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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!
 

 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 a E-ON nyilvántartástól)

 E-ON meghatalmazás:  
a villanyszámla alapján kell kitölteni, aláírni és tanúztatni.  

 

FONTOS: Az áramszolgáltatói engedélyezés következő lépéséhez mindenféleképpen 
szükségünk van az eredeti dokumentumokra, anélkül nem tudunk tovább haladni!

Tehát a postázandó dokumentumok:
 Két példányban aláírt szerződés
 Adatbekérő
 Aláírt E-ON meghatalmazás

Postacímünk: 
Tiszta Energiák Kft 
1307 Budapest,  

Pf. 45.

+SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK 

 Három darab mérőhely fotó: 

 A/ egy közelről, amin látszik a mérőóra száma,  

B/ egy, amin a megszakítók látszanak 

C/ és egy egész alakos, amin látszik a  

      villanyóra elhelyezkedése, környezete. 

 Fénykép a tetőfelületről, ahova elhelyezésre 

kerül majd a napelemes mező.  

Ez a tető fedése (pl. cserép, zsindely, pala)  

és a dőlésszöge miatt nagyon fontos.

 Villanyszámla másolat 

minden oldala.
 
Fontos: a rendszer engedélyeztetését csak 

abban az esetben tudjuk megkezdeni, ha 

rendelkezésre áll a megfelelő teljesítmény. 

A teljesítmény bővítéséhez az Ügyfélnek 

keresnie kell egy regisztrált villanyszerelőt, aki elvégzi a 

bővítést. Az itt felmerülő költséget nem tartalmazza a szer-

ződésben vállalt árunk

1. ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA: 
Megrendelés után a kollégák kiküldik Önnek a E-ON engedély benyújtásához 
szükséges nyomtatványokat:
 

kismegszakítók

E-O
N

Ha minden papír hiánytalanul rendelkezésünkre áll és a teljesítmény bővítés 
is megtörtént (ha ez szükséges volt) beadjuk az igénybejelentést az  
áramszolgáltatónak. A beküldött e-mailből Ön is kap egy másolatot.

A - Elküldjük Önnek a szerződést, az adatbekérőn  
szereplő személyes adatok alapján kitöltve.

B - Ön átolvassa és ha mindennel egyetért két példányban 
kinyomtatja, aláírja és visszaküldi a szerződés scannelt 
változatát 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. 
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3. TOVÁBBI 
    LÉPÉSEK:

 

2

7 98
A készre jelentés benyújtását 
követően az E-ON két héten 
belül kiküldi Önnek postán 

a szerződés módosítást 
(mi erről már nem kapunk 

értesítést, ezért ha nem kapná 
meg, mindenféleképpen 
jelezzen nekünk, hogy 

tudjunk reklamálni)

A szerződést az Ügyfél visszaküldi 
aláírva postán, ennek beérkezését 

követően keresik Önt telefonon 
az óracsere időpontjával 

kapcsolatban.

A megbeszélt 
időpontban kicserélik 
az órát és elindítják a 
napelemes rendszert. 

Mivel az óracsere időpontjával kapcsolatban 
nincs információnk, ezért kérem egy 

telefonhívással vagy e-maillel jelezze felénk, 
hogy lezárhassuk a projektet. 

EON
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A - Ha az E-ON elfogadja a 
műszaki specifikációt,  
akkor beadjuk a csatlakozási 
dokumentációt. 

B - Ha valamilyen  
módosítást kér, akkor annak 
megfelelően módosítunk és újra 
beadjuk az igényt.

45
A csatlakozási doku-
mentáció elbírálására 
újabb 30 napja van 
az E-ON-nak. A szerelés 
általában ez alatt az időszak 
alatt szokott lezajlani és 
mérettől függően egy-két 
napot vesz igénybe.

Telepítés után  
fizetendő  

a szerződés  
szerinti 

 fennmaradó 
összeg. 

6
Ha megtörtént 
a napelemes 
kivitelezés és 
a csatlakozási 
dokumentáció is 
elbírálásra került, 
akkor benyújt-
ható a készre 
jelentés.

1
Az igénybejelentést követően 30 napja van 
az áramszolgáltatónak, hogy meg-
küldje részünkre a Műszaki Gazdasá-
gi Tájékoztatót. Ebben leírja, hogy milyen 
feltételek mellett engedélyezi a napelemes 
rendszer telepítését 

A szerződés szerinti   
előleg kifizetése.


