
Igénybejelentés
E.ON Észak- és Dél-Dunántúl, valamint OPUS TITÁSZ szolgáltatási területen

Az igénybejelentés legegyszerűbb és leggyorsabb módja az online igénybejelentés. Ezt a következő linken
lehet megtenni:

https://www.eon.hu/hu/hmke/hmke-online-ugyintezes.html

A kitöltést az alábbiak szerint történik.

1 Felhasználó adatai.

A mérési pont azonosító a számlarészletezőn (általában a számla 3. oldala) található meg, HU000….
kezdetű hosszú azonosító. A formátuma jól meghatározott, megadását az online felület legördülő mezői
segítik.

A mindennapszaki mérő gyári száma szintén megtalálható a számlarészletezőn, a táblázatos rész bal felső
sarkában, illetve a mérőóra vonalkódja alatt is leolvasható.

Az ügyfél adatainál a felhasználó adatait kell értelemszerűen megadni. A felhasználó a számla 1. oldalán a
jobb oldali bekeretezett részben fel van tüntetve.

A meghatalmazott adatait csak abban az esetben kell kitölteni, ha az igényt nem a felhasználó adja be,
hanem egy megbízottja.

1 / 3

https://www.eon.hu/hu/hmke/hmke-online-ugyintezes.html


2 Felhasználási hely

Értelemszerűen kell kitölteni. Előfordulhat, hogy a számlán (első oldal bekeretezett rész) feltüntetett
felhasználási hely címe nem egyezik meg a valós címmel. Ilyen esetben a címet előbb-utóbb érdemes
pontosítani az E.ON-nál / OPUS TITÁSZ-nál, de ha ez az igénybejelentés előtt nem megoldható, akkor a
számlán feltüntetett címet javasoljuk megadni a felületen.

3 Háztartási méretű kiserőmű (HMKE)

Igény típusa. Abban az esetben kell bővítést jelölni, ha a felhasználási helyen már üzemel
leengedélyeztetett és bekapcsolt napelemes rendszer. Egyébként az „Új igény” a jelölendő.

A HMKE energiaforrása napelemes rendszernél értelemszerűen a nap.
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Csatlakozási mód. A csatlakozási módot a tervezett inverter teljesítménye és fázisszáma határozza meg.
2,5 kVA-es inverter teljesítményig egy fázisú lesz az inverter, fölötte három fázisú. Három fázis esetén az
inverter kimeneti teljesítményét a fázisokra lebontva is meg kell adni (ahogy a fenti példa mutatja).

Várható fogyasztás. Amennyiben a napelemes rendszer várhatóan fedezi az éves fogyasztást, úgy 0-t kell
megadni. Az egyébként megadott kWh értéket továbbra is ki fogják számlázni havonta.

Az igénybejelentés során a hálózatba visszatáplálást kell választani.

Kivitelező azonosítót nem kell megadni.

A visszaigazoláshoz az e-mail címet meg kell adni.

A mellékleteknél meghatalmazást kell csatolni, ha az igénybejelentést nem a felhasználó, hanem
megbízottja küldi be. Jogi személy felhasználó esetén aláírási címpéldányt kell még csatolni.
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