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Őszi kiemelt témánk a téli munkavégzések, beruházásaink fontossága, az ezzel kapcsolatos együttműködés
Önök és cégünk között. Munkatársainkat pedig továbbra is elérik a jól ismert elérhetőségeken, keressék
őket bizalommal bármilyen felmerülő probléma esetén.

TÉLI MUNKAVÉGZÉS
A hideg és a rossz idő beálltával a hálózatépítések, felújítások is ellehetetlenülnek, csak azok
végezhetőek el, melyek emberéletet veszélyeztetnek, vagy a szolgáltatás helyreállításához,
biztosításához szorosan kapcsolódnak. Ezen munkákat sok településen önkormányzati rendeletekkel
is tiltják. Érdemes ezeket a szabályozásokat újragondolni, hiszen a rossz idő ma már nem elsősorban
dátumokhoz, évszakokhoz kötődik, illetve a technológia is sokat fejlődött az elmúlt évek során.
Jellemzően téli időszakokra írnak elő az önkormányzatok építési tilalmat közterületeken, de tapasztalatunk
szerint a tél folyamán többször előfordulnak olyan – kifejezetten – kedvező időjárási körülmények, melyek
lehetővé teszik a megfelelő munkavégzést, helyreállítást. Manapság előfordul, hogy más, kedvezőbbnek
gondolt évszakokban sokkal nehezebb a helyreállítást szakszerűen elvégezni.
Ennek megfelelően szeretnénk kérni azon önkormányzatokat, hogy vizsgálják felül az ELMŰ Hálózati
Kft.-t érintő, hálózatépítéssel kapcsolatos tilalmakat, korlátozásokat, előírásokat és egyeztessünk arról,
ezek hogyan tehetőek rugalmasabbá, a mai időjárási helyzetekhez, adottságokhoz jobban illeszkedőbb
szabályozássá.
Az elmúlt években a technológia is sokat fejlődött, és az ELMŰ Hálózati Kft. kész kötelezettséget vállalni
a téli munkavégzés feltételeinek biztosítására is:
• A téli munkavégzés során az aszfaltozott burkolat helyreállítása csak meleg, öntött aszfalttal történhet
részünkről, illetve viacolorral, ahol eredetileg is az volt.
• Beton alkalmazása esetén az időjárásnak megfelelő adalékokat alkalmazzuk (fagyálló és kötésgyorsító
adalékok).
• Fagyott föld esetén a munkagödröt olyan földdel töltjük vissza, amely megfelelő tömörséget biztosít
(talajcsere).
• Az utak átvágását kerüljük, az út alatti átvezetésnél mérlegeljük a fúrásos technológia alkalmazását
(amennyiben az műszakilag lehetséges).
Célunk, hogy a településen élő embereket a lehető legkisebb mértékben zavarjuk a hálózatunk
építésével, karbantartásával kapcsolatos munkavégzéseinkkel, és a legrövidebb idő alatt csatlakoztassuk
új ügyfeleinket a hálózatra. Természetesen az ELMŰ Hálózati Kft. a téli időszakban is a munkakezdési
hozzájárulási kérelemmel végzi hálózatfejlesztését, teljesíti a csatlakozási igényeket. Az önkormányzatok
pedig általános szabályozással, vagy egyedi elbírálással engedélyezik az adott időjárási körülmények
figyelembevételével az igényeket.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az ELMŰ Hálózati Kft. célja az önkormányzatokkal való kapcsolattartás erősítése. Bármilyen elosztó-hálózati
témában készséggel állnak rendelkezésükre a Hálózatcsatlakozási osztályon belül található Önkormányzati
csoportunk munkatársai.
Az ELMŰ Hálózati Kft.-t érintő beruházásokkal, helyreállítással kapcsolatos kérdésekkel is kereshetnek,
keressenek bennünket, illetve ezen túlmenően célunk olyan támogatás biztosítása az önkormányzatok
irányába, hogy a településeken, illetve közterületeken található erősáramú villamos hálózatok maximálisan
szolgálják az ott élő embereket, és olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek jövőbe mutatóak.
Együttműködő önkormányzatainknak többféle lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ELMŰ Hálózati Kft.-ben
található tudást és tapasztalatot felhasználva segítsük a települések további fejlődését.
Céljaink közt szerepel, hogy a tervezhető beruházásainkat az önkormányzattal összehangoltan végezzük el,
amellyel fokozható a településen élők komfortérzete és a beruházások költséghatékonysága.
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