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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019. március 28.-i 

28. számú HATÁROZAT 

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

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 2276/30.01.2019. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóság – Adatbázis-Kezelő Osztálynak a 2279/30.01.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 2288/30.01.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- Az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint 

az elektronikus kommunikációs hálózatok felszereléseinek, a kiadásainak a csökkentéséért 

hozott egyes intézkedések megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény; 

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

43/1997. sz. Kormányrendelet; 

- A Szállításügyi Miniszternek az 1294/2017. sz. Rendeletével jóváhagyott, a közművesítési 

munkálatoknak, a berendezéseknek az oszlopainak és a fáknak, a városi és falusi 

településeken való  az elhelyezésére vonatkozó műszaki normák; 

- 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 az előírásait. 

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, valamint a 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 Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye 

köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az 

alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. 

Határozatának az 1 és 2 mellékletei módosulnak és a jelen határozatnak a szerves részét képező 1 és 

2 Mellékletekkel lesznek helyettesítve. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

II. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák, közlik a Kommunikációt Ügykezelő és 

Szabályozó Nemzeti Hatóságnak – ANCOM, Maros Megyének a Prefektusi Hivatalának, a Maros 

Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

  2276/30.01.2019. sz.  

_____ akta 

 

 

INDOKOLÁS 

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

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan  

 

Tekintettel, az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

154/2012. sz. Törvényre (nem hatályon kívül helyezett cikkelyei), az elektronikus kommunikációs 

hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs 

hálózatok felszereléseinek a kiadásainak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések 

megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvényre, a Maros Megyei Tanács, a 144/28.09.2017. sz. 

Határozatával, jóváhagyta, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye 

köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzatot és annak az alkalmazásának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a megállapítását. 

A fennebb említett szabályzat alapján, a Maros Megyei Tanács, szerződéseket kötött az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a szolgáltatóival, a Maros megye megyei utjainak az övezeteihez való 

hozzáférési jogaiknak a gyakorlásának az érdekébe. 

A 2018.11.09.-én, a Hivatalos Közlönyben, közölték a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 

ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális 

díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. Döntést, amelyet a Kommunikációt Ügykezelő és 

Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnöke bocsátott ki, dátum amikortól, az elektronikus 

hálózatok szolgáltatói által a köztulajdonhoz való hozzáférés a 159/2016. sz. Törvény alapján fog 

történni. 

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. 

Figyelembe véve az ANCOM elnökének a döntését, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága, javasolta a Maros Megyei Tanácsnak, a 138/22.11.2018. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a Maros Megyének a tulajdonán, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak az 

elhelyezésének a 2019. évi díjainak a módosítását, figyelembe véve a tényt, hogy a 4. sz. 

Mellékletének C1 fejezet, C1.1 és C1.2 alpontokba foglalt, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok elemeinek és a fizikai infrastruktúra elemeknek a jóváhagyott díjai nincsenek 



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

jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. 

ANCOM elnöki Döntésnek a mellékletébe. 

Hasonlóan, az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, 

valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok felszereléseinek a kiadásinak a csökkentéséért 

hozott egyes intézkedések megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés 

előírásai szerint, ”Ellentmondó törvényes rendelkezésnek a hiányának esetébe, azoknál a 

köztulajdonban levő ingatlanoknál, amelyeknél a tulajdonhoz való hozzáférési munkálatokat 

végeztek, az ANCOM elnökének a döntésének az érvénybe lépésének a dátumától 60 napos 

határidőn belül, a közintézmények, beleértve a központi és helyi közigazgatási hatóságok, kötelesek 

közzé tenni esetleg abban az esetben, ha már közzé vannak téve, módosítani és/vagy kiegészíteni, a 

saját internek oldalukon, amikor létezik, vagy annak hiányába, a jogosultnak a székhelyén látható 

helyre való kifüggesztésével, az ezekhez az ingatlanokhoz való hozzáférési jognak a 

megvalósításának a feltételei és a dokumentumokat, amelyeket a kérvényező be kell mutasson, 

ezeknek a feltételeknek a teljesítésének az igazolásának az érdekébe.” 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a törvénynek az érvénybe 

lépésének a dátumáig megkötött, a köztulajdon ingatlanaihoz való hozzáférési jognak a 

gyakorlásának a szerződéseibe foglalt záradékokat, módosítani fogják, az ANCOM elnöki 

döntésnek az érvénybe lépésének a dátumától 90 napos határidőn belül. 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, abban az esetben, amikor a 

hozzáférési feltételeknek a közlésének a dátumáig, a tulajdonhoz való hozzáférési munkálatokat 

végeztek, de nem voltak megkötve a tulajdonhoz való hozzáférési jogoknak a gyakorlására 

vonatkozó szerződések, a felelős entitások kötelesek megkötni ezeket a szerződéseket, a jelen 

törvénynek a rendelkezései szerint, az ANCOM elnöki döntésnek az érvénybe lépésének a 

dátumától 90 napos határidőn belül. 

A fennebbiek értelmébe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 144/2017. sz. Határozatának a 

módosítására, vagyis a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, 

az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a 

körülményeire vonatkozó Szabályzatnak, a jelen tervezetnek az 1 Melléklete szerint és a Maros 

Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférési jogának a gyakorlásának a keret szerződésének a típus 

nyomtatványának a jelen tervezetnek a 2. sz. Melléklete szerint való jóváhagyása. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/7 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

2279/30.01.2019. sz. 

IXD/5 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

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

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan 

 

Tekintettel, az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

154/2012. sz. Törvény (nem hatályon kívül helyezett cikkelyei), az elektronikus kommunikációs 

hálózatok fizikai infrastruktúrájának, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok 

berendezéseinek a kiadásainak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések megállapítására 

vonatkozó 159/2016. sz. Törvény előírásait, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a 144/28.09.2017. 

sz. Határozattal a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az 

elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a 

körülményeire vonatkozó Szabályzatot. 

A fenn említett szabályzat alapján, a Maros Megyei Tanács, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóival, szerződéseket kötött Maros megyének a megyei útjainak az övezeteihez 

való hozzáférési jognak, a gyakorlásának az érdekébe. 

2018.11.29.-én, a Hivatalos Közlönyben közzétették, a Kommunikáció Ügyintézési és Szabályozási 

Nemzeti Ügynökség elnöke által kibocsátott, a köztulajdonban levő ingatlanokra, ingatlanok fölé, 

ingatlanokba és ingatlanok alá való hozzáférési jognak a gyakorlásának érdekébe, a kiróható  

maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. Döntést, amely dátumtól a 154/2012. sz. Törvény 

előírásainak az alkalmazhatósága megszűnik. 

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

kommunikációs hálózatoknak a szolgáltatóira, a köztulajdonban levő ingatlanokra, ingatlanokba és 

ingatlanok alá való hozzáférési jognak a gyakorlásának érdekébe, a Döntés Mellékletében előírt 

maximális díjakat róhatják ki. A köztulajdonra való hozzáférési díjnak az értéke, az ANCOM elnök 

rendeletével meghatározott maximális szinten lesz. 

Hasonlóan, a 997/2018. sz. Döntés 1. cikkely 2. pont megjegyzi a tényt, hogy ”Az elektronikus 

kommunikációs hálózati elemeknek és a fizikai infrastruktúra elemeknek, amelyek nincsenek a 

mellékletbe foglalva, azaz antennák, aknák, műszaki szobák, vontatási helyek, csövek, alap 

állomások, oszlopok, pillérek, tornyok, más berendezések és tartó fizikai infrastruktúrák, valamint a 

kábeleknek és a dobozoknak, amelyeknek más típusú hozzáférést gyakorolnak, mint a mellékletben 

előírt, a köztulajdonban levő ingatlanokra, ingatlanok fölött, az ingatlanokba és ingatlanok alá való 

hozzáférési jognak a gyakorlásának a díja nem haladhatja meg a nulla lej értékét.” 
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A 997/2018. sz. Döntés jóváhagyási beszámolójában, a következőket jegyzik meg: 

1. ”A 159/2016. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés szerint, „Az elektronikus kommunikációs hálózat 

szolgáltatók, amelyek hálózatokat szerelnek oszlopokra, pillérekre vagy más fizikai infrastruktúra 

elemekre, amelyek köztulajdonban vannak, beleértve az utakat, az építkezési munkálatok 

kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó normák betartásával, csak a fizikai infrastruktúrához 

való hozzáférési jognak a gyakorlására vonatkozó szerződéseket kötnek, azokkal a személyekkel 

akiknek a tulajdonában vagy az ellenőrzésük alatt állnak a fizikai infrastruktúra elemei, a jelen 

törvény betartásával, csak ezeknek a személyeknek tartozva díjakkal.” 

2. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés, azon elektromos kommunikációs hálózat 

szolgáltatóknak, amelyek a köztulajdonban levő oszlopokra, pillérekre vagy más infrastruktúra 

elemekre (beleértve az utakat) hálózatokat szerelnek, a feladataként  határozza meg, díjaknak a 

fizetését csak azoknak a személyeknek akiknek a tulajdonukban vannak vagy akiknek az 

ellenőrzésük alatt állnak az illető elemek. Tehát csak annak a személynek fognak díjakat fizetni 

akiké az oszlop stb. nem fizetnek annak a személynek is aki ügy intézi a köztulajdonban levő utat 

vagy földterülete, amelyen az oszlop található. Ha az oszlopnak és a közterületnek ugyanaz a 

tulajdonosa, díjat fognak fizetni de csak, azért mert létezik a birtokosi azonosság. 

Abban az esetben, amikor egy elektromos kommunikációs hálózat szolgáltató, hálózatokat szerel az 

elektromos energiaszállító vagy szolgáltató társaságokhoz tartozó oszlopokra, amelyek a 

köztulajdonon találhatóak – beleértve az utakat, bele illeszkedik az előző paragrafusban említett 

jogi előírásokba. 

3. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (9) bekezdés rendelkezései szerint „A köztulajdon 

ingatlanoknak az elfoglalására és használatára, az elektromos kommunikációs hálózat szolgáltatók 

által, vagy a jelen törvénnyel szabályozott, a tulajdonokra való belépési jog gyakorlásával 

kapcsolatos egyéb tevékenységeknek, azok által való lebonyolításának a meggondolásából, a 

központi vagy helyi közigazgatási hatóságok, valamint bármely entitás, csak a jelen törvény szerint 

meghatározott összegeket kérhetik.” 

4. A 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (9) bekezdés és (12) bekezdés rendelkezéseit helyeslően 

értelmezve, úgy véljük, hogy a 159/2016. sz. Törvénynek az érvénybe lépésének a dátumán, a helyi 

közigazgatási hatóságok nem szabhatnak meg és nem hajthatnak be díjakat, az elektromos 

kommunikációs hálózatoknak a megyei utak övezeteiben való elhelyezésére, a harmadik személy 

tulajdonában levő vagy által ellenőrzött oszlophálózatoknak a felhasználásával. A 159/2016. sz. 

Törvény 6. cikkely (12) bekezdés által előírt jogszabály, egy kivételes szabály, amely szigorúan 

értelmezendő és alkalmazandó (exceptiones sunt strictissimae interpretationis). Következésképpen, 

ez a kivételt képező jogszabály, kiegészíti az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet előírásait, bevezetve egy új 

kivételező esetet, a használati és belépési szerződésnek a megkötésének a kötelezettségére 

vonatkozóan, amelyet ennek a jogszabálynak a 46. cikkely (9) bekezdés ír elő, valamint a használati 

és belépési díjnak a kifizetésére vonatkozóan, a 43/1997. sz. Kormányrendelet 47. cikkely (7) 

bekezdés előírása szerint. 

5. A köztulajdonok fölé szerelt összes hálózatok esetében, nem tartoznak díjjal a légi átszállásért („a 

szálnak az árnyéka”). 
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6. Egy hálózatnak az azonosított 7 felszerelés kategóriái közül, az egyedüli felszerelés kategóriák, 

amelyekre pozitív maximális díj értékek születtek a „kábelek” és a „dobozok” a többi felszerelésre a 

modell által adott eredmény 0, függetlenül a köztulajdonnak az eszközétől, amelyre szerelnek. 

Hasonlóan, a két felszerelés típus (kábelek és dobozok) esetébe, létezik eszköz, amelyre a szerelést 

végzik, hogy a kárnak az értéke kisebb, mint a haszonnak az értéke, tény, amely 0 lejes díjnak az 

alkalmazásához vezet, ezeknek a felszereléseknek a hozzáférésére. 

Hogy kisegítsük, úgy a közhatóságokat, mint a működtetőknek akik a köztulajdonra kérnek 

belépést, bemutatjuk a leginkább fellelhető hozzáférési kérés eseteket, amelyeknél a két 

felszerelésre alkalmazott díj 0 lej: 

- egy kábelnek oszlopra/pillérre való felszereléséhez szükséges hozzáférés; 

- egy kábelnek a föld alá szereléséhez való hozzáférés, a közműhálózatok és a vezetékeknek 

vagy a mellékvezetékeknek a használatával; 

- egy kábelnek a felszereléséhez való hozzáférés egy toronyra; 

- egy kábelnek a felszereléséhez való hozzáférés a hidak/átereszek/felüljárók/viaduktok 

szerkezetére/alá/szerkezetébe; 

- egy kábelnek a beszereléséhez való hozzáférés a földalatti övezetbe; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés oszlopra/pillérre; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés a hidak/átereszek/felüljárók/viaduktok 

szerkezetére/alá/szerkezetébe; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés a földterületekre/alá/földterületekbe. 

Figyelembe véve, az ANCOM elnökének a döntésének az előírásait, a Maros Megyei Tanácsnak a 

Gazdasági Igazgatósága javasolta a Maros Megye területén az elektronikus kommunikációs 

hálózatoknak az elhelyezésére vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott díjaknak a módosítását, a 2019. évre, figyelembe véve a tényt, hogy az elektronikus 

kommunikációs hálózat elemekre és a fizikai infrastruktúra elemekre jóváhagyott díjak, amelyeket a 

határozatnak a 4. sz. Mellékletének a C1 fejezet, C1.1 és C1.2 alfejezetekbe foglaltak, nincsenek 

bele foglalva az ANCOM elnökének, a köztulajdonban levő ingatlanokra, ingatlanok fölé, 

ingatlanokba és ingatlanok alá való hozzáférési jognak a gyakorlásának érdekébe, a kiróható  

maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. Döntésének a mellékletébe. 

Hasonlóan, az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának, valamint az 

elektronikus kommunikációs hálózatok berendezéseinek a kiadásinak a csökkentéséért hozott egyes 

intézkedések megállapítására vonatkozó 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés előírásai 

szerint, ”Egyes ellentmondó törvényes rendelkezéseknek a hiánya esetén, azokra a köztulajdonban 

levő ingatlanokra, ahol a tulajdonra való belépési munkálatokat végeztek, 60 napos határidőn 

belül, az ANCOM elnöki rendeletének az érvénybe lépésétől, a közintézmények, beleértve a központi 

és helyi közigazgatási hatóságokat, kötelesek közzé tenni, illetve módosítani és/vagy kiegészíteni, 

abban az esetben, hogyha már közzé vannak téve, a saját internetes oldalaikon, amikor léteznek 

vagy, annak hiányába, a jogosult székhelyén látható helyen való kifüggesztéssel, ezen 

ingatlanokhoz a hozzáférési jognak a megszerzésének a feltételeit és a dokumentumokat, 
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amelyeket a kérvényező be fog mutatni, ezeknek a feltételeknek a teljesítésének az igazolásának 

az érdekébe.” 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmében, a törvény érvénybe 

lépésének a dátumáig megkötött, a köztulajdonban levő ingatlanokra a belépési jog gyakorlásának a 

szerződésébe foglalt záradékok, módosítva lesznek 90 napos határidőn belül, az ANCOM elnöki 

döntésének az érvénybe lépésének a dátumától. 

A 159/2016. sz. Törvény 47. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, abban az esetben, amikor a 

hozzáférési feltételeknek a közzétételének a dátumáig a tulajdonokra való belépési munkálatokat 

végeztek, de nem kötötték meg a tulajdonra való belépési jognak a gyakorlásának a szerződését, a 

felelős entitások kötelesek megkötni ezeket a szerződéseket a jelen törvény rendelkezései szerint, az 

ANCOM elnöki döntésének az érvénybe lépésének a dátumától 90 napos határidőn belül. 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 144/2017. sz. Határozatával, a Maros Megyei 

Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó 

Szabályzatnak jóváhagyása után, megjelent jogszabály módosulásokat, azaz: 

- A Szállításügyi Miniszternek az 571/1997. sz. Rendeletével jóváhagyott, a közúti utak 

övezeteibe, hidakon, felüljárókon, viaduktokon és alagutakban az építkezéseknek, 

berendezéseknek és hirdető tábláknak a tervezésére és elhelyezésére vonatkozó műszaki 

normákat 2018. januárjába hatályon kívül helyezték; 

- 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 normákat, helyettesítették a Szállításügyi Miniszter 

1294/2017. sz. Rendeletével elfogadott Műszaki normákkal; 

- A 154/2012. sz. Törvény előírásainak az alkalmazhatóság megszűnik, a Kommunikáció 

Ügyintézési és Szabályozási Nemzeti Ügynökség elnöke által kibocsátott, a köztulajdonban 

levő ingatlanokra, ingatlanok fölé, ingatlanokba és ingatlanok alá való hozzáférési jognak a 

gyakorlásának érdekébe, a kiróható  maximális díjakra vonatkozó 997/13.11.2018. sz. 

Döntésnek a közzétételének a dátumától, 

szükség van a fent említett szabályzatnak a módosítására, amint következik: 

A Szabályzat V. Fejezet ”Maros megye tulajdonaira a belépési jognak a gyakorlásának a díjai és a 

feltételei, amelyek szerint ezeket alkalmazzák” kiegészítették a Maros megye tulajdonaira a belépési 

jognak a gyakorlásának a díjainak az alkalmazási feltételeinek a részletezésével, azaz: 

(1) Az elektronikus kommunikációs hálózat szolgáltatók, amelyek hálózatokat szerelnek 

oszlopokra, pillérekre vagy más fizikai infrastruktúra elemekre, amelyek köztulajdonban vannak, 

beleértve az utakat, az építkezési munkálatok kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó 

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

vonatkozó szerződéseket kötnek, azokkal a személyekkel akiknek a tulajdonában vagy az 

ellenőrzésük alatt állnak a fizikai infrastruktúra elemei, a jelen törvény betartásával, csak ezeknek a 

személyeknek tartozva díjakkal. (159/2016. Törvény 6. cikkely (12) bekezdés) 

(2) Abban az esetben, amikor egy elektromos kommunikációs hálózat szolgáltató, hálózatokat 

szerel az elektromos energiaszállító vagy szolgáltató társaságokhoz tartozó oszlopokra, amelyek a 
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köztulajdonon találhatóak – beleértve az utakat, bele illeszkedik az (1) pontban említett jogi 

előírásokba. 

(3) A köztulajdon fölé szerelt összes hálózatok esetébe nem fog kelleni díjakat fizetni a légi 

átszállásért („a szálnak az árnyéka”). 

(4) Az elektronikus kommunikációs hálózati elemeknek és a fizikai infrastruktúra elemeknek, 

amelyek nincsenek a mellékletbe foglalva, azaz antennák, aknák, műszaki szobák, vontatási helyek, 

csövek, alap állomások, oszlopok, pillérek, tornyok, más berendezések és tartó fizikai 

infrastruktúrák, valamint a kábeleknek és a dobozoknak, amelyeknek más típusú hozzáférést 

gyakorolnak, mint a mellékletben előírt, a köztulajdonban levő ingatlanokra, ingatlanok fölött, az 

ingatlanokba és ingatlanok alá való hozzáférési jognak a gyakorlásának a díja nem haladhatja meg a 

nulla lej értékét. (a Kommunikáció Ügyintézési és Szabályozási Nemzeti Ügynökség elnökének a 

997/13.11.2018. sz. Döntése 1. cikkely 2. pont) 

(5) Nem alkalmaznak díjakat: 

- egy kábelnek oszlopra/pillérre való felszereléséhez szükséges hozzáférés; 

- egy kábelnek a föld alá szereléséhez való hozzáférés, a közműhálózatok és a 

vezetékeknek vagy a mellékvezetékeknek a használatával; 

- egy kábelnek a felszereléséhez való hozzáférés egy toronyra; 

- egy kábelnek a felszereléséhez való hozzáférés a hidak/átereszek/felüljárók/viaduktok 

szerkezetére/alá/szerkezetébe; 

- egy kábelnek a beszereléséhez való hozzáférés a földalatti övezetbe; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés oszlopra/pillérre; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés a hidak/átereszek/felüljárók/viaduktok 

szerkezetére/alá/szerkezetébe; 

- egy doboznak a felszereléséhez való hozzáférés a földterületekre/alá/földterületekbe. 

(a Kommunikáció Ügyintézési és Szabályozási Nemzeti Ügynökség elnökének a 997/13.11.2018. 

sz. Döntésének a Jóváhagyási beszámolója szerint) 

A Szállításügyi Miniszternek az 571/1997. sz. Rendeletével jóváhagyott, a közúti utak övezeteibe, 

hidakon, felüljárókon, viaduktokon és alagutakban az építkezéseknek, berendezéseknek és hirdető 

tábláknak a tervezésére és elhelyezésére vonatkozó műszaki normáknak a hatályon kívül 

helyezésének következtébe, a Szabályzat VI. Fejezete ”A belépési jognak a gyakorlására vonatkozó 

műszaki korlátozások, amelyek az ingatlannak a közhasználati vagy közérdekű sajátosságaiból 

erednek”, a 12. cikkely (1) pont a következőkkel lesz helyettesítve: 

1.1. Egyes kábeleknek az elhelyezése az úttal párhuzamosan, az útnak a terepsávján és a biztonsági 

övezetén kívül történik. 

1.2. Kivételes esetekbe, ha nem befolyásolja az útnak az ellenálló szerkezetének a stabilitását, 

megengedhető a kábeleknek, az útnak a biztonsági övezetébe való szerelése. 

1.3. Az út alatt vagy felett való áthaladását a kábelnek, általában olyan pontokon történik ahol az út 

egyenes, a kereszteződést a 90 fokhoz minél közelebb eső szögbe történik, de nem kisebb mint 60 

fokos szögbe, amelyet az útnak a tengelye és a kábelnek az irányvonala között mérnek. 
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1.4. A telekommunikációs kábeleknek az utak alatt való átvezetése vízszintes fúrással történik, a 

kábeleket védő csövekkel óvják meg, a biztonsági övezeteken kívül elhelyezett vontató aknák 

között. 

Kivételes módon, az aknákat elhelyezhetik az utaknak a biztonsági övezetébe, amikor ennek az 

övezetnek a határa az úttal szomszédos ingatlannak a határa is vagy amikor a domborzati feltételek 

korlátozottak, valamint amikor az elhelyezkedés más berendezések által van befolyásolva. 

1.5. Az út alatti átvezetés esetébe, a telekommunikációs kábeleknek a védő csöveik minimum 1,50 

m mélységbe lesznek, amelyet a burkolatnak a felső szintjétől a védő csőnek a felső szintjéig 

mérnek, illetve minimum 0,80 m mélyen az útárok a fenekének a szintjéhez viszonyítva. 

1.6. A vízszintes fúrásnak a kisegítő lyukait az útnak a biztonsági övezetén kívül ássák ki. 

1.7. (1) Kivételes esetekbe, hogyha az átszállási övezetben a földalatti számos berendezésnek 

köszönhetően, fenn áll a veszélye, hogy a vízszintes fúrás során azok megsérüljenek, megengedhető 

az átszállás nyitott sánccal. 

Ezeknek a munkálatoknak a kivitelezése folyamán érintett közúti szerkezetet, az elhelyezési 

engedélynek a haszonélvezőjének a feladata, hogy a saját költségén helyre állítassa, az ilyen 

útmunkálatokra szakosodott céggel, betartva az érvényes szabályozásokat. 

(2) A haszonélvezőnek kötelessége, hogy biztosítsa az építkezési munkálatoknak a korrekt 

kivitelezését és a végzésének az ellenőrzését és a minőségét, a kivitelezéssel felelős műszaki 

irányítókkal, szakvezetőkkel vagy szaktámogatási gazdasági egységekkel, a munkálatok teljes 

idejére, az újraközölt, az építkezések minőségére vonatkozó 10/1995. sz. Törvény szerint. 

A kivitelezést ideiglenes, részleges vagy teljes forgalom lezárásnak az elrendelésével lehet 

elvégezni, előzetes informálással, beleértve a terelő utakat, vagy egymásután, az úttestnek egyik 

felén, a Közlekedés rendészetnek a véleményezésének a megszerzése után. A közútnak a biztonsági 

övezetébe, az elhelyezési és/vagy belépési engedélynek a haszonélvezője, az útnak a helyreállítási 

munkálataira minimum 2 éves szavatosságot fog biztosítani, a munkálatoknak a befejezésekor 

végzett átvételtől. 

A létesítménynek a teljes létezési ideje alatt, a közúti szerkezetnek bármely romlása, amely a 

vezetékek elhelyezési szakaszán jelenik meg, rögtön ki lesz javítva a haszonélvezőnek a költségein, 

betartva az érvényes műszaki szabályozások által megkövetelt minőségi követelményeket. 

1.8. A vizek és egyéb akadályoknál az átszállást, a közutak műépítményeitől független módon 

végzik, a műépítményeknek a biztonsági övezetei kívül. Az átszállási építményeknek az 

infrastruktúráját a közúti hídnak az infrastruktúráival egy irányba helyezik el, a kábel tartó 

elemeinek a maximális irányzékánál, a kábelnek az alsó szintje pedig, magasabb lesz mint a 

műépítménynek a felső szerkezetének a belső boltívfelülete. A kábeleknek az elhelyezésével nem 

fogják befolyásolni a partoknak a védőmunkálatait és a műépítményeknek az infrastruktúráját. 

1.9. Kivételes módon, a kábeleket el lehet helyezni az utaknak a hídjaira, viaduktjaira vagy 

felüljáróira, védő csövekbe, mint a közúti infrastruktúrának a kezelőjének a véleményezett 

megoldása, hogyha az nem akadályozza a gépjárműveknek és a gyalogosoknak a közlekedését, 

anélkül, hogy befolyásolná az építménynek az időbeli viselkedését vagy, hogy további terhelést 

hozzon létre, amelyek befolyásolják az ellenállásnak a számításait és egy szakértői vizsgálat 
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alapján, amelyért teljes egészébe a műszaki szakértő a felelős vagy a műépítménynek a 

tervezőjének a véleményezésével. 

Hasonlóan, az elhelyezés nem szabad befolyásolja a műépítménynek a méretezésénél számításba 

vett elvezetési részt. 

Abban az esetben, amikor a kábeleket felfüggesztéssel szerelik a hídnak a szerkezetére, az 

elhelyezésüket úgy kell kiválasztani, hogy azok ne befolyásolják a nyitását, illetve a felüljárónak a 

szabad áthaladási magasságát. 

1.10. A védő csövekbe acél kábeleket helyeznek el, az elektromos vagy telekommunikációs 

kábeleknek a húzásának a megkönnyítésének az érdekébe, megrongálódás esetére vagy más 

megoldásoknak az esetére, amikor szükség van azoknak a helyettesítésére. A műépítménynek a 

végeinél kábel tartalékot helyeznek el, annyit, hogy elegendő legyen az elköltöztetésére, a 

műépítménynek a beavatkozási/javítási/modernizálási/felújítási munkálatai alatt. 

1.11. A légi felszerelésű kábeleknek a tartó oszlopainak az elhelyezése az úttól megfelelő távolságra 

történik, úgy, hogy az útnak a kiszélesítésének esetébe, egy-egy közlekedési sávval mindkét 

közlekedési irányba, az oszlopok az útnak a biztonsági övezetén kívül maradjanak, anélkül, hogy 

szükség lenne az elköltöztetésükre. 

1.12. A kábeleknek az átszállásai minimum 6,0 m magas szabad áthaladást kell biztosítsanak, 

amelyet a kábeleknek az alsó szintjük és az útnak a felületének a legmagasabb pontja között 

mérnek. 

Hasonlóan, a Szabályzatból és a szerződésnek a keret-modelljéből kiiktatták a 154/2012. sz. 

Törvényből átvett cikkelyeket, amelyek utaltak a belépési engedélynek a gyakorlása által érintett 

ingatlannak a telekkönyvbe való bejegyzésére, cikkelyek, amelyek már nem találhatóak meg a 

159/2016. sz. Törvényben. 

Figyelembe véve a fent említett jogi előírásokat, a jelen határozattervezettel javasoljuk, a Maros 

Megyei Tanácsnak a 144/2017. sz. Határozatnak a módosítását, illetve a Maros Megyei Tanács 

igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok 

szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzatának a 

jelen tervezetnek az 1 Melléklete szerint és Az elektronikus kommunikációs hálózatok 

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

hozzáférésének, a jogának a gyakorlásának a keret-szerződés modelljének a jelen tervezetnek a 2 

Melléklete szerint való jóváhagyását. 

Következésképpen, tekintettel a fennebb kijelentett tényekre, úgy értékeljük, hogy a törvényes 

feltételek teljesülnek, ahhoz, hogy jóváhagyásra alá vessék ezt a határozattervezetet. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin mérnök 

 

 

Készítette: Narcisa Țogorean mérnök 

2 pld. 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

2288/30.01.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

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

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 2276/30.01.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Műszaki Igazgatóság – Adatbázis Kezelő Osztály 

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 a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye 

köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a 

megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az 

alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a módosítását véleményezi. 

Az elektromos kommunikáció terén érvényes jogszabályok szerint engedélyezett, elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak, a működtetőinek, a közigazgatási egységeknek a köz és magán 

tulajdonaikhoz való hozzáférésének az általános törvényes keretet, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok fizikai infrastruktúrájának, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok 

berendezéseinek a kiadásainak a csökkentéséért hozott egyes intézkedések megállapítására 

vonatkozó 159/2016. sz. Törvény határozza meg. 

Az utólag módosított és kiegészített, az elektronikus kommunikációs hálózatoknak az 

infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 154/2012. sz. Törvény előírásainak lejárt az 

alkalmazhatósága, az ANCOM elnökének a 6. cikkely (4) bekezdés által előírt, rendeletének az 

érvénybe lépésének a dátumán, illetve a köztulajdon ingatlanaira, fölé, ingatlanaiba vagy alá való 

hozzáférési jognak a gyakorlásának az érdekébe kiszabható maximális díjakra vonatkozó 

997/13.11.2018. sz. Döntéssel, amelyet közzétettek Románia Hivatalos Közlönyében, 2018.11.29.-i 

I. Rész 1013. sz. 
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A 159/2016. sz. Törvény szabályozásai szerint, a közhatóságoknak kötelességük beengedni az 

elektromos kommunikáció terén érvényes jogszabályok szerint engedélyezett, elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak, a működtetőinek, a közigazgatási egységeknek a köz és magán 

tulajdonaira, jóváhagyni és közzétenni a maximális díjakat, a műszaki határokat, a kérvényezők 

által teljesítendő részletes eljárást, valamint, hogy szerződéseket kössenek azokkal az elektronikus 

kommunikációs hálózatoknak a szolgáltatóival, amelyeknek hozzáférésük van vagy amelyek kérik a 

hozzáférést az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és/vagy az azokat fenntartó infrastruktúra 

elemekhez. 

A köz vagy magán tulajdonra (ideértve utak, hidak, alagutak, műszaki-közmű galériák, felüljárók és 

viaduktok, oszlopok és pillérek, erdők és mezőgazdasági területek) való bejutási jognak a 

gyakorlása a törvény szerint történik a tulajdont érintő minimális hatás elvének a betartásával. 

Ugyanakkor, módosításokat szenvedtek, A városi és vidéki településeken a közmű munkálatoknak, 

a berendezéseknek az oszlopainak és a fáknak az elhelyezésére vonatkozó műszaki normák, a 

Szállításügyi Miniszternek az 1294/2017. sz. Rendeletével. 

Következésképpen, az elemzett közigazgatási okirattervezettel, az elektromos kommunikációs 

hálózatoknak a fejlesztéséhez szükséges törvényes keretnek a biztosítását/aktualizálását követik, az 

érvényes műszaki normák szerint, amelynek értelmében a jóváhagyásra javasolt szabályzat és 

szerződés modell, tartalmazza a törvény által előírt elemeket. 

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

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

az előírások szerint, a Maros Megyei Tanács, a megye vagyonának az ügykezelésére vonatkozó 

összes jellegzetes feladatot ellátja Maros Megyének a nevébe, a jogszabályok szerint. 

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

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

Törvény, 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyított, a 30. cikkely által alátámasztott, 80-82. cikkely 

előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott argumentumok értelmébe, kifejezzük véleményünket, hogy a Maros Megyei 

Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs 

hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó 

Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a 

megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozó 

határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket ahhoz, hogy a 159/2016. sz. Törvény 6. cikkely 

(11) bekezdés által meghatározott, megerősítve a az utólaos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a közigazgatás döntéshozatalának az áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 

eljárásnak lehessen alávetni. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

Készítette: Kakasi Andras 
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