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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2018. november 22-i 

136. számú HATÁROZAT 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 21873/15.10.2018. sz. indokolást, a Műszaki 

Igazgatóságnak a 21874/15.10.2018. sz. Szakjelentését, Jogügyi Szolgálatnak a 24836/16.11.2018. 

sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

 

Figyelembe véve: 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 

43/1997. sz. Kormányrendeletnek; 

-  Az 1835/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklám 

felületeknek az utak övezeteibe, a hidakon, a felüljárókon, a völgyzárókon, a közúti 

alagutakba való tervezési és elhelyezési feltételeire, valamint a közutak bekötő útjainak a 

kiépítésére vonatkozó műszaki normák; 

- Az 1294/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott, a közhasznú munkálatoknak, a berendezéseknek 

az oszlopainak és a gyümölcsfáknak, a városi és vidéki településeibe való elhelyezésére 

vonatkozó műszaki normáknak; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvénynek; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatoknak az 

engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvénynek; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvénynek; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közutakon való közlekedésre 

vonatkozó 195/2002. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek; 

- Az 525/1996. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a városrendezésnek az általános 

szabályzatának; 

- A közutak használatára és jó állapotba való megőrzésére vonatkozó normáknak a 

szabálysértéseinek a meghatározására és  büntetésére vonatkozó 36/1996. sz. Határozatnak; 

az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1). bekezdés c) betű, alátámasztva a (4) bekezdés a) betű, 
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valamint a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. 

sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak az 1. Mellékletébe foglalt, az Építkezéseknek, 

berendezéseknek és reklám felületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a 

felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatot. 

2. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 2. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteibe, a 

hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Előzetes belegyezésnek/Engedélynek a 

kibocsátásának/meghosszabbításának a típus kérését. 

3. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 3. Mellékletébe foglalt, az Előzetes beleegyezésnek a 

keret mintáját. 

4. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 4. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteibe, a 

hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Engedélyének a keret mintáját. 

5. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak az 5. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteinek, a 

hídjainak és felüljáróinak a használati szerződésének a keret mintáját. 

6. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja és megtegye az 

összes szükséges törvényes formaságokat a megyei utaknak az övezetei, a hidaknak és a 

felüljáróknak a használatának a szerződéseinek a megkötésének az érdekébe. 

7. cikkely Feljogosítja a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságát és Gazdasági 

Igazgatóságát, az összes szükséges formaságoknak a teljesítésére, az 1. Mellékletbe foglalt, az 

Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon 

és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatának, az alkalmazásának érdekébe, 

valamint a megyei utaknak, az övezeteinek, a hidaknak és a felüljáróknak a használati 

szerződéseinek, a kivitelezésének a követésére. 

8. cikkely Az 1-5 mellékletek a jelen határozat részét képezik. 

9. cikkely Jelen határozatot közzé teszik, közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

21873/15.10.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról 

 

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

sz. Kormányrendelet előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Maros megyei, megyei utak 

ügykezelői minőségébe, köteles követni és ellenőrizni az utak övezeteiben végzett bármely 

munkálatoknak a kivitelezésére vonatkozó jogi előírásoknak a betartását, valamint a Maros megyei, 

megyei közutaknak a karbantartását, javítását és modernizálását. 

Az 1835/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklám 

felületeknek az utak övezeteibe, a hidakon, a felüljárókon, a völgyzárókon, a közúti alagutakba való 

tervezési és elhelyezési feltételeire, valamint a közutak bekötő útjainak a kiépítésére vonatkozó 

műszaki normák szerint, az útnak, az ügykezelőjének a beleegyezése, a munkálat megkezdése előtti 

kettő megelőző fázist követ, amely az előzetes beleegyezésnek a kiadásából, illetve az elhelyezési 

és/vagy az úthoz való hozzáférési engedély. 

Az újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, a közutak övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedélynek 

az előzetes beleegyezésének a kibocsátására vonatkozó, a közút övezetének a használati és 

hozzáférési szerződések a megkötésére vonatkozó feltételeket, valamint az építkezéseknek, 

berendezéseknek és a reklámfelületeknek, az utak övezeteibe, a hidakra, a felüljáróknak, a 

völgyzáróknak és az alagutakba való elhelyezésére vonatkozó feltételeket, jellegzetes normákkal 

határozzák meg, amelyeket a megyei tanácsnak a határozatával hagynak jóvá, az érvényes 

jogszabályok betartásával, a megyei érdekeltségű utaknak.  

Tekintettel, ugyanannak a cikkelynek a (3) bekezdés előírásaira, ”A közutak övezeteibe való 

elhelyezési és/vagy hozzáférési előzetes beleegyezésnek és engedélyezésnek a kérelmezésének a 

kötelessége és felelőssége, valamint ezeknek a betartásának a felelőssége, a munkálatoknak vagy a 

kivitelezett vagy elhelyezett létesítményeknek a haszonélvezőjére hárulnak.”  

Az újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (9) 

bekezdés előírásai szerint, ”Az utak övezeteibe való elhelyezéshez és hozzáféréshez, a 

haszonélvezőnek a kötelessége megkötni, a közútnak az ügykezelőjével, a közútnak az övezetének a 

használatának és hozzáférésének a szerződését és a megfelelő díjaknak a kifizetése.” 

Figyelembe véve a fennebbi jogi előírásokat, a jelen okirathoz mellékelt határozattervezettel, 

javasoljuk jóváhagyásra az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklám felületeknek, a megyei 

utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatot, a 

megyei utak övezeteibe, a hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Előzetes 
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belegyezésnek/Engedélynek a kibocsátásának/meghosszabbításának a típus kérését, az Előzetes 

beleegyezésnek a keret mintáját, megyei utak övezeteibe, a hidakra és felüljárókra, az elhelyezési 

és/vagy hozzáférési Engedélyének a keret mintáját és a megyei utak övezeteinek, a hídjainak és 

felüljáróinak a használati szerződésének a keret mintáját, az 1-5 mellékletek szerint. 

A fennebb bemutatott összes indok értelmébe, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a 

jóváhagyását. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

21874/15.10.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról 

 

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

sz. Kormányrendelet előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Maros megyei, megyei utak 

ügykezelői minőségébe, köteles követni és ellenőrizni az utak övezeteiben végzett bármely 

munkálatoknak a kivitelezésére vonatkozó jogi előírásoknak a betartását, valamint a Maros megyei, 

megyei közutaknak a karbantartását, javítását és modernizálását. 

A 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a közutak övezeteibe 

való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedélynek az előzetes beleegyezésének a kibocsátására 

vonatkozó, a közút övezetének a használati és hozzáférési szerződések a megkötésére vonatkozó 

feltételeket, valamint az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklámfelületeknek, az utak 

övezeteibe, a hidakra, a felüljáróknak, a völgyzáróknak és az alagutakba való elhelyezésére 

vonatkozó feltételeket, jellegzetes normákkal határozzák meg, amelyeket a megyei tanácsnak a 

határozatával hagynak jóvá, az érvényes jogszabályok betartásával, a megyei érdekeltségű 

utaknak. 

Figyelembe véve a fennebbi jogi előírásokat, elkészítették a jelen okirathoz mellékelt Szabályzatot, 

amely meghatározza a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt levő megyei utak övezeteibe, a 

közúthoz az elhelyezési és/vagy hozzáférési, előzetes beleegyezésnek, engedélynek a 

kibocsátásának, a közútnak az övezetének a használatának és hozzáférésének a szerződésének a 

megkötésének, valamint az építményeknek, berendezéseknek és reklám felületeknek az 

elhelyezésének a feltételeit. 

A megyei utak övezeteibe végzett munkálatok alatt azok az építkezési, berendezési vagy más 

természetű munkálatokat értik, amelyeket az utak övezeteibe, hidakra, felüljárókra, völgyzárókra és 

közúti alagutakba végeznek, valamint azok a munkálatok, amelyek mindamellett, hogy ezeken kívül 

helyezkednek el, befolyásolhatják ezeken az utakon a forgalom integritását, stabilitását, működési 

és biztonsági feltételeit. Ezeket a munkálatokat csak az útnak az ügykezelője által kibocsátott, a 

közút környéki elhelyezési és/vagy hozzáférési előzetes beleegyezéssel és engedéllyel lehet 

elvégezni. 

Az 1835/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklám 

felületeknek az utak övezeteibe, a hidakon, a felüljárókon, a völgyzárókon, a közúti alagutakba való 

tervezési és elhelyezési feltételeire, valamint a közutak bekötő útjainak a kiépítésére vonatkozó 

műszaki normák szerint, az útnak, az ügykezelőjének a beleegyezése, a munkálat megkezdése előtti 

kettő megelőző fázist követ, amelyek: 



- az előzetes beleegyezésnek – amelyet a tervezési fázisba szereznek meg; 

- a közút övezetéhez való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedély – amelyet a munkálatnak az út 

övezetébe az elkezdése előtt szereznek meg, ez az egyedüli az útnak az ügykezelője által 

kibocsátott, amely alapján ki lehet bocsátani az építkezési engedélyt. 

A közútnak az övezetébe, az elhelyezési és/vagy hozzáférési előzetes beleegyezések és engedélyek 

által meghatározott munkálat kivitelezési megoldások, kötelezőek maradnak az illető 

dokumentumoknak az érvényességének a teljes idejére vagy azoknak az adminisztratív 

visszavonásukig, valamint a megoldásoknak a módosításáig, új dokumentumoknak a 

kibocsátásával. 

Tekintettel, az újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely 

(3) bekezdés előírásaira, ”A közutak övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési előzetes 

beleegyezésnek és engedélyezésnek a kérelmezésének a kötelessége és felelőssége, valamint ezeknek 

a betartásának a felelőssége, a munkálatoknak vagy a kivitelezett vagy elhelyezett létesítményeknek 

a haszonélvezőjére hárulnak.” 

A fennebb említett jogszabály 47. cikkely (7) és (10) bekezdés rendelkezései szerint, a közutaknak a 

terepsávjának és biztonsági övezetének a használatának az érdekébe, felszíni és földalatti 

építményeknek, berendezéseknek és/vagy reklámfelületeknek az elhelyezésével, a közutat 

összekötő utaknak a kiépítésével, a hozzátartozó felszerelésekkel, parkolók, menedék helyek, 

közlekedési és ellenőrzési leálló helyek, valamint a közút övezetébe való bekötőutak egyes 

munkálatoknak az elvégzésének az érdekébe, amelyeket az útnak az ügykezelője elfogadott, díjakat 

szabnak ki az útnak az övezetének a használatára és az útnak az övezetéhez való hozzáférésre, 

amelyeket a megyei érdekeltségű utakra a megyei tanácsnak a határozatával hagynak jóvá. 

Ennek értelmébe, a Maros Megyei Tanács elfogadta a Maros megye saját és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2018. évre érvényes egyes helyi 

illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 198/21.12.2017. sz. Határozatot, amelybe bele 

foglalták a díjakat is, amelyeket alkalmaz a megyei közhatóság az előzetes beleegyezésnek, 

valamint a megyei útnak az övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedélyezésnek a 

kibocsátásának érdekébe. 

Az újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (9) 

bekezdés előírásai szerint, ”Az utak övezeteibe való elhelyezéshez és hozzáféréshez, a 

haszonélvezőnek a kötelessége megkötni, a közútnak az ügykezelőjével, a közútnak az övezetének a 

használatának és hozzáférésének a szerződését és a megfelelő díjaknak a kifizetése.” 

Figyelembe véve, a fennebb említett jogszabályokat, a jelen határozattervezettel, javasoljuk az 

Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon 

és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatának a jóváhagyását, a jelen tervezetnek 

az 1. Melléklete szerint, amely magába foglalja: 

2. Melléklet – a közutak, hidak és felüljárok övezeteibe való elhelyezésre és/vagy hozzáférésre 

vonatkozó Előzetes beleegyezésnek/Engedélyezésnek a kibocsátására/meghosszabbítására 

vonatkozó típuskérés; 

3. Melléklet – az Előzetes beleegyezésnek a keret mintája; 

4. Melléklet - a közutak, hidak és felüljárok övezeteibe való elhelyezésre és/vagy hozzáférésre 

vonatkozó Engedélyezésnek a keret mintája; 



5. Melléklet – a közutak, hidak és felüljárok övezeteinek a használatának a szerződésének a keret 

mintája. 

Következésképpen, tekintettel a fennebb kijelentett szempontokra, úgy értékeljük, hogy teljesülnek 

a törvényes feltételei, ennek a határozattervezetnek a jóváhagyásra való beterjesztéséhez. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin mérnők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Narcisa Ţogorean     

2 pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

  

 

24836/16.11.2018. sz. 

VI/A/_ akta 

 

 

JELENTÉS 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 2018.10.15.-i 21.873. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Műszaki Igazgatóságnak a 2018.10.15.-i 21874. sz. a 

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az elemzett közigazgatási okirattervezet az Építkezéseknek, berendezéseknek és 

reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére 

vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyását veszi célba. 

Az általános törvényes keretet, amellyel a megyei utak övezeteihez való hozzáférést valósítják meg, 

a reklám felületeknek, bármely építkezéseknek vagy kereskedelmi tevékenységeknek, bekötő 

utaknak, bármely célú kiépítéseknek vagy berendezéseknek a megvalósításának vagy 

elhelyezésének az érdekébe, anélkül, hogy veszélyeztetnék a közlekedésnek a biztonságát, az 

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

Kormányrendelettel szabályozzák. 

A fennebb rámutatott törvényes rendelkezések szerint, a fennebb említett célkitűzéseknek a 

megvalósításának érdekébe, kötelezőek, az építkezési engedélyek mellett, esetenként, az előzetes 

beleegyezés és a közutaknak az övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedély, 

amelyeket az illető útnak az ügykezelője bocsát ki. 

Az előzetes beleegyezés és a közutaknak az övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési 

engedély kibocsátására, a közútnak az övezetének a használatának és az övezetébe való 

hozzáférésének a szerződésének a megkötésére vonatkozó feltételek, valamint az utak övezeteibe, 

hidakra, felüljárókra, völgyzárókra és közúti alagutakba, az építkezéseknek, berendezéseknek és 

reklám felületeknek az elhelyezésére vonatkozó feltételeket, specifikus normákkal határozzák meg, 

amelyeket a megyei tanácsnak a határozatával hagynak jóvá, az érvényes jogszabályok betartásával, 

a megyei érdekeltségű utakra vonatkozóan – 43/1997. sz. Kormányhatározat 46. cikkely (2) 

bekezdés. 
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Az útnak az övezetébe való elhelyezéshez és hozzáféréshez, az érdekelt köteles megkötni a 

közútnak a kezelőjével, egy a közútnak az övezetének a használatára és hozzáférésére vonatkozó 

szerződést és kifizetni a megfelelő díjakat. 

A döntéshozatal áttekinthetőségének a biztosításának az érdekébe, a közigazgatási okirattervezetet 

közzé tették a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán és kifügesztették az intézménynek a 

Marosvásárhely, Győzelemtér 1 sz. alatti székhelyén, 2018. 10. 18.-án. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) bekezdés rendelkezései, kötelez, 

hogy a közleménynek a közzétételekor, a közigazgatási hatóság meghatározzon egy legalább 10 

naptári napos határidőt, hogy a normatív okirattervezetek esetén, írott javaslatokat, ajánlatokat és 

véleményeket fogadhasson. 

A közleményben megjelölt határidőbe – 2018. 10. 13.-ig, nem volt beiktatva írásba, egyetlen 

javaslat, ajánlat és vélemény sem, a közigazgatási okirattervezetre vonatkozóan, így az 52/2003. sz. 

Törvény 7. cikkely (9) berendezés rendelkezéseire vonatkoztatva, nem szükséges egy közvitának a 

megszervezésére arra vonatkozóan. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 6. cikkelyhez viszonyított, a 30. cikkelyével megerősített, 80-82. cikkelye előírásainak a 

betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betű 

előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy az Építkezéseknek, berendezéseknek és 

reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére 

vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 
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