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Tisztelt Polgármester Úr/Asszony, tisztelt Partnerünk!
A nyár és az ősz az Önkormányzatok életében a különösen sok érdeklődőt vonzó színes turisztikai rendezvények,
zenei és más kulturális fesztiválok, szüreti mulatságok időszaka, amelyek megszervezéséhez több Önkormányzat
a rövid idejű ideiglenes vételezés lehetőségével él.
A bekapcsolások gördülékeny ügyintézését elősegítendő aktuális írásunk ennek rejtelmeibe kalauzolja el
az olvasót, valamint az együttműködésben rejlő szinergiák kiaknázására hívja fel figyelmét.
Üdvözlettel:
ELMŰ Hálózat
Önkormányzati Együttműködések Csoport

RÖVID IDEJŰ IDEIGLENES BEKAPCSOLÁSOK
Az Önkormányzatok általában családi és kulturális események, nemzeti, állami és
helyi ünnepségek színvonalas és minden igényt kiszolgáló megrendezése okán veszik
igénybe az ideiglenes villamosenergia-vételezés lehetőségét. A rövid idejű vételezés
legfeljebb 60 nap időtartamig vehető igénybe, de a gyakorlatban ez 3-5 napra igényelt
szolgáltatást szokott lenni.
Az ideiglenes vételezés elindításához az alábbi dokumentumok szükségesek:
•	igénybejelentés nyomtatvány kitöltése és ellenjegyzése, a nyomtatvány letölthető:
https://elmuhalozat.hu/#!/felhasznaloknak/a-halozatra-csatlakozas-feltetelei
•	30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elektronikus dokumentumként szolgáltatott
nem hiteles tulajdoni lap is megfelelő)
•	alapító okirat az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya
•	amennyiben nem a jogosult jár el, úgy a megfelelő formátumú felhatalmazás
•	nem tulajdonos igénybejelentő esetén a vételezés jogcímének igazolása (pl. közterület esetén a rendezvényszervező nevére szóló bekapcsolásnál a területhasználati engedély, vagy egyéb esetben a tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozata)
•	a villamos energiával ellátandó terület egy évnél nem régebbi földhivatali térképmásolata, megjelölve rajta
a csatlakozás kívánt helyét
A kért dokumentumokat az alábbi módokon juttathatják el hozzánk:
•	személyesen, műszaki ügyintézést végző ügyfélszolgálati irodáink valamelyikébe (amely nem fiókiroda)
•	elektronikus formában az eloszto@elmu.hu emailre címezve
•	postai úton az 1300 Budapest 3, Pf. 151. címre

Az együttműködési megállapodással rendelkező Önkormányzatok
közvetlenül a dedikált kapcsolattartóik email címére juttathatják el
a dokumentumokat.

A bekapcsolás további feltétele, hogy kereskedelmi szerződést kell kötniük egy villamosenergia-kereskedővel is.
A jelenleg működési engedéllyel rendelkező villamosenergia-kereskedők listája megtalálható a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján. A kereskedők elérhetőségeiről az interneten tájékozódhatnak
Fontos, hogy az ügyintézés időtartama miatt az igényeiket a kért bekapcsolási dátumot minimum 15 nappal
megelőzően szükséges benyújtani részünkre és a választott villamosenergia-kereskedő részére is.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK
Az Önkormányzatoknak és az ELMŰ Hálózat számára is fontos a települések folyamatos
fejlődése. A közös célhoz az üzembiztonság növelésével, a lakossági és üzleti fogyasztók
mind magasabb szintű ellátásával járulunk hozzá. Évente több milliárd saját forrásból
újítjuk, javítjuk folyamatosan hálózatunkat, ezzel is biztosítva a megfelelő szolgáltatási
színvonalat.
Településfejlesztésre az Önkormányzatoknak a saját forrásaikon kívül az elérhető pályázati források több formában is rendelkezésre állnak. Amennyiben forrásainkat összehangoltan és együttműködésben használjuk fel, a lakossági és üzleti igények (mind az energiaellátás, mind a településfejlesztés, vagy akár az épített környezet megjelenését tekintve)
optimális kiszolgálását eredményezheti. Az ELMŰ Hálózat ebben kínál partnerséget az
Önkormányzatoknak azzal a céllal, hogy a települések minél élhetőbbek legyenek,
a régiók pedig minél jobban fejlődhessenek, munkahelyeket teremthessenek
Miben tudunk az együttműködésre kész Önkormányzatok rendelkezésére állni?
•
•
•
•
•

szakmai segítség a pályázatok, beruházások előkészítésében
hálózati eszközök átalakításával és/vagy áthelyezésével járó megkeresések (közműkiváltások) kezelése
közös finanszírozási lehetőségek keresése
rugalmas, egyedi igényeknek megfelelő szerződéses konstrukciók
személyre szabott, közvetlen ügyintézés
Amennyiben élni kívánnak az együttműködés lehetőségével, kérjük, hogy jelezzék
az onkormanyzati_egyuttmukodesek@elmu.hu email címen és megküldjük
a megállapodás tervezetét.

Önkormányzatának akár az elkövetkezendő 2-3 évben hálózatot érintő, különösen az állami támogatással vagy
EU-s forrásból megvalósuló fejlesztési elképzelései vannak? Feltétlenül javasoljuk, hogy még a tervezés fázisában
vegye fel a kapcsolatot az ELMŰ Hálózattal annak érdekében, hogy a beruházásokat a hatályos pénzügyi és
számviteli szabályoknak megfelelően tudjuk összehangolni és lebonyolítani. Kérjük, azt is vegyék figyelembe,
hogy a hálózatlétesítés átfutási ideje az engedélyezési eljárá¬sok lefolytatása miatt a szerződéskötéstől számítva
hozzávetőlegesen egy év.

ELÉRHETŐSÉGEK

ELMŰ Hálózati Kft.
onkormanyzati_egyuttmukodesek@elmu.hu
Telefon: 	(1) 238-1574
(20) 888-1574
Fax:
(1) 238-2815
Nagyfogyasztói, önkormányzati hibabejelentő: 06-80-39-39-39

