Pályázati dokumentáció
Az
ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ
Hálózati Kft. szolgáltatási területén
villamos szaktevékenységet végző
szerelők ajánlásával és
minősítésével kapcsolatban

2016.

1. A Pályázat célja
A fogyasztók megfelelő kiszolgálása érdekében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. a fogyasztásmérő helyen az elosztói engedélyes által felhelyezett
zárópecsétek felbontásával járó tevékenységek esetében új gyakorlatot vezet be
2017. január 1-től.
Tekintettel arra, hogy a zárópecsét bontás és felhelyezés az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoporton belül szigorú számadással kezelt tevékenység, a szakmai
szabályok betartása mellett kiemelten fontos, hogy a tevékenységben részt vevő
valamennyi vállalkozó különös hangsúlyt fektessen a zárópecsét bontásokkal járó
szabályok betartására.

2. Az ajánló rendszer bevezetését követő változások
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2016. december 31-ei hatállyal az
elosztói engedélyesi zárópecsétek bejelentést követő megbontásának lehetőségét
visszavonja a kizárólag csak a MEE VET rendszerében regisztrált szerelőktől.
Ajánlott szerelői minősítés: 2016. december 31-ét követően, csak azok a regisztrált
szerelők lesznek jogosultak ELMŰ Hálózati Kft. vagy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói
működési engedélyében meghatározott földrajzi területen az elosztói engedélyesi
zárópecsét bontására, akik jelen pályázaton megfelelnek, és akik szerepelnek a MEE
Országos villamosenergia-ipari szakember ajánló rendszer felületén (továbbiakban
ajánló rendszer). A rendszerben történő később belépni szándékozók érdekében évi
rendszerességgel pályázatok kiírását tervezzük.
Figyelem: Az Ajánlott szerelői minősítés nélkül plombát bontó szerelők 5 évig nem
pályázhatnak az Ajánlott szerelői minősítés elnyerésére, valamint az etikai kódex
alapján regisztrációjuk törlését kezdeményezzük a MEE VET rendszeréből is.
Ajánlott szerelői
határok):

minősítéssel

végezhető

tevékenységek

(tevékenységi

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 rendszerében regisztrált szerelők által, de adataik
nem jelennek meg az ajánló rendszerben.
2. Meglévő felhasználási helyek igényeivel összefüggő kivitelezési
tevékenységek esetén bejelentést követő elosztói engedélyesi zárópecsét
bontás.

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

-

2.2 Csatlakozó szerelést is igénylő tevékenységek - csak az ELMŰ Hálózati
Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által kikapcsolt/feszültségmentesített
állapotban végezhetők. Munkaterület átadás szükséges – egyeztetett
időpontban, meghatározott időszakra:
Tetőtartó csere.
Csatlakozót tartalmazó fővezetéki csövezés cseréje.
Mérőhely áthelyezés.

-

Zárópecsét bontás szabályozása:
Feltételek:
-

-

Zárópecsétet csak ajánlott szerelői minősítéssel rendelkező villanyszerelő
vállalkozó bonthat, aki a pályázat feltételeit sikeresen teljesítette, és neve
az ajánló rendszer felületen megjelenik.
A zárópecsét bontást előre be kell jelenteni. Bejelentés formája jelenleg az
informatikai rendszerünk fejlesztéséig a Telecentrum felé kezdeményezett
telefonhívás. Előzetes bejelentés nélkül munka nem kezdhető.

Bejelentés tartalma:
-

A villanyszerelő vállalkozó MEE Országos villamosenergia-ipari szakember
ajánló rendszerben is megjelenő VETr szerinti azonosítója.
Felhasználó / felhasználási hely / mérő azonosítás adatai közül valamelyik.
Eltávolítani kívánt zárópecsétek egyedi azonosító számai.
Visszazárás tervezett ideje – egyedi felhasználó esetén maximum 5
munkanap, társasház kivitelezés esetén előre meghatározott dátum.

3. Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. pályázati
feltételei:
-

-

-

A MEE-VET regisztrált szerelői rendszerében aktív tagság, érvényes
regisztrált villanyszerelői igazolvány megléte.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft által elvárt, MEE
honlapon elérhető pályázati felületen hivatkozott nyilatkozatok megtétele
és pályázati feltételek teljesítése.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által a meghatározott
tartalmú, formátumú Pályázati adatlap rendszerből történő létrehozása.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által tartott oktatáson
való részvétel, valamint sikeres vizsga az oktatást követően. Az Ajánlott
szerelői minősítés határozatlan időre érvényes.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft, Magatartási Kódexének
elfogadása,
betartása.
Magatartási
kódex
elérési
útja
https://elmuhalozat.hu/#!/tarsasagunkrol/magatartasi-kodex
https://emaszhalozat.hu/#!/tarsasagunkrol/magatartasi-kodex

4. Ajánlott szerelői minősítés visszavonása vagy felfüggesztése
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az Ajánlott szerelői minősítést
bármely villanyszerelő vállalkozó esetén az alább meghatározott esetek fennállása
esetén felfüggesztheti, vagy visszavonhatja.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szükség szerint ismeretfelújító
oktatásokat szervez, amiken a részvétel az Ajánlott szerelői minősítéssel rendelkező
vállalkozók részére kötelező.
Abban az esetben, ha az Ajánlott szerelői minősítéssel rendelkező vállalkozó az
oktatáson nem vesz részt, és nem tesz sikeres vizsgát, úgy a jogosultságai, Ajánlott
szerelői minősítése mindaddig felfüggesztésre kerülnek, amíg az oktatáson részt
nem vesz és a sikeres vizsgát le nem tette. A felfüggesztés időtartama alatt a beállt
változások a felfüggesztett vállalkozóra is egyértelműen vonatkoznak.
Amennyiben a felfüggesztés időszaka a 6 hónapot meghaladja, Ajánlott szerelői
minősítése visszavonásra kerül a hálózati engedélyes által, annak visszanyeréséhez
ismételten pályázni kell.
A villanyszerelő vállalkozó saját kérésére a jogosultságait 15 nap átfutási idővel, az
általa kért időtartamra szüneteltetjük, vagy visszavonjuk. Ennek megfelelően a
nyilvántartását az ajánló rendszerben inaktívvá tesszük, vagy töröljük. Felfüggesztés
időtartama alatt tilos a jogosultságokat igénylő tevékenységek folytatása.
Amennyiben a felfüggesztés időszaka a 2 évet meghaladja, a jogosultságokat
visszavonjuk, azok visszanyeréséhez ismételten pályázni kell.

Munkavégzés utólagos ellenőrzése
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jogosult a villanyszerelő
vállalkozó munkavégzését, akár a felhasználó jelzése alapján, akár saját
elhatározásból helyszínen, az átvételi eljárás keretében vagy utólagosan
bármikor ellenőrizni, és minőségi kifogás esetén azt kivizsgálni, és a hiba
mértékékére tekintettel az Ajánlott szerelői minősítést indokolt esetben
felfüggeszteni vagy visszavonni.
Minősített esetek és következményük:
- 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 az ajánló
rendszerben 1 hónapra,
második esetben, az Ajánlott szerelői minősítés felfüggesztése 3 hónapra,
harmadik esetben, az Ajánlott szerelői minősítés felfüggesztése 6 hónapra.
-

-

-

-

Baleset-, és/vagy tűzveszélyes állapot előidézése, annak hátrahagyása
esetén az Ajánlott szerelői minősítés visszavonásra kerül, és a villanyszerelő
a visszavonástól számított 3 évig nem pályázhat az Ajánlott szerelői minősítés
elnyerésére. Az Ajánlott szerelői minősítés visszanyeréséhez ismételten
pályázni kell.
Ha az elosztói engedélyes vagy megbízottja a vállalkozó munkavégzése
helyén történő ellenőrzése során munkavédelmi szabályok több rendbeli, vagy
súlyos megszegését tapasztalja, a villanyszerelő vállalkozó Ajánlott szerelői
minősítése visszavonásra kerül, és a villanyszerelő a visszavonástól számított
1 évig nem pályázhat az Ajánlott szerelői minősítés elnyerésére. Az Ajánlott
szerelői minősítés visszanyeréséhez ismételten pályázni kell.
A regisztrált villanyszerelő vállalkozó az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az ÉMÁSZ
Hálózati
Kft.
tulajdonában
álló
eszközök
(például:
csatlakozó,
mérőberendezés, szerelvények) kezelése során követendő eljárási
szabályokat:
o súlyosan gondatlanul megszegi: következménye Ajánlott szerelői
minősítés felfüggesztése 3 hónapra,
o szándékosan megszegi: következménye Ajánlott szerelői minősítés
felfüggesztése 6 hónapra.
A fenti következményektől függetlenül az elosztói eszközökben okozott kárt a
vállalkozó köteles megtéríteni.
A kár rendezésének elmaradása esetén villanyszerelő vállalkozó Ajánlott
szerelői minősítés visszavonásra kerül, és a villanyszerelő a visszavonástól
számított 3 évig nem pályázhat az Ajánlott szerelői minősítés elnyerésére. Az
Ajánlott szerelői minősítés visszanyeréséhez ismételten pályázni kell.

-

-

-

-

-

-

-

Ha a villanyszerelő vállalkozó az elosztói engedélyes üzleti, gazdasági érdekét
sértő módon jár el, a villanyszerelő vállalkozó 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.
Ha a villanyszerelő vállalkozó az elosztói engedélyes által elvárt informatikai,
mobiltechnikai és/vagy szolgáltatási feltételekkel nem rendelkezik, azok
pótlásáig Ajánlott szerelői minősítése felfüggesztésre kerül. Amennyiben a
hiányokat 6 hónapon belül nem pótolja, Ajánlott szerelői minősítése
visszavonásra kerül. A jogosultságok visszanyeréséhez ismételten pályázni
kell.
Ha a villanyszerelő vállalkozó az ajánló rendszer 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.
Ha a villanyszerelő vállalkozó a rendszerben a részére üzenetként megküldött
tájékoztatók tudomásul vételét nem jelzi vissza, Ajánlott szerelői minősítése
felfüggesztésre kerül az ajánló rendszerben. Visszaigazolás 6 hónapon túli
elmulasztása esetén Ajánlott szerelői minősítése visszavonásra kerül. Az
Ajánlott szerelői minősítés elnyeréséhez ismételten pályáznia kell.
Ha a villanyszerelő vállalkozó az elosztói engedélyes engedélye nélkül a
csatlakozási pontot áthelyezi (csatlakozási pont megváltoztatása),
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.
Ha a villanyszerelő vállalkozó az OMH, hitelesítő, gyártói zárópecsét hiányát
nem jelenti, akkor 3 évre, azt eltávolítja, akkor 5 évre, 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.
Ha a villanyszerelő vállalkozó szerződésszegő, szabálytalan vételezés vagy
szerződésnélküli vételezés tényét nem jelenti, akkor 3 évre, annak
elfedésében, kialakításában közreműködik, akkor 10 évre az Ajánlott szerelői
minősítése visszavonásra kerül és a visszavonástól számítva a megadott
időtartam elteltéig nem pályázhat az Ajánlott szerelői minősítés elnyerésére.

-

Plombabontást csak felhasználóval írásos vagy szóbeli megállapodással
rendelkező a kivitelezésben részt vevő Ajánlott szerelői feljogosítással
rendelkező személy kérhet. A mérőhely kivitelezésbe alvállalkozót bevonhat,
de az nem lehet az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport egyik tagjánál sem
alkalmazásban. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport alkalmazottai ilyen
esetekben csak a fogyasztói belső hálózaton végzett munkáknál
alkalmazhatóak. Ezen pont megszegésének következménye:
első esetben, az Ajánlott szerelői minősítés felfüggesztése az ajánló
rendszerben 3 hónapra,
második esetben, az Ajánlott szerelői minősítés felfüggesztése 6 hónapra,
harmadik,vagy minden további esetben, az Ajánlott szerelői minősítése 1
évre visszavonásra kerül. Az Ajánlott szerelői minősítés elnyeréséhez
ismételten pályáznia kell.

5. Pályázati részvétel feltételei

Személyi feltételek
-

Érvényes MEE VET regisztrált villanyszerelő vállalkozó igazolvány.
Érvényes adószám.
1 db 1 hónapnál nem régebbi igazolványkép
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szervezésében tett sikeres
vizsga.
A pályázati felület sikeres kitöltését követő, rendszer által e-mailben küldött,
pályázati adatlap megléte.

Informatikai (IT) feltételek
1. Személyi számítógép internet eléréssel, vagy ezzel egyenértékű eszköz.
2. Működő e-mail cím, amelyen keresztül napi szinten elérhető.
3. Mobilkommunikációs elvárások – a támogató szoftverek elkészülte után,
várhatóan 2017 év második felétől:
Mobileszköz az alábbi minimális paraméterekkel:





Android operációs rendszer
Mobilinternet eléréssel – fényképküldés e-mailben
Min. 5” képernyővel – a rendszerhasználathoz
3 MP – megapixeles fényképezővel – fényképkészítéshez

Villamoseszköz feltételek
Kisfeszültségű FAM szerszámkészlet fogyasztásmérő-helyi munkákhoz. Az alábbi
ponthoz tartozó táblázatban meghatározott eszközök köre.

Munkabiztonsági feltételek:
Érvényes FAM vizsga
A tevékenység során folyamatosan rendelkezni kell vele. Az ELMŰ Hálózati Kft. és
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a FAM vizsga bizonyítvány bemutatását kérheti. Az érvényes
bizonyítvány megadott határidőre történő bemutatásának elmulasztása az Ajánlott
szerelői minősítés felfüggesztésével jár, és 6 hónapot meghaladóan az Ajánlott
szerelői minősítés visszavonásra kerül. Az Ajánlott szerelői minősítés ismételt
elnyeréséhez pályázni kell.
Mérőhelyi FAM feljogosítás (két lehetőség van)
1. OKJ-s képzés Csatlakozószerelés és mérőhelyi munkák.
2. Egyéb oktatás keretében – mérőhelyi munkákra, alapítványon keresztül.
Érvényes FAM szerszámvizsgálati dokumentáció, minősítő lap – a tevékenység
során folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon – a fenti kiegészítésnek
megfelelően.

Kisfeszültségű FAM szerszámkészlet fogyasztásmérő-helyi munkákhoz
KÉZISZERSZÁMOK
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0
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VÉDŐFELSZERELÉS
Egyéb
felszerelés
Szigetelőanyagok

Megnevezés
Kombináltfogó
Oldalcsípőfogó
Hajlított csőrű telefonfogó
Egyenes hasítókés pengevédővel
(nem papírvágó, hanem lekerekített
élű, robusztus kivitel)
Csavarhúzó lapos
Csavarhúzó lapos
Csavarhúzó lapos
Csavarhúzó kereszt
Állítható nyomatékú csavarhúzó
Csavarhúzó kereszt
Drótkefe
Villanyszerelő védőcipő
Gumikesztyű 1 pár
Bőrkesztyű 2 pár
Fejvédő sisak
Műszálmentes, zárt munkaruha
Szemüveg
Szerelőtáska
oldaltáska
Feszültségkémlelő műszer
Szigetelő hüvelyek
többféle méretű vezetőhöz
(lamellás)

180 mm
160 mm
200 mm

100 mm
125 mm
175 mm
100 mm
- 8 Nm
200 mm

5*40 mm
10 db

Megjegyzés
Minősített, kötelező
Ajánlott, minősített
Ajánlott, minősített
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező, ahol
előírás
Minősített, kötelező
Kötelező
Kötelező
Minősített, kötelező
Minősített, kötelező
Kötelező
Kötelező
Minősített, kötelező
Kötelező
Ajánlott
Kötelező
Minősített, kötelező

A szerszámméretek csavarhúzó és fogó esetén célszerűen alkalmazott méretek,
ettől egy értékkel el lehet térni +- irányban.

6. Adatkezelés
A villanyszerelő vállalkozó pályázata benyújtásával kifejezetten hozzájárul az ajánló
rendszer működése szempontjából szükséges, és általa átadott adatainak
nyilvántartásához, kezeléséhez, az ajánló rendszer honlapján szükséges mértékben
történő megjelenítéséhez, és tudomásul veszi, hogy az Ajánlott szerelői minősítés
megvonása esetén a nyilvántartási és ajánló rendszerben, neve alatt megjelenő
Ajánlott szerelői minősítést, profilját felfüggesztés esetén ideiglenesen zároltatjuk,
visszavonás esetén véglegesen töröltetjük.

7. Összeférhetetlenség
A villanyszerelő vállalkozó nyilatkozza, hogy nem áll az ELMŰ Hálózati Kft. és az
ÉMÁSZ Hálózati Kft., valamint az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
cégcsoportok további tagjainál alkalmazásában.
Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó társaságunk alkalmazásában áll, akkor az
Ajánlott szerelői rendszerbe nem kerülhet be, vagyis az ELMŰ Hálózati Kft. és az
ÉMÁSZ Hálózati Kft. szolgáltatói zárópecséteit nem bonthatja meg. Ilyen
környezetben mérőhelyi kivitelezési tevékenységet sem végezhet. Így az általa
elvégzett mérőhelyi kiviteli tevékenység átvételekor összeférhetetlenség nem állhat
elő.
Amennyiben a villanyszerelő vállalkozó az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. által mérőhely átvételét végző vállalkozás alkalmazásában áll, akkor a
vállalkozás szerződéses területén saját kivitelezései átvételét nem végezheti. Így az
általa elvégzett mérőhelyi kiviteli tevékenység átvételekor összeférhetetlenség nem
állhat elő.

8. Nyilatkozat alapján történő együttműködés az ELMŰ Hálózati
Kft-vel és az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel
Társaságunk a felkínált Ajánlott szerelői minősítést akkor biztosítja, ha a pályázó a
pályázatban kiírt feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja és teljesíti.
Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a
jelen pályázat keretében meghatározott Ajánlott szerelői minősítést megszüntesse.

9. Pályázat menete
Jelentkezés az elektronikus pályázati felület értelemszerű kitöltésével, és az elvárt
csatolmányok feltöltésével történik. A felületre történő belépéshez a tájékoztató
levélben kiküldött hatjegyű egyedi kódkulcs szükséges. A felület csak az elvárt
tartalom hiánytalan megadása esetén menthető el. Sikeres mentést követően a
rendszer egy visszaigazoló üzenetet küld a pályázó megadott e-mail címére, mely
tartalmazza az adataival feltöltött pályázati adatlapot.
Amennyiben a pályázati adatlap ellenőrzése során hibát észlel, a pályázati időszak
lezárulásáig lehetősége van a pályázati felületen az ismételt belépésre és a hibák
javítására, adatok módosítására.
A rendszer a pályázati időszak lázárulásakor sikeresen rögzített utolsó állapotot
tekinti érvényben lévőnek.
Pályázati felület elérése: http://www.mee.hu/modul/villanyszerelo_palyazat
A pályázat benyújtásával a villanyszerelő vállalkozó a pályázatban meghatározott
feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

