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Az E.ON Tiszúntúli Arnmhúlóznti 7rt. IGizleményt:

villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) felhívja

az ellátási teriilctéa lévő ingatlantufajdonosolmt. Huszn:ílúlmt. Kc7clőket, Bérlőket- ideért\·c a
természetes- és oövén~ védelmi területek kczclfüt, az enlészetekct. öukormúnyzatokat- a villamos
húlózatok nyomvonalát és a biztonsági övczl·tet érintő al~'ír élti, ltkár clszámdt, gondozott vn~y
gondozatlan fák. bokrok, nö\·én~·zct eltárnlitiísám. a fök gallynz:lmínnk eh·égzéséi·e.
A uiJvényzeten törf·énű bc:matkozásm az l·lct- és vngyonbiztonság, \'Cszélyes helyzetek elkerülése
• a1. áramsziinctek mcgclozfsC' énlek~ben vun s:dik.~ég.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 124.§ (2) bekezdése, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a, illetve a villamos művek, valamint a
termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet
alapján teszik közzé.
A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor
hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában

telepíthető,

-35 kV felett 200 kV névleges feszilltségszintig 3 méternél
-1 kV felett 35kV névleges feszültségszintig 2 méternél

-1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb
ht!l~ rctéhcn sem kűzelíti meg az árnnn ezctfü az éve~ növekményt is figyelembe \.éve.
A biztonsági üvez<>tbcn u nö' éuy·1:etrc vonatkozó tilnlom szel'iut 1ilos
olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4
métert
olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza.
lévő
e~ybl'u a

;úgait va~;v u teljes növényzetet az
tulujdonosának - kell rendszeresen
uaegfelclöen gondoznia,bogy uzok a vezeték biztons:\gi ö,·ezetének határát, illetőleg az adott
ft-s7iUtsr~szintű WZt!'léka·c ,·om1tliozó ,·csiélyzónn hatiirút ne köwlítsék meg.

A hi1.tonsági öwzet köru)czctl·hcn
iugat1aut'ulajl1onosolm~•l,-miut

fiak. hokrok
nü~·én~·zet

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság él'dekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek
ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül-és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel,
hogy hol nem felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést
is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Kérj ük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelftö fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt
- az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok
végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
Az élet-. baleset- és V<lb'YonbiT.touság érdekében !<iemcltcn fontos n füsziiltségmeutesítés elvégzése
~„ a szakfclü:;t,-·clet. md~·ct az E.ON Tis:rántúli Armnhálóz~1ti Z1·t. ehégez~ illctw tél'ítésmentcsen
l1iLtosít.

Fclhh·juk :1z ingntlnntulajdonosok figyelmét, hogy a sziil•ségcs fcsziiltsé~mcntcsítés elmm·adúsa
miatt bekfü etkc:t.etl bales('tl.'rt, kál'Oliért felelősséget al .E.ON Tiszántílli Ámmhálózati Zi·t. n<.•m
v:íllul.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:

Név

Cím

Telefon

Szolnoki régióközpont

5000 Szolnok, Verseghy u. 3.

(56) 506-131

Amennyiben ·u: in~:\tl:.u1tufajdonosok e fclhín'as m<.>gjclenést'.>től számított 15 munkanapon beliil
nem jelenti be uz E.ON Tiszántúli ÁmmbálC.Zati Zrt. illetékes „égióközpontjánál, hogy n
biztonsági övezet ti~zt~íntartib:ít dvégzi~ \'ólf!Y u hcjelcntését is clmulnsztjn és a tisztúntartási
mm; k:lt sem vég:.r.i cl, Úb'Y i•z E.ON Tis:t:áotúli Arnmluí.l(iznti Z1·tA·el sze1'Ződött vtllfalkozó jogosult
és '~ötelcs a munkát n jogsr.:•bályok és a szab,·áuy előfrúsai szerint elvégezni!
Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy
lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított
legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett
feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.
A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony
javasoljuk.
Együttműködésüket

köszönjük.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Debrecen, 2020-05-26.

növésű

fafajták telepítését és megtartását
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S.l~J Gally:n:ési í:~

fakivág:isi területek
Előírt távolságok

--

Foszültsógszinl,
vezetékfajta

Vezeték ós
növényzet

Vezétékés

beavatkozás
utáni elvárt
legkisebb
távolsága [m] _
2.00
_ __...
_ _ _~Otdalr~l, alulról
1,50
Oldalról, arutról,

megengedett

minimális
távolsága (ml
KIF csupasz

1,50

KIF szigetelt

1,00

KÖF csupasz
KÖF burkolt

2,50
2,50

KÖF szigetelt

1,00

NAF
NAF

5,00
3,50

Megközelítési irány 1

növényzet

felülről
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Tfh <>lságok ertclrnczésc
A té\biúl4Hban megadott minimális távolsagok a !-zél úJtal okozott mozgás, az esetleges hó, v<&gy jégtcrhclés
miatt szüksége.' biztoni:;ági okokból megnövelt távolságok.
A gallya1„ás során mcstörténik a biztonsági óvezelhen magasra nőtt bokrok és a biztonsági öw1~t
környezetében lévö, magasra nőtt fö.k a~on ágainak cltávoJitása, amelyek az adott fes:1.ültscgs:ántrc megengedett
minimális távol!'ágot megséftik.
A nia!!a:;:;tl~uk miatt nem meghagyható lak, valamint a bizton~g1 övezet környezetében novö, a biztonsági
üvczcrct vcszélyeztctö (kidőlés veszélyes) Jltlrnt ta1ajszintcn ki kel. vágni. (Fának a l O cm törzsatmérö feletti
nö\'ény számít)
A gallyazás é~ fakivúgás a vezeték és a növényzet elvárt lcgk i~cbb hívolságáig végczhetö, figyelembe \'éve il
helyi viszonyokat.
A bi7.Lonsági ovczctröl s::1.ólö rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett allapotukban clcrik a vezeték
biztonsági cáwilság<\t, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél e1.érl éLX ulsö gallyHzási zónahatár c~al.: n
biztonsagi <>ve1:c>fen kívülről benyúló ágakra értelmezhecti.

