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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

 

2019. február 28.-i 

16. számú HATÁROZAT 

 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 205/07.01.2019. sz. a Maros megye saját és a Maros 

Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi 

illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló Indokolását, a Gazdasági Igazgatóságnak a 

szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- 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; 

- a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnökének, a köztulajdonban 

levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe 

követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/2018. sz. Döntés; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormány Rendelet 46. cikkely (9) bekezdés és 47. cikkely (7) bekezdés; 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezéseit; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

által és 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, az utólag módosított és kiegészített, a 

közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a 

betartásával, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 
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vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosul és kiegészítődik, amint 

következik: 

1. A 4. melléklet után beiktatnak egy új 4
1
. sz. melléklete, amely tartalmazza a jelen határozatnak 

a szerves részét képező mellékletet. 

2. A 4. sz. mellékletnek a C1 fejezetének a tartalmát érvénytelenítik. 

3. A 4. sz. mellékletnek a C Fejezet címe módosul és a következő lesz a tartalma:  

”A megyei utaknak a terepsávjának és biztonsági övezeteinek, elfoglalással való használatának a 

díjai, víz, szennyvíz, gőz és egyéb nem gyúlékony termékeknek, gáz, kőolaj és más gyúlékony 

termékeknek a vezetékeinek, valamint a futószalagoknak az elhelyezésének esetén.” 

4. A 4. sz. mellékletben a C2 alcímet kiiktatják. 

II. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek: a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a Gazdasági Igazgatósága és a Műszaki Igazgatósága. 

(2) A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében és közlik Maros Megye 

Prefektusi Intézményével és a Maros Megyei Tanácsnak a Szakigazgatóságaival. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

205/07.01.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 

megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezethez 

 

Tekintettel az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

154/2012. sz. Törvény (érvényes cikkelyei), az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a fizikai 

infrastruktúrájának a rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a kiépítési 

költségeinek a csökkentésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

159/2016. sz. Törvény előírásaira, a Maros Megyei Tanács, a 138/22.11.2018. sz. Határozattal 

jóváhagyta a díjakat, amelyeket a 2019. évbe fognak alkalmazni, az elektronikus kommunikációs 

hálózatoknak az elhelyezésére, a Maros megyei, megyei utaknak az övezeteibe, a 4. sz. Melléklet, 

C1 fejezet. 

2018.11.29.-én közölték a Hivatalos Közlönyben, a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó 

Nemzeti Hatóságnak az Elnökének a 997/13.11.2018. sz. Döntését, a köztulajdonban levő 

ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe 

követelhető maximális díjakra vonatkozóan. 

A fenn említett döntés 1. cikkely 1. pont előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a működtetőitől, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 

ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe, követelheti a döntés 

Mellékletbe foglalt maximális díjakat. A köztulajdonhoz való hozzáférési díjnak az értéke, az 

ANCOM elnökének a döntésében meghatározott maximális szintre lesz megszabva. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/22.11.2018. sz. Határozatának a 4. sz. Mellékletének C1 

fejezetébe foglalt díjakat nem lehet alkalmazni, mivel a köztulajdonhoz való hozzáférési típusok, 

amelyeket ebbe belefoglaltak, nem találhatóak meg a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó 

Nemzeti Hatóságnak az Elnökének, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy 

alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 

997/13.11.2018. sz. Döntésének a Mellékletében. 

Ezért, szükség van, a Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások 

jóváhagyására vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

és kiegészítésére, amint következnek: 

1. A 4. melléklet után beiktatnak egy új 4
1
. sz. melléklete, amely tartalmazza a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletet. 

2. A 4. sz. mellékletnek a C1 fejezetének a tartalmát érvénytelenítik. 
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3. A 4. sz. mellékletnek a C Fejezet címe módosul és a következő lesz a tartalma: ”A megyei 

utaknak a terepsávjának és biztonsági övezeteinek, elfoglalással való használatának a díjai, 

víz, szennyvíz, gőz és egyéb nem gyúlékony termékeknek, gáz, kőolaj és más gyúlékony 

termékeknek a vezetékeinek, valamint a futószalagoknak az elhelyezésének esetén.” 

4. A 4. sz. mellékletnek a C2 alcímnek a kiiktatása. 

A fentebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet, a 

Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

 

 

206/07.01.2019. sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezethez 

 

Tekintettel az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

154/2012. sz. Törvény (érvényes cikkelyei), az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a fizikai 

infrastruktúrájának a rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a kiépítési 

költségeinek a csökkentésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

159/2016. sz. Törvény előírásaira, a Maros Megyei Tanács, a 138/22.11.2018. sz. Határozattal 

jóváhagyta a díjakat, amelyeket a 2019. évbe fognak alkalmazni, az elektronikus kommunikációs 

hálózatoknak az elhelyezésére, a Maros megyei, megyei utaknak az övezeteibe, a 4. sz. Melléklet, 

C1 fejezet. 

2018.11.29.-én közölték a Hivatalos Közlönyben, a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó 

Nemzeti Hatóságnak az Elnökének a 997/13.11.2018. sz. Döntését, a köztulajdonban levő 

ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe 

követelhető maximális díjakra vonatkozóan. 

A fenn említett döntés 1. cikkely 1. pont előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a működtetőitől, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 

ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe, követelheti a döntés 

Mellékletbe foglalt maximális díjakat.  

Hasonlóan, a 997/2018. sz. Döntés 1. cikkely 2. pont kimondja, hogy ”Azoknak az elektronikus 

kommunikációs hálózati elemeknek és fizikai infrastruktúra elemeknek, amelyek nincsenek 

belefoglalva a mellékletbe, azaz antennák, kabinetek, műszaki szobák, kábelkihúzó aknák, 

vezetékek, alap állomások, oszlopok, pillérek, tornyok, egyéb tartó felszerelések és fizikai 

infrastruktúrák, valamint a kábelekre és dobozokra, amelyekre egy más típusú elérhetőséget 

alkalmaznak mint amelyet a mellékletbe foglaltak, a köztulajdonban levő ingatlanokra, fölé, 

ingatlanokban vagy alá, a hozzáférési jog, nem lépheti át a nulla lejt.” 

A 997/2018. sz. Döntésnek a Jóváhagyási referátumában a következőket jegyzik meg: 

1. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés szerint „Azok az elektromos kommunikációs 

hálózat szolgáltatók, amelyek hálózatokat szerelnek az oszlopokra, tartópillérekre vagy más a 

köztulajdonban levő, fizikai infrastruktúra elemekre, beleértve az utakat, az építkezési 

munkálatoknak a kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó normáknak a betartásával, csak a 

fizikai infrastruktúrához való hozzáférési jognak a gyakorlására vonatkozó szerződéseket fogják 
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megkötni, azokkal a személyekkel akik a fizikai infrastruktúrának az elemeinek a tulajdonosai vagy 

az ellenőrzői, a jelen törvény feltételei szerint, következve, hogy csak ezeknek, a személyeknek 

tartozzanak díjakkal.” 

2. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (9) bekezdés rendelkezései szerint „A jelen törvénnyel 

szabályozott, az elektromos kommunikációs hálózatoknak a szolgáltatói által, a köztulajdonban levő 

ingatlanoknak az elfoglalásáért és használatáért, vagy a szolgáltatók által, a tulajdonra való 

belépési jognak a gyakorlásával kapcsolatos egyéb tevékenységeknek az elvégzésének a 

megfontolásából, a központi és helyi közigazgatási hatóságok, valamint bármely más entitás csak a 

jelen törvény szerint megállapított összegeket szabhatják ki.” 

3. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés meghatározza, hogy azoknak az elektronikus 

kommunikációs hálózatokat szolgáltatóknak, akik hálózatokat szerelnek a köztulajdonban levő 

oszlopokra, tartópillérekre vagy más infrastruktúra elemekre (beleértve az utakat), csak azoknak a 

személyeknek kötelességük díjakat fizetni, akiknek a birtokában, vagy akiknek az ellenőrzésük alatt 

vannak az illető építmények. Tehát csak annak a személynek fizetnek díjakat, akinek a birtokában 

van az oszlop stb., nem fizetnek annak a személynek is, aki az utat vagy a közterületet igazgatja, 

amelyen az oszlop található. Ha az oszlopnak és a közterületnek ugyanaz a tulajdonosa, díjat fognak 

fizetni, de csak azért mert fennáll ez a birtokosi identitás.  

Abba az esetbe, amikor egy elektromos kommunikációs hálózatot szolgáltató, hálózatokat szerel fel 

olyan oszlopokra, amelyek a köztulajdonon – beleértve az utakat, található, az elektromos 

energiaszállító vagy –elosztó társasághoz tartoznak, az előző paragrafusban megjegyzett törvényes 

előírásokat kell betartsa. 

4.  Összevetve, értelmezve a 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (9) bekezdés és (12) bekezdés 

rendelkezéseit, úgy ítéljük, hogy a 159/2016. sz. Törvénynek az érvénybe lépésének a dátumától, a 

helyi közigazgatási hatóságok nem határozhatnak meg és nem követelhetnek díjakat, az elektromos 

kommunikációs hálózatoknak, a megyei utaknak az övezeteiben való elhelyezéséért, a harmadik 

személy által birtokolt vagy ellenőrzött oszlop hálózatokat használva. A 159/2016. sz. Törvény 6. 

cikkely (12) bekezdés által előírt szabályozás, egy kivételes szabályt képez, amely kiegészíti, úgy az 

általános, mint a különleges normákat, szigorúan értelmezendő és alkalmazandó (exceptiones sunt 

strictissimae interpretationis). Következésképpen, ez a kivételes norma, kiegészíti inkluzíve, az 

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

Kormányrendelet előírásait, bevezetve egy új kivételezési esetet, a használati és belépési 

szerződésnek a megköttetésének a kötelezettsége alól, amelyet ennek a jogszabálynak a 46. cikkely 

(9) bekezdés ír elő, valamint a használati és belépési díjnak a kifizetése alól, amelyet a 43/1997. sz. 

Kormányrendelet 47. cikkely (7) bekezdés ír elő. 

5. Az összes hálózat esetébe, amelyeket a köztulajdon fölé szereltek, nem fognak díjat fizetni a légi 

áthaladásra („a szálnak az árnyéka”). 

6. Egy hálózatnak a 7 azonosított felszerelés kategóriáiból az egyedüli felszerelés kategóriák, 

amelyek pozitív maximális díj értékeket eredményeztek, a „vezetékek” és a „dobozok”, a többi 

felszerelésnek a modellből eredményezett díjak 0-val egyenlők, függetlenül a köztulajdonban levő 

vagyontárgytól, amelyre szerelnek. 
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Hasonlóan, beleértve a két típusú felszerelést (kábelek és dobozok) léteznek tárgyak, amelyekre 

kisebb kárértékkel szerelődnek fel, mint a haszonérték, tény, amely 0 lejes díjnak az 

alkalmazásához vezet, ezeknek a felszereléseknek a belépésére. 

Azért, hogy a segítségükre legyen, úgy a közhatóságoknak, mint a működtetőknek, akik belépést 

kérnek a köztulajdon területére, bemutatjuk azokat a leggyakoribb belépéskérési eseteket, 

amelyekre a két felszerelésnek, az alkalmazott díj 0 lej: 

- belépés, egy kábelnek a felszerelésének az érdekébe, tartópillérre/oszlopra; 

- belépés, egy kábelnek a beszerelésének az érdekébe, a föld alatt, a közműhálózati galériákat 

és a vezetékeket vagy a mellék vezetékeket használva; 

- belépés, egy kábelnek a felszerelésének az érdekébe, egy toronyra; 

- belépés, egy kábelnek a felszerelésének az érdekébe, híd/áteresz/átjáró/viadukt 

építményére/alá/építménybe; 

- belépés, egy kábelnek a felszerelésének az érdekébe, a földalatti övezetekben; 

- belépés, egy doboznak a felszerelésének az érdekébe, tartópillérre/oszlopra; 

- belépés, egy doboznak a felszerelésének az érdekébe, híd/áteresz/átjáró/viadukt 

építményére/alá/építménybe; 

- belépés, egy doboznak a felszerelésének az érdekébe, a földterületen, a földterület alá, a 

földterületbe. 

7. A Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnökének a jelen 

döntésének az érvénybe lépésének az időpontja után, az érintett entitások kötelesek, az érvénybe 

lépéstől 60 napos határidőn belül, közzétenni, módosítani vagy kiegészíteni a feltételeket, amelyek 

alapján történik a köztulajdonban levő ingatlanokra való belépési jognak a megvalósítása (beleértve 

a maximális díjakat), valamint a dokumentumokat, amelyeket a kérvényező be kell mutasson, ezen 

feltételeknek a teljesítésének az igazolásának az érdekébe. A köztulajdonra való belépési díjaknak 

az értékét, az ANCOM elnökének a jelen döntésével megállapított maximális szintre fogják 

korlátozni. 

Figyelembe véve a fent megjegyzetteket, megállapítást nyer a tény, hogy a Maros Megyei 

Tanácsnak a 138/22.11.2018. sz. Határozat 4. sz. melléklet C1 fejezetbe foglalt díjakat nem lehet 

alkalmazni, mivel az ebbe a mellékletbe foglalt köztulajdonra való belépési típusok nem találhatók 

meg, a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az elnöke által kibocsátott, a 

köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a 

gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. Döntés 

Mellékletében. 

Hasonlóan, a 997/13.11.2018. sz. Döntésnek a Mellékletében, irodák/ipari épületek/lakó épületek 

alá/épületekre/épületekbe, kábeleknek valamint dobozoknak a szerelésére hivatkoznak, 2 és 3 rangú 

településeken (2 rangú: megyeközi érdekű, megyei vagy a településeknek a hálózatában 

kiegyensúlyozó szerepű municípiumok; 3 rangú: városok) vagy 4 és 5 rangú (4 rangú: 

községszékhely falúk; 5 rangú: községeket összetevő falúk és falúk, amelyek a municípiumokhoz 

városokhoz tartoznak). 
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Ezért, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 138/22.11.2018. sz. Határozat 4. sz. melléklet C1 

fejezet, C1.1 és C1.2 alpontoknak, a díjainak a kiiktatására és a helyettesítésükre, a jelen okiratnak a 

4
1
 Mellékletébe foglalt díjakkal. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a 2019. évre javasolt díjakat jel/ME-be vannak számolva és az 

ANCOM elnökének a 997/13.11.2018. sz. Döntésébe foglalt maximális díjaknak az értékei. 

A fennebbiek szempontjából, a mellékelt határozattervezetet alálehet vetni, megvitatásra, a Maros 

Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente tanácsadó 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

232/07.01.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 205/07.01.2019. sz. indokolással kezdeményezett 

határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak 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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

Az elemzett közigazgatási okirattervezet, Maros megyének a saját költségvetésébe fizetendő egyes 

díjaknak a módosítását véleményezi, amelyeket a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak 

alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és 

díjszabások jóváhagyására vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 4 

Melléklet C1 Fejezetbe foglaltak, azaz a megyei utaknak a töltéssávjainak és biztonsági övezeteinek 

az elfoglalására, oszlopoknak, kábeleknek és vezetékeknek az elhelyezésével, az utak övezeteiben. 

Az általános jogi keret, amellyel a közigazgatási területi egységeknek a köz és magántulajdonaira 

belépést kapnak, az elektronikus kommunikáció terén a törvény szerint engedélyezett, elektronikus 

kommunikációs hálózatokat szolgáltatók, az elektromos kommunikációs hálózatoknak vagy a 

fenntartásukhoz szükséges infrastruktúra elemeknek, a felszerelésére, karbantartására, kicserélésére 

vagy elköltöztetésére, esetenként fenntartására és a köztulajdonra való belépési szerződéseknek a 

megkötése, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a fizikai infrastruktúrájának a 

rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a kiépítési költségeinek a 

csökkentésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 159/2016. sz. 

Törvény által van meghatározva. 

A fennebb bemutatott szabályozások szerint, a közhatóságok kötelesek, az elektronikus 

kommunikáció terén törvényesen engedélyezett, elektronikus kommunikációs közhálózatot 

szolgáltatóknak a belépésüket engedélyezni, a köz és magán területre, maghatározni a díjakat és 

megállapítani, a köz és magán tulajdonoknak a használatának, a speciális feltételeit, valamint hogy 
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megkössék a szerződéseket, azokkal az elektromos kommunikációs hálózat szolgáltatókkal, akiknek 

van vagy kérelmeznek belépést, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a kiépítéséhez 

és/vagy azoknak a fenntartási infrastruktúra elemekhez. 

A köz és magán tulajdonokra (beleértve utak, hidak, alagutak, műszaki – közüzemi galériák, átjárók 

és viaduktok, oszlopok és tartópillérek, erdők és mezőgazdasági területek) való belépési jogot, a 

törvény szerint és a tulajdonnak a minimális érintettség elvének a betartásával gyakorolják. 

A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (4) bekezdés rendelkezés szerint, a maximális díj, amelyet 

kiszabhatnak az elektronikus kommunikációs közhálózatoknak a szolgáltatóinak a belépésére, 

„fedezni fogják a használatlanság hiányának és a munkálatok elvégzése által okozott direkt és 

evidens károknak a kártérítését, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatoknak és a 

felszerelt fizikai infrastruktúra elemeknek a létezésével és működésével” és a törvénynek az 

érvénybe lépésének az idejétől legalább 9 hónapos határidőn belül az ANCOM elnökének a 

döntésével állapítják meg. 

A köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a 

gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/2018. sz. ANCOM Elnöki 

Döntés, amelyet a 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (4) bekezdés előírásai alapján bocsátottak ki, 

közzé volt téve, 2018. 11. 29.-én, Románia Hivatalos Közlönye I. rész 1013. számában. 

Ezen döntés szerint, a megyei közhatóság, a mellékletbe előírt maximális díjakat szabhat ki, az 

elektromos kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a köztulajdonban levő ingatlanokra, 

ingatlanokba vagy alá való belépési jognak, a gyakorlásának az érdekébe. 

Hasonlóan, ugyanannak a döntésnek 1. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, „Azoknak az 

elektronikus kommunikációs hálózati elemeknek és fizikai infrastruktúra elemeknek, amelyek 

nincsenek belefoglalva a mellékletbe, azaz antennák, kabinetek, műszaki szobák, kábelkihúzó aknák, 

vezetékek, alap állomások, oszlopok, pillérek, tornyok, egyéb tartó felszerelések és fizikai 

infrastruktúrák, valamint a kábelekre és dobozokra, amelyekre egy más típusú elérhetőséget 

alkalmaznak mint amelyet a mellékletbe foglaltak, a köztulajdonban levő ingatlanokra, fölé, 

ingatlanokban vagy alá, a hozzáférési jog, nem lépheti át a nulla lejt”. 

A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (6) bekezdés előírásainak értelmezéséből, kitűnik, hogy az 

ANCOM Elnökének a Döntésével megállapított maximális díjak megalapozottak és arányosak az 

ingatlanoknak az érintettségével és figyelembe veszik, többek között, a következő érinthető és 

érinthetetlen hasznokat: 

„a) a közszolgáltatásoknak a digitális kompetenciáinak, a javításának és az országos online 

szolgáltatási rendszerének az infrastruktúrájának előmozdítása, valamint az infrastruktúrához és a 

közalkalmazásokhoz való hozzáférésnek a javítása; 

b) az államnak vagy a közigazgatási területi egységeknek, az elektronikus kommunikációs 

hálózatokkal felszerelt, a köztulajdonban levő ingatlanoknak az értékének a növelése, 

összehasonlítva azokkal az ingatlanokkal, amelyeknek nincs elektronikus kommunikációs 

infrastruktúrájuk; 

c) új közszolgáltatások kezdeményezése, beleértve a számítógépesítésnek köszönhető 

hatékonyságnövelést; 
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d) a szociális befogadásnak a megkönnyítése és a gazdasági különbségek csökkentése a fejlett és a 

kevésbé fejlett települések között, az elektronikus kommunikációs ágazatnak a hozzáadott értékének 

a növelésével, a gazdaságnak a többi ágazataival szembe; 

e) intelligens rendszereknek a bevezetésének a támogatása, mint amilyenek, intelligens 

villanyrendőrök vagy a forgalom ellenőrzése, direkt hatással a közüzemi kiadásoknak a 

csökkentésére; 

f) technológiai parkok vagy kutató központoknak a fejlesztésének a megkönnyítése, valamint más 

hasonló célú támogatások.” 

A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés rendelkezései szerint, megismételve a 997/2018. 

sz. ANCOM Elnökének a Döntésének a kibocsátásának az alapját képező referátum keretében, 

„hogy azok az elektronikus kommunikációs hálózatokat szolgáltatók, akik hálózatokat szerelnek a 

köztulajdonon található oszlopokra, tartópillérekre vagy más infrastruktúra elemekre, beleértve az 

utakat, az építkezési munkálatoknak a kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó normáknak a 

betartásával, csak a fizikai infrastruktúrához való hozzáférési jognak a gyakorlására vonatkozó 

szerződéseket kötik meg, azokkal a személyekkel, akinek a tulajdonában vannak, vagy akiknek az 

ellenőrzésük alatt álnak a fizikai infrastruktúra elemek, a jelen törvénynek az előírásai szerint, 

következve, hogy csak ezeknek a személyeknek tartozzanak díjakkal”. 

Következésképpen, az elemzett közigazgatási okirattervezettel, a szükséges törvényes keretnek a 

biztosítását követik, az elektromos kommunikációs hálózatokat szolgáltatóknak a belépésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozóan, a Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézése alatt 

levő, Maros Megyének a köztulajdonára. 

Hasonlóan, az utak ügyintézésére vonatkozó közjog szerint, amint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelettel van 

képviselve, az utaknak az övezeteibe való belépéshez és a terepsávnak és a biztonsági övezetnek a 

használatának az érdekébe, egyes építményeknek, berendezéseknek a földfeletti vagy földalatti 

elhelyezésével, a haszonélvező köteles, a közútnak az övezetének a használatára és az övezetébe 

való belépésre vonatkozó szerződésnek, a közútnak az ügyintézőjével való megkötése mellett, a 

megfelelő díjaknak a kifizetésére is, amelyeket ez esetben a szaktörvény alapján határoztak meg – 

159/2016. sz. Törvény. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó hatásköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 

91. cikkely (1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betű előírásai szerint, a Maros 

Megyei Tanács gyakorolja, a megye nevébe, a megye vagyonának a megfelelő ügykezelésére 

vonatkozó összes jogokat és kötelezettségeket, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

pénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „b” betű szerint pedig, a 

közigazgatási területi egységnek a jövedelmeinek a megállapítása a feladata és felelőssége. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

normatív okiratoknak a kidolgozására vonatkozó törvényhozási technikai normákról szóló 24/2000. 

sz. Törvény 80-82 cikkelyelőírásainak a betartásával dolgozták ki, viszonyítva a 6. cikkely (3) 

bekezdés, megerősítve a 30. cikkely előírásaival. 

Az előbb leírt érvekkel szembe, véleményezzük, hogy a Maros megye saját és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi 
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illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet, teljesíti a törvényes 

feltételeket, hogy alá legyen vetve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

közigazgatási döntéshozatalnak az áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény előírásaival 

alátámasztott, a 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (11) bekezdés által meghatározott eljárásnak. 

 

 

 

Végrehajtó Igazgató 

Genica Nemeş 
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