
Alulírott(ak) mint az alább megjelölt ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa(i) 
hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a területileg illetékes elosztói engedélyes az ingatlanon a villamosenergia-
ellátáshoz szükséges csatlakozóvezeték/-kábel létesítésével kapcsolatos munkálatokat elvégezze.
Tudomásul veszem (vesszük), hogy ezen hozzájárulás nem vonható vissza, és az elosztói engedélyes
jogosult az ingatlanon elhelyezett berendezéseinek fenntartási, karbantartási, valamint üzemzavar-elhárítási
munkáit esetenként elvégezni.

igénybejelentő neve

Felhasználási hely pontos címe

            
ir.szám település út/utca/tér sz./hrsz. em./fsz., ajtó

Idegen ingatlan pontos címe

            
ir.szám település út/utca/tér sz./hrsz. em./fsz., ajtó

      
kelt                 év       hó           nap

Ha az idegen ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok több mint felének hozzájárulása szükséges!

    
1. ingatlantulajdonos/vagyonkezelő neve                 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő aláírása

lakcím/székhely cím

    
2 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő neve                 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő aláírása

lakcím/székhely cím

    
3 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő neve                 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő aláírása

lakcím/székhely cím

    
4. ingatlantulajdonos/vagyonkezelő neve                 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő aláírása

lakcím/székhely cím

    
5. ingatlantulajdonos/vagyonkezelő neve                 ingatlantulajdonos/vagyonkezelő aláírása

lakcím/székhely cím

Előttünk, mint tanúk előtt:

    
1. tanú neve                    1. tanú aláírása

lakcím

    
2. tanú neve                    2. tanú aláírása

lakcím

Adatvédelmi tájékoztatás: A villamos energia szolgáltatás biztosítása, a hálózati csatlakozási szerződés és a hálózathasználati szerződés 
teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.eon.hu/adatvedelem honlapon Adatkezelési Tájékoztatóinkban 
és ügyfélszolgálati irodáinkban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra 
vonatkozó tájékoztatást  www.eon.hu/adatvedelem honlapon telefonos hangfelvételre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban és az 
ügyfélszolgálati irodáinkban érheti el.

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.

Telefonos ügyfélszolgálat

h, k, cs, p: 8.00-18.00
sz: 8.00-20.00

T: 06 52/512 400
M: 06 20/30/70 45 99 600

Levélcím:
7602 Pécs, Pf. 197.

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

C/2Tulajdonosi hozzájárulás - idegen ingatlan keresztezésekor
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