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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. szeptember 28.-i 

144. számú HATÁROZAT 

 

Az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a Maros Megyei Tanács igazgatásában 

levő, Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyására és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a 

megállapítására 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 17.124/10.08.2017. sz. indokolását, a Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóság 16.242/28.07.2017., valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrának a rendszerére vonatkozó 154/2012. sz. 

Torvény, 

- az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az 

elektronikus kommunikációs hálózatok felszerelésének a költségeinek a csökkentésére vonatkozó 

egyes intézkedésekre vonatkozó 159/2016. sz. Törvény, 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormányrendelet, 

- a Szállításügyi Miniszter 571/1997. sz. Rendeletével elfogadott, az építkezéseknek, berendezéseknek 

és reklám felületeknek a tervezésére és az utak övezeteiben, közúti hidakon, átkelőkön, völgyzárókon 

és alagutakba való elhelyezésére vonatkozó műszaki normák, 

- a Szállításügyi Miniszter 47/1998. sz. Rendeletével elfogadott, a közművesítési munkálatoknak, a 

felszerelések oszlopainak és a fáknak, a városi és falusi helységekben való elhelyezésére vonatkozó 

műszaki normák, 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, A városrendezés általános szabályzatának 

jóváhagyásáról szóló 525/1996. sz. Kormányhatározat, 

rendelkezéseit; 

Tekintettel a 8139/20.04.2017. sz. Értékelő jelentést, amelyet az Evaluare şi Expertiză Judiciară Olaru 

şi Asociaţii SRL-D szolgáltató állított össze, az 1E/2918/14.02.2017. sz. szolgáltatás biztosítási 

szerződés alapján, amelynek „A maximálisan kiszabható díjak meghatározása, amelyeket kiszabhatnak 

az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak a hozzáférhetőségi jog gyakorlására Maros 

Megye köztulajdonára és egy hatástanulmány összeállítása” a tárgya, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” Betűje, összevetve a (4) bekezdés „a” betűjével, 
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valamint a 97. cikkelyének rendelkezéseinek alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a döntéshozatalnak a közigazgatóságban való áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény által szabályozott eljárások betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a Maros Megyei 

Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a megvalósításának a 

körülményeire vonatkozó Szabályzatot, amelyet az 1. Melléklet tartalmaz. 

2. cikkely Jóváhagyja Az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak Maros Megyei 

Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a jogának a 

gyakorlásának a keret-szerződését, amelyet a 2. Melléklet tartalmaz. 

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja és az összes szükséges 

törvényes formaságot elvégezze, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak Maros 

Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a jogának a 

gyakorlásának a szerződéseinek a megkötéséhez. 

4. cikkely Feljogosítja a Maros Megyei Tanácsnak a műszaki Igazgatóságát és Gazdasági 

Igazgatóságát, hogy elvégezze az összes szükséges formaságot, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóinak, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához 

való hozzáférésének, a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzatot, amelyet a jelen 

határozat 1. Melléklete tartalmaz, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak 

Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a jogának a gyakorlásának a szerződéseinek a 

követésére. 

5. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését 

megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 201/2016. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat 5 Melléklete módosul, a következőképpen: 

- az 5 Melléklet C1 pontjánál - Elektromos, telefon, TV, internet kábelek elhelyezése 1-5 pontokat 

helyettesítik a C1.1 alponttal A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő megyei utak övezeteinek az 

elfoglalása és a C1.2 alponttal Az épületek és földeknek az elfoglalása, másak mint a Maros Megyei 

Tanács igazgatásában levő utak övezeteihez tartózóak, a jelen határozat 3. Mellékletének az 

előírásainak a tartalmával. 

6. cikkely Az 1., 2. és 3. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

7. cikkely Az elektronikus kommunikációs közhálózatok szolgáltatói, akik a jelen határozatnak az 

érvénybe lépésekor elektronikus kommunikációs közhálózatokkal rendelkeznek, kötelesek, hogy saját 

felelősségre egy nyilatkozatot tegyenek a földalatti és föld feletti, működő vagy nem működő hálózatok 

hosszáról, valamint a hozzátartozó műszaki felszerelésekre vonatkozó konkrét adatokról, amelyek 

Maros Megye köztulajdonán találhatóak, 30 napon belül, a jelen határozat érvénybe lépésétől. 

8. cikkely A jelen határozat köztudomásra hozzák, közlik a Kommunikációt Igazgató és Szabályozó 

Országos  Hatóságnak – ANCOM, a Maros Megyei Prefektusi Hivatalnak, a Maros Megyei Tanács 
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szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

17.124/10.08.2017. sz. 

VID/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyására és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan 

 

Az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának és az elektronikus 

kommunikációs hálózatok berendezéseinek a kiadásinak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések 

megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény és az elektronikus kommunikációs hálózatok 

infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 154/2012. sz. Törvény (nem hatályon kívül helyezett 

cikkelyei) meghatározzák a körülményeket, amelyek között megvalósul az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak a hozzáférését a köz- vagy magántulajdonhoz, az 

elektronikus kommunikációs hálózatok építésének, felszerelésének, karbantartásának, 

helyettesítésének vagy elköltöztetésének érdekébe vagy ezeknek a fenntartásához szükséges fizikai 

infrastrukturális elemeknek és egyes az elektronikus kommunikációs hálózatok kiépítésére 

vonatkozó intézkedéseket. 

 A 154/2012. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés (nem hatályon kívül helyezett) előírásai szerint, a 

közintézményeknek, ideértve a központi vagy helyi közigazgatási hatóságokat, valamit bármely 

más a közigazgatási területi egységek köztulajdonban levő ingatlanjaira igazgatási jogot gyakoroló 

entitásnak, kötelességük, hogy közöljék az internet oldalukon, amikor létezik, és látható helyen való 

kifüggesztéssel, a jogosult székhelyén, 30 napon belül, az első, bizonyos köztulajdonban levő 

ingatlanhoz való hozzáférésre vonatkozó kérés beiktatásának a dátumától, ehhez az ingatlanhoz 

való hozzáférési jog gyakorlásának a megvalósításának a körülményeit és a dokumentumokét, 

amelyeket a kérvényező be fog mutatni ezeknek a körülményeknek a teljesítésének érdekébe. 

A 154/2012. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdésében szerepelő Közlemény tartalmazni fogja 

legalább a: 

a) az igazgatás jogát gyakoroló entitást, valamint a tulajdonokhoz való hozzáférési kérelmek 

leadásának érdekébe az elérhetőségének a módját; 

b) az ingatlannak a jellemzőit, amelyre gyakorolják a hozzáférhetőség jogát és a helyek leírása ahol 

lehet gyakorolni a hozzáférhetőségi jogot; 

c) a hozzáférhetőségi jog gyakorlásának a maximális díjait és a körülményeit, amelyek között 

ezeket alkalmazzák, valamint a kritériumokat, amelyek alapján ezeket megállapították, az 

elektromos kommunikációs hálózatoknak az alkotó részeinek és az infrastruktúra elemeinek a 

függvényében, amelyek a munkálatok tárgyát képezik; 
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d) bármely műszaki korlátozását a hozzáférhetőségi jog gyakorlására vonatkozóan, amelyek az 

ingatlan közhasználati vagy –érdekű jellemzőjéből ered; 

e) a hozzáférhetőségi jog kérelmezője által teljesítendő részletes eljárás, ideértve bármely feltételt 

az általa benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban. 

Az utólag módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormány Rendelet 

alapján, a Maros Megyei Tanács, a Maros megye megyei útjainak az ügyintézői minőségében, 

köteles az utak övezeteiben végzett bármely fajta munkálatoknak az elvégzésére vonatkozó 

törvényes előírásoknak a betartásának, valamint a megyei utak karbantartásának, javításának és 

modernizálásának a követése és ellenőrzése, Maros megyében. 

A közutak terepsávjának és biztonsági övezeteinek az elfoglalására, egyes építmények és 

berendezéseknek az földalatti vagy földfeletti elhelyezésével, amelyet az út ügyintézője elfogadott, 

díjakat rónak ki az utak övezeteinek az elfoglalására, amelyek az ügyintéző rendelkezésére álló 

jövedelmet képeznek, a közutak igazgatására, működtetésére, karbantartására, javítására és 

modernizálására. 

A 154/2012. sz. előírásainak értelmében, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatói a 

hozzáférhetőségi jogukat csak az igazgatási jog tulajdonosával kötött szerződés aláírása után 

gyakorolhatják – Maros Megyei Tanács. 

„A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférési jogának a gyakorlásának a keret 

szerződésének” a tartalma a határozattervezet 2. sz. Mellékletében található. 

Az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának és az elektronikus 

kommunikációs hálózatok berendezéseinek a kiadásinak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések 

megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvényt 2016. július hónapjában fogadták el, amelyben 

meghatározzák a tényt, hogy ”A maximális díjak, amelyeket ki róhatnak a közigazgatási hatóságok, 

fedezni fogják a használatlanság értékét és a direkt és a vitathatatlan károknak a kártérítését, 

amelyeket a munkálatok elvégzései okoztak, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok és 

a felszerelt fizikai infrastruktúra elemeinek a létezése és működése által, az ANCOM elnökének a 

rendeletével van megállapítva, amelyet a törvény érvénybe lépésének dátumától maximum 9 

hónapon belül adnak ki”. 

Ez a törvény érvényteleníti a 154/2012. sz. Törvény, néhány cikkely kivételével, amelyek 

érvényesek maradnak a fennemlített ANCOM elnökének a rendeletének a jóváhagyásáig. 

Figyelembe véve a fent említetteket, az ANCOM elnöke által való, maximális díjak 

megállapításáig, a Maros Megyei Tanács jóvá kell, hagyja a ”Maros Megyei Tanács igazgatásában 

levő, Maros Megye köztulajdonához való, az elektronikus kommunikációs hálózatok 

szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzatot” – a 

határozattervezet 1. sz. Melléklete és szerződéseket kössenek az elektronikus kommunikációs 

hálózatok tulajdonosaival. 

Ennek az értelmében a Maros Megyei Tanács, jóváhagyásra javasolta a 2016. májusi gyűlésében a 

”A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzatot”. 
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A fent említett határozattervezetnek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

közhatóságban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény alapján, a Maros 

Megyei Tanács internetes oldalán közzétételének következtében, a Maros Megyei Tanács 

székhelyén egy sor észrevételt iktattak a Maros megyei elektronikus kommunikációs hálózatok 

terén működő gazdasági egységtől, amelyek kinyilvánították elégedetlenségüket a díjak 

nagyságának/szintjének irányába, amelyeket ki fognak róni azokra az elektronikus kommunikációs 

hálózatoknak a szolgáltatóira, amelyek Maros megye, megyei útjainak az övezetében vannak 

elhelyezve, a fent említett Szabályzat jóváhagyása után. 

Következésképpen a határozattervezet megvitatását és jóváhagyását elhalasztották, amíg kiértékelik 

egy ilyen határozatnak a hatását. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a 2016. évre a megyei utak övezeteinek az elfoglalásának a díjait a 

Maros Megyei Tanácsnak a 165/17.12.2015. sz. Határozatával hagyták jóvá, az 5. Mellékletben, C1 

fejezet – elektromos, telefon, TV, internet kábeleknek az elhelyezési díja. Ezek a díjak 

euro/ME/hónap-ban vannak és a Romániai Országos Autópálya és Országút Társaság RT által 

gyakorolt díjak jóváhagyására vonatkozó 290/2013. sz. Infrastruktúra és Külföldi Beruházási 

Pályázatok Hivatal Rendeletének alapján állapították meg. 

A 2016. év folyamán több találkozó volt a Maros Megyei Tanács székhelyén a Maros megyei 

elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak a képviselőivel, amelyek keretében 

elkötelezték magukat, hogy bemutatják az általuk birtokolt elektronikus kommunikációs hálózatok 

leltárát, amelyek Maros megye megyei útjainak az övezetében találhatók, valamint hatás 

tanulmányokat és elemzéseket, de ebben az értelemben nem érkezett válasz. 

Figyelembe véve a fent említetteket, valamint egy hatástanulmánynak az összeállításának a 

szükségességét, a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely 2. 

bekezdésének előírásainak értelmében, a Műszaki Igazgatóság javasolta „A maximálisan kiszabható 

díjak meghatározása, amelyeket kiszabhatnak az elektronikus kommunikációs hálózatok 

szolgáltatóinak a hozzáférhetőségi jog gyakorlására Maros Megye köztulajdonára és egy 

hatástanulmány összeállítása” tárgyú szolgáltatás beszerzését, az ANEVAR (Románia Hiteles 

Értékelők Országos Egyesülete) által engedélyezett hiteles értékelő szakértő által, amelynek 

érdekébe megköttetett az 1E/2918/14.02.2017. sz. szolgáltatói szerződés a EVALUARE ŞI 

EXPERTIZĂ JUDICIARĂ OLARU ŞI ASOCIAŢII SRL-D-vel. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 8139/20.04.2017. sz. alatt iktatott átirattal, a szolgáltató benyújtotta A 

maximálisan kiszabható díjak meghatározása, amelyeket a Maros Megyei Tanács kiszabhat az 

elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak a hozzáférhetőségi jog gyakorlására Maros 

Megye köztulajdonára, vonatkozó értékelő jelentést, valamint a Társadalmi - gazdagsági 

hatástanulmányt. 

Az értékelő jelentést egy a Maros megye területén végzett piactanulmány alapján készítették és a 

megye KTE-i által, a megye elektronikus kommunikációs hálózatainak a szolgáltatóival szerződött 

maximális értékeket tartalmazza a jelentés dátumán, valamint az érték intervallumokat – a legkisebb 

szerződött érték, nullától eltérő (léteznek a piacon ingyenes használati szerződések is) és a piacon 

létező maximális érték, amint kitűnik a szerződésekből a hozzáférhetőségi, koncessziós, bérbeadási 

jogok megvalósítására, amelyek érvényesek az értékelő dátumán. 
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Az értékelő dátumán érvényes, a piacon létező szerződésekben megszabott díjak, a 154/2012. sz. 

Törvény betartásával voltak megkötve, következésképpen az értékelő jelentésbe foglalt maximális 

díjak piaci értéke, amelyet a piac felmérésével becsültek meg, az illető szerződések alapján vannak 

megalapozva, betartják és figyelembe veszik direkt módon a 154/2012. sz. Törvény 6. cikkely 3. 

bekezdése által előírt elveket. 

Figyelembe véve a fent említetteket és tekintettel az értékelő jelentésbe foglalt maximális díjakat 

szükséges a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését 

megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

201/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 5. Mellékletének a módosítása, amint következik: 

- 5. Melléklet C1 pont – Elektromos, telefon, TV, internet kábelek elhelyezése, az 1-5 pozíciókat 

helyettesítik a C1.1 alponttal A Maros Megyei Tanács igazgatása alatt levő megyei utak övezeteinek 

az elfoglalása, és a C1.2 alponttal Az épületek és területek elfoglalása, mások, mint a Maros Megyei 

Tanács igazgatása alatt levő megyei utak övezetei, a határozattervezet 3. Melléklete által előírt 

tartalommal. 

Megjegyezzük a tényt, hogy az értékelő jelentéssel a maximális díjakat becsülték meg, amelyeket a 

Maros Megyei Tanács kiszabhat, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, Maros 

megye köztulajdonához való hozzáférhetőségi jogaira. Ezekhez hasonlóan javasoljuk ugyanazoknak 

a díjaknak az alkalmazását az elektromos kábelek elhelyezésére is, Maros megye közterületeire. 

Az értékelő jelentés keretében a díjak maximális értékét állapították meg, amelyek az értékelő 

készítésének dátumán léteztek a piacon, a jelen okirat 1. sz. Melléklete szerint (a határozattervezet 

3. Mellékletébe foglalt tartalommal), valamint a legkisebb értékek (nullától eltérő) amelyek az 

értékelő készítésének dátumán léteztek a piacon a jelen okirat 2. sz. Melléklete szerint. 

Ugyanakkor, az értékelő jelentésből kitűnik a tény, hogy Maros megye piacán léteznek ingyen 

használati szerződések, amelyeket a megye KTE-k és az elektronikus kommunikációs hálózatok 

között kötöttek. 

Tekintettel a fent említettekre, javasoljuk jóváhagyásra a határozattervezet 3. Mellékletébe foglalt 

díjak jóváhagyását (az indokolás 1. sz. Mellékletébe foglalt tartalommal), figyelembe véve a tényt, 

hogy ezek nem haladják meg a maximális díjak értékeit, amelyeket a Maros megyei piacon 

szerződtek, az értékelő jelentés dátumán 

A díjakat napirendre hozzák, évente vagy amikor szükség van rá, az érvényben levő jogszabályok 

szerint, a Maros Megyei Tanács határozatával. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a javasolt díjak, az elektronikus kommunikációs hálózatok 

szolgáltatóinak, a Maros Megyei Tanács igazgatása alatt levő, a Maros Megyei köztulajdonhoz való 

hozzáférhetőségi jog gyakorlásáért fizetendő árat tükrözik, a 159/2016. sz. Törvény 12. cikkely 9. 

bekezdés szerint. 

A 159/2016. sz. Törvény 15. cikkely (3) bekezdésének előírásainak értelmében ”Az elektronikus 

kommunikációs hálózatnak a szolgáltatójának kötelessége, hogy a tulajdonhoz való hozzáférési 

munkálatok elvégzése által érintett tulajdonnak az eredeti állapotba való hozatala, vagy a felek 

beleegyezésével, kifizetheti az igazgatási jog tulajdonosának, az érintett tulajdon eredeti állapotba 

való hozatalának, a költségeinek az ellenértékét.” 
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A 159/2016. sz. Törvény 17. cikkely 1. bekezdés előírásainak értelmében ”A tulajdonra való 

hozzáférési jog tulajdonosa kérheti az igazgatás jogával rendelkezőtől, abban az esetben, hogyha 

nincsen más megoldás, a környezetvédelem terén létező jogszabályok betartásával, a fák vagy 

cserjék kivágását, valamint az ágak levágását vagy gyökerek elvágását, amelyek nehezítik vagy 

megnehezítenék a tulajdonra való hozzáférési munkálatok elvégzését. Ezeket a munkálatokat a 

kérvényező költségére végzik és a törvény által előírt kártérítések kifizetésével történik.” 

A fennebb bemutatott összes indokolás értelmében, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet, az 1-3 mellékletekkel együtt, amelyek ennek a szerves részei. 
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Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin, mérnök

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Mărginean Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc, költségvetés szolgálatvezető 
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