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Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
Tisztelt Partnerünk!
Képzelje most el, mi minden haladhat egy település zsúfoltabb, központi utcája alatt, esetenként
a föld felett: víz, gáz, távközlés és villamosság – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az ELMŰ
Hálózat szolgáltatási területén több helyen érintjük az önkormányzati tulajdonú területeket, illetve
szinte minden beépített ingatlan csatlakozási ponttal rendelkezik. A fogyasztók hatékony ellátása
helyenként tehát elképesztő méretű és bonyolultságú infrastruktúrát követel, ami megkívánja
a folyamatos fejlesztést és bővítést.
A fentiek miatt kiemelten fontos a szolgáltatói együttműködés az önkormányzatokkal, az érintett
lakossággal és az egyéb felhasználókkal. Ennek alapja a jogszabályi háttér, ezen túlmenően pedig
az ELMŰ Hálózat arra törekszik, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg a településeken, amelyek
minden érintett fél érdekét szolgálják.
Hírlevelünkben betekintést adunk a fejlesztési munka azon részeibe, amelyekben az önkormányzat,
mint érintett partner, illetve mint közreműködő fél is jelen van.
Üdvözlettel:
Önkormányzati Együttműködések Csoport

BERUHÁZÁSOK ÁTFUTÁSI IDŐTARTAMA
Az elektromos hálózatok folyamatos fejlődés, fejlesztés alatt állnak.
Az erősáramú hálózatok átalakításának, áthelyezésének lehetőségét
jogszabályok biztosítják. A villamosművek terveztetése, engedélyeztetése és kiviteleztetése egy komplex folyamat, amely általában csak egy
része az önkormányzati projekteknek. Ezen projektek előkészítését az
önkormányzati csoportunk tanácsadással is segíti.
Az alábbiakban összegyűjtöttük egy fejlesztési projekt főbb lépéseit
(a teljesség igénye nélkül) – erősáramú szempontból:
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1. E lőkészítés – konzultációs lehetőség az ELMŰ Hálózat Önkormányzati
csoporttal
Igénybejelentés – Önkormányzati döntés, lépés
Műszaki-gazdasági tájékoztató – az ELMŰ Hálózat válasza az igénybejelentésre
Megállapodás, elfogadás az egyedi projekttel kapcsolatban
Terveztetés – műszaki tervek és jogszabályban előírt egyeztetések, dokumentációk
Vezetékjogi (építési) engedély beszerzése – jogerős hatósági engedély
Kivitelezés
Több jogszabály is meghatározza az átalakítási, fejlesztési folyamatokat, közülük azonban
az egyik legfontosabb a 2007. évi LXXXVI. tv. (VET), azon belül is a 119. § alatti (1)-(5) pont.

Előkészítés
Több lehetőséget is célszerű számba venni, amelyben az erősáramú hálózatokat illetően az ELMŰ
Hálózat szakmai segítséget is nyújt.
Igénybejelentés és az MGT
Az igénybejelentésre, áthelyezési kérelemre az ELMŰ Hálózat egy műszaki-gazdasági tájékoztatót
(MGT) készít, amely tartalmazza a műszaki terv főbb irányelveit, a várható költségeket és az átfutási
határidőket. A költségviselőt és a csatlakoztatással kapcsolatos költségeket is az ide vonatkozó –
fentebb már említett – jogszabályok határozzák meg.
A célunk a minél kisebb hibaelhárítási időt szem előtt tartva olyan erősáramú hálózat létesítése,
amely minden jogszabályi feltételnek megfelel, szabványos és üzemeltetés, hibaelhárítás szempontjából is ideális. Mivel nincsen két egyforma település és két egyforma utca, ezért a hálózatunk
jövőképének kialakítása érdekében szükségünk van partnereink aktív segítségére, hogy az
illeszkedjen a település céljaihoz és arculatához.
Tervezés
A tervezés során a műszaki terv minden érintett hatósággal és közművel egyeztetésre kerül, lezárásképpen pedig elindul a vezetékjogi (építési) engedélyezési eljárás, amely jogerőre emelkedése után
végrehajtható. Megkezdődhet a kivitelezés.
Kivitelezés
Az igénybeadás és a jogerős építési engedély között a jelenlegi jogi szabályozásból adódóan általában
egy év is eltelhet. Az átfutási időkről a konkrét elképzelés ismeretében már az előkészítési fázisban
pontosabb előrejelzést tudunk adni. Az ELMŰ Hálózat Önkormányzati csoportjának munkatársai segítenek az optimális megoldásban: tájékoztatást adunk arról, hogy mely fázisoknál van önkormányzati
teendő, amelyek teljes körű előkészítésével idő nyerhető.

NYOMVONALVÁLTOZÁSSAL JÁRÓ ÁTÉPÍTÉSEK, FEJLESZTÉSEK
Amennyiben a hálózat nyomvonalának változtatására lenne szükség,
illetve meg kell hosszabbítani azt új igények miatt, a fent említett eljárást
kell lefolytatni. Ezek előkészítése során a következő dokumentumokra lesz
szükség.
A hatósági vezetékjogi (építési, engedélyezési) eljárás időtartama két
hónap. A jogerőre emelkedés a közléstől számított 15 nap.
Az alábbiakban a folyamat lépéseit, szükséges dokumentumait gyűjtöttük
össze:
• földhivatali alaptérkép az érintett nyomvonalról
• tulajdonosi lista a vezetékjoggal érintettekről és egyeztetések
• térképre felrajzolt műszaki nyomvonal (helyszínrajz)
• a földhivatal által záradékolt térkép és tulajdonosi lista
• előzetes szakhatósági engedélyek (pl: település jegyzője)
Az eljárás alapja tehát egy olyan műszaki terv elkészíttetése, amely az engedélyező Hatósághoz is
benyújtható.
Az építés, kivitelezés csak jogerős vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg.
Az építési engedély két évig érvényes, mely akár meg is hosszabbítható.

Jogszabályi előírások:
• A
 közcélú hálózat nyomvonalánál törekedni kell arra, hogy az lehetőleg közterületen haladjon;
VET 123. § (1)
• Magántulajdonú ingatlanok érintése esetén az ingatlan-nyilvántartásban vezetékjog kerül bejegyzésre, míg közterületi érintettség esetén nem kell vezetékjogot alapítani; VET 123. § (3a)
• Az ELMŰ Hálózat a vezetékjogi engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági
övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet; VET 124. § (2)
Ha az önkormányzattal együttműködésben alakíthatjuk ki a hálózatunk nyomvonalát, elkerülhetőek
a későbbi, komoly anyagi vonzattal járó nyomvonal-változtatási kezdeményezések. Célunk egy olyan
hálózati kép kialakítása, mely összhangban van a települések jövőbeli elképzeléseivel, terveivel.
A 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) elérhetősége:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110829.338931
XIV. Fejezet: Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
Jegyző általi szakhatósági állásfoglalás kiadása – vezetékjogi eljárásban: 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet, 4. számú melléklet; elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112826.341915
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