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Tárgy: Áramhálózati üzemeltetői nf'latkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatő Zrt. Központjához beérkezett (azonosító:
Al2o171038675) ,,Komoró, Ungvár u. és Úttörő u. csapadékvíz rendezés vízjogi
engedélyes és kivitel" című tervére a következő tájékoztatást adjuk:

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént. A terve-
zett munkálatok érintik a közcélú 0,4 és ZZ kY-os légvezetékes és 0,4 kV-os föld-
kábeles hálózatokat.

A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni a 0,4 és ZZ kV-os légvezetékes és ftildká-
beles megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során
betartandók a VET 2oo7. évi L)C(XVI. ty. l24,133,t37 §, az MSZ EN 50341-1,2 az
MSZ7487, az MSZ z364, az MSZ172, az MSZ 1585 és azl32o7 szabványok elő-
írásai valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (Z|ZO6.(1.ZZ.)
NGM rendelet) és az épitési munkahelyeken és az építési folyarnatok során megva-
lósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (+lzooz. (ll. 2o.) SzCsM-EüM
együttes rendelet) szóló e|őírásokat.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a ftildmunkagép,
illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő
biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:
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Névleges feszültség: __ _ Biztonsági távolság:
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A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tartószerkeze-
tek állékonyságát ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját meg-
választanil Ha kiütelezés során az oszlopaink és a úze|vezető árkok közt (O,Z m) a

szabványban előírt minimálisan előírt távolságok nem tarthatóak, a jelen tervet
módosítani kell, az oszlop mellett átereszt kell alka'lmazni, vagy a hálózat szabvá-
nyosítiisát meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!

Abban az esetben, ha a kiütelezés során a terület feltöltésre kerül és ebből kifolyó-
lag a szabadvezetékek szabványos magassága nem biztosított, vagy az oszlopok
alsó ftildelőkapcsának terepszint feletti magassága kisebb, mint 20 cm, a o,4 és 22

kV-os légvezetékes hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a meg-
rendelőt terhelik!

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is

szükséges, akkor azt írásban kér;ük megrendelni. Az egyes közműveink feszültseg-
mentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg
illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak
kézi fiildmunka végezhető szakFelügyelet megrendelése mellett. A szakfelÜgyeletet,
a munkakezdést megelőző Z5 nappal korábban, írásban kell megrendelni, ütemez-
ve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni, A szakfelügyeletet megrendelő
levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:
- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgá|tatásban csak azon csatlakozó faldkábe-
lek kerültek felvezetésre, melyek zooJjanuár.ol év után létesültek és társaságunk
tulajdonában vannak. Azonban, a 2OoJ,január.Ol év előtt létesült csatlakozó ftild-
kábelek rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrende-
lése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos
baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező
köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramháló-
zatiZrt. - nek a o6-80-2to-3lo zöldszámon.

Ha a fenti feltételek miatt a hálózatunk szabványosíuása szükségeltetik, de a szab-
ványosítás nem történik meg, a műszaki átadás- áwételhez, üzembe helyezéshez
társaságunk nem járulhat hozzá.



Hál,őzaté.on

A f€rű feltételek betartiása mellett a Komoró, Ungvár u. és Uttörő u. csapadékvíz
rendezés kivitelezési munkáihoz hozzájárulunk

Ezen ryilatkozatunkat a keltezést követóen l éüg tartjuk érvényben. Xé4tik leve-
tünkben foglaltak szíves megértéset es elfogadásít!

üdvörlettel,

E.ON Tiszántúli Áramhálőzati Zrt,
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