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Az alállomás megépítésének elsődleges műszaki indokai

A térség villamos energiával történő 
ellátása hosszútávon csak egy új alállomás 

létesítésével biztosítható

� Egy–egy vonal több ezer fogyasztót lát el

� Csak több lépésben tartalékolható hálózat

� Üzemzavari helyzetben feszültség problémák lehetnek

� A hálózat jelentős részén a felvehető szabad kapacitás 
minimális (új fogyasztók tömeges ellátása nem 
lehetséges)

Táppont 

hiány

Az Észak-budai térséget két 132/22 kV-os alállomás 
(Solymár, Pomáz) látja el, melyek a terület keleti szélén 
helyezkednek el

Hosszú 
kiterhelt 
vonalak

A nyugatabbra fekvő településeket hosszú, kiterhelt 
középfeszültségű vonalak látják el, aminek  
következtében: 



Az alállomás megépítéséből származó előnyök

A tervezett  
beruházás hozzájárul 
a környezetvédelmi 

célok eléréséhez 
szükséges lépések 

megtételéhez

A villamos energia szolgáltatás minősége javul
(kevesebb és rövidebb ideig tartó üzemzavar)

Megújuló energiatermelés nagyobb 
mennyiségben létesíthető

Lehetővé teszi a villamos autók töltését 
nagyobb arányú elterjedés esetén is

Nem szükséges új  nagy- és 
középfeszültségű szabadvezetéket 
létesíteni

Hozzájárulhat a környék fejlődéséhez



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

90 m

80 m

30 m

12 m

Miskolcon üzemelő hasonló 
alállomás légi felvétele



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

Miskolcon üzemelő hasonló 
alállomás légi felvétele



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

110 m

75 m

100 m

50 m

Szabványos 
focipálya méret 
105x68m

Békásmegyeren üzemelő 
hasonló alállomás légi felvétele



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

400 m

Üzemelő 120kV-
os vezeték

Műholdfelvétel 
Pilisszántó érintett 
részéről

A javasol terület 
esetében nincs 
szükség fakivágásra



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

Tervezett alállomási 
beillesztés



Gyakori félelmek: Környezeti hatás

Tervezett alállomás 
3D látványterve



Gyakori félelmek: Zajártalom  

Alállomásban üzemelő 
transzformátor 
maximális  zajszintje 
50dBi a transzformátor 
közvetlen közelében

Hangnyomás Hangnyomásszint

Hangnyomásszint csökkenés a távolság 
függvényében

Az alállomás által keltett zaj a 
lakóépületeknél már nem érzékelhető!



Gyakori félelmek: EMC sugárzás  

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete keretében működő Nemzetközi 
Sugárvédelmi Egyesület (ICNIRP) által meghatározott egészségkockázati 
szempontból megengedhető 50 Hz-es elektromos és mágneses terek 

lakosságra korlátlan ideig megengedett értéke 200 µT

Magyarországon egészségkockázati szempontból a 63/2004. (VII. 26.) 

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium rendelet szerint 100 µTESZCSM

távvezeték alatt: 3,5 µT
(fejmagasságban)

Vasúti vontatásnál: 
35 µT (peronon)

Mikrohullámú sütő
4-8 µT (30 cm)

Porszívó 
2-20 µT (30 cm)

Villanyborotva 
15-1500 µT (3 cm)

A háztartásban 
használatos 

eszközök nagyobb 
terhelést 

jelentenek  az 
emberre mint egy 

alállomás!



ELŐZETESEN 
MEGKÜLDÖTT 
KÉRDÉSEK



Szükségességgel kapcsolatos kérdések

A Pilis védelme miatt feltétlenül szükséges erre a környékre 
egy alállomás?

Igen, a térség ellátásbiztonsága miatt nagyon fontos!

Mi határozza meg, hogy hova kerüljön egy alállomás?

Tervezésnél figyelembe vett szempontok
• Jelenlegi és jövőbeli terhelési viszonyok
• Szolgáltatás minőségi paraméterek
• Terhelési csomópontok
• Hálózat veszteség
• Megújuló erőművek tömeges csatlakozása
• Fejlesztési költségek
• Legkisebb zavartatás (környezetvédelem, 

településrendezési terv…)



Szükségességgel kapcsolatos kérdések

25km

Nem elég összességében a POMÁZ és SOLYMÁR 
alállomások meglévő kapacitása? Meddig bővíthető a 
POMÁZ és a SOLYMÁR alállomás?

Az üzemelő alállomások tovább nem bővíthetőek.
Bővítés esetén új szabadvezetékek létesítése lenne 
szükséges. 

DOROG alállomás bővítéséről is szólnak a hírek. 
Ez mit szolgál? Kaphatunk mi is innen energiát?

A Dorogi állomás nem tud segíteni a térség 
energiaellátásában.



Mennyire sürgős ez az alállomás az ELMŰ-nek?

Nem lehetne az alállomás helyett napelem parkot létesíteni 
a Placskón lévő üres Önkormányzati telkek egy részére?

A jelenleg is fennálló problémák miatt az állomást mielőbb 
szeretnénk megépíteni.

Tudatos energiatakarékossággal, mennyivel késleltetheti a 
lakosság és a közintézmények egy ilyen alállomás 
megépítését?

A napelemek telepítése a problémát nem oldja meg, sőt 
további középfeszültségű hálózatokat létesítése szükséges.

Az állomás megépítését az energiatakarékossággal elérhető 
fogyasztás csökkenés nem befolyásolja.

Szükségességgel kapcsolatos kérdések



Engedélyezéshez kapcsolódó kérdések

Milyen engedélyek szükségesek egy ilyen alállomás megépítéséhez? Az 
engedélyeket ki és milyen feltételek teljesülése esetén adja ki?
Milyen engedélyek szükségesek az alállomásba be és kimenő kábelekhez 
vagy vezetékekhez? Ezeket ki és mi alapján adja ki?

A végleges engedélyeket 
minden esetben a 
Kormányhivatalok, 
korábban Magyar 

Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

(MKEH) adja ki 

Szakhatóságok:
• Környezetvédelmi hatóság
• Magyar közút
• Vízügyi hatóság
• Erdészeti hatóság
• Magyar Honvédség
• Örökségvédelmi hivatal
• Katasztrófavédelem
• ÁNTSZ
• Közművek
• Földhivatal
• Önkormányzat

Alállomások
esetében

KÖF hálózat 
esetében

1. Előzetes engedély a 
szakhatóságoktól

2. Végleges engedély a 
MKEH-tól

1. Végleges engedély a 
szakhatóságoktól

2. Végleges engedély a 
MKEH-tól



Kialakítással kapcsolatos kérdések

Hogy néz ki az alállomás elrendezése, van e esetleg 
látványterve?

Az un. zöld takarás örökzöldekből, lomb 
hullatókból, vagy ennek keverékéből áll?

A típusállomásnak van látványterve, ez szerepel a 
prezentációban is. A tervezett állomás ehhez hasonló. 

~6500m2 az alállomás bekerített területe, de azon belül is 
a beépítettség ~50%. A többi rész zöldfelület.

Mekkora hely szükséges egy erre a környékre szánt 
alállomáshoz? (10-12 000 m2-ből mennyi a technika, 
mennyi a zöld takarás területe

A zöldsáv kialakításánál nyitottak vagyunk mindenféle 
javaslatra.



Kialakítással kapcsolatos kérdések

Mit takar az, hogy a távvezeték alatt a terület bevágásával 
építenének?

Az állomás egy része a környező területekhez képest 
mélyebbre kerül

Iparterület és energia szolgáltatásra alkalmas terület. Az 
iparterületi részen egy a jövőben kialakítandó eligazító 
épület lenne kialakítva

Mit takar Pilisszántón a két telek új besorolási neve? Miért 
kellett két különböző besorolást adni? 

Mennyire veszélyes az alállomás a lakókörnyezetre, az ott 
lakókra vagy az ott áthaladók egészségére? Mennyire 
veszélyes ez az itten élő állatokra?

Nagyon sok vizsgálat volt már ezekre, semennyire. Ld. 
Villanyborotva veszélyessége



Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések

Nem teszi tönkre a nagy berendezések szállítása 
és az építkezés az aszfaltos utunkat?

Hogy vinnék át a kábeleket a patak 
alatt?

Mikor kezdenék és mennyi ideig tart egy 
alállomás felépítése?

Pilisvörösváron és Pilisszántón is minden be- és 
kivezetés kábelen menne?

Igen

A patak alatti átfúrással, vagy a 
közúti híd mellett „csőhídon”  

Legkorábban 2018-ban, várható 
kivitelezési idő egy év

Amennyiben szükséges az utakat 
megerősítjük, kijavítjuk



Milyen magasak a most felettünk átmenő 120 kV-
os távvezeték oszlopai?

Nyáron a nagy melegben mennyire közelíti meg a 
vezeték a talajszintet?

Milyen előírások vonatkoznak az ilyen vezetékek 
közelébe vagy alá építkezésnél?

Ki ad erre engedélyt? A jelenlegi építmények 
megfelelnek az előírásoknak? 

Mennyire veszélyesek ezek a vezetékek?

Lehetnek e növények a vezeték alatt (gyümölcsfa, 
veteményes)? 

Távvezetékhez kapcsolódó kérdések

25-30m

Engedélyt a MKEH ad.
A jelenlegi hálózat megfelel az 

előírásnak

A jogszabályi (6-7 m)
előírást maximálisan betartva

Nem veszélyes

Lehet, ami nem érinti a vezeték 
biztonsági övezetét

Biztonsági övezet rendelet

Mekkora a biztonságos távolság a különböző 
vezetékeknél? (400kV, 120kV, 20 kV, 0,4 kV)

Biztonsági övezet a sodronytól 
számítva: 28m; 13m; 2,5-5m; 0,5-1m



Mikorra tervezik a 400kV-os vezeték építését?

Milyen magas egy ilyen 400kV-os oszlop, mennyire közelíti meg a vezeték a talajt?

Nincs más útvonala a 400kV-os távvezetéknek, csak a Pilisen keresztül?

Milyen szélességben és mennyi fát kellene ehhez kivágni Gödtől Bicskéig?

Milyen engedélyek szükségesek egy 400 kV-os vezeték megépítéséhez és ezeket ki és 
milyen feltételek teljesülése esetén adja ki?

Miért fogják összekötni a 400kV-os MAVÍR vezetéket az ELMŰ álállomással? Akkor még 
egyszer ekkora területet elvennének a Pilisből?

MAVIR felé intézett  kérdések



Köszönöm a 
figyelmet!


