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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a villamos energiáról
szóló T13088. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 114. §-ának alábbi módosítását javasoljuk :

114. §

E törvény alkalmazásában építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái :
•

	

építési engedélyezési eljárás,
b) üzemeltetési engedélyezési eljárás,
c) használatbavételi engedélyezési eljárás,
d) fennmaradási engedélyezési eljárás [bontási],
•

	

megszüntetési eljárás[,
P a 169-170 . § szerinti esetekben fennmaradási engedélyezési eljárás] .

A törvényjavaslat 134. §-ának és az azt megelőző alcímnek az alábbi módosítását
javasoljuk:

[BONTÁSI] FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

134. §

,ütés Hivatak

iou JúN 5.

(1) Fennmaradási engedélyt a Hatóság kizárólag az e törvény hatálybalépését megelőzően, a
jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalanul épített villamosmű, termelői vezeték,
magánvezeték vagy közvetlen vezeték esetében adhat . [Ha a villamosmúvet, termelői
vezetéket, magánvezetéket és a közvetlen vezetéket - e törvény hatálybalépését követően
- a jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalanul építették meg, arra a Hatóság
fennmaradási (üzemeltetési) engedélyt nem adhat.]
(2) Amennyiben az e törvény hatálybalépését követően a jogszabályi előírásoktól eltérően,
szabálytalanul épített villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték
[Ha a szabálytalanul megépített (1) bekezdésben felsorolt építmények] bontási
munkálatainak elvégzését az építtető vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult nem vállalja, a
Hatóság [köteles] az építmény bontását megszüntetési eljárás keretében hivatalból elrendeli .
[elrendelni. ]

A törvényjavaslat 135. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

135. §



(3) A 120. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti jogok megszűnése esetén az előmunkálati
jog, illetve a bejegyzett jog jogosultja köteles az ingatlan eredeti állapotát, vagy ha ez nem
megállapítható t művelési ágának megfelelő állapotát helyreállítani, illetve [vagy] ha ez utóbbi
sem [nem] lehetséges, kártalanítást nyújtani .

A törvényjavaslat 136. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

136. §

A villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték, [és] a közvetlen vezeték és a célvezeték,
valamint [és] az azt körülvevő környezet kölcsönös védelme érdekében biztonsági övezetet
kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét, továbbá a biztonsági övezetben érvényesítendő
tilalmakat és korlátozásokat külön jogszabály állapítja meg .

A törvényjavaslat 169. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

169. §

(2) A Hatóság a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt . Amennyiben a vezetékjog nem az egész
földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az
ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is . [A vezetékjog megállapítására és
bejegyzésére irányuló jogerős határozat alapján a hálózati engedélyes köteles az idegen
ingatlanra a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését kérni .]

A törvényjavaslat 169. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

170. §

(2) A jogerős egyszerűsített üzemeltetési engedéllyel a Hatóság megkeresi az ingatlanügyi
hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt . Amennyiben a
vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan
érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is . [engedély
alapján a hálózati engedélyes köteles az idegen ingatlanra a vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzését kérni .]

Indokolás

134.§-135 .§-okhoz
Építményre vonatkozó fennmaradási engedély csak arra az esetre vonatkozhat, ha azt a
törvény hatálybalépése előtti szabályozástól eltérően építették meg . A törvény hatálybalépését
követő szabályozástól eltérő építés esetén a Hatóság bontást hivatalból rendeli el .
136. §-hoz
A célvezeték olyan speciális célra létesített villamos vezeték és hozzá tartozó kapcsoló
átalakító berendezés, amely egy erőmű működését szolgálja, egyik telephelyét egy másik
telephelyével úgy köti össze, hogy közben idegen ingatlant keresztez . Ebben az esetben a
személyi biztonság, és az üzemeltetés biztonsága egyenrangúan garantálandó a törvényben
említett más vezetékekkel (közcélú, fogyasztói, termelő )



169.§-170.§-okhoz
A tv. 124. §-ával összhangban egységesen kell rendezni a vezetékjognak az ingatlan
nyilvántartásban történő bejegyzését .
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