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BESZÁMOLÓ 

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  Zrt. Jánossomorja  Várost érintő 
tevékenységéről  

A VÁROS TERÜLETÉN AZ ALÁBBI HÁLÓZATOK ÜZEMVITELI ÉS KARBANTARTÁSI 
MUNKÁIT LÁTJUK EL: 

• Középfeszültségű 22 kV-os kábelhálózat 

• Középfeszültségű 22 kV-os légvezetékes hálózat 

• Közép/kisfeszültségű transzformátor állomások 

• Kisfeszültségű 0,4 kV-os kábelhálózat 

• Kisfeszültségű 0,4 kV-os légvezetékes hálózat 

• Közvilágítási hálózat 

GALLYAZÁS 

Kiemelt figyelmet fordítunk a légvezetékes hálózatok gallyazási munkálataira. A rendszeresen 

(évente) elvégzett gallyazásoknak köszönhetően a kisfeszültségű és a középfeszültségű üzemzavarok 

száma csökkent. A gallyazási munkákat alvállalkozónk az esetek nagy részében a fogyasztók zavartatása 

és kikapcsolása nélkül végzi. 

2020-ban megvalósult: 

• Jánossomorja Város területén a középfeszültségű és kisfeszültségű légvezetékes hálózat 

biztonsági övezetének gallyazása ütemterv szerint valósul(t) meg. 

• Soron kívüli gallyazások történnek üzemzavar megelőzés érdekében is.  

FEJLESZTÉSEK-KARBANTARTÁSOK 

2020-ban megvalósult: 

• Móricz Zs. és Arany J. u. kifeszültségű csupasz légvezeték hálózat térköztartózása. 

• Liszt F. u. kifeszültségű csupasz légvezeték hálózat térköztartózása és karbantartása. 

• Jánossomorja, Újtelep utcában fa tartó oszlop csere. 

• Jánossomorja 16. OTR állomás átépítése, Önszabályozós transzformátor került beépítésre. 

• Jánossomorja 8. OTR állomáson gépcsere, önszabályozós transzformátor állomás kiépítése.  

• Jánossomorja IV. IX. XII. és XV. transzformátor körzetekben érintésvédelmi javítások 

• Oszlopkapcsoló karbantartás: 11056, 11060, 11098 és 11099. 

• 18799 TMOK javítása és feszültségváltó és szekrény csere. 

• Jánossomorja 1. Fő u. (21369) transzformátor állomás elosztószekrény karbantartás. 

• Jánossomorja 1. Fő u. (21369) transzformátor állomás körzetében 1 db elosztószekrény csere. 

• Vasút u. 17. előtt oszlopcsere. 

• Ibolya u. 1. szám előtt oszlopcsere. 

• Jánossomorja 7. Rákóczi u. (21377) transzformátor állomás körzetében K2 jelű szekrény csere 4 ÁK-

re. 
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2020-ban folyamatban lévő: 

• Jánossomorja, gyengeáramú rendszer felszerelése miatt közvilágítási hálózat nullázása. 

• 22kV-os légvezeték kiváltása a 0158/17 és 0158/18 hrsz-ú ingatlanokon (LEIER Hungária Kft). 

2021-re tervezett: 

• Jánossomorja METALCOM gyengeáramú rendszer munka keretében az egész településen 
oszlopcseréket tervezünk. 

• Jánossomorja X. ( Munkásőr u. ) OTR elbontása. 

BERUHÁZÁSOK 

2020-ban megvalósult: 

• Jánossomorja, 4517 hrsz villamos energia ellátása (beruházás költsége: 10 183 890 Ft) 

• Jánossomorja, Vasút u. 1 (953 hrsz) villamos energia ellátása (beruházás költsége: 3 401 176 Ft) 

• Jánossomorja, Óvári u. 1 villamos energia ellátása (beruházás költsége: 27 116 683 Ft) 

• Jánossomorja, Dózsa György. u. 65 (1757 hrsz) villamos energia ellátása (beruházás költsége: 6 

740 164 Ft) 

2021-re tervezett: 

• Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 1233 hrsz és 1271 hrsz villamos energia ellátása (beruházás 

várható költsége: 5 682 734 Ft) 

• Jánossomorja, 0161/96 hrsz villamos energia ellátása (beruházás várható költsége: 4 819 213 Ft) 

• Jánossomorja, 6 hrsz villamos energia ellátása (beruházás várható költsége: 14 765 023 Ft) 

• Jánossomorja, 0102 hrsz villamos energia ellátása (beruházás várható költsége: 7 044 830 Ft) 

• Jánossomorja, 086 hrsz villamos energia ellátása (beruházás várható költsége: 5 108 305 Ft) 

ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATON: 

A város területén mind az üzemzavarok mind a rövid idejű zavartatások száma a MEKH által jóváhagyott 

üzletszabályzatunkban meghatározott értéket teljesítik. Jánossomorján a megelőző évben és a 2020. III. 

negyedévig a középfeszültségű hálózatokon előforduló üzemzavarok és rövid idejű zavartatások léptek fel: 

 Rövid idejű vonali zavartatások [GVA-LVA működések] 

2019 2020 

Vonal 
I. 

negyedév 
II. 

negyedév 
III. 

negyedév 
∑ 

I. 
negyedév 

II. 
negyedév 

III. 
negyedév 

∑ 

db db db db db db db db 

Kimle-Jánossomorja 
GVA összesen: 0 0 2 2 1 2 1 4 

Kimle-Jánossomorja 
LVA összesen: 2 0 0 2 1 0 0 1 

Rendkívüli időjárás 
miatt 0 0 2 2 1 0 0 1 

 
A 2019 és 2020 évben az időjárási viszonyok kedezően alakultak így a zavartatások száma nem 

számottevő. 
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EGYEBEK 

Kérjük, hogy az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatunkat érintő kiváltások 

során már a tervezések megkezdését megelőzően történjen meg cégünkkel az egyeztetés – 

lehetőleg írásos megkeresés formájában –, hogy a tervezés és a kivitelezés egyértelműen 

meghatározott, a közcélú hálózat üzembiztonságát szem előtt tartó feltételekkel valósulhasson 

meg, minél rövidebb átfutási idővel. 

Város fejlesztési terveiről továbbra is köszönettel vesszük a tájékoztatást. 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a közcélú villamos energia elesztó 

hálózatokon csak az elosztói engedélyes által minősített vállalkozók végezhetnek tervezési, illetve 

kivitelezési munkát. 

Hálózati hibákkal kapcsolatos észrevételeiket továbbiakban is szívesen vesszük, hogy 

azokra időben és Ügyfeleink számára is megnyugtatóan tudjunk reagálni. 

 
Továbbiakban is állunk rendelkezésükre. 

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _____________________  _____________________  

 Csáfordy László Bencze Gábor 

 Kiemelt területi üzem. irányító Területgazda 

 


