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Hogyan lehet szerelőként  
belépni az oldalra?
Regisztrált szerelőként az oldalra való belépéshez 
először bejelentkezési azonosítót kell igényelnie.  
Az azonosítót szintén a weboldalon, néhány  
egyszerű lépésben igényelheti. Az ezután 
kapott személyes, egyedi azonosítóval bármikor 
bejelentkezhet az oldalra. A bejelentkezést követően 
azonnal, könnyen és gyorsan beküldheti igényeit. 

Milyen típusú igényeket 
lehet leadni az oldalon?
• Sztenderd bekapcsolás

• Nem sztenderd bekapcsolás

• Teljesítménybővítés

• Ideiglenes bekapcsolás

• Zárópecsét bontás

• Korábban leadott igényeim megtekintése

A weboldal segítségével a helyszínen az általunk  
elvégzendő, mérőhelyi munkára vonatkozó, papír alapú 
nyomtatványt is kiválthatja. 
 
Ügytípustól  függően  bizonyos dokumentumok  
csatolása továbbra is szükséges,  
pl.: tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás,  
befogadó nyilatkozat, stb.
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1. lépésben az igénylő személyes, valamint 

Az igénylő már ügyfelünk

Az igénylő nem magánszemély

Név*

Születési név

Anyja neve*

Születési hely* Születési dátum*

Telefonszám* E-mail cím*

A csatlakozási díj fizetője eltér-e az igénylőtől

Igénylő és csatlakozási díj fizető adatai

Tovább

A weboldal előnyei
A bekapcsoljuk.eon.hu weboldal használata sokkal egyszerűbbé teszi  
az adminisztrációt regisztrált villanyszerelőinknek. Ne töltse az idejét felesleges 
várakozással ügyfélszolgálatunkon, használja ki a weboldal előnyeit  
az igények könnyebb és gyorsabb beadásához.
   
• Állandó rendelkezésre állás: éjjel-nappal, ünnepnapokon is beadhatja az igényt. 

• Kevesebb hiánypótlás: biztos lehet benne, hogy a mellékletek nem maradnak le, 
mert azok nélkül nem léphet tovább a rendszerben. 

• Visszaigazolás: a feltöltés után azonnal visszaigazoló e-mailt kap  
az igény beérkezéséről. 

• Dokumentumok tárolása: bármikor könnyen visszakeresheti  
és a megrendelő felé rögtön igazolhatja az igényt. 

• Pontosság: a szerződések és számlák mindig a helyes adatokkal készülnek,  
mert a dokumentumok jól olvashatóak. 

• Folyamatosan bővülő ügyintézési lehetőség (pl.: zárópecsét bontás). 

• Nincs több várakozás: ezentúl nem kell az ügyfélszolgálati irodában sorba állnia. 

• Kevesebb aláírás: a regisztrált szerelők egyedi azonosítója aláírásként szolgál,  
az igénylő aláírását csak a meghatalmazáson kérjük.

Csupán 7 lépés egy igény beküldése
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3. lépésben  
az igényelt 
teljesítményt

4. lépésben 
a számlázási  
adatokat szükséges 
megadni

2. lépésben a fogyasztási hely adatait kérjük 3. lépésben az igényelt teljesítményt

Felhasználási hely címe*

Város*

Helyrajzi szám*

Kérem válasszon!

Csoportos mérőhely esetén a mérők száma

Irányító szám*

Utca* Házszám Emelet Ajtó

Az értesítési cím eltér a felhasználási hely címétől

Felhasználási hely és értesítési cím

Tovább

Felhasználási hely rendeltetése.*

Igényelt teljesítmény

Mindennapszaki*
Kérem válasszon!

Mindennapszaki* Mindennapszaki*

Vezérelt Vezérelt Vezérelt

H-tarifa H-tarifa H-tarifa

E-töltő E-töltő E-töltő

Tovább

Kérem válasszon!

Kisfeszültség

Az igénylő kereskedője*

Igényelt feszültségszint:*

Igényelt névleges csatlakozási teljesítmény, fázisonkénti névleges áramerősség

1. fázis 2. fázis 3. fázis

A A A

A A A

A A A

A A A
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5. A meglévő  
hálózatunk 
adatait

6. Az igényelt 
vezeték adatait  
(amennyiben a jelenlegi 
nem megfelelő)

4. lépésben a számlázási adatokat szükséges megadni 5. A meglévő hálózatunk adatait

Várható havi fogyasztás:

Mindennapszaki*

Energiaszámla adatok

Energiaszámlaküldés módjat:*

Szerződés átvételének módja*

Energiaszámla fizetésének módjat:*

Kérem válasszon!

Kérem válasszon!

Kérem válasszon!

kWh

Tovább

Előzmény

Meglévő hálózat típusa:*

Kialakítás helye:*

Mérés módja:*

Meglévő hálózat csatlakozási pont:*

Meglévő közcélú hálózat műszaki adatok

Mérőhely adatok

Hálózat és mérőhely adatok

A felhasználási helyre korábban kiadott csatlakozási szerződés száma

Kérem válasszon!

Kérem válasszon!

Kérem válasszon!

Mindennapszaki

Mérő nélkül

Vezérelt

H-tarifás

Előfizetős

Tovább
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7. És egyben utolsó lépésben a csatolandó dokumentumokat szükséges feltölteni 
 
Az „Igény elküldése” gombra kattintva az igénye megjelenik munkatársainknál  
a rendszerben. 

6. Az igényelt vezeték adatait  (amennyiben a jelenlegi nem megfelelő)

Csatlakozás típusa:*

Teljes hossz:*

Keresztmetszet*

Vezeték érkezése az ingatlanhoz*

Nyomvonalhossz:*

méter méter

mm2

Igényelt csatlakozóvezeték

Kérem válasszon!

Kérem válasszon!

Tovább

Idegen ingatlant keresztez?* igen

igen

igen

nem

nem

nem

Csatlakozó szekrény szükséges?*

Kosaras autó szükséges?*

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
a csatlakozó berendezés – igénybejelentőben megadott 
adatainak – méretezését valamint a felhasználási (fogyasztási) 
hely villamos szerelési munkálatait az érvényben levő 
jogszabályok és létesítési szabványok vonatkozó előírásainak 
megfelelően készítettem el.

Csatolandó dokumentumok

Igény elküldése

Feltöltés 

Feltöltés 

Feltöltés 

Feltöltés Bérleti szerződés

60 napnál nem régebbi nem hivatalos tulajdonlap*

„C” jelű nyomtatvány – tulajdonosi hozzájárulás*

„D” jelű nyomtatvány – meghatalmazás az E.ON regisztrált szerelő részére*

Kérjük, töltse fel az alábbi dokumentumokat!

A feltöltendő dokumentumok mérete, dokurmentumokként nem haladhatja meg az 1MB-ot!
A feltöltött dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a 15MB-ot!

További, kapcsolódó igény benyújtása?* nemigen
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