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2017. szeptembert 1-től be kell jelenteni a 
villaszerelési, illetve vízközmű-bekötési 
tevékenységet a műszaki biztonsági hatóságnál. 

A szabályozást a villanyszerelők bejelentéséről és 
nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) 
kormányrendelet, valamint a víziközmű-bekötést végző 
személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 
220/2017. (VII. 31.) kormányrendelet tartalmazza. 

A 219/2017. (VII. 31.) kormányrendelet hatálya arra a 
személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló 
törvény és végrehajtási rendelete szerinti 
csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) 
bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében 
történő csatlakozás során – a kormányrendelet 2. 
melléklete szerinti - tevékenységet folytat. 

A 220/2017. (VII. 31.) kormányrendelet hatálya arra a 
személyre terjed ki, aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz-
bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével 
kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés 



során - a kormányrendelet 2. melléklete szerinti - 
tevékenységet folytat. 

A kormányrendeletek szerint a tevékenységet egy 
nyomtatványon kell bejelenteni, amelyhez csatolni kell 
meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét 
igazoló okiratokat. A tevékenységet csak az végezheti, 
aki rendelkezik legalább egymillió forint értékű 
felelősségbiztosítással, valamint nyilatkozik arról, hogy az 
alkalmazott technológiához jogszabályban előírt 
feltételeknek megfelel. 

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 
tevékenységet, ha az azt ellátó munkavállaló rendelkezik 
megfelelő képesítéssel és gyakorlati idővel. 

A hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha a szerelő 
nem felel meg a feltételeknek, vagy súlyosan megsértette 
a villany-, vízközmű-, vagy csatornabekötési szerelői 
tevékenység végzésére vonatkozó szakmai szabályokat, 
amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, 
vagy jelentős anyagi kárt okozott. 

Megtiltható a tevékenység végzése akkor is, ha a szerelő 
nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az 
előírásoknak megfelelően végezte el a munkát. A 
tevékenységet egy év elteltével lehet újból végezni. 

  

A Pest megyei vállalkozók a kormányrendeletek 1. számú 
mellékletét – „A villanyszerelői nyilvántartásba vételre 
irányuló bejelentés adattartalma”, illetve „A vízszerelői 
nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés adattartalma” 
– képező nyomtatványokat 



levélben: 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 

Műszaki Felügyeleti Osztálya 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

címre postázhatják, valamint ugyanitt az 

Ügyfélszolgálaton is leadhatják, 

hétfőtől – csütörtökig 8:30 – 16:30 ig, 

pénteken 13:00 óráig. 

  

A bejelentett és jogosult villanyszerelők nyilvántartásba 
vételéről, valamint a kivitelezési jogosultsággal 
rendelkező vízszerelők nyilvántartásába vételéről szóló 
részletes tájékoztatás kamaránk honlapján is elérhető az 
alábbi linken keresztül: 

  

Letölthető tájékoztatók: 

villanyszerelő_tájékoztatás_2017_08_14.pdf 

vízszerelő_tájékoztatás_2017_08_14.pdf 
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