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Ideiglenes csatlakozást kérő az a leendő rendszerhasználó, aki határozott idejű, legfeljebb 12 
hónapos időtartamra vonatkozó hálózathasználati szerződést kíván kötni, melyet a 
www.bekapcsoljuk.eon.hu oldalon tehet meg. Ideiglenes csatlakozás igény maximum 1 évre 
engedélyezhető ugyanarra a felhasználási helyre, helyrajzi számra csatlakozási pontra.  
 
Kivételt képeznek a keretszerződött igénybejelentések, önkormányzatok, fesztiválok, illetve 
építőipari cégek bizonyos esetekben egyedi megállapodás alapján amennyiben a szükséges 
dokumentumokat hiánytalanul benyújtják.  
 
Az ideiglenes vételezőket 3x63A teljesítmény határig direkt méréssel, egyetemes szolgáltatásban 
látjuk el.   
 
3x80A igény felett minden esetben távmérést kell kiépíteni és a felhasználónak is ennek 
megfelelően kell kialakítani a merő helyét és csatolni szükséges a jóváhagyott mérési terv első 
oldalát mely tartalmazza a jóváhagyó személy aláírását és pecsétjét.  
 

http://www.bekapcsoljuk.eon.hu/
http://www.bekapcsoljuk.eon.hu/
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A felhasználó nem kérhet ideiglenes bekapcsolást, amíg van 30 napon túli számlatartozása. 
Ideiglenes csatlakozást csak saját (fogyasztói) tulajdonú, és megfelelő átvivő képességű csatlakozó 
vezetékkel lehet a villamos hálózatra csatlakoztatni! 
 
Mérő nélküli ideiglenes bekapcsolás nem engedélyezett, (még a rövid idejű bekapcsolások sem).   
 
A szerződéseket aláírva vissza kell juttatni az ügyfélszolgálatnak, hogy a bekapcsolást munkába 
tudják adni. 
 
Végleges igénybejelentés beadása – ideiglenes mérő leszerelése egy fogyasztási helyen:  
Amennyiben az érintett felhasználási helyen ideiglenes mérés található és végleges igénybejelentés 
benyújtására kerül sor, abban az esetben a végleges igény beküldése során a felületen az „Egyéb 
közlendők” mezőbe az ideiglenes mérő gyáriszámát és leszerelési szándékát jelölni szükséges. 
Ennek oka, hogy a helyszínen egy időben történjen meg az ideiglenes mérő leszerelése és a 
végleges mérő felszerelése.  
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Egyetemes határ 3x63 A, e felett nem jogosult a felhasználó egyetemes szolgáltatásra!  
A 3x63A ideiglenes mérés esetén csak az adott felhasználási helyre vonatkozik, nem kell összevonni a 
felhasználó más felhasználási helyeinek teljesítményeivel.  
 
 

Befogadó nyilatkozatot akkor kell csatolni 
az igényhez, ha:  

az adott felhasználási helyre igényelt teljesítmény 
3x63A feletti,  

vagy a műszaki feltételek miatt nem megvalósítható 
az egyetemes szolgáltatásban történő elláthatóság 

azaz KÖF-ön vételez a felhasználó  

vagy a felhasználó kifejezetten versenypiaci 
szerződést kíván kötni 



Kinek nem adható ideiglenes mérés  
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a)A végleges tevékenységhez (pl. 
ásványvíz kitermelő üzemhez, ha 
az ideiglenes a gazdasági 
tevékenység ellátásához 
szükséges) 

a)Átépítés esetén, amennyiben a 
csatlakozási pont nem változik és a 
mérőhely ki volt alakítva (ebben az 
esetben csak azon időtartam a 
kivétel, amikor pl. légvezetékről 
áttérnek földkábeles csatlakozóra)  

a)Ha az érintett felhasználási helyre 
már van aktív szerződés (kivéve 
vakológép 3 hónapra)  



Keretszerződéses ideiglenes bekapcsolás  
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Azokkal az ügyfelekkel, akik több alkalomra, több felhasználási helyre, rövid időre és rövid 
bekapcsolási határidőre kérnek ideiglenes bekapcsolást (búcsúsok), keretszerződést köthetünk. 
A keretszerződésre vonatkozó igénybejelentést az felhasználó személyes ügyfélszolgálati 
irodában vagy írásban teheti meg. Adott naptári évre köthető, nem hosszabbítható meg, ezért 
minden naptári évre újra meg kell kötni, illetve a hozzá tartozó rendszerhasználói 
igénybejelentést minden évben be kell nyújtani.   
 
Az ideiglenes bekapcsoláshoz a keretszerződéssel már rendelkező felhasználónak egyszerűsített 
igénybejelentést kell benyújtania a www.bekapcsoljuk.eon.hu felületen.  
Az egyszerűsített ügymenet választásának feltétele, hogy a felhasználó saját mérőszekrénnyel, 
csatlakozóvezetékkel rendelkezzen, és mérés alapú az elszámolása.  
 
A felhasználó az igényét a jelen keretszerződésre való hivatkozással, a kívánt bekapcsolási idő 
előtt legalább öt (5) munkanappal tartozik bejelenteni a Villamosenergia rendszerhasználói 
igénybejelentés Ideiglenes felhasználási betétlapja nyomtatvány kitöltésével.  
 
 

http://www.bekapcsoljuk.eon.hu/
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Teljesítmény növelés ideiglenes mérés esetén, egyetemes területen, maximum 3*63A-ig 
lehetséges.  
 
Mivel a rendelkezésre álló teljesítménye és a szerződés kezdő dátuma nem módosul, ezért az 
ideiglenesen hálózatra kapcsolt felhasználó teljesítménybővítési vagy csökkentési igénye esetén 
nem kell új Hálózathasználati Szerződést kötni. A helyszínen hagyott mérőhelyi adatlap a 
Hálózathasználati szerződés része, mely tartalmazza a bővítés vagy csökkentés utáni teljesítmény 
értékeket.  
 
Amennyiben a versenypiaci fogyasztó 3x80 A fölé növel. Ebben az esetben jóváhagyott mérési 
tervre van szükség.  
 
Az időközben megnövelt teljesítmény ellenére sem haladhatja meg az ideiglenes vételezés 
maximális időpontja az 1 évet. Az 1 évet, az előző szerződés kezdő dátumától kell számolni.  
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Maximum 3 hónapra és 3*63A 
teljesítményig igényelhető 

meglévő felhasználási helyre 
épület felújítás esetén a 

vakológép működtetéséhez. 

Az Igénybejelentés feltétele, 
hogy a meglévő végleges 

csatlakozás pont mellett egy 
ideiglenes csatlakozási pont és 
mérőhely kialakításra kerüljön. 

Amennyiben a felhasználó nem 
vakológép működtetésére 

használja az ideiglenes mérést, 
akkor ellenőrzést követően a 

VET-ben foglaltak szerint 
kötbért szabunk ki 

A bekapcsolás és a kikapcsolás 
dátuma közötti időszak nem 

lehet több mint 3 hónap.  

Felhasználók részére, 
felhasználási helyenként 1x 
biztosítjuk ezt a lehetőséget 
és az (egyéb közlendők) fel 

kell tüntetni, hogy „vakológép 
működtetéséhez” kéri a 

csatlakozást.  

A szerződést 
hosszabbítani nem lehet!  



Köszönöm a 
figyelmet!  


