E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Csatlakozási igénybejelentési nyilatkozat
Támogatási eljárásban érintett erőművi beruházáshoz
(Közzétett Kapacitásra vonatkozó és Egyedi igénybejelentéshez)

I. Igénybejelentő adatai1
Név:
Székhely /lakcím2/:
Cégjegyzékszám /anyja neve2/:
Adószám /születési hely és idő2/:
Aláíró(k) neve, képviseleti minősége:
Kapcsolattartási e-mail cím3:
II. Általános műszaki és gazdasági adat (Közzétett Kapacitásra vonatkozó és/vagy Egyedi Igénybejelentéshez)
1.
2.
3.
3.a.
3.b.
3.c.
4.
5.
6.
7.
8.
8.a.
8.b.
9.

Tervezett erőművi telephely
(Település név, hrsz.)
Csatlakozás igénybevételének kívánt4
időpontja
Erőművi névleges teljesítőképesség
5

ebből elsődleges (kötelező)
energiaforrás/erőművi kategória
ebből másodlagos (opcionális)
energiaforrás/erőművi kategória
ebből harmadlagos (opcionális)
energiaforrás/erőművi kategória
Tároló névleges teljesítőképessége
Tároló névleges energiatárolási
képessége
Időjárásfüggő korlát alóli mentesülési
feltételeket vállalja6
Az igénybejelentési biztosítékot
Közreműködő útján teljesíti
Igénybe venni kívánt támogatás
megjelölése
METÁR pályázaton kíván részt venni7
Egyéb állami támogatási eljárás
megjelölése8
A telephely jelenleg rendelkezik
közcélú villamos hálózattal

9.a.

fogyasztási hely azonosítója

9.b.

mérő gyári száma

év

hó

,

MVA

,

MVA Jelöljön ki egy elemet

,

MVA Jelöljön ki egy elemet

,

MVA Jelöljön ki egy elemet

,

MVA

,

MWh

nap

igen
igen

igen

igen

1 Az igénybejelentő adatainál annak a személynek az adatait kérjük feltüntetni, akinek a nevére az engedélyeket megkérik és az erőművet ténylegesen meg fogja valósítani.
2 Természetes személy igénybejelentő esetén
3 Az igénybejelentési eljárás során a kapcsolattartás kizárólag e-mail útján történik. Igénybejelentő köteles kizárólag egyetlen e-mail címet megjelölni, amely alkalmas az
Elosztói engedélyes fenti elektronikus értesítésének minden üzleti napon történő fogadására. Az elektronikus értesítés fogadásával összefüggő minden kockázat az igénybejelentő érdekkörébe tartozik.
4 Indikatív jelleggel. A műszaki gazdasági tájékoztatóra nézve nem jelent kötöttséget.
5 Vet. 3.§ 15. pont szerinti tartalommal. Ennek megfelelően az erőművel kombinált tároló esetén a tároló beépített teljesítménye nélkül, a kombinált tároló teljesítménye a 4.
pontban jelölendő.
6 Megjelölés hiányában az Igénybejelentő nem vállalja a VET Vhr. 9/D.§ (1) bekezdés szerinti korlát alóli mentesülés feltételét – ld. Üzemi Szabályzat (ÜSZ) 5.1.9. (J) pont bf) alpont és
Elosztói Szabályzat 17. számú módosítás 6/A. sz. melléklet 9.3.2. a) pont v. alpont. Vállalás esetén a feltétel teljesítés hiányában a hálózati hozzáférés szüneteltetésre kerül!
7 Megjelölés hiányában az Igénybejelentő METÁR Pályázaton nem kíván részt venni.
8 Konkrét támogatás, támogatási program, pályázat (felhívási azonosító, felhívás címe) megjelölése szükséges. Általános támogatási típus, forma megjelölése nem elegendő.
METÁR Pályázat mellett további támogatási program is megjelölhető. METÁR Pályázat és egyéb támogatás együttes megjelölése esetén a METÁR Pályázattól függően
köthető meg a csatlakozási szerződés.
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III. Műszaki és gazdasági adatok9
III. A. Közzétett Kapacitásra vonatkozó igénybejelentéshez
10. Igényelt csatlakozási kapacitás (teljesítmény)
11.

,

MVA

Segédüzemi vételezés11

,

MVA

Betáplálás19

,

MVA

Vételezés

,

MVA

Közzétételi tájékoztató szerinti csomópont azonosító (alállomás rövidített név és
feszültség szint)12:

12. Csatlakozási pontot a telekhatárra kérem kiépíteni13

igen

13. Csökkentett mértékű kapacitásra fenntartja-e az igényét :
14

14. Csökkentett mértékű (minimum) kapacitás15
15.

Betáplálás10

Csatlakozási igényt a Vet. 35.§ (7) bek. szerint korlátozottan garantált csatlakozási
kapacitásra is fenntartja16

igen
,

MVA

igen

16. Csatlakozási díjkedvezményt igénybe kívánja-e venni17:

igen

Közzétett Kapacitásra vonatkozó igény eredménytelensége esetén egyedi
17.
igénybejelentésként kéri kezelni18:

igen

III. B. Kizárólag Egyedi igénybejelentéshez
17.

Igényelt csatlakozási kapacitás

18.

Magánvezetékre kíván csatlakozni:

18. a.

Magánvezetéki engedélyes neve:

19.

Csatlakozási pontot a telekhatárra kérem kiépíteni13

20

igen
igen

IV. Igénybejelentéssel összefüggő igénybejelentői nyilatkozatok, vállalások
1. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet 35.§ (2) bekezdése alapján a kiserőmű igénybejelentésére vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Amennyiben ezt a díjat nem az igénybejelentő fogja megfizetni, úgy a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot is kell kitölteni.
2. Igénybejelentő jelen nyilatkozat elektronikus aláírásával/hitelesítésével21 („Elektronikus Aláírás”) és annak az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. részére a kiseromu@eon.hu e-mail címre történő benyújtásával az Elosztói Szabályzat (ESZ) 6/A sz. melléklet 9.2. pont
szerinti csatlakozási igénybejelentést („Igénybejelentés”) tesz és az érvényes igénybejelentés megtételével az ESZ és az ÜSZ feltételeit –
különösen az ESZ 6/A. számú mellékletében és az ÜSZ 5.1. fejezetében foglaltakat – magára nézve kötelezőnek elismeri.
3. Igénybejelentő kijelenti, hogy az Igénybejelentését a II. pontban jelzett Támogatás igénybevételével megvalósítandó erőművi beruházás megvalósításához nyújtja be, és így annak alapján a Támogatási eljárás eredményétől függő feltételes műszaki gazdasági tájékoztató
(„MGT”) kerülhet kiadásra.
4. Az igénybejelentő tudomásul veszi, hogy a csatlakozási díj elszámolása a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a MEKH H-441/2021. sz.
határozatának Mellékletében meghatározottak szerint történik. Az Igénybejelentés alapján kiadásra kerülő MGT a csatlakozási díj előzetes
megfizetésének alapját tartalmazza.
5. Igénybejelentő kötelezettséget vállal az Igénybejelentés alapján az ESZ és az ÜSZ feltételei szerint kiadásra kerülő, a Támogatási eljárás
eredményétől függő feltételes MGT-ben foglaltaknak megfelelő csatlakozási szerződésnek az ESZ-ben, az ÜSZ-ben és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerinti, a Támogatási eljárás eredményétől függő megkötésére és a szerződéskötéshez előírt feltételek teljesítésére.
5.1. Közzétett Kapacitásra vonatkozó igénybejelentés esetén az ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4 pont szerint kiadott MGT-ben meghatározott
csatlakozási díj a Közzétett várható csatlakozási díjat legfeljebb 10%-os mértékben haladja meg;
9 A III. A. és B. alcímek közül kizárólag az egyik rész tölthető ki. Mindkét alcím kitöltése visszautasítást eredményez.
10 A 3. és 4. pont szerinti teljesítőképesség együttes mértékét nem haladhatja meg az igényelt betáplálási kapacitás.
11 Az erőművi segédüzemi vételezési kapacitáson (invertert tartalmazó erőmű esetén 50 MVA betáplálási kapacitásonként legfeljebb 160 kVA) felüli vételezési kapacitási
igényt nem tartalmazhat. Ezt meghaladó vételezési kapacitásra igénybejelentés egyedi eljárásban tehető.
12 Az igénybejelentés csak egy hálózati csomópontra/alállomásra, és azon belül egy feszültségszintre vonatkozhat.
13 VET 27. § (2a) bekezdés szerint kizárólag középfeszültségen kérhető.
14 Megjelölés hiányában az Igénybejelentő nem tartja fenn az igényét az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.2. a) pont ii. alpont alpont szerinti csökkentett mértékű kapacitásra.
15 az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.2. a) pont ii. alpont szerint legalább10%-kal alacsonyabbnak kell lennie az igényelt csatlakozási kapacitáshoz (III. A 9.) képest.
16 Megjelölés hiányában az Igénybejelentő nem tartja fenn az igényét a korlátozottan garantált csatlakozási kapacitásra.
17 Megjelölés hiányában az Igénybejelentő nem kéri 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 28.§ szerinti csatlakozási díjkedvezményt.
18 Megjelölés hiányában: az Igénybejelentő a Közzétett Kapacitásra vonatkozó igény eredménytelensége esetén NEM kéri az egyedi igénybejelentésként történő figyelembevételt.
Az egyedi igényként történő figyelembevétel megjelölése esetén SEM tölthető ki a „III. B. Kizárólag Egyedi igénybejelentés” alcím.
19 A 3. és 4. pont szerinti teljesítőképesség együttes mértékét nem haladhatja meg az igényelt betáplálási kapacitás.
20 Legfeljebb az erőművi segédüzemi vételezési kapacitás (invertert tartalmazó erőmű esetén 50 MVA betáplálási kapacitásonként legfeljebb 160 kVA) és 4. pont szerinti
tárolói teljesítőképességhez igazodó vételezési kapacitás összege szerinti kapacitás jelölhető meg.
21 A nyilatkozat elfogadott aláírási módjának alternatívái: (i) minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, vagy
(ii) papír alapon aláírva, „.pdf” formátumban szkennelve és az aláíró Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítésével (AVDH) ellátva.
22 2022. április 30-tól hatályos Elosztói Szabályzat 17. számú módosítás
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5.2. Egyedi igénybejelentés esetén az igénybejelentő az ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2 pont a) alpont szerint kapacitás-lekötési nyilatkozatot
tesz. Az Igénybejelentő kötelezettségvállalása és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek az ESZ szerinti szerződéskötési kötelezettsége alapján a csatlakozási szerződés megkötésére vonatkozó előszerződés jön létre köztük.
6. Az Igénybejelentő tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat érvényes benyújtásának feltétele, hogy az igényelt – 1 MVA teljesítmény alatt
tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA-nak, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értékre kerekített teljesítménynek megfelelő
– betáplálási kapacitás után 900.000,- (kilencszázezer) Ft/MVA igénybejelentési biztosítékot teljesít – a nyilatkozat benyújtásáig történő
jóváírás mellett – az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek a (HU76) 10918001 – 00000005 – 08690105 számú bankszámlájára,
valamint az átutalásra vonatkozó banki igazolást – és amennyiben a biztosítékot Közreműködő teljesíti, úgy a Közreműködő elektronikus
aláírásával/hitelesítésével21 ellátott, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. honlapján közzétett minta szerint nyilatkozatot – csatolja
az igénybejelentéshez. Igénybejelentő tudomásul veszi, hogy az átutalás közleményében feltüntetendőek a következők: „KEOVADEK:
Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám”. Az átutalási közlemény és az igénybejelentés közötti
érdemi eltérés, vagy a jelen pontnak való egyéb nem megfelelés esetén, az igénybejelentés visszautasításra kerül.
7. Igénybejelentő tudomásul veszi, hogy a jelen Igénybejelentés alapján kiadásra kerülő MGT kizárólag a jelen Igénybejelentésben megjelölt
támogatási eljáráshoz, a METÁR pályázaton való részvételi szándék esetén kizárólag az MGT kiadását követően soron következő, de legkésőbb
az MGT kiadását követő 6 hónapon belül kiírt METÁR pályázaton való részvételhez használatható fel. A METÁR pályázaton való részvételi
szándék esetén az MGT kizárólag a METÁR Pályázat eredménye szerinti mértékben lép hatályba. Az egyéb támogatási eljárásban való részvételi szándék esetén az Igénybejelentő a támogatási eljárás eredményétől függetlenül jogosult az MGT szerinti csatlakozás igénybevételére.
8. Igénybejelentő kötelezettséget vállal arra, hogy (i) METÁR pályázaton való részvételi szándék megjelölése esetén a METÁR pályázati
kiírás szerint a pályázati kérelem visszavonására, ennek hiányában a kérelem benyújtására nyitva álló határidő végétől számított 15 napon
belül, (ii) egyéb támogatási eljárás megjelölése esetén az MGT keltétől számított 9 hónapon belül köteles igazolni a Hálózati engedélyes
részére az MGT-nek a Támogatási eljárásban történő felhasználását. Az Igénybejelentő ugyanezen határidőn belül jogosult elállni a csatlakozási szándékától. Az igazolásnak vagy az elállási nyilatkozatnak határidő utolsó naptári napján meg kell érkeznie a hálózati engedélyeshez kiseromu@eon.hu e-mail címre. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, a kiadott MGT szerinti csatlakozási kapacitás
igénybevételi lehetőség megszűnik és az Igénybejelentő az igénybejelentési biztosítékot meghiúsulási kötbér címén elveszti.
9. Egyedi igénybejelentés esetén az Igénybejelentő vállalja, hogy amennyiben a csatlakozás módja új hálózati csomópont (alállomás) megvalósítását teszi szükségessé, akkor a pontos műszaki tartalom meghatározása érdekében megvalósíthatósági tanulmányt („MT”) készít az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. erre vonatkozó felhívása („MT Felhívás”) alapján 4 hónapon belül benyújtja az MT-t az MT Felhívásban megjelölt e-mail címre. A határidő elmulasztása esetén az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. az MT befogadását megtagadja
az igénybejelentési biztosíték visszatérítése mellett. MT Felhívás esetén az MGT kiadására az MT jóváhagyásával egyidejűleg kerül sor.
10. Az Igénybejelentő az MGT, illetve MT Felhívás kiadásának esetére kötelezettséget vállal arra, hogy (i) a Közzétett Kapacitásra vonatkozó
igénybejelentés esetén az ESZ 9.2.1. pont bb) alpont szerinti határidőn belül, (ii) Egyedi igénybejelentés esetén két (50-50%) részletben az ESZ
9.4.2. pont b) alpont szerinti határidőkön belül a kiadott MGT-ben, illetve MT Felhívásban foglalt – 1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA-nak, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értékre kerekített teljesítménynek megfelelő – betáplálási kapacitás után
3.600.000,- (hárommillió hatszázezer) Ft/MVA kapacitáslekötési biztosítékot teljesít – a határidőn belüli jóváírás mellett – az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek a a (HU76) 10918001 – 00000005 – 08690105 számú bankszámlájára, valamint az átutalásra vonatkozó banki
igazolást – és amennyiben a biztosítékot az igénybejelentési biztosítékot teljesítő személytől eltérő Közreműködő teljesíti, úgy a Közreműködő
Elektronikus Aláírásával ellátott, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. honlapján közzétett minta szerint nyilatkozatot – a biztosítékteljesítésére nyitva álló határidőn belül megküldi a kiseromu@eon.hu e-mail címre. Igénybejelentő tudomásul veszi, hogy az átutalás közleményében
feltüntetendőek a következők: „KEOVADEK: Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám”. A kapacitáslekötési
biztosíték határidőn belüli teljesítésének elmulasztása, vagy jelen pontnak nem megfelelő teljesítése a műszaki gazdasági tájékoztató szerinti
csatlakozási lehetőség elvesztését, ill. a csatlakozási szerződés megkötésének Igénybejelentőnek felróható meghiúsulását, és ezzel együtt a megfizetett igénybejelentési biztosíték elvesztését eredményezi.
11. Az igénybejelentő vállalja, hogy a jelen igénybejelentésben megjelölt támogatási eljárás lezárásának (eredményhirdetésének) –METÁR Pályázat esetén az eredmény közzététele – időpontjától számított 4 hónapon belül a csatlakozási tervet jóváhagyásra benyújtja az MGT-ben megjelölt
e-mail címre, továbbá a csatlakozási terv jóváhagyási feltételek teljesítésének előfeltételével ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül a
csatlakozási szerződést az ESZ-ben és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint megköti.
12. Igénybejelentő tudomásul veszi, hogy a csatlakozási terv határidőn belüli benyújtásának, a csatlakozási terv jóváhagyásához szükséges
ESZ és ÜSZ szerinti feltételek határidőn belüli teljesítésének, vagy a csatlakozási szerződés határidőn belüli megkötésnek az Igénybejelentő
érdekkörében felmerülő egyéb okból – így különösen a 3. pontban hivatkozott támogatásigénybevétel, továbbá a beruházás megvalósításához szükséges telephely, hatósági engedély, vagy finanszírozás rendelkezésre állásával összefüggő körülmény, illetve változás – történő
elmulasztása esetén az igénybejelentő az MGT szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételi lehetőségét és a már megfizetett pénzügyi biztosítékokat meghiúsulási kötbér címén elveszti.
Kelt:

év

hó

nap

(Cégnév)
Igénybejelentő

(aláírás)
(Aláíró(k) neve, tisztsége)
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Mellékletek23
1.

Igénybejelentési biztosíték megfizetésének tranzakciós igazolása (kötelező!)

2.

Közreműködő nyilatkozata – „Elektronikus Aláírással” (kötelező, ha Közreműködő teljesíti a pénzügyi biztosítékot)

3.

Meghatalmazás – „Elektronikus Aláírással” (kötelező, ha nem cégjegyzésre jogosult ír alá)

4.

Eltérő fizető nyilatkozata – „Elektronikus Aláírással” (kötelező, ha a IV.1 pont szerint eltérő fizető van)

5.

Térképmásolat (kötelező!)

6.

Magánvezetéki engedélyes hozzájárulása – „Elektronikus Aláírással” (kötelező, ha a 19-as pontra igen a válasz)

23 Kérjük a csatolt mellékletek bejelölését.
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2. számú melléklet - közreműködő nyilatkozata
Igénybejelentési / kapacitáslekötési biztosíték teljesítéséhez
I. Pénzügyi biztosítékot teljesítő Közreműködő
Cégnév / név:
Cégjegyzékszám / anyja neve24/:
Székhely /lakcím24/:
Adószám / születési hely és idő24/:
Bankszámla szám25:
Képviselő(k) neve, képviseleti minősége:
Kapcsolattartási email cím:
II. Csatlakozási Igénybejelentő adatai
Cégnév / név:
Székhely /lakcím24/:
Cégjegyzékszám / anyja neve24/:
Adószám / születési hely és idő24/:
Kapcsolattartási email cím:
III. Biztosítékkal érintett csatlakozási igény
Műszaki-gazdasági tájékoztató (MGT) projektszáma (Kapacitáslekötési biztosíték teljesítése esetén kitöltendő)
Tervezett erőművi telephely (Település név, hrsz.)
Erőmű26 tervezett beépített teljesítménye (BT):

,

MVA

Önálló/Erőművel kombinált Tároló tervezett BT:

,

MVA

IV. Közreműködő nyilatkozata
A Közreműködő visszavonhatatlanul, teljes jogi kötőerővel kijelenti, hogy:
(1) a mellékelten csatolt banki átutalási igazolás szerint az Igénybejelentő érdekében
év
hó
napján
Ft pénzügyi biztosítékot teljesített az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek az UniCredit Bank-nál vezetett
10918001 – 00000005 – 08690105 (IBAN: HU76 1091 8001 0000 0005 0869 0105; SWIFT: BACXHUHBXXX) számú számlájára történő átutalás útján, a II. pont szerinti Igénybejelentőnek a III. pont szerinti, az Elosztó Szabályzat (ESZ) 9.2. pont szerinti csatlakozási igénybejelentéséhez kapcsolódóan, a Közreműködő és az Igénybejelentő közötti megállapodás alapján;
(2) tudomással bír arról, hogy a befizetés csak akkor kerül figyelembevételre az Igénybejelentő javára, ha a pénzügyi biztosíték az Elosztói
Szabályzat szerinti határidőn belül az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. számlájára jóváírásra kerül, és az átutalás közleményében
helyesen és hiánytalanul szerepel: „KEOVADEK: Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám”.
(3) tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja azt, hogy az Igénybejelentő az ESZ előírásai szerint feltétlen kötelezettséget vállal a III. pont szerinti
csatlakozási igény tekintetében az Elosztói Szabályzat feltételei szerint kiadásra kerülő MGT-ben foglaltaknak megfelelő csatlakozási szerződésnek az Elosztói Szabályzatban és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerinti megkötésére és a
szerződéskötéshez előírt feltételek teljesítésére, továbbá a megfizetett biztosíték az Igénybejelentő kötelezettségvállalása biztosítékául, és a csatlakozási szerződés megkötése esetén a csatlakozási díjban történő elszámolás céljául szolgál. Ennek megfelelően bármely megfizetett biztosíték
visszatérítésére kizárólag az Elosztói Szabályzatban meghatározott esetekben kerül sor, ennek hiányában vagy ezt meghaladóan a megfizetett
biztosíték visszatérítésére vonatkozóan az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szemben igény nem támasztható.
Kelt:

év

hó

nap

(Cégnév)
(Név, tisztség)
Közreműködő
24 Természetes személy esetén
25 A biztosíték visszautalása esetén használatos pénzintézeti bankszámlaszám.
26 Erőművel kombinált tároló esetén a tároló beépített teljesítménye nélkül, a kombinált tároló teljesítménye az igénybejelentés 4. pontban jelölendő.
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4. számú melléklet
Eltérő fizető nyilatkozata

(10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján a kiserőmű igénybejelentésére
vonatkozó tájékoztató elkészítéséért.)
I. Fizető adatai
Cégnév / név:
Cégjegyzékszám / anyja neve27/:
Székhely /lakcím27/:
Számlaküldési cím:
Adószám / születési hely és idő27/:
Képviselő(k) neve, képviseleti minősége:
Kapcsolattartási email cím:
II. Csatlakozási Igénybejelentő adatai
Cégnév / név:
Székhely /lakcím27/:
Cégjegyzékszám / anyja neve27/:
Adószám / születési hely és idő27/:
Kapcsolattartási email cím:
Jelen nyilatkozat aláírásával és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint elosztói engedélyes részére történő megküldésével Fizető
az Igénybejelentővel fennálló jogviszony alapján feltétlenül és visszavonhatatlanul vállalja a kiserőműves igénybejelentésre vonatkozó
tájékoztató elkészítéséért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott díj maradéktalan és határidőben történő megfizetését az Elosztói
Engedélyes részére, annak vonatkozó számlája alapján. Fizető és Igénybejelentő jelen nyilatkozat aláírásával egyetemleges felelősséget
vállalnak a fenti fizetési kötelezettség teljesítéséért, beleértve a számlában szereplő összegen túl az azzal összefüggésben felmerülő egyéb
díjak, kamatok megfizetését is.
Jelen nyilatkozat az igénybejelentés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kelt:

év

Igénybejelentő
(Név, Cégnév)

hó

nap

Fizető
(Név, Cégnév)

27 Természetes személy esetén
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