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V. SZ. FÜGGELÉK 
 

FORMANYOMTATVÁNY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FOGYATÉKA JELLEGÉNEK 
IGAZOLÁSÁHOZ 

 
Igazolás a villamos-energia kimaradás esetén fellépő egészséget, életet veszélyeztető helyzet 
orvosi szempontból értelmezett fennállásáról 
 
(23. számú melléklet a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelethez) 
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. 
 
1. Az igénylő (a szerződött fogyasztó vagy díj fizetésére kötelezett) személyi adatai: 
Családi és utóneve: ................................................................................................................... 
Születési neve: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 
Felhasználási hely címe: ..................................... település .................................................... 
utca/út/tér ......... házszám …....... lépcsőház ............ emelet, ajtó 
Az elosztó hálózati engedélyesnél nyilvántartott azonosító: 
………………………………………. 
2. Igénylő és/vagy a vele együtt lakó fogyatékkal élő személyek adatai és fogyatékosságuk 
jellege: 
A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt és/vagy minden olyan személyt, aki a kérelmezővel 
közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló …./2007. (…....) rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 33.§ (2) bekezdésének szerinti eseteknek megfelelően különleges 
bánásmódban kell részesíteni a villamos-energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél 
a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet kell megadni. 
 
Név Születési idő Korlátozottság jellege (Rendelet 33.§ (2) 

bekezdés a), b) vagy c) pontja * 
 

   
   
   
   
 
* az orvos tölti ki! 
Értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: 
………………………………………………………….. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Dátum: ...................... év ........................... hó........... nap 
 
......................................... 
(az igénylő aláírása) 
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Alulírott................................................................................................................(név, megnevezés), 
............................................................................................................................ (cím, székhely), 
……………………………………………………………………………….. (engedély száma) 
mint a fent megjelölt személy(ek) orvosi ellátását végző orvos, a villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló …/2007. (… ….) 
Korm.rendelet 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Dátum: ...................... év ........................... hó........... nap 
 
 

 
 
 
 

PH. 
 
 

............................................. 
orvos aláírása 
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Kitöltési útmutató 
 
Az űrlapot géppel, vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. 
Az igazolást annak a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az elosztó hálózati engedélyes felé, 
aki a VET 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, azaz: 
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti 

fogyatékossági támogatásban részesülő személy, 
- a vakok személyi járadékában részesülő személy, 
- továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló 

törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül. 
Az igazolás benyújtásának feltétele, hogy a fogyatékosság olyan jellegű, hogy a lakossági 
fogyasztó szerződés-szegése miatt kezdeményezett szolgáltatásszüneteltetés, vagy a 
villamosenergia-szolgáltatás tervezett szünetelése, illetve váratlan üzemszünet a fogyasztó 
egészségét, életét veszélyezteti. 
 
Az 1. pontban szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki. 
A 2. pontban a fogyatékkal élő személy(ek) név és születési idő adatát az igénylő vagy eltartója 
tölti ki. 
Az adatok valódiságát az igénylő vagy eltartója aláírásával igazolja. 
 
A Rendelet 33.§ (2) bekezdése szerinti besorolást a fogyatékkal élőt kezelő orvos (háziorvos, 
szakrendelő orvosa, stb.) tölti ki. 
 
„a” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha olyan jellegű fogyatékosság, amely a lakossági 
fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasásra, mérőállás közlésre, a számlaolvasásra; a 
számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére, 
 
„b” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha a fogyatékosság jellege miatt az érintett személy 
egészsége vagy élete veszélybe kerül a fogyasztó szerződésszegés miatti villamos energia 
szolgáltatás szüneteltetése, kikapcsolása esetén. 
 
„c” besorolást kell jelölni abban az esetben, ha a fogyatékosság jellege olyan, hogy egy tervezett 
villamos hálózati karbantartás miatti áramszünet, vagy egy váratlan áramkimaradás, 
feszültségingadozás miatt az érintett személy otthoni ápolására szolgáló készülék, berendezés 
meghibásodhat, leállhat, ezzel a személy egészségi állapota jelentősen romolhat, élete veszélybe 
kerülhet. 
 
Értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőben annak az értesítendőnek a 
nevét, telefonszámát kell beírni, aki tervezett áramszünet esetén érdemben tud egyeztetni az 
elosztó hálózati engedélyessel a szükséges intézkedések megtételére (az egészség vagy élet 
megóvása érdekében megfelelő paraméterekkel rendelkező szükség áramforrás, szünetmentes 
áramforrás kiválasztása, üzembe állítása). 
Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja. 
A kitöltött igazolást az igénylő az elosztó hálózati engedélyesnek köteles leadni a Rendelet 34. § 
(4) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. 
 
 


