
Tényszerűen a tervezett transzformátorállomásról… 

A villamosenergiáról szóló  2007.évi LXXXVI.törvény alapján a magyar 
villamosenergia-rendszer hálózati engedélyeseinek feladata a villamosenergia-hálózat 
üzemeltetése és karbantartása, továbbá el kell végezniük azokat a fejlesztéseket, 
amelyek a termelői és fogyasztói oldalon bekövetkezett változások ( fogyasztói 
igények növekedése, új termelők megjelenése, meglévő termelők megszűnése) 
mellett is biztosítják a folyamatos villamos energia ellátást. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az ellátás biztonság érdekében 
készült fejlesztési terveket jóváhagyja és egyben kötelezi is az ELMŰ Hálózati Kft-t a 
szükséges fejlesztések végrehajtására. 

Az ELMŰ pilisszántói alállomás létesítésének fő indoka, hogy a térség 20 kV-os 
középfeszültségű ellátása Solymár és Pomáz alállomásokból történik, ami már 
jelenleg sem tud további nagyobb energia igényt kiszolgálni. Ahhoz, hogy a fogyasztók 
közép- és hosszú távú ellátása biztosítható legyen, szükséges a kapacitás bővítése, 
aminek optimális helyszíne Pilisszántó lehetne, ahol az új létesítmény minimális 
beavatkozással és környezetterheléssel valósítható meg. A tervezett alállomás a 
pilisszántói területen áthaladó, jelenleg is meglévő 120 kV-os szabadvezeték mellé 
épülne, a meglévő oszlop tövében. Ezen megoldás esetén nem kell új 120 kV-os 
vezetékhálózatot építeni és nem kell egyetlen fát sem kivágni. A tervezett állomásból 
minden irányba kizárólag földkábelek kerülnének kiépítésre. 

 
A tervezett beruházással kapcsolatban a tévhitek eloszlatására az alábbiakban 
szeretnénk néhány kérdést tisztázni és tényt megosztani Önökkel. 
 
 

- Az ELMŰ által megvásárolni kívánt területen az alállomás számára elkerített 
rész összességében ~70x80m. A területen felépülő épület megjelenése egy 
családi házat idéz, ami nem idegen a környezettől. Az elkerített terület több 
mint 50%-a nem beépített, füvesített, ápolt, rendszeresen karbantartott 
zöldterület lesz. Az állomás a terepszintbe, dombba történő bevágással 
létesülhet. A kerítésen kívüli terület a helyi szabályozásnak megfelelően 
bokrokkal, cserjékkel és fákkal lesz beültetve, hogy az állomás minél kevésbé 
látszódjon. Összességében a megvásárlandó terület ~25%-n lesz valamilyen 
építmény. 

- A helyszín ideális, mert az alállomás építéséhez nem kell erdőtől elvenni a 
területet, a területen jelenleg bokros, cserjés rendezetlen növényzet található. 

- A helyszín szerencsés abból a szempontból is hogy nem szükséges akár több 
kilométernyi új nagyfeszültségű hálózatot létesíteni, így nem kell fákat kivágni 
új vezetékek miatt. Sőt a látképi hatás és a környezeti szempontok javítását 
szolgálja az a terv, hogy a környező, jelenleg meglévő középfeszültségű 
szabadvezetéki hálózat jó része is a föld alá kerül. 

- A létesítmény környezetvédelmi szempontból semmilyen káros anyagot nem 
bocsájt ki, az elektromágneses tér erőssége kerítésnél mérve nem haladja 
meg egy állólámpa közelében mérhető térerősség értékét. Az állomás 
semmilyen napi szintű kezelést nem igényel, teherforgalmat nem generál, 
egyszerűen csak van, mint az energiarendszer más elemei, pl. villanyoszlop, 



villanykörte, televízió vagy villanykapcsoló. A villamos erőtér kérdéseire a 
Budapesti Műszaki Egyetem legelismertebb szaktekintélye Varjú professzor is 
tartott tájékoztatót Pilisszántón, ami ezt alátámasztotta.  

- Az építkezés megkezdése előtt be kell szereznünk az összes előírt hatósági 
engedélyt, ami szavatolja, hogy a létesítmény megfelel az igen szigorú 
érvényes hatósági szabályozási követelményeknek (környezetvédelmi, 
érintésvédelmi, zaj, stb.), sőt a sok esetben még szigorúbb belső ELMŰ 
követelményeknek is. 

- Az ELMŰ tervei között nem szerepel a tervezett alállomás további bővítése, a 
telek mérete és az alkalmazott technológia sem engedi meg ezen a helyen a 
tervezettnél nagyobb létesítmény elhelyezését. 

     - Hálózati vizsgálataink alapján az alállomás megépítése szükséges ahhoz, hogy 
              -a villamos energia szolgáltatás minősége javuljon nemcsak Pilisszántón, 
hanem a teljes pilisi térségben, 
              -új fogyasztókat lehessen a hálózathoz csatlakoztatni, vagy már a meglévő 
fogyasztók növekvő energiaigényét ki lehessen szolgálni (pilisszántón is új területek 
lettek kiszabályozva családi házak építésére, és növekszik a Placskói területen is az 
állandó lakosok száma így a fogyasztás is nő), 
              -a jövőbe mutató környezetbarát technológiák alkalmazásához is 
szükséges, mint pl. elektromos autók töltéséhez, napelemek energiájának a 
fogadásához, hőszivattyús épületgépészeti rendszerek létesítéséhez, stb, ami 
jelentősen javítani fogja a Pilis térségének levegőjét, tisztaságát, élhetőségét a 
mostani szén alapú energiák kiváltásával. 
 
Reméljük sikerült megnyugtató választ adni felmerült kétségeikre, kérdéseikre. 

ELMŰ Hálózati Kft 


