Háztartási méretű
kiserőművek
(HMKE) hálózatra
kapcsolási folyamata

Ha Ön saját termelő berendezést (pl. napelem) működtet a felhasználási helyén, annak
hatása van a közcélú hálózatunk működésére. Az üzembe helyezést megelőzően a
biztonsága, és a hálózat megfelelő működése érdekében szükséges az engedélyeztetés,
tervkészítés, ellenőrzés. Ehhez nyújtunk segítséget az alábbiakban.
Elérhetőségek

T: 06 52 238 060
(hétköznap 9.00-15.00 óra között)

online chaten
az eon.hu/hmke oldalon

@

E-mail: araminfo@eon.hu
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
7602 Pécs, Pf. 197.
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Teendők
•K
 érjük, töltse ki és küldje el nekünk az igénybejelentő
nyomtatványt
• A meghatalmazást abban az esetben szükséges elküldeni,
ha meghatalmazott útján intézi az engedélyeztetést
• A z Igénybejelentésével együtt is beküldheti
a csatlakozási dokumentáció kivonatot
az eon.hu/HMKE oldalon megtalálható feltételek teljesülése
esetén.
• Ellenőrizze honlapunkon az aktuális telepíthető inverterek
listáját

Válasz az
igénybejelentésre,
tájékoztató küldése
Csatlakozási
dokumentáció
készítése, kivonat
beküldése
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E.ON

 egvizsgáljuk a HMKE hálózatunkra csatlakoztatásának
M
műszaki feltételeit, amelyről 30 napon belül tájékoztatjuk Önt/
Meghatalmazottját
• Kérjük, küldje be (Ön/meghatalmazottja) a csatlakozási
dokumentáció kivonatot (CSDK) és egyvonalas kapcsolási rajzot
• A dokumentumok elkészítését tervezői jogosultsággal
rendelkező szakember végzi
•F
 ontos, hogy csak a honlapunkon található csatlakozási
dokumentáció kivonatot fogadjuk el, kérjük ne küldje
el a teljes dokumentációt
Határidő: a tájékoztató kézhezvételétől számított 90 nap

Csatlakozási
dokumentáció
elbírálása

Rendszer
felszerelése,
készrejelentés

• Elküldjük Önnek/meghatalmazottjának a tervek
jóváhagyásáról/módosítási szükségességéről szóló
visszajelzést. A jóváhagyott terv 180 napig érvényes.
•A
 rendszer telepítését csak a tervek jóváhagyása után
kezdjék meg.
• Határidő: Beérkezéstől számított 15 napon belül.
•K
 érjük, hogy a rendszer felszerelése után Ön/
meghatalmazottja küldje el nekünk az alábbiakat:
• a Készrejelentési nyilatkozatot
• a z érintésvédelmi jegyzőkönyvet (az első felülvizsgálatot
az üzembe helyezést megelőzően kivitelezője vagy egy
általa megbízott felülvizsgáló végzi)
• Kérjük, mérőhelyét ellenőriztesse regisztrált szerelővel!
• A mérőszekrény ajtajára a mérő kezelhetősége érdekében
kezelő nyílás szükséges.
• Határidő: 180 nap

Szerződés
elküldése, üzembe
helyezés

•A
 készre jelentéstől 15 napon belül elküldjük a HMKE adatait
tartalmazó Hálózathasználati szerződést
az Ön levelezési címére, valamint az üzembe helyezéshez
felkeressük Önt az időpont egyeztetése céljából.
•A
 fogyasztásmérő cseréjére vagy programozására azért van
szükség, hogy a fogyasztott mellett a hálózatba feltöltött
többlet energiát is mérni tudjuk.

A termelt és
fogyasztott energia
elszámolása

•A
 HMKE csatlakoztatását követően kiállítjuk és elküldjük
Önnek az elszámoló számlát, mellyel
a rendszer üzembe helyezését megelőző időszakot zárjuk le.
Felhívjuk figyelmét, hogy sem ez, sem pedig
az ezt követő elszámolási időszak nem teljes év.
•A
 továbbiakban az elszámolás alapja a fogyasztott
és visszatáplált energia különbsége lesz. Részletek

Üdvözöljük energiatermelő ügyfeleink körében.

