
Bejelentkezés 

 

 

Ha még nincs E.ON azonosítója vagy e-mail cím duplikálása miatt törlésre került, akkor a 

regisztráció gomb megnyomása után tudja igényelni: 

 



Az adatok kitöltése és nyomjon rá a beküldés gombra. Az E.ON azonosítót e-mailben fogja 

megkapni. 

 

Első jelszó igénylése vagy elfelejtett jelszó esetén kattintson az „Elfelejtette a jelszavát?” szövegre 

 

VETR szám és E.ON azonosító megadása után nyomjon rá a beküldés gombra. 

 

VETr számának és E.ON azonosítójának megadása után egy linket tartalmazó levelet küldünk az Ön 

e-mail címére. Az e-mailben szereplő linkre kattintva beállíthatja a jelszót. A jelszónak min 12 

karakternek kell lennie , tartalmaznia kell számot és nagy betűt. 



Ideiglenes mentés 

 

Mostantól lehetősége lesz rá, ha nem tudja befejezni az online igénybejelentést, hogy azt 

ideiglenesen elmentse. A megkezdett igénybejelentéseket 24 óráig tároljuk. A kitöltés folyamata 

során bármelyik fázisban megnyomja a böngésző előző oldalra léptető nyilát 

 

akkor az alábbi szöveg jelenik meg és a mentésre gombra kattintva az addig bevitt adatokat 24 

órán keresztül eltárolja a rendszer. 

 

 

Az elmentett igénybejelentéseket az Igényeim menüpontból tudja folytatni a ceruzára kattintva. 

 

  



FELÜLET változásai 

Standard és Nem standard ág: 

- Felhasználási hely és értesítési cím 

Új legördülő került kialakításra, ami ugyan nem kötelező mező, de kérjük segítse munkánkat a 

kitöltésével: 

 

 

  



- Igényelt teljesítmény 

Kialakításra került itt egy szabadon tölthető mező. 

 

 

Teljesítménybővítés és Standard ág:  

- Energiaszámla adatok 

Mostantól nem csak kW-ban, hanem Ft-ban is megadhatóak a várható havi fogyasztás adatai. Ezen 

gomb megnyomásával tudja megadni a mértékegységet. 

 

 



Teljesítménybővítés és ideiglenes ág 

- igénylő adatok 

Az igénylő felhasználó azonosítójának megadása után megjelenik a felhasználó neve, mint 

korábban. A változás: a felhasználási hely kiválasztásához nem szükséges megadni a POD-ot, 

hanem felajánljuk azokat a felhasználási helyeket, amikre a felhasználónak a nyilvántartásunk 

alapján szerződése van. 

 

A felhasználási hely kiválasztása után minden esetben kötelező megadni a felhasználási helyhez 

tartozó helyrajzi számot. (a nyilvántartásunk napra kész tartása és a földkábel kivitelezése miatt 

kiemelten fontos.) 

 
Kérjük nagyon figyeljen arra, hogy a felhasználó azonosítóját pontosan írja le.  Ha 10 percen belül 

10-szer elrontja, akkor zárolásra kerül és újra kell jelszót igényelni. 



- Hálózati és mérőhely adatok 

Mérőállásként csak egész számot lehet megadni. (Az SDAP rendszerünk nem képes értelmezni a 

tizedes jegyeket) 

 


