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Regisztrált szerelők
oktatási
dokumentációja
Zárópecsét nyitás-zárás igénybejelentés benyújtása,
fogadása

Regisztrált szerelői zárópecsét bontás
2017. július 1-től plombabontást csak plombabontási jogosultsággal rendelkező regisztrált
szerelő végezhet. Azok a regisztrált szerelők, akiknek nem lesz plombabontási
jogosultságuk, nem végezhetnek plombabontást, így plombabontást igénylő munkákat sem
(feszültség alatti munkát).

Jogosultság feltétele:
• Együttműködési megállapodás
• Érvényes FAM mérőhelyi vizsga, érvényes bevizsgálási jegyzőkönyv a FAM
szerszámokra
Áramváltós mérőhelyen még plombabontási megállapodással rendelkező regisztált
szerelő sem bonthat plombát!
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Fontos tudnivalók
2017. július 1-től a MEVET honlapján a plombabontással rendelkező regisztrált szerelők neve melletti
betű került megjelenítésre. Az együttműködési megállapodást kötött regisztrált vállalkozó eltávolíthatja
a záró pecsétet. A visszazárást ebben az esetben az illetékes Üzem végzi a bontástól számított 5
munkanapon belül.
Társasházi mérőhelyi munkák esetében 2017. július 01.től plombabontást csak plombabontási
jogosultsággal rendelkező regisztrált szerelő végezhet.
Plombabontási jogosultsággal nem rendelkező regisztrált villanyszerelők esetében a mérőhelyen záró
pecsét bontást igénylő munkavégzését az E.ON szerelők végzik el a záró pecséteket az igény
beérkezését követő 8. napon.
Emellett feszültség mentesítést végez az elosztói engedélyes a záró pecsét eltávolítással egy időben,
és még aznap a munkálatok befejeztével a mérőhelyet lezárja és feszültség alá helyezi.
Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezetékhálózaton végzett feszültségmentesítés és
feszültség alá helyezés: 6036 Ft + ÁFA (=7666 Ft).
Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és
feszültség alá helyezés: 7102 Ft + ÁFA (=9020 Ft).
A feszültség mentesítés és feszültség alá helyezés együtt végzendő tevékenység plomba esetében,
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így a fenti árak duplán értendőek.
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Zárópecsét bontás telefonos bejelentés
Azok a regisztrált villanyszerelők, akik rendelkeznek az E.ON-nal kötött plombabontásra jogosult
megállapodással (melynek feltétele érvényes FAM vizsga és FAM eszközök megléte) a 96/616 360
számon tudja a bejelentését megtenni. Telefonos ügyfélfogadás időpontjai: H-P 10-15 óra
5 jegyű regisztrációs szám (vetR)

A telefonos
bejelentéshez
az alábbi
adatokat
szükséges
megadnia

mobil telefonhívószám kijelzése

mérő gyári száma – utolsó 8 számjegy

felhasználói (ÜP) azonosító – 10 számjegyű

A bejelentést követően a plomba megbontható. Az E.ON a bejelentéstől számított 5.
29.12.2020
munkanapon, ügyféllel egyeztetett időpontban visszazárja, leplombálja a mérőhelyet.
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Köszönöm a
figyelmet

