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A TÁJÉKOZTATÓ ANYAG CÉLJA
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MIÉRT KELL GALLYAZNI? 

A gallyazások, a favágások minden esetben a biztonságos villamosenergia-szolgáltatás és a
folyamatos energiaellátás érdekében történnek.

A vonatkozó szabályozások értelmében a közcélú villamosenergia-hálózatok biztonsági övezetét sértő
növényzet eltávolítása alapvetően az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége/feladata.

A gallyazás elsődlegesen hálózatüzemeltetési, és nem esztétikai szempontok szerint történik.

Partnereink csak a legszükségesebb mértékben végzik el a növényzet ritkítását vagy eltávolítását.

Amennyiben a gallyazással összefüggésben panasz merül fel, azt társaságunk kivizsgálja.

Társaságunk térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosok számára a közcélú hálózat
feszültségmentesítését a biztonsági övezetet sértő fáik gallyazásának elvégzéséhez.



A GALLYAZÁSI TEVÉKENYSÉG JOGI SZABÁLYOZÁSA

Hatályos törvényi rendelkezések:

A 2007. évi LXXXVI., a villamos energiáról szóló törvény 124. § (2) alapján az MVM Démász Áramhálózati Kft. a
növények vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére.

A nemzetgazdasági miniszter a 2/2013. (I. 22.) számú NGM-rendeletben szabályozza a gallyazást a villamos művek,
valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetében.

A Ptk.-ról szóló 2013. évi V. törvény 5:27. §-a teszi lehetővé munkálatok elvégzését. Az ingatlan tulajdonosa tűrni 

köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított személyek – a feladataik ellátásához szükséges mértékben – az 

ingatlant időlegesen használják.

A nemzetgazdasági miniszter 2021. október 16-tól hatályos 2/2013. (I. 22.) számú új, a biztonsági övezetről szóló 

rendeletében alapvetően az ingatlan tulajdonosának kötelezettségévé teszi a biztonsági övezet rendben tartását.



A BIZTONSÁGI VÉDŐÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSA 

A 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet 4. pontja rögzíti a biztonsági övezet terjedelmét az alábbiak szerint:
a) föld feletti szabadvezeték esetében:

aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter,
ab) 300 kV felett, 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter,
ac) 200 kV felett, 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter,
ad) 35 kV felett, 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter,
ae) 1 kV felett, 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a 
belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírások megtartásával létesült, 2,5 méter,
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) 
elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezés esetében 2,5 méter.

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális 
kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezés esetében 2,5 méter.



AZ INGATLANTULAJDONOS KÖTELESSÉGE  

A hatályos törvényi rendelkezések értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége, hogy a zavartalan,
biztonságos villamosenergia-szolgáltatás érdekében gondoskodjon az elektromos vezetékekhez közeli
növények és faágak gallyazásáról.

o Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe
venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az
elektromos hálózatot.

o Amennyiben az ingatlantulajdonos nem végzi el a közcélú villamos hálózatokat veszélyesen megközelítő fák
kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás biztosítása érdekében az MVM Démász
szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti azt.

o Abban az esetben, ha a gallyazásról az MVM Démász gondoskodik, nem minden esetben tudunk figyelembe
venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat. Javasoljuk, hogy a gallyazást a minden
szempontból optimális eredmény érdekében az ingatlantulajdonos végezze, vagy bízza gyakorlattal
rendelkező, minősített szakemberre.

o Fontos tudni, hogy a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot az élet védelme és a
vagyonbiztonság megőrzése érdekében.



ZÖLD TELEPÜLÉS –
FOLYAMATOS, BIZTONSÁGOS VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS

Az önkormányzat felelőssége:
o A fatelepítések és azok gondozása terén a telepítő, faültető felelőssége a megfelelő élettér biztosítása (346/2008. [XII. 

30.] Korm. rend. a fás szárú növények védelméről).
o Egyes önkormányzatok rendeletben szabályozzák a közterületi faültetést. Lehetőség szerint ellenőrizzék a rendelet 

betartását, ezzel segítve az MVM munkáját.
o Levágott gallyak, darálék elhelyezésére az önkormányzat biztosítson lehetőséget.

Az ingatlantulajdonos felelőssége:
o A csatlakozó berendezés biztonsági övezetének biztosítása: létesítéskor a csatlakozó berendezés övezete megfelelően 

kerül kialakításra, az ingatlanon belül ennek az állapotnak a megőrzése az ingatlantulajdonos feladata, felelőssége.
Miért?
- Mert az ingatlanon belül található fa az ingatlantulajdonos tulajdona, ebből adódóan a MEGFELELŐ ÉLETTÉR 
biztosítása is az ő felelőssége (346/2008. [XII. 30.] Korm. rend. a fás szárú növények védelméről).

o Állandó konfliktusforrás az ingatlanon belüli csatlakozó biztonsági övezetének kialakítása:
- problémás az ingatlanra történő bejutás, mivel magánterület;
- a gallyazandó fához a tulajdonos érzelmileg ragaszkodik;
- ha engedi, akkor is kertészeti gallyazást kér, amely jelentős többletköltséggel jár;
- kiértesítéshez a TAKARNET adatbázis költséges (1000 Ft/ingatlan)  további, egyelőre kezeletlen GDPR-kockázat a 
személyes adatok miatt.



HOGYAN TUD AZ ÖNKORMÁNYZAT / CIVIL SZERVEZET SEGÍTENI?

Rövid távon (adott évben)
o
o
o

o

o

Hosszabb távon
o

o

o



A GALLYAZÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA 

Általános gallyazási tevékenység folyamata
o Tájékoztatás az önkormányzatok és a lakosság irányába.
o A gallyazás megkezdésének bejelentése, ütemterv átadása, igény esetén közös bejárás az önkormányzat 

képviselőjével.
o Cél, hogy a gallyazási munka a legkisebb zavartatással járjon a lakosság számára, és tervszerűen elvégezhető 

legyen, amihez szükséges az önkormányzat és a lakosság együttműködése (parkoló autók, útlezárás, 
feszültségmentesítés).

o A gallyazási tevékenység elvégzése, a levágott gallyak elszállítása.
o A gallyazás befejezésének bejelentése, igény esetén közös bejárás.

Egyedi egyeztetést igénylő témák
o Kertészeti gallyazás
o Zártkerti gallyazás
o Külterületen levágott gallyak deponálása
o Levágott gallyak elhelyezése az önkormányzat által megadott helyre



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁSAI

Csökken a 
panaszok száma 

Növekszik az 
önkormányzatok és a 

lakosság 
elégedettsége

Az MVM alvállalkozója 
hatékonyabban tudja 
elvégezni a gallyazást

Az 
önkormányzatok 

felügyelik a 
fatelepítéseket a 

településen

Kevesebb 
áramkimaradás / 
áramszünet lesz 

Költségmegtakarítás 
várható



KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!

Együttműködéssel ezek a helyzetek elkerülhetők lesznek.


