
Tisztelt Partnerünk! 

Tájékoztatjuk az E.ON zárópecsétbontási rendszerek integrációs folyamatában bekövetkezett 
változásokról. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy OPUS TITÁSZ és MVM ÉMÁSZ ellátási területén érvényes 
plombabontási jogosultságokat ezen változások nem érintik. 

Az új plombabontási rendszert 2023. július 1-jei kezdettel léptetjük életbe, így a jelenleg aktív E.ON 
Partneri és ELMŰ ASZR jogosultságok érvényességi ideje egységesen 2023. június 30. 

Ennek területi hatálya valamennyi E.ON Hungaria elosztói engedélyeseire (E.ON Észak – Dunántúli 
Áramhálózati Zrt ; E.ON Dél – Dunántúli Áramhálózati Zrt.; ELMŰ Hálózati Kft.) ki fog terjedni egy 
jogosultság birtokában. 

A fent jelzett időpontig az eddig érvényben lévő feltételek – pl: FAM dokumentációk megléte, 
igazolása – , és elvárt szabályok betartása mellett végezhető a tevékenység. 

Teendők: 

1. Amennyiben Ön meglévő ELMŰ Ajánlott Szerelői és E.ON Partneri rendszer jogosultságokkal 
rendelkező pályázók esetében: A jogosultság átvezetésre kerül az új rendszerbe a tervezett 
nyilatkozat elfogadását követően. 

Az átvezetéshez kérem töltse ki a i pályázati űrlapot. 

2. Amennyiben Ön eddig ELMŰ ellátási területén plombabontási jogosultsággal rendelkező 
ajánlott szerelő a jogosultsága kiterjesztésre kerül E.ON ellátási területére is a pályázati 
dokumentáció megismerése és elfogadása után. 

Kérem tanulmányozza át a lenti pályázati dokumentációt és az E.ON plombabontási 
folyamatát. 

A jogosultság kiterjesztéséhez kérem töltse ki a pályázati űrlapot. 

3. Amennyiben Ön eddig kizárólag E.ON Partneri rendszer jogosultsággal rendelkező pályázó 
kérem tanulmányozza át az új pályázati dokumentációt. 

Lényeges változás, amennyiben továbbra is plombabontási jogosultsággal szeretne 
rendelkezni úgy részt kell vennie egy 1 napos, ingyenes ajánlott szerelői képzésen.  

Jogosultsága megtartásához kérem töltse ki a pályázati űrlapot, melyben jelölje melyik 
városban szeretné az ajánlott szerelői képzést elvégezni. 

4. Amennyiben Ön az E.ON ellátási területén nem rendelkezik plombabontási jogosultsággal, 
úgy az alábbi feltételekkel szerezheti meg a jogosultságot: 
 rendelkeznie kell kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsgával (vizsgát igazoló másolat) 2 évnél 

nem régebbi.  
 rendelkeznie kell saját FAM eszközökkel 
 részt kell vennie egy 1 napos ingyenes ajánlott szerelői képzésen 

A plombabontási jogosultság megszerzéséhez kérem tanulmányozza át a pályázati 
dokumentációt és töltse ki a pályázati űrlapot. 

 



Az érvényes FAM vizsgabizonyítvány meglétét igazoló dokumentumokat, valamint  

a FAM szerszámok meglétét igazoló dokumentumokat  

o a csatolt Munkavédelmi ellenőrző lista kitöltése (csatoltan),  
o új eszközök esetén a beszerzést igazoló számla másolat, vagy 
o egy évnél régebbi beszerzésű FAM eszközök esetén, az éves bevizsgálást igazoló 

jegyzőkönyv másolat,  

a fam@meevet.hu e-mailcímre szíveskedjenek megküldeni.  

Kérjük, az elküldött levelében, minden esetben feltüntetni szíveskedjen a regisztrációs számát 
(VETr…… ) a beazonosítás érdekében. 

 

E.ON ellátási területén érvényes pályázati dokumentáció a plombabontási jogosultsághoz (ez 
egy link, amire ráklikkelve megjelenik a dokumentáció) 

Pályázati űrlap (link amire megnyílna az űrlap) 

Plombabontás folyamata (link, ráklikkelve nyílna meg az alábbi szöveg) 

Plombabontási folyamat: 

• A felhasználó a munka elvégzését, a 21_ZPB_1-3_01 számú, „Igénybejelentés 
zárópecsétbontásra” című nyomtatvány kitöltésével, szkennelten az araminfo@eon.hu email 
címre is küldheti, illetve  

online felületen a www.bekapcsoljuk.eon.hu elérhetőségen, vagy telefonon is bejelentheti 
96/616 360 telefonszámon az 1. menüpont megadása után. 

• Bontási engedéllyel rendelkező regisztrált szerelő a teljesítményváltozás nyomtatvánnyal 
együtt, illetve mérőkorszerűsítés esetén telefonos bejelentéssel vagy külön álló nyomtatvánnyal 
a nyitás időpontja előtt jelezzen az ügyfélszolgálatunknál! 

• A munkálatok elvégzése után a saját szerelőink lezárják a mérőhelyet. Amennyiben ez 
részünkről nem teljesül, jelentse be a telefonos ügyfélszolgálatra a hiánypótlást! 

A leszedett plombákat a helyileg illetékes mérőlogisztikusnál (csatolt lista) kell leadni havi 
egyszeri gyakorisággal a plombabontási engedély másolatával, amin az átvételt igazolja a 
mérőlogisztikus. 

Eljárás hibabejelentéskor: 

• Felhasználói tulajdonú méretlen vagy mért hálózati hiba esetén a hibaelhárítás, fogyasztói 
zavartatás megszüntetés kiemelt fontosságú ügykezelése érdekében lehetőséget teremtünk arra, 
hogy a hibabejelentés rendelés alapján helyszínre érkező E.ON szerelő – amennyiben a regisztrált 
villanyszerelő is a helyszínen tartózkodik – eltávolítsa az egyedi nyilvántartású zárópecsétet. A 
rendelést - a megszokott módon - fogyasztói hibával kell visszajelenteni. 

• Saját szerelőink a zárópecsét eltávolítást a megszokott módon végzik, mérőhelyi adatlapon és 
dátummal ellátott fényképeken rögzíti. A mérőhelyi adatlapot a regisztrált szerelőnek is alá kell 
írnia. 



• Regisztrált villanyszerelő zárópecsét bontási igényét eljuttatja az ügyfélszolgálatra jelezve, 
hogy a zárópecsét bontási fent leírt körülmények között már megtörtént és a visszazárást igényli 
meg. 

• Amennyiben a regisztrált villanyszerelő a helyszínen nem jelenik meg, akkor a mérőhelyet a 
munka végeztével egyedi azonosítójú zárópecsétekkel szabályosan lezárva kell hátra hagyni. 

 

Mellékletek: 

- Munkavédelmi ellenőrző lista 

- Igénybejelentő nyomtatvány zárópecsét bontásra 

- RSZ oktatási anyag 2020 

- mérőlogisztikusok neve és elérhetősége 

- Információ Regisztrált szerelők részére az Elosztói engedélyesek elérhetőségéről 

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Kunyik Sándorné  kunyik.sandorne@meevet.hu  tel: 20/617-0172 

Kovács Flóra  kovacs.flora@meevet.hu  tel: 20/515-9009 

 

 

 

 


