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Kedves Ügyfelünk,
Örömmel üdvözöljük az ELMŰ Hálózati Kft. nevében, Ön a települési önkormányzatok hírlevelét
olvassa. Bízunk benne, hogy kiadványunkban számos hasznos új információval szolgálhatunk.
Szívélyes üdvözlettel:
ELMŰ Hálózat
Önkormányzati Együttműködések Csoport
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Együttműködés
Elérhetőségeink
Helyi építési szabályok

ÚJ UTAKON AZ INNOGY-VAL
Társaságunk új arculattal kezdte az évet, ez a változás azonban többet jelent egyszerű
vizuális megújulásnál. Kifejezi az innogy nevével fémjelzett csoporthoz tartozásunkat,
és mindazt, amit e közösség filozófiája képvisel.
Mit jelent ez a változás az Önök számára?
Amint a brandhez társuló élénk, sokféleképpen kombinálható színek, úgy kollégáink
is egyaránt a rugalmasságot és a dinamizmust képviselik.
Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy aktív szerepet vállalunk az energetika jövőjének
alakításában a megújuló energia, az okoshálózatok és a fogyasztóknak kínált innovatív
megoldások révén, megteremtve ezzel a tiszta, fenntartható energiaellátás és -felhasz
nálás lehetőségét.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a hálózati infrastruktúra folyamatos fejlesztését, megújítását, amellyel a hosszú távú megbízható működésen túl a lakossági és üzleti
fogyasztók magas szintű ellátását kívánjuk biztosítani. Ehhez elengedhetetlen ismernünk
a települések jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, hogy összehangoltan használjuk fel
forrásainkat mind az energiaellátás, mind a település fejlesztése, vagy akár az épített
környezet megjelenését tekintve.
Célunk az önkormányzatok szakmailag magas szintű kiszolgálása, az együttműködésben
rejlő szinergiák maximális kihasználása. Ez a Hálózatcsatlakozási Osztályunk önkormányzati együttműködésekért felelős csoportjának elsődleges feladata. Kollégáink célja a
fentebb említett okok miatt proaktív kapcsolat kialakítása a szolgáltatási területünkön
működő önkormányzatokkal, ezzel tovább támogatva a települések fejlődését és növelve
az elégedett ügyfeleink számát.
Miben tudunk az Önök önkormányzatának rendelkezésére állni?
• szakmai segítség a beruházások előkészítésében
• közös finanszírozási lehetőségek keresése
• személyre szabott, közvetlen ügyintézés
• rugalmas, egyedi igényeknek megfelelő szerződéses konstrukciók
• amennyiben a finanszírozási szabályok korlátozzák a beruházás során létrejött
eszközökkel történő rendelkezést (pl. elidegenítési tilalom), annak kezelése
Fontos és egyúttal kérjük, hogy már a tervezés időszakában vegye fel velünk a kapcsolatot!
Bízunk benne, hogy hamarosan együtt dolgozhatunk.
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) előírásai természetesen a vállalatunk tevékenységét is
befolyásolhatja, különösen akkor, ha az önkormányzat a szabadvezetékek megszüntetését, azaz a földkábelbe történő kiváltását írja elő.
Kérjük, hogy amennyiben a közcélú hálózatok földkábelbe helyezését, a fejlesztések
kizárólagos kábeles kialakítását szabályozzák, vegyék figyelembe, hogy a szigorú megkötések gyakran az ellátandó új fogyasztók (lakosság, intézmény, egyéb) villamosenergiaellátását nehezítik meg, lehetetlenítik el. Ezért a kábelesítés valóban csak a kiemelt, jól
behatárolható területekre, például településközpontra vonatkozzon, és a közös érdekek
figyelembe vétele mellett a település főépítészéhez beadott kérelem alapján, szükség
esetén felmentés legyen adható.
A kábelesítés során fontos figyelembe venni, hogy a közcélú kisfeszültségű hálózat általában egyben a közvilágítás
tartószerkezete, és ennek megszűnése önálló kábeles közvilágítási hálózat kiépítését teszi szükségessé, amely az
település önkormányzatának feladata. A közös oszlopsoros távközlési hálózat esetén annak földkábelesítéséről is
gondoskodni kell. Nem kis problémát jelent a meglévő légvezetékes csatlakozások földkábelre történő cseréje, azaz
a mérőhely átalakítása, mért- és méretlen fővezeték kialakítása, magánterület igénybevétele. A fogyasztói tulajdonú
berendezések átalakításának költségeit a fogyasztónak kell viselnie. Ezért a kábelesítések kijelölését előzetes
egyeztetés alapján javasoljuk.
Javasoljuk továbbá a HÉSZ összehangolását a hatályos törvényi szabályozással:
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 178/J. §
(1) – A Mód.2.* hatálybelépést követően 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózati és közvilágítási elosztó
hálózati vezeték belterületen újonnan kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó
hálózati és közvilágítási elosztó hálózati vezeték létesítésének költségét – a 144. § alkalmazása mellett,
a 119. §-ban foglaltak kivételével – az elosztó viseli.
(2) – Az (1) bekezdést az annak hatálybalépését követően indult építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban
kell alkalmazni.
(3) – Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak:
a) a szabadvezetékes elosztó hálózati vagy közvilágítási elosztó hálózati vezeték
aa) egyes szakaszainak más nyomvonalra történő áthelyezésére,
ab) átalakítására vagy
ac) felújítására,
b) kisfeszültségű elosztó hálózati vagy közvilágítási elosztó hálózati vezeték meghosszabbítására,
c) meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes elosztó hálózathoz történő csatlakozás érdekében létesítendő
csatlakozóvezetékekre, valamint
d) meglévő csatlakozó vezeték újraüzemelésére.

