ŰM Z
EL ÁS
ÉM

NAPELEMES RENDSZER
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI
ENGEDÉLYEZTETÉSE
IGÉNYBEJELENTÉSTŐL AZ ÓRACSERÉIG

1. ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA:
Megrendelés után a kollégák kiküldik Önnek az ELMŰs engedély benyújtásához
szükséges nyomtatványokat:
kism

egs

zak

ítók

Adatbekérő: az adatokat a
villanyszámla alapján kell kitölteni
(fontos, hogy a rendelkezésre álló
teljesítményt is töltsék ki a villanyóra
alatt található
kismegszakítók alapján, mivel ez
eltérhet az ELMŰs nyilvántartástól)

ÁNYOK

+SZÜKSÉGES NYOMTATV

keresztül
Tulajdoni lap (ügyfélkapun
erűbb, legolcsóbb)
lekérhető, elegendő a legegysz
ínrajz
Térképmásolat vagy helysz
, de akár egy
(ügyfélkapun keresztül lekérhető
lelő)
régi, több éves másolat is megfe
tó:
Három darab mérőhely fo
mérőóra száma,
A/ egy közelről, amin látszik a
zanak
B/ egy, amin a megszakítók láts
látszik a
C/ és egy egész alakos, amin
nyezete.
villanyóra elhelyezkedése, kör

ELMŰ meghatalmazás:
a villanyszámla alapján kell
kitölteni, aláírni és tanúztatni.
Tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat: a tulajdoni lapon
szereplő minden tulajdonosnak
nyilatkoznia kell!

ahova elhelyezésre
Fénykép a tetőfelületről,
.
kerül majd a napelemes mező
ndely, pala)
Ez a tető fedése (pl. cserép, zsi
fontos.
és a dőlésszöge miatt nagyon
Villanyszámla másolat
minden oldala.
Az engedélyeztetés elindításához küldje vissza a fenti
dokumentumokat szkennelve,
.
a kapcsolattartója email címére

Amikor minden papír hiánytalanul rendelkezésünkre áll,
beadjuk az igénybejelentést az áramszolgáltatónak.
A beküldött emailből Ön is kap egy másolatot.

2. SZERZŐDÉS:
Általában azzal a személlyel
szerződünk, akinek a nevén
van a villanyóra, így az
áramszolgáltatói papírok alapján
ki tudjuk tölteni a szerződés
Megrendelőre vonatkozó
személyes adatait. Ha Önnél
más lesz a szerződő, kérem
jelezze kollégánknak,
mert utólag nem áll módunkban
változtatni a szerződésen és az ez
alapján elkészülő számlán!

A - Elküldjük Önnek a szerződést, az adatbekérőn
szereplő személyes adatok alapján kitöltve.
B - Ön két példányban aláírva visszaküldi
nekünk a szerződés és egy szkennelt változatot emailen.
C - A szerződésből szükségünk van az eredeti
példányokra, ezért kérem mindkét példányt küldje el
részünkre postán. Az eredeti áramszolgáltatói papírokra is
szükségünk lesz, ezért ezeket is tegye bele a borítékba.
Tehát a postázandó dokumentumok:
Két példányban aláírt szerződés
Adatbekérő
Aláírt ELMŰ meghatalmazás
Aláírt hozzájáruló nyilatkozat

Postacímünk:
Tiszta Energiák Kft
1307 Budapest,
Pf. 45.

FONTOS: Az áramszolgáltatói engedélyezés következő lépéséhez mindenféleképpen
szükségünk van az eredeti dokumentumokra, anélkül nem tudunk tovább haladni!
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A szerződés szerinti
előleg kifizetése.

3. TOVÁBBI
LÉPÉSEK:
Az esetek döntő
többségében nem
szükséges se teljesítmény,
se fázis bővítés. Ebben az
esetben elkészítjük és
beadjuk a csatlakozási
dokumentációt.
Másolatban ezt az emailt
Ön is megkapja.

Az igénybejelentést követően 30 napja van
az áramszolgáltatónak, hogy
megküldje részünkre a Műszaki
Gazdasági Tájékoztatót. Ebben leírja,
hogy milyen feltételek mellett engedélyezi a
napelemes rendszer telepítését (pl: szükséges-e
teljesítményt vagy fázist bővíteni) és tájékoztat
a felmerülő költségekről (pl óracsere költsége)
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Ha megtörtént
a napelemes
kivitelezés és
Telepítés után
a csatlakozási
fizetendő
dokumentáció is
elbírálásra került, a szerződés
szerinti
akkor benyújtfennmaradó
ható a készre
összeg.
jelentés.

7 6 5

8
9

Leadjuk a készre jelentést (és ha előírták
a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban,
a Tipizált nyilatkozatot) Ezt az emailt Ön
szintén megkapja másolatban.

A csatlakozási dokumentáció elbírálására
újabb 30 napja van
az ELMŰnek. A napelem
felszerelése általában ez
alatt az időszak alatt szokott
lezajlani és mérettől függően
egy-két napot vesz igénybe.

A szerződés
A módosított szerbeérkezését
ződést visszaküldheti
követően az
postán, de inkább
A készre jelentés benyújtását követően az
ELMŰ
azt javasoljuk, hogy
ELMŰ két héten belül kiküldi postán
személyesen vigye két héten belül
(vagy emailben) az ügyfélnek az
keresi Önt
be az ELMŰ ügyáramszolgáltatói szerződés módosítelefonon az
félszolgálatára,
tott változatát
óracsere
ezzel sok időt meg(mi erről már nem kapunk értesítést, ezért ha
időpontjával
takaríthat.
nem kapná meg, mindenféleképpen jelezzen
kapcsolatban.
nekünk, hogy tudjunk reklamálni)

14
nap

Néhány esetben
szükséges a teljesítmény
vagy fázis bővítés,
illetve előfordulhat,
hogy nem tartják a
jelenleg hatályban
lévő szabványoknak
megfelelőnek a
mérőórát. Ekkor a
Műszaki Gazdasági
Tájékoztatóban szerepel, hogy szükség van
„Csatlakozó műszaki dokumentáció
tipizált mérőhelyekhez és nyilatkozatok” nevű formanyomtatvány kitöltésére.
Ezt csak egy regisztrált
villanyszerelő töltheti ki,
neki kell nyilatkoznia az
ELMŰ felé. Regisztrált
villanyszerelőhöz
cégünk igény esetén tud
kontaktot adni, akivel
Önnek kell felvennie a
kapcsolatot és időpontot
egyeztetnie. Az itt
felmerülő költséget nem
tartalmazza a szerződésben vállalt árunk!
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Az óracsere időpontjával kapcsolatban mi
nem kapunk tájékoztatást, ezért kérjük
azt telefonon vagy
emailben jelezze
felénk, hogy mihamarabb elindíthassuk
napelemes rendszerét.
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