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Lekötött teljesítmény módosítás

Felhasználó adatai1

cégnév/vállalkozó neve

 
cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély száma adószáma

Székhelye1:

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve közterület típusa házszám, emelet, ajtó

Képviselőjének neve

Kapcsolattartó neve1

 
e-mail címe   telefonszáma

Felhasználási hely címe1:

  
ir.szám település neve település típusa

  
közterület neve közterület típusa házszám, emelet, ajtó

 
Partnerszám1 Mérési pont (POD) azonosító2

Teljesítmény módosítása1

    1-től
év      hó

Jelenlegi teljesítmény:             Igényelt teljesítmény:

 kW  kW

   
kelt év hó nap

A Felhasználó képviseletében 
P.H.

A lekötött teljesítmény módosításának szabályai

A lekötött teljesítmény túllépésének szabályait az elosztó üzletszabályzata, valamint a villamos energia rendszerhaszná-
lati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet tartalmazza. 
Ezek alapján az elosztói teljesítménydíj fizetés alapját képező, a szerződésben rögzített lekötött teljesítmény a szerző-
déskötést követő 1 éves időszakok során a naptári hónapok szerinti időszakokra, a naptári hónap első napjától a rendel-
kezésre álló teljesítmény mértékéig bármikor növelhető, a szerződéskötés éves fordulónapjain pedig – további 1 éves 
szerződéses időszakra érvényesen – mindkét irányban módosítható. Ha a szerződéskötés éves fordulónapján a lekötött 
teljesítményt nem módosítják, az legalább további 1 évre érvényben marad, kivéve a szerződés megszűnésének esetét. 
A felek eltérő megállapodásának hiányában a szerződéskötés fordulónapjának a szerződéskötés hónapjának első napja 
számít. A módosítást követően a módosított teljesítmény képezi az elosztói teljesítménydíj fizetés alapját. Az aktuális 
teljesítménydíj fizetés alapjául szolgáló lekötött teljesítményt a rendszerhasználó pótdíj fizetés nélkül igénybe veheti. 
A lekötött teljesítmény módosítására vonatkozó igényt a rendszerhasználó a módosítás időpontját megelőző hónap 
utolsó napjáig köteles bejelenteni.

1 Kötelezően töltendő mezők.
2 Kötelezően töltendő mező. A számla 2. oldalán található, a felhasználó felhasználási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szinten használt 

egyedi azonosító.
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