




Szurmai Mérnöki Iroda Kft Veszprém Paál L. u. 17. 8200 T/F: 88/429-438 Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök 
Tervezı: V-T 19-0065/2014 (vezetı tervezı); EN-T 19-0065/2013; T-korl., HI-korl. 19-0065/2013;  

TRe-T-Tell, TRh-T-Tell 19-0065/2012 (vezetı tervezı); VBT-1/11-010 
Paszler Norbert villamosmérnök tervezı V-korl. 19-0751/2012 

Mobil: 20/9380-199                                                                Mőszaki szakértı: Mb7-SZ, Mb21-SZ 19-0065/2014 
E-mail: szurmai.zoltan@chello.hu     Iroda: Veszprém, Pápai út 41. 8200 T/F: 88/329-119    
 
 
 
 

MŐSZAKI LEÍRÁS 
 

Balatoncsicsó: Településrendezési terv villamos szakági tervfejezet 
 
 
 
1. Elızmények: 
 
 
A község településrendezési tervét az Önkormányzatnak a megbízásából készítjük. Jelen 
tervfázisban a meglévı állapot vizsgálata és a végleges program elkészítése elıtti fejlesztési 
lehetıségek feltárása, a legfontosabb fejlesztési irányok, megfelelı feltérképezése folyik. 
Ezen szakági terv a villamos hálózatok jelenlegi állapotából kiindulva tükrözi a fejlesztések 
szükségességét, amely kiterjed a középfeszültségő (KÖF 20 kV), a kisfeszültségő (KIF 0,4 
kV) hálózatokra, a transzformátor állomásokra valamint a közvilágítási hálózatra. Megvizs-
gáltuk a kommunikációs hálózatok jelenlegi helyzetét is. 
 
A terv tartalmazza azokat a szükséges fejlesztéseket, amelyeket a településszerkezeti terv és a 
helyi építési szabályzat megkövetel. 
 
 
 
2. Középfeszültségő hálózatok: 
 
 
A középfeszültségő hálózatok szerepe a község transzformátor állomásainak táplálása. A kö-
zépfeszültségő gerinchálózat („Veszprém - Aszófı”  63/0 sz.) 3x95 mm2 AASC keresztmet-
szető. A község leágazó szabadvezetéke 50 mm2 keresztmetszető szabadvezeték, amely a kö-
vetelményeket kielégíti. A tartószerkezetek részben szabványos áttört gerincő vb. oszlopok, 
részben szabványos faoszlopok, kivéve a sarokfeszítıket, amelyek rácsos acéloszlopok. A 
község területén a következı idıszakban törekedni kell a szabadvezetékeknek folyamatosan 
földkábelbe helyezésére. A jelenleg még többségében sugaras hálózatot íves-hurkolt hálózattá 
kell átalakítani. 
 
A „Község” és a „Liliom u.” trf. állomás leágazó szabadvezetéke beépíthetıséget akadályozó 
tényezı. A szélesebb körő vezeték rekonstrukcióval egyidejőleg gondoskodni kell a földká-
belbe helyezésérıl. Természetesen ez együtt jár a meglévı trf. állomások elbontásával és új 
kompakt állomások elhelyezésével. 
 
 
 
 



A középfeszültségő hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer a VÉDİFÖLDELÉS (TT), 
amely a szükséges követelményeket kielégíti, várhatóan ez a továbbiakban is megmaradhat. 
 
 
 
3. Transzformátor állomások: 
 
 
A község és közvetlen környezetének villamos teljesítményét jelenleg 3 db 20/0,4 kV-os trf. 
állomás biztosítja, mintegy 0,5 MVA kapacitással. A trf. állomások természetesen nemcsak a 
lakossági, hanem a község ipari és mezıgazdasági üzemeinek valamint az üdülıterületek fo-
gyasztását is biztosítják. A trf. állomások oszlopállomások 
 
A trf. állomások betonoszlopos, OTR állomások, amelyek megfelelı állapotúak. A meglévı 
OTR állomások közül, szükség esetén, a „Liliom u.” trf. állomás bıvítésével számolhatunk. 
 
 
    MŐSZAKI ADATOK: 
 
Megnevezés:  Ny. szám: Típus:   Tulajdonos: Teljesítmény: 
 
Község  10/1-1  OTR 20/400  E.ON  250 kVA 
Liliom u.  10/1-2  OTR 20/400  E.ON  160 kVA 
Balázshegy  10/1-3  OTR 20/250  E.ON  100 kVA 
 
  
   
4. Kisfeszültségő hálózatok: 
 
 
A település kisfeszültségő hálózata alapvetıen szabadvezetékes. A szabadvezetékek részben 
csupasz részben szigetelt kivitelőek. A csupasz szabadvezetékek hagyományos kereszttartós  
kivitelőek. A szigetelt szabadvezetékek kötegeltek. A földkábeles hálózatok csak a házi csat-
lakozó vezetékekre korlátozódnak, de ezen hálózatok között is csak a kisebbik hányadot jelen-
tik. Alkalmazásuk az újabb építéső lakó- és gazdasági épületeknél jellemzı. 
 
A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. A régebbi telepítéső faoszlopok állapota 
már nem megfelelıek, rekonstrukcióra szorulnak. A vasbeton oszlopok között is vannak túl-
terheltek, amelyek cserélendık. 
 
A vezeték keresztmetszetek valamennyi trf. körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 95 
mm2, amely a település területén megfelelı.  
 
A meglévı vezetékhosszak üzemeltetési problémákat az áramszolgáltatói tulajdonú hálózato-
kon nem jelentenek, mivel az elmúlt néhány esztendıben jelentıs rekonstrukciós munkák 
folytak a hálózatokon. Az újonnan kialakuló fejlesztési területeken földkábeles kialakítású 
kisfeszültségő hálózat kiépítése indokolt. 
 
 
 



A kisfeszültségő hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer NULLÁZÁS (TN), a vele 
szemben támasztott követelményeket kielégíti. 
 
 
 
5. Közvilágítás: 
 
 
A község fıútjai ME4b és ME5, míg az egyéb belterületi útjai ME6 osztályúak. A közvilágí-
tási berendezések a kisfeszültségő szabadvezeték hálózatra ültetett lámpakarokból és lámpa-
testekbıl állnak. Az új hálózatok földkábeles, kandeláberes hálózat legyen, nátriumlámpás 
vagy kompakt fénycsöves lámpatestekkel. 
 
A községben, a közelmúltban a közvilágítási rendszert teljesen felújították. Az alkalmazott 
lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátriumgız-lámpásak. 
 
A fénypontok sőrősége nem mindenhol megfelelı, kettı-három oszloponként van egy lámpa-
test, ami nem megfelelı minıségő közvilágítást tesz lehetıvé. A közvilágítás vezérlése al-
konykapcsolóval történik, amely ez esetben elfogadható. Az alkalmazott 25 – 35 mm2 ke-
resztmetszető vezetékek az adott hosszúságok figyelembe vételével megfelelıek.  
 
 
 
6. Vezetékes és vezeték-nélküli távközlési hálózatok:  
 
 
A település földkábeles helyi hálózata 1997-ben a MATÁV RT (8300 Tapolca Gyulakeszi út 
4.) beruházásában épült. A jelenlegi szolgáltató a T-Com Magyarország Nyrt.  A település 
több környékbeli községgel alkot egységes helyi hálózatot. A telefonközpont győrős optikai 
kábeles rendszerben kapcsolódik a tapolcai fıközponthoz.    
 
Az RSU és a nagyelosztó szekrény közötti összeköttetést nagykeresztmetszető törzskábel 400 
érpárral biztosítja, A település teljes területén  földkábeles hálózat került el-helyezésre,  az in-
gatlanok ellátására 2 érpáras kábelek  /Qv1*4 / lettek kiépítve.  
 
Balatoncsicsón a T-Com Nyrt.-nek, mint a vezetékes távközlési hálózat tulajdonosának és 
üzemeltetıjének jelenleg mintegy 40 – 45 magán és közületi elıfizetıje van, akik analóg 
fıvonali, ISDN, ADSL, adatvonali szolgáltatást vesznek igénybe.   
 
A hálózat jelenleg 40 %-os telítettséggel üzemel, így a várható új területek ellátása az RSU és 
nagyelosztó szekrények bıvítése nélkül biztosítható. 
 
A T-Com Nyrt. az új ingatlanok, fejleszteni kívánt településrészek ellátását szintén földkábe-
les hálózattal tervezi az igények beérkezése esetén. 
 
A mobil telefonhálózatok lefedettsége megfelelı. Mindhárom mobilszolgáltató teljeskörő 
szolgáltatást tud nyújtani. 
 
A községben vezetékes TV jelellátás nem üzemel. Arról, hogy az internet szolgáltatók neten 
keresztül, hány elıfizetıhöz juttatnak el TV adást, nincs információ. 



7. Egyéb: 
 
 
A községben lévı villamos hálózatok lényegében jól tükrözik az átlagos és hasonló mérető te-
lepüléseken is tapasztaltakat. A villamosenergia szolgáltatásban komoly zavar nincs és a szol-
gáltatás színvonala is megfelelı. Ez vonatkozik mind a kommunális hálózatra, mind a közvi- 
lágításra  
 
A kommunikációs rendszerek rohamos fejlıdését akadályozó tényezı a községben nincs. A 
di-gitális TV adásokra történı átállás a következı években kikényszerítheti a vezetékes ellátás 
kiépítését. 
 
 
 
 
Veszprém, 2010. szeptember hó 
 
 
 
       ……….……………………….. 
        Szurmai Zoltán  
              okl. villamosmérnök 
          TRe-T, TRh-T 19-0065/2012 
            településtervezési energetikai és hírközlési vezetı tervezı 
                Veszprém, Paál L. u. 17. 
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