
 

1 
 

 

 

 

Pályázati dokumentáció 

Az  

E.ON Társaságcsoport1 hálózati 

engedélyeseinek működési területein 

villamos szaktevékenységet végző 

szerelők minősítésével kapcsolatban 

 

 

 

 
 

 

Budapest, 2023. január 
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1. A Pályázat célja 

Az E.ON Társaságcsoport elosztó hálózati engedélyesei (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ELMŰ Hálózati Kft., továbbiakban E.ON Elosztói 

engedélyesek vagy önállóan Elosztói engedélyes) a fogyasztásmérő helyen az Elosztói 

engedélyes által felhelyezett zárópecsétek felbontásával járó tevékenységek esetében új 

gyakorlatot vezetnek be 2023. július 1-jétől a felhasználók megfelelő minőségű kiszolgálása 

érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a zárópecsét bontás és felhelyezés szigorú számadással kezelt 

tevékenység, a szakmai szabályok betartása mellett alapvető fontosságú, hogy a 

tevékenységben részt vevő villanyszerelő vállalkozó kiemelt figyelmet fektessen a zárópecsét 

bontásokkal járó szabályok betartására. 

 

2. A rendszer bevezetésével összefüggő változások 

2.1. Az E.ON Elosztói Engedélyesek új zárópecsétbontási jogosultsági rendszere 2023. július 

1-jével kerül bevezetésre (E.ON Ajánlott Szerelői rendszer). 

2.2. A zárópecsét bontási rendszerek harmonizációjának következtében a 2022. november 1-

jéig kibocsátott minősítésekben az alábbi változások következnek be:  

- Meglévő ELMŰ Ajánlott Szerelői és egyúttal E.ON Partneri rendszer jogosultságokkal 

rendelkező pályázók2 esetében: a jogosultságok átvezetésre kerülnek az új zárópecsét bontási 

rendszerbe a MEE-VET honlapján található pályázati űrlap (azaz a pályázati feltételek 

elfogadására vonatkozó nyilatkozat) beküldését követően. 

- Kizárólag ELMŰ Ajánlott Szerelői rendszer (ELMŰ ASZR) jogosultsággal rendelkező pályázók 

esetében: a jogosultságok átvezetésre kerülnek az új zárópecsét bontási rendszerbe a 

rendszerbe a MEE-VET honlapján található pályázati űrlap beküldését követően. 

- Kizárólag E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-s vagy E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt-s Partneri megállapodással) rendelkező és új (sem ELMŰ Ajánlott Szerelői, sem E.ON Partneri 

rendszer jogosultságokkal nem rendelkező) pályázók esetében: jelen pályázati dokumentáció 

rendszerbe-kerülési feltételeire vonatkozó rendelkezéseinek kell megfelelni.  

A 2022. november 1-jéig aláírt és visszaküldött E.ON Partneri megállapodások, valamint - a 

jelen pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozat hiányában - az ELMŰ ASZR 

minősítések is 2023. június 30-ával megszüntetésre kerülnek, ill. hatályukat vesztik. 

                                                           
2 akik Együttműködési megállapodást kötöttek az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, ill. 2021. 08. 31-ig az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel (jelenlegi nevén: OPUS 
TITÁSZ Zrt.) 
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2.3. Az Elosztói engedélyes a felkínált Ajánlott Szerelői minősítést akkor biztosítja, ha a 

pályázó a pályázatban kiírt feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja és teljesíti. 

 2.4. Az Elosztói engedélyes jogosult egyoldalúan az Ajánlott Szerelői rendszer, minősítés 

átalakítására vagy megszüntetésére. Ez a jog az E.ON Elosztói engedélyeseket önállóan, 

egymástól függetlenül is megilleti. 

 

3. Ajánlott Szerelői minősítéssel végezhető tevékenységek (tevékenységi 

határok) 

3.1. Új bekapcsolás esetén tipizált mérőhelyek létesítése a csatlakozási ponton terv előzetes 
bemutatása nélkül.  

Megjegyzés: A zárópecsét bontást nem igénylő feladatok továbbra is elvégezhetők a MEE VET (Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület Villamosenergia Társaság) rendszerében regisztrált szerelők által. 

 

3.2. Meglévő kisfeszültségű, profilos/direkt elszámolású - 3x80 A teljesítményhatárig - 
felhasználási helyek igényeivel összefüggő kivitelezési tevékenységek esetén bejelentést 
követően az Elosztói engedélyesi zárópecsét bontása. 

 

3.2.1 Zárópecsét bontással járó feladatok – (Ajánlott Szerelői minősítés alapján, 
plombabontási engedély birtokában, FAM tevékenységként vagy feszültségmentesítés után 
elvégezhető feladatok): 

- Mérőhelyi karbantartás  

- Mérőhely felülvizsgálat 

- Mérőhelyi vezeték csere 

- Mérőszekrény csere – a lebontott szekrény helyére kerül az új tipizált mérőszekrény 

- Társasházi fővezeték csere, felújítás (elfogadott terv alapján), karbantartás 

3.2.2 Csatlakozó szerelést is igénylő tevékenységek - csak az E.ON Elosztói engedélyesek által 

kikapcsolt/feszültségmentesített állapotban végezhetők. Munkaterület átadás szükséges – 

egyeztetett időpontban, meghatározott időszakra: 

- Tetőtartó/Falitartó csere 

- Csatlakozót tartalmazó fővezetéki csövezés cseréje 

- Mérőhely áthelyezés 

Megjegyzés: Mérőhelyi ellenőrző lista (Check-lista) követelményrendszere megtalálható az 1.sz mellékletben. 
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3.3 Ajánlott Szerelői minősítéssel nem végezhető feladatok: 

 - Csatlakozóvezeték csere, megszüntetése, létesítése 

 - Csatlakozási pont önkényes megváltoztatása, megszüntetése 

  - Mérési pont megszüntetése, megváltoztatása 

 - Idősoros/áramváltós/indirekt felhasználási helyen történő zárópecsét bontással járó 
mérőhelyi munkavégzés 

 

Megjegyzés: a későbbiek során kiegészítő oktatást, és pályáztatást tervezünk bevezetni az idősoros, áramváltós 
(3x80 A feletti) felhasználási helyen történő munkavégzéshez.  

 

4.  Zárópecsét bontás szabályozása 

Feltételek és a bejelentés tartalma: 

- Zárópecsétet csak E.ON Ajánlott Szerelői minősítéssel rendelkező villanyszerelő 
vállalkozó bonthat. 

- A zárópecsét bontást előre be kell jelenteni.  
A bejelentési eljárásokat és a bejelentés menetét a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

5. Az E.ON Ajánlott Szerelői rendszerének pályázati és részvételi feltételei 

5.1. Személyi feltételek: 

- A MEE-VET regisztrált szerelői rendszerében aktív tagság, érvényes regisztrált 

villanyszerelői igazolvány megléte. 

- MEE-VET honlapján elérhető pályázati felületen megtalálható nyilatkozatok 

megtétele és a pályázati feltételek teljesítése. 

- Az E.ON Elosztói engedélyesek által tartott oktatáson való részvétel, valamint 

sikeres vizsga az oktatást követően. Az Ajánlott Szerelői minősítés határozatlan 

időre érvényes.  

- A MEE-VET Etikai Kódexének elfogadása, betartása (MEE-VET kézikönyv 1.3-as 

pontja) - elérhetősége  

 

A MEE-VET által támasztott szakmai és etikai elvárások fokozottan érvényesek jelen 

rendszerben is! 

 

  

https://kezikonyv.meevet.hu/tartalomjegyzek/
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5.2. Informatikai (IT)  feltételek  

- Személyi számítógép internet eléréssel, vagy ezzel egyenértékű eszköz. 

- Működő, személyhez tartozó email cím, amelyen keresztül napi szinten elérhető. 

Azonos email cím nem tartozhat két személyhez. 

 

5.3. Villamoseszköz feltételek 

- Kisfeszültségű FAM szerszámkészlet fogyasztásmérő-helyi munkákhoz.  

- A FAM szerszámokat akkreditált laboratóriumban évente be kell vizsgáltatni.  

Érvényes FAM szerszámvizsgálati dokumentáció, minősítő lap a tevékenység során 

folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon – a lenti kiegészítésnek megfelelően. 

Új eszköz vásárlása esetén számlával kell igazolni ezen eszközök meglétét.  

Megjegyzés: A javasolt szerszámok és eszközök listája a 3.sz. mellékletben megtalálható. 

 

5.4. Munkabiztonsági feltételek - Érvényes FAM szakképzettség  

- A tevékenység során folyamatosan rendelkezni kell vele. Az E.ON Elosztói 

engedélyesek a FAM vizsga bizonyítvány bemutatását kérik. Az érvényes 

bizonyítvány megadott határidőre történő bemutatásának elmulasztása az Ajánlott 

Szerelői minősítés felfüggesztésével jár. 

Elfogadott szakképzettségek: 

-  2024. június 30-ig: mérőhelyi ismereteket adó FAM képzés. FAM feljogosítással 

rendelkezőknek kétévenként továbbképzéseken kell részt venni, erről igazolással 

kell rendelkezni. 

-  2024. június 30. után: államilag elismert, OKJ számmal rendelkező KiF csatlakozó 

és közvilágítási FAM szerelő, valamint KiF mérőhelyi FAM szerelő. FAM 

feljogosítással rendelkezőknek kétévenként továbbképzéseken kell részt venni, 

erről igazolással kell rendelkezni. 

5.5. FAM dokumentációk nyilvántartása 

- A fent hivatkozott dokumentumokat - FAM képzettség; szerszámvizsgálati 

jegyzőkönyv - a MEE-VET részére, a fam@meevet.hu címre kell elküldeni 

megújításuk esetén. 
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6. Ajánlott Szerelői minősítés visszavonása vagy felfüggesztése - Minősített 

esetek és azok következményei 

Az E.ON Elosztói engedélyesek az Ajánlott Szerelői minősítést bármely villanyszerelő vállalkozó 

esetén az alább meghatározott esetek fennállásakor indoklással ellátott írásbeli döntéssel 

felfüggeszthetik vagy visszavonhatják. A felfüggesztés vagy visszavonás valamennyi Elosztói 

Engedélyes működési területére vonatkozik. 

 

Munkavégzés utólagos ellenőrzése 

Az Elosztói engedélyes jogosult a villanyszerelő vállalkozó munkavégzését, akár a felhasználó 

jelzése alapján, akár saját elhatározásból a helyszínen, az átvételi eljárás keretében vagy 

utólagosan bármikor ellenőrizni, és minőségi kifogás esetén azt kivizsgálni, valamint a hiba 

súlyosságától függően az Ajánlott Szerelői minősítést indokolt esetben felfüggeszteni vagy 

visszavonni. 

6.1. Jogosulatlan – E.ON ASZR minősítés nélküli - zárópecsétbontással járó munkavégzés 

Az Ajánlott Szerelői minősítés nélkül plombát bontó villanyszerelő vállalkozók 5 évig nem 

pályázhatnak az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére, valamint az Elosztói engedélyes 

kezdeményezi a regisztrációjuk törlését a MEE VET rendszeréből is az Etikai Kódex alapján. 

 

6.2. Jogosulatlan - tevékenységi határokban nem engedélyezett - munkavégzés 

A pályázati dokumentáció 3. pontjában meghatározott engedélyezett tevékenységeken 

túlmenően végzett mérőhelyi munkavégzés esetén az Ajánlott Szerelői minősítés 6 hónapra 

felfüggesztésre kerül. 

 

6.3. Lejárt VETr igazolvány 

Az elnyert, és aktív Ajánlott Szerelői jogosultság a Regisztrált villanyszerelői felhatalmazás 

érvényességi idejét nem váltja ki, az időszakosan, 3 évente esedékes felújító VETr oktatáson 

való részvétel, valamint a vonatkozó vizsgaelvárás sikeres teljesítése kötelező. Ennek 

elmaradása esetén az ASZR minősítés felfüggesztésre kerül a VETr megújításig. 6 hónap 

elteltét követően a 6.5. pontban írtak alapján lehet az ASZR minősítést visszanyerni. 
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6.4. Elosztói engedélyesi zárópecsét bontás bejelentésének elmulasztása  

A zárópecsét bontást előre be kell jelenteni. A bejelentést a 2.sz. mellékletben leírtak alapján 

kell megtenni. Előzetes bejelentés és bontási engedély nélkül munka nem kezdhető meg. Ennek 

megszegése esetén az Ajánlott Szerelői minősítés 3 hónapra felfüggesztésre kerül. 

 

6.5. Felfüggesztésekre vonatkozó általános eljárásrend  

A minősítés felfüggesztése esetén a felfüggesztési időszak leteltét követően a visszakerülés 

nem automatikusan történik. A visszalépési szándékot jelezni kell az Engedélyes felé a 

regisztrált szerelői kapcsolattartó email címen. Amennyiben a felfüggesztés időszaka a 6 

hónapot meghaladja, az Ajánlott Szerelői minősítés visszavonásra kerül az Elosztói engedélyes 

által.  

6.6. Csatlakozási pont önkényes megváltoztatása 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az Elosztói engedélyes engedélye nélkül a csatlakozási pontot 

áthelyezi (vagy átalakítja), következménye az Ajánlott Szerelői minősítés visszavonása és a 

visszavonástól számított 3 évig nem pályázhat az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére. A 

jogosultságok visszanyeréséhez ismételten pályázni kell. 

 

6.7. Mérési pont önkényes megszüntetése, megváltoztatása 

Ha a villanyszerelő vállalkozó a mérési/elszámolási pontot megszünteti, megváltoztatja, 

következménye az Ajánlott Szerelői minősítés visszavonása és a visszavonástól számított 1 

évig nem pályázhat az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére. A jogosultságok 

visszanyeréséhez ismételten pályázni kell. 

 

6.8. Csatlakozóvezeték önkényes létesítése/cseréje/megszüntetése 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az Elosztói engedélyes tulajdonában álló csatlakozóvezetéket 

cseréli, megszünteti, módosítja, vagy létesíti, annak következménye az Ajánlott Szerelői 

minősítés visszavonása és a visszavonástól számított 3 évig nem pályázhat az Ajánlott Szerelői 

minősítés elnyerésére. A jogosultságok visszanyeréséhez ismételten pályázni kell. 

 

6.9. Szerződésszegő, szabálytalan vételezés vagy szerződésnélküli vételezés tényének 

bejelentésének elmulasztása, elfedése, abban való közreműködés 

Ha a villanyszerelő vállalkozó szerződésszegő, szabálytalan vételezés vagy szerződésnélküli 

vételezés tényét nem jelenti, akkor 3 évre, annak elfedésében, kialakításában közreműködik, 
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akkor 10 évre az Ajánlott Szerelői minősítése visszavonásra kerül és a visszavonástól számítva 

a megadott időtartam elteltéig nem pályázhat az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére. 

 

6.10. Elosztói engedélyes üzleti vagy/és gazdasági érdekeinek sérelme 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az Elosztói engedélyes üzleti, ill. gazdasági érdekét sértő módon 

jár el, Ajánlott Szerelői minősítése visszavonásra kerül és a visszavonástól számított 3 évig nem 

pályázhat az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére. Az Ajánlott Szerelői minősítés 

visszanyeréséhez ismételten pályázni kell. 

 

6.11. Hibajegyzékek súlyozása, és szankciói 

Ha a villanyszerelő vállalkozó a munkavégzése során a hibajegyzékben rögzített hibákat nem 

javítja ki igazoltan 30 napon belül, akkor ennek következménye: 

 

első esetben, az Ajánlott Szerelői minősítés felfüggesztése 1 hónapra,  

második esetben, az Ajánlott Szerelői minősítés felfüggesztése 3 hónapra,  

harmadik esetben, az Ajánlott Szerelői minősítés felfüggesztése 6 hónapra. 

 

A fentieken túlmenően az Elosztói engedélyes kezdeményezheti a regisztrált villanyszerelői 

(VETr) minősítés visszavonását is a MEE VET által az alábbi táblázat alapján: 

 

 

 

  



 

9 
 

 

6.12. OHM, hitelesítői, vagy gyártói zárópecsétekre vonatkozó eljárásrend 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az OMH, a hitelesítői vagy a gyártói zárópecsét  

- hiányát nem jelenti, akkor 3 évre  

- ha azt eltávolítja, akkor 5 évre 

- ha bármilyen módon átalakítja, reprodukálja, akkor 10 évre 

az Ajánlott Szerelői minősítése visszavonásra kerül és a visszavonástól számítva a megadott 

időtartam elteltéig nem pályázhat az Ajánlott Szerelői minősítés elnyerésére. 

 

 

6.13. Rendszerüzenetekre vonatkozó eljárásrend 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az E.ON ASZR üzeneteire 5 napon belül nem ad visszajelzést, és 

írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem ad érdemi választ, akkor Ajánlott Szerelői 

minősítése visszavonásra kerül. A jogosultságok elnyeréséhez ismételten pályáznia kell.  

 

6.14. Munkabiztonsági feltételek hiánya 

A tevékenység során folyamatosan rendelkezni kell a 5.3. és 5.4. pontokban meghatározott 

dokumentációkkal. Az érvényes dokumentumok határidőre történő beküldésének 

elmulasztása esetén az Ajánlott Szerelői minősítés felfüggesztésre kerül az elvárt 

dokumentációk pótlásáig. 

 

6.15. Informatikai (IT) eszközök, szolgáltatási feltételek hiánya 

Ha a villanyszerelő vállalkozó az 5.2. pontban leírt elvárt informatikai, mobiltechnikai és/vagy 

szolgáltatási feltételekkel nem rendelkezik, azok pótlásáig Ajánlott Szerelői minősítése 

felfüggesztésre kerül.  
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7. Adatkezelés 

Az Ajánlott Szerelői minősítő rendszer működésének az alapja a MEE-VET adatbázisa, mely a 

villanyszerelő vállalkozók személyes adatait tartalmazza a MEE-VET adatkezelési tájékoztatója 

szerint.  

A villanyszerelő vállalkozó pályázata benyújtásával kifejezetten hozzájárul az általa a MEE-VET 

részére átadott adatainak az Elosztói engedélyes számára történő hozzáféréshez. A hozzáférés 

célja a pályázat elbírálása, illetve az Ajánlott Szerelői minősítés feltételeinek ellenőrzése. A 

pályázó továbbá kötelezettségként vállalja, hogy ezeket a minősítés elbírálásához, illetve 

fenntartásához szükséges adatokat naprakészen tartatja, valamint az esetlegesen bekövetkező 

változásokat a MEE-VET felé 5 naptári napon belül jelzi. 

Az E.ON Elosztói engedélyesek Ajánlott Szerelői rendszerrel kapcsolatos adatkezelési 

tájékoztatója a MEE-VET honlapján érhető el. 

 

8. Összeférhetetlenség 

Pályázati feltételek az E.ON Elosztói Engedélyes munkavállalói (munkavállaló) esetében: 

Belső utasítás, és jelen pályázati dokumentáció 5. pontjának iránymutatásai alapján lehetséges 

munkavállaló pályázása.  

Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó az E.ON Társaságcsoport alkalmazásában áll, úgy az 

Ajánlott szerelői rendszerbe bekerülhet, azonban az általa elvégzett mérőhelyi kiviteli 

tevékenységet nem veheti át az Elosztói engedélyes képviseletében. 

Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó az E.ON Társaságcsoport által megbízott, mérőhely 

átvételét végző vállalkozás alkalmazásában áll, akkor a vállalkozás szerződéses területén saját 

kivitelezéseit nem veheti át az Elosztói engedélyes képviseletében. 

 

 


