
Jelenlegi mérőállás*:
A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt
villamosenergia-mennyiség:

kWh/naptári év

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
Székhelye*:
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti
vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:
Szerződésszám*:
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4. A kedvezményes vételezés megszüntetéséhez kapcsolódó adatok
Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat amennyiben Ön
•
meg kívánja változtatni a kedvezményes felhasználási helyeket (erre évente egyszer, szeptember 15. és
november 15. között van lehetősége, a kedvezmény feltételét jelentő jogcím változása miatti módosítás nem
minősül ilyen változtatásnak) vagy
•
meg kívánja szüntetni az adott kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény igénybevételét, vagy
•
a kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény feltételét jelentő jogviszony (a használat jogcíme)
megszűnése miatt megszünteti az adott felhasználási hely(ek)en történő kedvezményes vételezést!

I. Kedvezményes vételezés megszüntetése az első kedvezményes felhasználási helyen
A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka:
A kedvezményes
felhasználási helyek
megváltoztatása
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezményes felhasználási helyek
megváltoztatása a kedvezmény
feltételét jelentő használati jogcím
megszűnése miatt

A kedvezmény
igénybevételének
megszüntetése

A kedvezményes felhasználási hely címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A fogyasztásmérő(k) száma*:
Jelenlegi mérőállás*:
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
Székhelye*:
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti
vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:
Szerződésszám*:

II. Kedvezményes vételezés megszüntetése a második kedvezményes felhasználási helyen
A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka:
A kedvezményes
felhasználási helyek
megváltoztatása
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezményes felhasználási helyek
megváltoztatása a kedvezmény
feltételét jelentő használati jogcím
megszűnése miatt

A kedvezmény
igénybevételének
megszüntetése

A kedvezményes felhasználási hely címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*:
A fogyasztásmérő(k) száma*:
Jelenlegi mérőállás*:
Az egyetemes szolgáltató megnevezése*:
Székhelye*:
Az igénylő egyetemes szolgáltató szerinti
vevőkódja/ügyfélszáma/partnerszáma*:
Szerződésszám*:

5. Nyilatkozat
Jelen igénylőlap aláírásával hozzájárulok az igénylőlapon megadott személyes adataimnak a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. mint átviteli rendszerirányító részére történő átadásához és
az átviteli rendszerirányító általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az átviteli rendszerirányító csak a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló GKM rendeletben (a továbbiakban: „Rendelet”)
meghatározott célok érdekében használhatja fel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szénjárandóságban nem részesülök és a 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 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 köteles vagyok 15 napon belül új
igénylőlap megküldésével értesíteni a tájékoztató szerinti kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………………………………….

igénylő aláírása
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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 Rendelet szerinti kedvezményt korábban nem vette igénybe,
– az igénylő a 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 Rendelet szerint kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is igénybe veszi, de a
munkáltató személyében változás következett be.
•

Abban az esetben, ha Ön 1-es jogosultsági kategóriába tartozó munkavállaló vagy 5-ös jogosultsági
kategóriába tartozó szakszervezeti alkalmazott, igénylőlapjához az 1. számú igazolást kell kitöltve
mellékelnie.

•

Abban az esetben, 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 Rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához a 3. számú igazolást kell kitöltve
mellékelnie.

•

Abban az esetben, 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.

•

Abban az esetben, 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 villamosenergiaipari („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 Rendelet szerinti kedvezményt, igénylőlapjához az
5. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie,
 az elhunyt nyugdíjas házastárs nem vette igénybe a 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

2. számú igazolás

5. számú igazolás

3. számú igazolás

6. számú igazolás
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7. számú igazolás

1. 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 Rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezik.
A fennálló teljes vagy részmunkaidős munkaviszony alapján, annak megszűnéséig villamosenergia-ipari
munkavállalóként/szakszervezeti alkalmazottként jogosult a Rendelet szerinti kedvezményes villamosenergiavételezésre.
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igazoló (cégszerű) aláírása
2. számú igazolás

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:
A fogyasztásmérő 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:
A fogyasztásmérő száma:
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igazoló (cégszerű) aláírása
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3. 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 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 Rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.
A fenti munkaviszony időtartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti
alkalmazottként jogosult a Rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre. A jogosultság
időtartama a nyugdíjazás időpontjától számított ………………………… (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 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 Rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre, jogosultságom
időtartama a nyugdíjazás időpontjától számított ………………………… (év, hónap) / időben nem korlátozott.
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igénylő aláírása
4. számú igazolás

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 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 Rendelet szerinti
kedvezményes villamosenergia-vételezésre.
A jogosultság időtartama az elhalálozás időpontjától számított öt év.
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igazoló (cégszerű) aláírása
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5. számú igazolás

Igazolás
a 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
6. számú igazolás

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 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 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 Rendelet szerinti villamosenergia-ipari
munkaviszonnyal rendelkezett.
Továbbá kijelentem,
házastársa voltam.

hogy

a

fent

megnevezett………………………………………-nak/nek

elhalálozásáig

Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igénylő aláírása
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7. 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:
A fogyasztásmérő 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:
A fogyasztásmérő száma:
Dátum: 20... …………….. hó …… nap
……………………………………………
igazoló (cégszerű) aláírása
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