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ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
Hivatkozási szám:  
Iktatószám:  
Kapcsolattartó: Lukács István területfelelős 
Telefonszám:  
Fax:  
E-mail: 

  

Tárgy: áramszüneti értesítés 

                                           ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS  
 

  Szentistván: Vörösmarty út 30-108 és 25-93-ig, Rákóczi út 5-61 és 2-26, Mikes 

Kelemen út 9-11 és 8-14-ig, Mikszáth út 34, Gyöngyvirág út végig. 

 
Tisztelt fogyasztóink!                       
  
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy 

 

2021. 08. 04-n   08.30 - 13.30-ig 
2021. 08. 06-n   08.00 - 13.30-ig 

 
A biztonságos vill.energia szolgáltatás biztosítása 
érdekében végzett hálózati beavatkozás miatt  
áramszünetet tervezünk 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy - 
külön értesítés nélkül - visszakapcsolunk. 
 

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 
 
Eger 2021.07.20. 
 



 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 

koronavírus terjedésének megelőzésére tett országos lépésekhez és felkészüljön a 

járványhelyzet kezelésére. A társaság célja, hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei 

és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor szolgáltatásainak biztonságát 

garantálja a kihirdetett veszélyhelyzet idején is.  

A veszélyhelyzetre tekintettel szakembereink egyesével vizsgálták felül a koráb-

ban tervezett és meghirdetett, az ügyfelek számára áramszünettel járó hálózati 

beavatkozásokat, hogy csak az ellátásbiztonság érdekében feltétlenül szükséges 

esetekben kelljen a rendkívüli helyzetben ilyen munkát végezni, egyúttal minden 

egyéb hálózati munkát elhalasztottunk. 

Arra törekszünk, hogy minél kevesebb, csak a valóban feltétlenül szükséges be-

avatkozást végezzük el, hiszen a jelenlegi helyzetben sokan vannak most otthon. 

Éppen emiatt azonban az áramellátás biztonságának folyamatos garantálása is ki-

emelten fontos számunkra.  

A jelenlegi helyzetben csak olyan hálózati munkákat végzünk el, amelyek feltétle-

nül szükségesek ellátás-biztonsági szempontból és ahol kockázatot jelentene a ha-

lasztás. Ezek esetében is figyel a vállalat arra, hogy a tervezett üzemszünet kiket 

érint (pl. hatással lenne-e gyógyszertár vagy élelmiszerbolt működésére), mennyi 

az ellátás nélkül elfogadható időtartam a nem halasztható esetekben, és ezekre 

tekintettel igyekszünk a lehető leggyorsabban elvégezni a javítást, hogy minél 

előbb vissza lehessen kapcsolni az áramot.  

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük, és jó egészséget kívánunk! 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 
 


