Gallyazással a zavartalan
áramszolgáltatásért
Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Az NKM Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás még
a legviharosabb napokon is folyamatos és zavartalan legyen. Ehhez elkerülhetetlen a
villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak gallyazása,
a növényzet biztonsági ritkítása. A gallyazás során a lakosság biztonsága az elsődleges
szempont, törekedve az esztétikai szempontok betartására is.
A minőségi villamosenergia-vételezés érdekében kérjük, Ön is kísérje figyelemmel, hogy az
ingatlanjain lévő fák és a magas növények nincsenek-e túl közel az elektromos vezetékekhez.
A kerti munkálatok alatt gondoljon a csatlakozó vezeték körüli növényzet eltávolítására is.
Az elektromos vezetékek környezetének, az úgynevezett biztonsági övezetnek a tisztántartásával
megelőzhetőek a rövid idejű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fákkal kapcsolatos áramütéses balesetek. Emberéletek is múlhatnak a nem megfelelően gondozott fákon.
Biztonsági övezet határa belterületen a vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mérve
kis feszültség estén: min. 1 méter,
közép feszültség esetén: belterületen

min. 2,5 m, külterületen min. 5 m,

melybe a gallyak még szélsőséges időjárás esetén se kerüljenek!
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Ingatlanán Ön is sokat tehet a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás, valamint saját
vagyontárgyai biztonsága érdekében, ha az elektromos vezetékekhez közeli növények és
faágak gallyazásáról gondoskodik. Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat
már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe venni és olyan fákat ültetni a vezetékek közelébe,
amelyek magassága az évek múlásával sem veszélyezteti az elektromos hálózatok biztonsági
övezetét. A biztonsági övezeti gallyazás esetén nem minden esetben tudunk figyelembe venni
esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat, ezért javasoljuk, hogy a
gallyazást a minden szempontból optimális eredmény érdekében Ön végezze, illetve végeztesse
el.
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Kérjük, hogy az elektromos hálózattól
dőléstávolságon kívülre telepítse az
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A GALLYAZÁSSAL
KAPCSOLATOS TEENDŐK
Javasoljuk, hogy a gallyazást bízza gyakorlattal
rendelkező szakemberre. A megfelelő szakember ismeretének hiányában ügyfélszolgálatunktól
megkaphatja gallyazó partnereink elérhetőségeit.
A gallyazás költségét a szolgáltatás megrendelője viseli.
Felhívjuk figyelmét, hogy a gallyazási beavatkozás idejére, az élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében az elektromos
hálózatot feszültségmentesíteni szükséges.
Gallyazási szándékáról szóló bejelentését Társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán, az e-vonal
7. menüpontjában fogadjuk: 06 62 565 600.
A feszültségmentesítés térítésmentes.

NKM Áramhálózati Kft.
Hatályos törvényi rendelkezések
A gallyazást a nemzetgazdasági miniszter a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek
biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. (I.22.) számú NGM rendelete szabályozza.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az NKM Áramhálózati Kft. a növények
vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére. A munkálatok elvégzését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:27. § teszi lehetővé.
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