
EDF DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft., 465. számú igazgatói utasítás Védendő fogyasztók körébe tartozó ügyfelek kezelése                      1.sz. bizonylati űrlap 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Verziószám: 5. 1/2. oldal  2013. május 17. 

 

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védend ő fogyasztók nyilvántartásába történ ő 
felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt 

 

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 

 
1.  A megjelölt felhasználási hely 

 
Fogyasztási hely azonosító:  
Címe: Ir.sz:   Település:  

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

 
2.  Az áramszámlán fogyasztóként („vev ő”) megjelölt személy 
 
Családi és utóneve:   
Születési neve:   
Anyja neve:   
Születési helye:   Születési ideje:   
Lakóhelye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Tartózkodási helye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Telefonszám*:   E-mail*:   
 
3. Ha a fent megjelölt személy nem saját nevében, h anem a vele egy háztartásban él ő személyre tekintettel kéri 
védend ő fogyasztóként történ ő nyilvántartásba vételét (meghosszabbítását), e sze mély: 
 
Családi és utóneve:   
Születési neve:   
Anyja neve:   
Születési helye:  Születési ideje:   
Lakóhelye: Ir.sz:   Település:  

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Tartózkodási helye: Ir.sz:   Település:  

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Telefonszám*:  E-mail*:  
A *-gal jelölt adatok  megadása nem kötelező. 
 
 
 
Az alábbi igazolás alapján kérem  

  szociálisan rászoruló (védend ő) fogyasztóként történ ő nyilvántartásba vételem 
  szociálisan rászoruló (védend ő) fogyasztói státuszom meghosszabbítását. 

 

 

Kelt: 
............................................................ 

fogyasztó aláírása 
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B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI 

 

1. 
Eljáró igazgatási szerv megnevezése:   
Székhelye:  Ir.sz:   Település:   

Ltca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

2. Igazolom, hogy  

Családi és utóneve:   
Születési neve:   
Anyja neve:   
Születési helye:   Születési ideje:   
Lakóhelye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Tartózkodási helye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Telefonszám*:   E-mail*:   
Fogyasztó                             saját nevében                                     vele egy háztartásban él ő 

3. A fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó 

Családi és utóneve:   
Születési neve:   
Anyja neve:   
Születési helye:   Születési ideje:   
Lakóhelye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Tartózkodási helye:  Ir.sz:   Település:   

Utca / út / tér, házszám:  
Lépcs őház, 
emelet, ajtó:  

Telefonszám*:   E-mail*:   
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező. 
 

személyre tekintettel 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény e gyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/200 7. 
(X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében fogla ltak alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak min ősül. 

4. Fogyasztó / a vele közös háztartásban él ő személy 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv .) 32/B.   
§- a szerinti id őskorúak járadékában részesül, 
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására j ogosult, 
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatá sban részesül, 
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesü l, 
e) a gyermeke  gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásb an részesült, a támogatás megállapításától számítot t 3     
éven keresztül, vagy 
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevel őszülő, hivatásos nevel őszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába   
helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyerm eket. 
h) a hitelszerz ődésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természe tes személyek lakhatásának 

    biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezel ővel bérleti jogviszonyban áll. 
 

A fogyasztó szociális rászorultságának fennállását a(z) .............................................................. számú határozat 
alapján igazolom. 
A fogyasztó szociális rászorultságát a fentiek szer int megalapozó körülmény 

                  határozatlan ideig,                                     határozott ideig: ............................... ........... -ig 
áll fenn. 
 

Ugyanazon fogyasztónak egyidej űleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható  ki igazolás! 

Kelt: 
P. H. 

...................................................................... 
eljáró igazgatási szerv



EDF DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft., 465. számú igazgatói utasítás Védendő fogyasztók körébe tartozó ügyfelek kezelése                             1.sz. melléklet 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Verziószám: 2. 1/1. oldal  2009. február 16. 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A mellékelt űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni! 

 

„A” rész (1. oldal): fogyasztó által kitöltend ő 

Az A) részben szereplő adatokat Ön tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával  
igazolja. 

A nyomtatvány első részében azokat az adatokat kell feltüntetni, melyek az 
áramszámla színezett mezőjében szerepelnek. 

A nyomtatvány második részében az áramszámla színezett mezőjében szereplő 
személy adatait kell megadni. 

A nyomtatvány harmadik részét csak akkor kell kitöltenie, ha a nyilvántartásba vételt 
nem saját nevében, hanem Önnel egy háztartásban élő személy nevében kéri.  

Kérjük ne felejtse el megjelölni azt, hogy első kérelmezőnek minősül-e, vagy egy 
korábban már benyújtott kérelme meghosszabbítását kéri. Ne feledkezzen meg a 
nyomtatvány aláírásáról! 

 
 

„B” rész (2. oldal): szociális igazgatási szerv ált al kitöltend ő 

A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, mely a szociális rászorultságot 
megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította. 

A második részét a Társaságunkkal szerződésben álló személy adataival kérjük 
kitölteni (az a személy, akinek a nevére történik a számla kiállítása). 

A nyomtatvány harmadik részét abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a 
szerződött ügyfél háztartásában élő valamelyik személy jogán kéri a védendő fogyasztói 
státuszt (annak a személynek az adatait kérjük beírni, akinek jogán a védendő fogyasztói 
státuszt igénylik). 

A nyomtatvány negyedik részében kérjük a megfelelő szövegrész előtti betű 
bekarikázását. 

 

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy 
felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak 
egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. 

 

Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az áramszolgáltatóhoz az 
igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény 
bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie. 

 

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó 
minden év március 31. napjáig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. 
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