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1. Igényfelmérés, előzetes egyeztetés 
 
Tisztelt Leendő Ügyfelünk! 
 
Köszönjük, hogy megtisztel minket érdeklődésével és napelemes rendszer kialakításában 
gondolkodik. 
 
A végleges árajánlat minél hamarabb történő megközelítése érdekében lehetőség szerint 
a következő adatokat juttassák el részünkre: 
 

• Pontos címmegjelölés a http://maps.google.hu alkalmazás segítségével. 
• Minél több fotó az épület rendelkezésre álló tetőfelületeiről, belátható távolságból. 
• Ha létezik: tervrajzok, tetőrajzok, kiviteli tervek az adott épületről. 
• Éves elszámoló villanyszámla minden oldala beszkennelve, vagy fotózva. 

 
Bonyolult tetőszerkezet, egyedi igények, illetve egyéb okok fennállása esetén személyes 
konzultáció, helyszíni felmérés kérésére is lehetőség van. A helyszíni felmérés – szükség 
esetén - ingyenes Budapesten, Pest megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye 
és Győr-Moson-Sopron megye területén. Az ország más tájain 5000FT + 50FT/km 
kiszállási díjat számolunk fel, amelyet megrendelés esetén levonunk a rendszer árából. 
Helyszíni felmérésre szinte minden esetben várni kell legalább 2-3 hetet. Ha konkrét 
elhatározása van, és mindenképpen szeretné a helyszíni felmérést hamarabb megejteni, 
úgy kérjük, arról telefonon értesítsen minket. 

2. Megrendelés 
 
Az előzetesen megküldött árajánlat(ok) közül az ön számára tetsző ajánlat elfogadását 
kérjük, írásban jelezze felénk! Az árajánlatban lévő napelemek és inverterek lefoglalását, 
valamint az ár véglegesítését a megrendelés esetén elküldött, majd ön által elfogadott 
szállítási szerződés és 10% előleg megérkezését követően tudjuk megtenni. 
Áraink projekt árak, tehát tartalmazzák a tervezést, az áramszolgáltatói engedélyeztetés 
összes szükséges dokumentációját, a napelemes rendszerhez szükséges tartószerkezet 
és villamos segédanyagok árát, napelemeket, invertert, szállítást, kivitelezést. Az 
árajánlat részletezését csak indokolt esetben tudjuk megtenni, különálló részegységeket 
(csak inverter, csak napelemet, tartószerkezeti anyagokat) nem forgalmazunk. 
 
Általános fizetési ütemezésünk a szállítási szerződés szerint: 

• 10% előleg utalása a megrendeléstől számított 8 napon belül; 

• 50% előleg utalása a pozitív áramszolgáltató választ követően, de legkésőbb a 
rendszer előzetesen egyeztetett időpontban történő felszerelését megelőző nap 
délutánjáig; 

• 40% a végszámla alapján a rendszer szerződésszerű leszállítása és üzembe 
helyezésekor készpénzben. 

 
Más jellegű fizetési konstrukció lehetőségével kapcsolatban kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot velünk telefonon.  
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3. Az engedélyeztetés lépései 
 
Az engedélyeztetés folyamata a magyarországi 3 áramszolgáltató (ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON, 
EDF-DÉMÁSZ)  esetén hasonló lépésekből áll, azonban a formanyomtatványok és 
beadandó dokumentumok részben eltérőek. Attól függően, hogy ön az ország melyik 
részében lakik, mindig az önhöz tartozó területi illetékes elosztói engedélyes felé kell 
megtörténjen az engedélyeztetés folyamata – függetlenül attól, hogy ki az áram 
kereskedője, azaz kitől veszi az áramot. 

Forrás: E.On, Portfolio.hu 

 
A napelemes rendszer termelésének elszámolása csak a minden napszakban működő 
(általában A1-es tarifájú) villanyórán keresztül történhet. A vezérelt (B tarifa, 
„éjszakai”), Geo és H tarifás órákon keresztül nincs lehetőség a napelemes rendszer 
betermelésére. 
 
Egy felhasználási helyen (helyrajzi számon) csak egy mérőórán keresztül történhet oda-
vissza mérőórás elszámolás. A többi mérőórán mért fogyasztást nem lehet beszámíttatni 
a napelemes rendszer esetleges túltermelése esetén. 
 
A lépések minden szolgáltatónál azonosak: 
 

1. Igénybejelentés. A szükséges dokumentumot elkészítjük Önnek, amit különböző 
mellékletekkel kell elpostázni a szolgáltató felé. Erre 30 napon belül válaszolnak 
egy tájékoztató levéllel. Ha az óracsere nem ingyenes (azaz 3x16A felett), akkor 
ennek költségét is a tájékoztatóban közlik (általában 100 eFt körüli összeg). 
3x16A vagy 1x32A határig az óracsere is ingyenes. 

2. Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása. A dokumentációs csomagot 
összeállítjuk Önnek és az 1. pontban kapott tájékoztató válasz elfogadásával 
együtt kell elküldeni a szolgáltató felé. Erre szintén 30 napon belül küldenek 
jóváhagyást. 

3. A telepítést követően a készre jelentéssel lehet igényelni a villanyóra cseréjét 
ad-vesz mérőre. Ez már 1-2 héten belül megtörténik. 

 

Áramszolgáltatók területi illetékessége 
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Mivel az esetek többségében a napelemes rendszereink az éves áramfogyasztás 
kiváltására lettek méretezve, ezért az elszámolás tekintetében azonnal éves szaldó 
elszámolást kell kérni! 
Ezen kívül kérni kell a havi részszámla mennyiségének 0 kWh-ra történő 
beállítását is! 
 
Ez azt fogja jelenteni, hogy nem fog havi szinten áramszámlát kapni, hanem csak egy 
évben egyszer a termelést és fogyasztást összevető éves elszámoló számlát. 
A villanyóra díját (kb. 200,- Ft/hó) ezután is fizetni kell, ezt 6 havonta számlázzák majd. 
  
 
Kiegészítés: 
 
Amennyiben Önnek nem a hálózat engedélyes kereskedőjével van villamos energia 
vételezésére kereskedelmi (azaz nem hálózat használati) szerződése, hanem más 
szolgáltatóval (Pl. Telekom, MVM), akkor ebben az esetben az éves szaldó elszámolást 
és a 0 kWh havi részszámlának megállapítását az adott cégek ügyfélszolgálatán kell 
kérnie. A Telekom jelenleg még nem képes a szaldó elszámolásra, azaz tőlük vissza kell 
térni az eredeti kereskedőházhoz.  
 

4. A telepítés menete 
 
Napelemes rendszerét tulajdonképpen bármikor telepíthetjük, de bekapcsolni csak a 
hálózati engedélyes jóváhagyása után lehetséges. A helyben nem elfogyasztott áramot 
az ad-vesz mérő felszereléséig nem képes mérni a jelenlegi villanyóra. Sőt, a digitális 
órák egy része az átállítás előtt a visszatáplálást is fogyasztásnak mérhetik! 
 
A telepítés családi házak esetében 1-2 nap, amire száraz, fagymentes időjárásban 
bármikor sor kerülhet. Nem jár sokkal nagyobb fúrás-faragással mint mondjuk egy 
kábeltévé bevezetése. A legideálisabb elrendezést a helyszínen egyeztetjük 
megrendelőinkkel. 
 
 
 
 
 
FIGYELEM!   
 
A napelemes rendszerek DC vezetékében akár 700V egyenáram is folyhat 
minden olyan esetben, amikor a paneleket elegendő fény éri! Megtervezése, 
telepítése gondos, körültekintő, alapos munkát és nagy hozzáértést igényel. 
Soha ne próbáljon napelemes rendszert saját maga kiépíteni, azt mindig bízza 
hozzáértő, hálózati regisztrációval is rendelkező szakemberre! 
 


