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Egyetemes szolgáltatásra jogosultak  
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a)A lakossági fogyasztók, valamint a 
kisfeszültségen vételező, összes 
felhasználási helyük tekintetében 

együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb 
(189 A-t nem meghaladó) 
csatlakozási teljesítményű 

felhasználók 

a)A külön jogszabály szerinti 
költségvetési szerv és közfeladatot 

ellátó intézménye  

A helyi önkormányzat és 
közfeladatot ellátó költségvetési 

intézménye 

A közfeladatot ellátó egyházi jogi 
személy 

a)A közfeladatot ellátó alapítványi 
fenntartású intézmény  



Új felhasználóként a hálózatra való visszakapcsolása 
esetén  
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1 éven belüli visszakapcsolás 
esetén: nem számlázható ki sem 

a csatlakozó-vezeték 
létesítésének díja, sem a 

csatlakozási alapdíj. (akkor sem, 
ha nincs csatlakozó-vezeték a 

felhasználási helyen és a 
visszakapcsoláshoz új csatlakozót 

kell létesíteni)  

1-5 év közötti visszakapcsolás 
esetén: csatlakozó-vezeték 

létesítésének a díja  

5 éven túli visszakapcsolás 
esetén: csatlakozóvezeték-

létesítésének díja és a 
csatlakozási alapdíj is.  



Rendelkezésre álló teljesítményhez való jogosultság  
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a felhasználó a HH-t felmondja (5 
év elteltével)  

a felhasználó nem fizet és 
kikapcsolják (5 év elteltével)  

az erőmű a termelői 
tevékenységet megszünteti, 

betáplálási rendelkezésre álló 
teljesítményét érintően (azonnal)  



Fontos tudnivalók  
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Csatlakozó berendezés átépítésével kapcsolatos információk:  
A mérő leszerelés és csatlakozó megszüntetése iránti igényét követően 30 napon belül benyújtott 
új igényét a hálózathasználati szerződés felmondása visszavonásaként kell kezelni.  
A felmondási határidőt a mérőleszerelés és szerződésfelmondás igény az elosztóhoz történő 
beérkezésének dátumától kell számítani. 
A bontással érintett épületet tápláló légvezetékes csatlakozó vezeték helyett igényelt földkábeles 
csatlakozás kiépítését, pedig a csatlakozó vezeték átalakítására irányuló kezdeményezésnek. 
Amennyiben a felhasználási hely megszüntetését követő 30 napos felmondási időn belül a 
felhasználó új igényt ad be és a csatlakozó berendezés átépítését (légkábel helyett földkábel) 
kéri, abban az esetben a felhasználónak a csatlakozó-vezeték létesítés költségének a 100 %-át 
kell megfizetni az alábbi költségekkel:  
 -  földkábel esetén:  
Keresztmetszettől és hossztól függetlenül: 120.601 Ft + ÁFA  
 
Nem engedélyezzük a felhasználók körében a mérő nélküli, vezérelt mérésen és a lakossági 
ügyfeleknek „C” karakterisztikájú kismegszakítók felszerelését, kivéve „H”-tarifára.  
„D” karakterisztikájú kismegszakítót az elosztói engedélyes nem szerel fel.  
 



Fontos tudnivalók  
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Amennyiben a fogyasztási helyen korábban ideiglenes bekapcsolás volt, akkor a fogyasztó által 
kiépíttetett csatlakozó vezeték nem elfogadható. Ebben az esetben csak új csatlakozó igénylésével 
adható be az új bekapcsolás. Az egyéb mezőben fel kell tüntetni az ideiglenes mérő leszerelési 
kérelmét, gyártási számmal együtt.  
 
Csatlakozási alapdíj fizetésére nem köteles:  
Felhasználó, a felhasználási helyenként vételezés céljából egy csatlakozási pontra igényelt 
teljesítménynél, ha annak mértéke 32 Ampernél nem nagyobb.  
Csatlakozóvezeték létesítés díja (32A feletti igény esetén) :  
Légvezeték esetében 30 méter felett 1200 Ft/m; Földkábel esetében 15 méter felett 4000 Ft/m. 
 
Egyetlen felhasználónak egy felhasználási helyre bekapcsolható fogyasztásmérők száma  
Amennyiben növelt üzembiztonságú igény nem merül fel, akkor egy felhasználási helynek 
legfeljebb 4 db mérője lehet:  
mindennapszaki  
mindennapszaki elektromos autó töltéséhez  
vezérelt  
H-tarifa  
Ezekhez egyetlen rendelkezésre álló teljesítmény tartozik.  
 



Végleges igénybejelentés benyújtása  
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Ha az igénybejelentő fél 
kevesebb, mint 51 %-ban 

tulajdonosa a 
felhasználási helynek.  

Ha a tulajdonosok 
azonos arányban 

birtokolnak (1/2 – 1/2) 
mindkét félnek 

nyilatkoznia kell.   

Több tulajdonos esetén: amennyiben a 
tulajdonosoknak képviselője van, a 

képviselő nyilatkozata elegendő 
tulajdonosok közös képviselőjének. 

Ennek hiánya esetén: annyi 
tulajdonostól, hogy minimum 51 %-nyi 

tulajdonos nyilatkozzon, melybe 
beletartozik az igénylő tulajdoni hányada 

is  

Ha a csatlakozó idegen 
ingatlant keresztez, akkor 

az idegen ingatlan 
tulajdonosok nyilatkozata 

szükséges.  

Bérlő esetén a tulajdoni 
lapon szereplőtől 

tulajdonosi hozzájárulás 
szükséges (51%). Ha ez 

nincs, akkor a bérleti 
szerződés elengedhetetlen.  

Végleges egyetemes igényhez benyújtandó dokumentumok:  
Tulajdonosi nyilatkozat:  



Végleges igénybejelentés benyújtása  
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Meghatalmazás a regisztrált 
szerelő részére   

•60 napnál nem régebbi nem 
hiteles tulajdonlap  

•Kereskedelmi befogadó 
nyilatkozat-abban az esetben 
ha nem jogosult egyetemes 

szolgáltatásra illetve ha 
egyetemes szolgáltatásra 

jogosult, viszont az NKM-el 
szeretne szerződni.  

3x80A-tól csatolni kell a 
jóváhagyott mérési terv első 
oldalát mely tartalmazza a 

jóváhagyó személy aláírását és 
pecsétjét.  

Végleges egyetemes igényhez benyújtandó dokumentumok:  
 



Eltérő számú fogyasztása mérő igénylése egy felhasználási 
helyre   
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Ettől eltérő számú mérőre akkor lehet szükség, ha egyazon ingatlanon belül több felhasználási helyet 
alakítanak ki. Ennek a feltétele, hogy a közös tulajdonban lévő ingatlan megosztott használatára önálló 
használati jogot alapítanak.  
Ezt az igénybejelentőnek:  
közokirattal:  
o jegyző, közjegyző, okmányiroda által aláírt dokumentum  
II. fokú építési hatóság /építési engedély (pl: ikerházak, sorházak esetén),  
valamely helyiség használat módosítását igazoló engedély (pl: melléképületben üzlet lett kialakítva, 
amire megkapta az eltérő használatot))  
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal (pl. két tanú által aláírt okirat)  
vagy tervező által készített tervrajzzal  
vagy ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozattal kell igazolni.  
A használati jog megosztását igazoló dokumentumot már az előzetes igény beadásánál csatolni kell az 
igényhez.  
  
Ha az ingatlanon belül több felhasználási hely található, az egyes felhasználási helyeket külön 
csatlakozási pontokon keresztül is el lehet látni, amennyiben az egyes felhasználási helyek mért 
hálózata független egymástól és az illetékes áramhálózati üzem ehhez hozzájárult az előzetes igény 
elbírálásakor.  
 



Méretlen igények  
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A mérés nélküli vételezés feltétele, hogy az igényelt teljesítmény 1 fázisra vonatkozzon és kisebb vagy 
egyenlő legyen, mint 6 A.  
 



Társasházi áram újbekapcsolás – egyszerűsített 
igénybejelentés  
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A négy-, vagy annál több lakásos társasházak/társas üdülők lakásainak újbekapcsolási 
igénybejelentés adminisztrációját egyszerűsítettük. Az egyszerűsített igénybejelentésnél elegendő 
egyetlen mérőhelyhez kitölteni az igényt, és a többi lakás adatait Excel táblázatban összesíteni.  
 
Mi a feltétele az egyszerűsített igénybejelentésnek?  
Meglévő HCS szerződés a társasházi közösségi mérőre  
A csatlakozóvezeték kivitelezése már korábban megtörtént  
Az első igény feltöltése a bekapcsoljuk.eon.hu felületre – csatolandó dokumentumokkal együtt  
 
Hogyan történjen az igénybejelentés?  
1. Kérjük, a bekapcsoljuk.eon.hu felületre töltsön fel 1 db igényt a következő dokumentumokkal 
kiegészítve:  D jelű nyomtatvány – meghatalmazás az E.ON regisztrált szerelők részére – ide kérjük 
csatolni amennyiben csak egy meghatalmazás van  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bekapcsoljuk.eon.hu/&data=02|01|ibolya.notinne@eon-hungaria.com|ab611c97bea7402be3b008d7d6eff553|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637214198406792402&sdata=/iFffzZclGWb1%2BNC/cKL/FZXGAKv/8RQr1u%2BgciWNsI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bekapcsoljuk.eon.hu/&data=02|01|ibolya.notinne@eon-hungaria.com|ab611c97bea7402be3b008d7d6eff553|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637214198406792402&sdata=/iFffzZclGWb1%2BNC/cKL/FZXGAKv/8RQr1u%2BgciWNsI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bekapcsoljuk.eon.hu/&data=02|01|ibolya.notinne@eon-hungaria.com|ab611c97bea7402be3b008d7d6eff553|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637214198406792402&sdata=/iFffzZclGWb1%2BNC/cKL/FZXGAKv/8RQr1u%2BgciWNsI%3D&reserved=0


Társasházi áram újbekapcsolás – egyszerűsített 
igénybejelentés  
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C jelű nyomtatvány - tulajdonosi hozzájárulás,  o 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos tulajdoni 
lap,  
Társasházi alapító okirat / II.  fokú Építési Hatóság által kiadott építési engedély másolata (az 
első feltöltéskor a fogyasztásihely címnél megadott emelet/ajtó adatok után megjelenik a 
társasházi nyilatkozat és oda lehet csatolni)  
Értelemszerűen kitöltött Társasház újbekapcsolás_TELEPÜLÉSNÉV_UTCA_HÁSZSZÁM.xlsx 
nevű táblázat, a további mérőhelyek adataival a bérleti szerződés helyére csatolva.  Kérjük, 
figyeljen arra, hogy a táblázat nevébe minden esetben a társasház fogyasztási helyének 
település-, utca neve, és házszáma kerüljön az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében.  

 
Az 1. pontban leírtak sikeres végrehajtását követően a bekapcsoljuk.eon.hu  oldalról visszaigazoló 
válaszlevelet küldünk Önnek. A válaszlevelet továbbítva az alábbi dokumentumokat lehet küldeni a 
beruházás fogyasztási hely címéhez tartozó ügyfélszolgálati iroda vezetőjének e-mail címére (lenti 
lista):  

D jelű nyomtatvány – meghatalmazás az E.ON regisztrált szerelők részére – ide kérjük csatolni 
amennyiben a beadott igények különböző felhasználói névre készültek  
jóváhagyott mérési terv első oldala,  
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bekapcsoljuk.eon.hu/&data=02|01|ibolya.notinne@eon-hungaria.com|ab611c97bea7402be3b008d7d6eff553|b914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a|0|0|637214198406802395&sdata=0c1aX5%2BLFdzFavU2tKY2pwmfu8dI1ul5OFU0vLnpuvM%3D&reserved=0


Köszönöm a 
figyelmet!  


