Önkormányzati hírlevél
2018/1. szám

HÁLÓZATRÓL
ÖNNEK

Tisztelt Partnerünk!
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Az idei első hírlevelünkben szeretnénk tájékoztatni Önöket röviden a jogszabályi
változásokról, melynek következtében az ügyintézési idők bizonyos esetekben lerövidülnek.
Olvashatnak még az e-közmű felület indulásáról, az azon intézhető ügyekről, illetve
munkatársainkat továbbra is elérik a jól ismert elérhetőségeken, keressék őket bizalommal
bármilyen felmerülő probléma esetén.

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK – ÁRAMSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL
A jogszabályalkotók által szorgalmazott bürokráciacsökkentés,
illetve versenyképesség növelése kapcsán a villamosenergia
törvényben (2007. évi LXXXVI. tv. – VET) és a hozzá kapcsolódó
egyéb jogszabályokban is jelentős változások kerültek átvezetésre,
módosításra. Ezek elsődleges célja az engedélyezéshez kapcsolódó
átfutási idők csökkentése.
A jogszabály megerősítette, hogy a villamosenergiát biztosító, közcélú
hálózati elemeknek az építés során az elsődleges nyomvonala,
helyszíne a közterület. Az itt építendő, felújítandó hálózatok, villa
mosművek engedélyezési folyamata a fent hivatkozott jogszabályi
változások eredményeként lerövidült.
A 2017. évi 4. számú Hírlevelünkben már írtunk
a villamosenergia hálózatok építésének jogsza
bályi hátteréről. Az ott ismertetett lépések,
alapelvek továbbra is érvényben vannak, de
a jogszabályváltozások következtében egyes
lépések – bizonyos feltételek teljesülése esetén
– elhagyhatók, illetve egyes lépések átfutási
ideje radikálisan csökkent.
A folyamat így is időigényes, hiszen nagyon
körültekintően kell a terveket elkészíteni, hiszen
figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot
és az ide vonatkozó önkormányzati rendeleteket
is, illetve a közterületen található többi
közművel is szükséges az egyeztetés.

Egy fejlesztési projekt főbb lépései (a teljesség igénye nélkül) –
erősáramú szempontból:
1. Előkészítés: Önkormányzatok részére konzultációs lehetőséget
biztosít az ELMŰ Hálózati Kft. Önkormányzati csoportja;
2. Igénybejelentés: Önkormányzat nyújtja be az Igénybejelentő
nyomtatványon;
3. Műszaki-gazdasági tájékoztató: ELMŰ Hálózati Kft. küldi meg az
Önkormányzat részére az igénybejelentést követően.
4. Az aláírt Műszaki-gazdasági tájékoztatót az Önkormányzat
visszaküldi, illetve a felek Hálózatlétesítési megállapodást kötnek.
5. Terveztetés: műszaki tervek elkészülnek és a jogszabályban előírt
egyeztetések zajlanak.
6. Vezetékjogi (építési) engedély beszerzése: jogerős hatósági
engedély beszerzése után indítható. Az új jogszabályi változás
alapján csak közterületi érintettség esetén nem szükséges, ez
jelentős időmegtakarítást jelent.
7. Kivitelezés.

A környezeti hatásvizsgálati eljárások lefolytatásának kötelezettsége is kedvezően változott az eljárási
idő szempontjából, a mostani 22 kV-os határt felemelték az ide vonatkozó jogszabályokban 35 kV-ra.
Az engedélyezési folyamat így a beruházások egy jelentős részénél lerövidül.
Felhívnánk a figyelmet arra is, hogy a gyorsítás érdekében a VET-hez tartozó Vhr-be bekerült egy
új szabály, ami kimondja, hogy ha 8 napon belül a megkeresett szerv nem nyilatkozik, úgy azt
hozzájáruló döntésnek kell tekinteni. (VET Vhr 9/B.§)

A hálózattal, hálózatépítéssel kapcsolatos jogszabályi változások –
röviden:
• Határidők radikális csökkentése /pl: 60 nap helyett 25 nap/; (Függő
hatályú döntés megjelenése a határidő-változás miatt – 2016. évi
CL. tv. 43. § /Ákr./) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 7/A. §
• Hatósági engedély – bizonyos esetekben – nem szükséges: Csak
közterületi érintettség esetén, ezen esetekben a földhivatali
záradékolás sem szükséges; Meglévő nyomvonal felhasználásakor
(felújítás, azonos nyomvonalon bővítés); 2007. évi LXXXVI. tv. /
VET/ 116. § (3) és 119. §. Környezeti hatásvizsgálat lefolytatásának
szükségessége 22kV helyett 35 kV felett; 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rend.
• 8 nap utáni megkeresést – nyilatkozat hiányában – megadottnak
kell tekinteni VET Vhr 9/B.§
• Közterület igénybevételével kapcsolatos egyéb díjak rendezése
382/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 10.§ (1a)
• Szakkérdések szűkítése (pl.: termőfölddel kapcsolatos
szakkérdések esetén könnyítő rendelkezések). 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rend. 4. sz. melléklet

E-KÖZMŰN INTÉZHETŐ ÜGYEK
Kiemelten fontos terület – az önkormányzatok számára is – a hálózatokkal kapcsolatos nyilvántartás.
Az ELMŰ Hálózati Kft., mint a villamosenergia közcélú hálózat üzemeltetője minden nyilvántartási
adatállományát biztosítja az E-közmű rendszer számára – a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A közigazgatás által támogatott, üzemeltetett portálon keresztül könnyedén és gyorsan hozzá
lehet jutni a szolgáltatók nyilvántartási adataihoz, így köztük az ELMŰ Hálózati Kft. nyomvonalához
is. Ez a térinformatikai eszközökkel is támogatott adatbázis rendkívül jól használható, vizuális és
felhasználóbarát működésű. A közműegyeztetés ezen a felületen keresztül átláthatóan és gyorsan
történik, a felhasználó gyorsan, hiteles információhoz jut arról, hogy egy adott település adott
utcájában, milyen közművek és hol helyezkednek el.
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