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MEE VET bemutatása
A MEE Villamos Energia Társaság a Magyar Elektrotechnikai Egyesület országos szintű szakmai szervezeti egysége

A Társaság tagozatai

Regisztrált villanyszerelői
rendszer
2009-től

országosan egységes rendszer

•

Egységes tananyag

•

Egységes követelmény rendszer

•

Egységes nyilvántartási rendszer

•

Jelenleg 4475 fő országosan

Regisztrált villanyszerelők jogosultsága
•

Új mérőhelyek kialakítása

•

Meglévő mérőhelyek felújítása, teljesítménybővítés

Az országos regisztrált villanyszerelői
rendszer kialakításának célja
Fogyasztóknál
● áramszolgáltatók által ajánlott, folyamatokat ismerő
kivitelezők
● gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés
● panasz kivizsgálás lehetősége (etikai kódex)
Villanyszerelőknél
• csak villamos szakember adjon szerelési igazolást
• típustervek kialakítása
• szakmai egységes tankönyv és követelmény

Az országos regisztrált villanyszerelői
rendszer kialakításának célja
Elosztói (Hálózati) Engedélyesnél
• az áramlopások csökkentése
• mérők befolyásolásának, filmezésének
megszüntetése
• korszerű mérőhelyek kialakítása plombálhatóság

kettős

• ügyfélszolgálati folyamatok egyszerűsítése
• folyamatok ismertetése villanyszerelők felé
• kevesebb többszöri kiszállás hibás mérőhely
kialakítás miatt

Az országos regisztrált villanyszerelői
rendszer továbbfejlesztése
2017-től
Elosztói (Hálózati) Engedélyesekkel együttműködve:
• Plombabontási jogosultság regisztrált
villanyszerelők részére
• Feltétel: mérőhelyi FAM vizsga
• ELMŰ-ÉMÁSZ-nál 1 napos képzésen való
részvétel
• E.ON-nál együttműködési megállapodás
megkötése

E.ON-nal pilot projekt indítása:
• Applikáció kidolgozása plomba pótlási
jogosultsághoz

Ismeretfelújító oktatások
2018-tól
MSZ447 szabvány változása
10-15 %-ban sikertelen az első bekapcsolás – ez
rossz fogyasztónak, elosztói engedélyesnek
– Ennek megoldása a mérőhelyi ellenőrző (check)
lista bevezetése (távoli, mérőhely környezet és
mérőhely szétválasztása)
– Rendszerengedélyes mérőhelyek és a szerelési
technológiák bemutatása
– Típus tervek
3. Jövőben: változás alatt van a mérőhelyi követelmény
lista (kizárólagos őrizet koncepció)
– E.ON, ELMŰ közös követelmények és
rendszerengedélyek kiadása
1.
2.

A regisztrált villanyszerelő szolgáltatási területenként
eltérő kompetenciái

Típusmegoldások
rendszerének célja

Típusmegoldásokban szereplő
definiciók
A check lista szerint vizsgálandó struktúra:
• Távol: Minden, ami nem érintkezik a fogyasztásmérő
berendezéssel, és attól 1 méteres távolságon kívül van,
beleértve a csatlakozási módokat (SZ1, SZ2, Sz3, K4,
K5).
• A mérőhelyi környezet: A fogyasztásmérő
berendezés 1 méteres körzete, beleértve: csatlakozó
főelosztó funkciót, mérőhelyi fogyasztói elosztót,
földelési rendszert is.
• Mérőhely: A fogyasztásmérő berendezés, beleértve a
villamosenergia-fogyasztás mérésére és elszámolására
szolgáló készülékek elhelyezésére szolgáló szekrényt
vagy tokozást.

A fogyasztásmérési rendszer

Csatlakozási módok

Jelölési rendszer

Szabadvezetéki csatlakozás

A mérőhelyi ellenőrző lista
célja
•

A mérőhelyi ellenőrző lista (check lista) célja csökkenteni a
sikertelen bekapcsolások számát. A hálózati engedélyesek
tapasztalatai szerint minden 6-8. bekapcsolás meghiúsul a szerelési
technológiák be nem tartása ill. a dokumentációk hiányosságai miatt. A
bekapcsoláskor nincs a helyszínen a regisztrált szerelő vagy a
felhasználó meghatalmazottja, mely szintén további problémákat okoz.

•

Az ellenőrző listában kigyűjtésre kerültek azok a kritikus elemek
melyek problémákat okozhat a folyamatban.

•

A vitás helyzetek elkerülése azáltal, hogy minden érintett fél számára
azonos követelmény rendszer került megfogalmazásra.

•

A hálózati engedélyessel történt megállapodás alapján a
bekapcsolást végző szerelők ezen szempontrendszer alapján
veszi át ill. minősíti a fogyasztásmérő helyet.

A mérőhelyi ellenőrző lista
célja
•

•

•

•

A közreadás célja, hogy a regisztrált szerelő a készre jelentést
megelőzően önellenőrzést tudjon végezni az átvevőkkel azonos
követelményrendszer szerint.
Cél a minőségi munkavégzés, a szerelési technológiák
maradéktalan betartása, valamint a villamos berendezés
megfelelőségét
alátámasztó,
jogszabályokban
előírt
dokumentációinak megléte.
A fogyasztói elégedettség növelése azáltal, hogy a készre jelentés
után „elsőre” (hibalista felvétele nélkül) megtörténik a bekapcsolás.
Elsősorban új létesítések esetére, azonban a meglévő berendezések
bővítésére is ad szempontrendszert.

A mérőhely ellenőrző lista részei
A check lista szerint vizsgálandó struktúra:
1. Távol: Minden, ami nem érintkezik a fogyasztásmérő berendezéssel, és
attól 1 méteres távolságon kívül van, beleértve a csatlakozási módokat
(SZ1, SZ2, Sz3, K4, K5).
Például, ennek része:
– csatlakozó vezeték,
– növények (közterület?),
– hálózat leágazási pont,
– belógás,
– telek keresztezés,
– szabványos távolságok (pl.: 1,2 m távolság az ablaktól),
– feszítési pont,
– tartószerkezet,
– nyomvonal,
– padlás,
– behúzó dobozok,
– védőcső (átmérő, bordázat: belül milyen az előnyös?),
– összeillesztések, stb.

A mérőhely ellenőrző lista részei
2. A mérőhelyi környezet: A fogyasztásmérő berendezés 1 méteres
körzete, beleértve: csatlakozó főelosztó funkciót, mérőhelyi fogyasztói
elosztót, földelési rendszert is.
Például, ennek része:
– védőcső
– szerelési magasság,
– falvastagság,
– építmény,
– gázcső, vízcső kereszteződés vagy burkolása ezeknek,
– akadályok,
– földelési rendszer,
– kezelhetőség,
– csatlakozó főelosztó,
– méretlen főelosztó,
– tűzeseti kapcsoló,
– túlfeszültség-védelem,
– méretlen túláram védelmi készülék, stb.

A mérőhely ellenőrző lista részei
3. Mérőhely: A fogyasztásmérő berendezés, beleértve a villamosenergiafogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló készülékek elhelyezésére
szolgáló szekrényt vagy tokozást.
Például, ennek része:
– sorkapocs,
– bekötési hossz,
– vezetékek,
– kötőelemek,
– IP védettség,
– jelölések,
– vezetékek jelölése,
– dokumentáció stb

A megfelelősség igazolásához
szükséges dokumentációk
•

•

A regisztrált szerelői tevékenység során, a villamos berendezésen
végzett munka megfelelőségét a hatályos jogszabályoknak,
szabványoknak és az elosztói engedélyes előírások alapján
dokumentálni kell.

A regisztrált szerelő megfelelőség igazolására tett nyilatkozatát az
alábbi főbb dokumentumok és jegyzőkönyvek alapozzák meg, melyeket
minden esetben a Megbízója részére is át kell adnia, ezek:
– Megvalósulási tervek
– Kábelek átadási és mérési dokumentációja (MSZ 13207 szerint)
– Villamos berendezés első ellenőrzésének jelentése MSZ HD 60364-6
szerint
o Alapdokumentáció
o Villamos berendezés szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv
o Táplálás önműködő lekapcsolásának mérési jegyzőkönyve
o Áram-védőkapcsolók mérési jegyzőkönyve
o Földelési ellenállás mérés jegyzőkönyve

A megfelelősség igazolásához
szükséges dokumentációk
– Elosztók dokumentációja:
o CE megfelelőségi nyilatkozat
o Használati és kezelési útmutató
o Darabvizsgálati jegyzőkönyv
o Mérési jegyzőkönyv

– Villamos berendezés kezelési és karbantartási utasítása (40/2017.(XII.4.) NGM r.
alapj.)
A felsorolás nem teljeskörű. A dokumentációt az adott felhasználási helyre
vonatkozó egyéb előírások és a konkrét műszaki tartalom, illetve az alkalmazott
technológiák szerint kell kiegészíteni. (pl. potenciálisan robbanásveszélyes
környezet).
• Az Engedélyesek által, az adott szolgáltatási területen rendszeresített
csatlakozási műszaki dokumentáció- és kivitelezői nyilatkozat
formanyomtatványok aláírása nem mentesíti a regisztrált szerelőt az előírt
dokumentációk elkészítése alól.
• Az, hogy az engedélyes nem kéri ügymenete végbeviteléhez bemutatni az
állami előírások maradéktalan teljesítését igazoló tervek, tanúsítványok,
műbizonylatok, mérési eljárások megfelelést igazoló jegyzőkönyveit, nem
jelenti azt, hogy azzal nem kell rendelkezniük.

Rendszerengedélyes
fogyasztásmérőszekrények
•

•

•

•

Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek a 2018. szeptemberi
állapotnak megfelelő rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérő
szekrények. A regisztrált villanyszerelők munkájuk során a
típusmérőhelyek kialakításában csak az Elosztói Engedélyesek
honlapján található, rendszerengedéllyel rendelkező mérő- szekrényeket
építhetik be.
Külön felhívjuk a gyelmet a rendszerengedélyes mérőhelyekhez
kiadott részletes szerelési techno- lógiai utasítások betartására!
Valamint arra, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ, E-ON és NKM ellátási
területén különböző rendszerengedélyes fogyasztásmérő
szekrények vannak elfogadva! A kivitelezésnél ké- rem ezek
gyelembe vételét!
Jelenleg folyamatban van a korábban kiadott rendszerengedélyek
megújítása. Új, az ELMÜ és E-ON ál- tal közösen kidolgozott
követelményrendszer került megfogalmazásra, mely gyelembe veszi az
MSZ 447 szabvány, valamint a 18/2017 (XII.21.) MEKH rendeletelőírásait.
A MEE-VET honlapján a változások és az aktuális információk
folyamatosan nyomon követhetők.

Rendszerengedélyes
fogyasztásmérőszekrények

Rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény

Szerelési és telepítési utasítások
rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrényekhez

Szerelési és telepítési utasítások
rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrényekhez

Fogyasztásmérőhely
követelmények
ELMŰ, E.ON, NKM és MEE VET
közös direkt fogyasztásmérő szekrény
rendszerengedély
KOVÁCS LÁSZLÓ
MEE VET elnök
KOVÁCS ATTILA ZOLTÁN
E.ON Méréstechnikai szakreferens

Előzmények
2015-ben közös egyeztetés az E.ON, az ELMŰ és EDF között a kizárólagos őrizettel
kapcsolatban.
• MEKH felvetés átbeszélése
• Technológiai elvárások, újítások egyeztetése
• Eljárások módosítási javaslatai
2016-ban kezdeményezés a fogyasztásmérő szekrény specifikációk harmonizálására,
elvárások meghatározására.
• EDF DÉMÁSZ elképzelései, elvárásai nagy mértékben különböztek.
• ELMŰ és E.ON elképzelései 90%-ban megegyezett.
• E.ON az egyeztetések után elkezdte megújítani a régi rendszerengedélyeket.
• Elektronikus mérőkhöz illeszkedő felső maszk
• Alábukó maszkos (szerelőtálcás) megvalósítás
• Kizárólagos őrizetet biztosító lezárás

Előzmények
•
•

2017-2018-ban közös közterületre
rendszerengedélyeztetése
(ELMŰ, NKM, E.ON).

telepíthető

eMobility

• A műszaki specifikációk főbb pontjainak meghatározása.
• A beadott minták tapasztalatainak megosztása.
• Vélemények, javaslatok egyeztetése.

• Mindenki részéről elfogadott típus engedélyezése.
• AC töltő

DC töltő

szekrények

ELMŰ, MEE VET, E.ON közös munka
2018. július, személyes egyeztetés MEE VET felkérésére.
• A 2018 őszén kiadott regisztrált villanyszerelők részére kiadandó új kézikönyv tartalmazza a
szerelési technológiákat.
• A cél az elfogadott fogyasztásmérőhelyek különbségeinek megvizsgálása, egységes struktúra
kialakítása.

• ELMŰ és E.ON is nyitott volt erre az új lehetőségre.
• Létrejött az ELMŰ, E.ON, MEE VET közötti együttműködés egy közös műszaki specifikáció
létrehozásában és közös rendszerengedélyeztetési folyamat kialakításában.

Babarczi Zoltán
méréstechnikai szakértő
csoportvezető

Kovács László

Farpék Gábor

MEE VET elnök

Mérés

üzemeltetési

és

fejlesztési

Kóczián István

Kovács Attila Zoltán

mb. Méréstechnikai csoportvezető

Méréstechnológiai szakreferens

ELMŰ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

MS-09-12-v06
Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények direkt,
azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező
felhasználók részére – Műszaki specifikáció (MS)

Termékcsoportok
Termékcsoport

Leírás

TCS1

Egyfázisú egytarifás fogyasztásmérő berendezés és segédkészülékei
elhelyezése

TCS2

Háromfázisú egytarifás fogyasztásmérő berendezés és segédkészülékei
elhelyezése

TCS3

Egyfázisú egy-, vagy többtarifás fogyasztásmérő berendezés
vezérlőkészülékkel és segédkészülékei elhelyezése

TCS4

Háromfázisú egy-, vagy többtarifás fogyasztásmérő berendezés,
vezérlőkészülékkel és segédkészülékei elhelyezése

TCS5

Egyfázisú egytarifás és egyfázisú egy-, vagy többtarifás fogyasztásmérő
berendezés, vezérlőkészülékkel és segédkészülékei elhelyezése

TCS6

Háromfázisú egytarifás és háromfázisú egy-, vagy többtarifás
fogyasztásmérő berendezés, vezérlőkészülékkel és segédkészülékei
elhelyezése

TCS7

Egy- ill. háromfázisú egytarifás és három- ill. egyfázisú egy-, vagy
többtarifás fogyasztásmérő berendezés, vezérlőkészülékkel és
segédkészülékei elhelyezése

TCS8

Csoportos mérőhely

TCS9

Egy felhasználási helyen kettőnél több elszámolási mérés igénye

Termékcsoportok
Fogyasztásmérő
Változat jele
egyfázisú

vezérlő-készülék

Kismegszakító

Mágnes-kapcsoló

Sorkapocs

háromfázisú

TCS1

1

-

-

1

-

igen

TCS2

-

1

-

3

-

igen

TCS3

1

-

1

1

-

igen

TCS4

-

1

1

3

1 (32A felett)

igen

TCS5

2

-

1

2

-

igen

TCS6

-

2

1

6

1 (32A felett)

igen

TCS7

1

1

1

4

1 (32A felett)

igen

TCS8

Tarifális igények típusától, azok számától, és a felhasználói számosságtól függ a műszaki tartalom.

igen

TCS9

Tarifális igények típusától, és azok számától függ a műszaki tartalom.

igen

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
2018. augusztus-december, a közös direkt fogyasztásmérő szekrény műszaki specifikáció
elkészítése:
• Egy fogyasztási helyen max. 4 elszámolási mérés lehet (mindennapszaki, vezérelt, H tarifa,
eMobility)

• Tarifális mérésre kialakított mérések univerzálisak lesznek, kialakítható lesz mindegyikben
vezérelt, H tarifás vagy eMobility mérés is.
• Méretek pontosítása (1F, 3F, SMART, vezérlés, mágneskapcsoló, kismegszakító, szerelés,
vezetékezés), hogy az ELMŰ és E.ON eszközei is elférjenek.
• 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet szerinti kizárólagos őrizet (csoportos mérőhelyek
esetében is).

Kizárólagos őrizet
Kizárólagos őrizet biztosítása:
A fogyasztásmérőhely olyan szerkezeti kialakítású
legyen, amely biztosítja a hivatkozott rendelet
követelményét,
azaz,
a
fogyasztásmérő
berendezés elemeihez, kiegészítő készülékeihez,
a zárópecsétekhez való hozzáférés csak a
felhasználó tevékeny közreműködése által
biztosítható.

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• A fogyasztásmérő berendezés elemeihez, kiegészítő készülékeihez, a zárópecsétekhez való
hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható.

• Egyszintű plombálás (a fogyasztó kizárólagos őrizete védi a plombákat).

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• A mérő és a vezérlő külön térrészben van. A fővezetéki sorkapocs, kismegszakító (kivéve
csoportos esetén), több tarifa vagy mérés esetén túlfeszültség levezető a csatlakozó
főelosztóban van földkábeles és szabadvezetékes csatlakozás esetén is.
Mérő, vezérlő elhelyezésére szolgáló
térrész.

Mérő, vezérlő elhelyezésére szolgáló térrész.

Mérő, vezérlő elhelyezésére szolgáló
térrész.

Mérő, vezérlő elhelyezésére szolgáló térrész.

Egyedi záras fedőlap
Plombálható
szerelőtálca
Plombálható
szerelőtálca

Plombálható
szerelőtálca

Egyedi záras ajtó

Plombálható
szerelőtálca

Egyedi záras ajtó

Egyedi záras kezelőajtó
Egyedi záras kezelőajtó

Plombálható maszk

Plombálható maszk

Fővezetéki sorkapocs,
kismegszakító,
esetlegesen
mágneskapcsoló, több
tarifa vagy mérés
esetén túlfeszültség
levezető elhelyezésére
szolgáló térrész.

Fővezetéki sorkapocs,
kismegszakító,
esetlegesen
mágneskapcsoló, több
tarifa vagy mérés
esetén túlfeszültség
levezető elhelyezésére
szolgáló térrész.

Földbe ásható rész

Földbe ásható rész

Egyedi záras fedőlap

Plombálható maszk
Egyedi záras fedőlap
Egyedi záras kezelőajtó

Plombálható maszk
Egyedi záras kezelőajtó

Egyedi záras fedőlap

Fővezetéki sorkapocs, kismegszakító, esetlegesen
mágneskapcsoló, több tarifa vagy mérés esetén
túlfeszültség levezető elhelyezésére szolgáló térrész.

Fővezetéki sorkapocs, kismegszakító, esetlegesen
mágneskapcsoló, több tarifa vagy mérés esetén
túlfeszültség levezető elhelyezésére szolgáló térrész.

• A kismegszakítók maszk alá kerülnek.

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• Alábukó maszkos (szerelőtálcás) kivitelezés felső maszk helyett.

• Vezetékezés hajlékony (H07V-K), alap esetben 10 mm2-es sodrott réz erű vezetékkel, végein
azonos formájú, anyagú és számozású jelöléssel, megfelelő érvéghüvelyezéssel.

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• Segédeszközzel kezelhető késes NKI biztosító aljzat nem elfogadott. Csak szakaszoló
biztosító aljzat szerelhető, ha késes olvadóbiztosító az első túláramvédelmi készülék.

• UL 94 V0 szerinti lángállóság, önkioltó képesség.

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• A fogyasztásmérő szekrénybe az érvégjelöléseknek
feliratozott bekötési rajz legyen beleragasztva, belehelyezve.

megfelelően

• Az érvéghüvely hossza
o a fogyasztásmérő bekötésére:
▪ 2,5mm2 - 16mm2-ig 18mm-es hüvely hosszal
▪ 25mm2 esetén 22mm-es hüvely hosszal
o a kismegszakító bekötésére 10 mm-es-es hüvely hosszal
o a sorozatkapocshoz a hüvely hossza illeszkedjen a beépített
típushoz
• A mérőszekrénnyel
keresztmetszete:

szállított

főáramköri

vezetékek

Maximális áram

Mindennapszaki mérés

Vezérelt mérés

32 A -ig

10 mm2

6 mm2

63 A-ig

16 mm2

16 mm2

80 A-ig

25 mm2

25 mm2

alkalmazott

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai

•
•
•
•
o
o
o
•
o
o

•

1. Por és víz elleni védelem
2. Ütésállóság
3. Környezeti feltételek
4. Élettartam követelmény
5. A szekrény anyaga
Lángállóság tekintetében UL 94 V0 kategóriának megfelelő tulajdonságot kérünk (önkioltó tulajdonság).
Anyaga és szilárdsága révén legyen önhordó.
Felülete ne kopjon, vagy porladjon, igazoltan időjárásálló és UV álló legyen.
Műanyag esetén:
Anyagában színezett kivitel
Külső felülete megfelelő mértékű öntisztuló képességgel rendelkezzen, álljon ellen a felületi
szennyeződések feltapadásának (por, ragasztó anyagok, mohásodás, stb.),
Legyen újra felhasználható, és nem környezetszennyező.
Fém esetén
Időtálló felületkezeléssel legyen ellátva (25 év)
Egyrétegű porszórt, beégetett műanyag festés járulékos korrózió elleni védelem (megfelelő alapozás,
horganyzás) nélkül csak beltérre alkalmas.
6. Szellőzés
7. Kondenzáció
8. Rovarok elleni védelem
9. Érintésvédelem
A műanyag szekrények II., a fém szekrények I. érintésvédelmi osztályúak legyenek.

A műszaki specifikáció legfontosabb
újításai
• Rendszerengedély számot tartalmazó 2D QR kód, nem távolítható adattábla.
• Típus jelölés:
Csatlakozási mód:
K: földkábeles
Sz: szabadvezetékes
Műszaki kialakítás
M: Alap mérő (1-es pozíció)
V: Vezérelt mérő (egy zónaidős, két zónaidős, időszakos, idényjellegű)
V+: Vezérelt mérő + mágneskapcsoló, 32 A teljesítmény felett (egy zónaidős, két zónaidős,
időszakos, idényjellegű)
M: 1 db fogyasztásmérő készülék elhelyezésére szolgáló műszaki kialakítás
V: M és vezérlőkészülék
V+: V és mágneskapcsoló
Fázis szám:
1F: 1 fázisú
3F: 3 fázisú
1.3F: egy vagy háromfázisú (kismegszakító maszkolás kialakítása támogatja)
Névleges áramerősség:
32A: max 32 A-es kialakítás
63A: max 63 A-es kialakítás
80A: 80 A-es kialakítás
63.80A: max. 63 A-es és 80 A-es kialakításra is
• Egységes típuslap lesz, ami tartalmazni fogja a kötelező tartalmi elemek figyelembevételével a szerelési,
üzembe helyezési útmutatót is.

Gyártók bevonása
2018. december, a direkt szekrény műszaki specifikáció kiküldése a gyártóknak
véleményezésre.
• A gyártók is megismerjék a műszaki elvárásunkat.
• Az elképzelések találkoznak-e a piaccal?
• A gyártók véleményt, javaslatot tudjanak adni.
2019. február, személyes egyeztetés a gyártókkal.
• Gyártói észrevételek átbeszélése, tisztázása.
• A műszaki specifikáció módosítása a kapott visszajelzések alapján.

Rendszerengedélyeztetés
Direkt fogyasztásmérő szekrény rendszerengedélyeztetési ütemterv:

• 2019.12.31-ig kerülnek
rendszerengedélyek.

kiadásra

az

új

direkt

fogyasztásmérő

szekrény

• A régebbi rendszerengedélyek az új kiadásától számítva 9 hónap múlva
visszavonásra kerülnek, de legkésőbb 2020.09.30-án.
Áramváltós fogyasztásmérő szekrény rendszerengedélyeztetés (KiF max. 3 x 630
A-ig):

• 2019 első félévében elkészítjük a közös áramváltós szekrény műszaki specifikációt.
• A direkt fogyasztásmérő szekrény ütemezéséhez hasonló módon megújítjuk a
rendszerengedélyeket.

• KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

