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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Ön szerint alkotmányos-e a tulajdonos tudta és kártalanítása nélkül bejegyzett
vezetékjog?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Fellegi Tamá s
nemzeti fejlesztési miniszterhez. A kérdésre írásban várom válaszát.

Tisztelt Miniszter Úr !

Választókerületemben, Gyál Város Önkormányzata nemrég több határozatban értesült arról ,
hogy az ingatlan nyilvántartásban a tulajdonaként bejegyzést, és törzsvagyonát képez ő ,
közterületi ingatlanjaira az ELMŰ Hálózati Kft vezetékjogot jegyeztetett be, a 2007. évi
LXXXVI. Tv. (Vet) 172.§-ára hivatkozva .

Több száz gyáli ingatlantulajdonos is kapott hasonló határozatot a vezetékjog bejegyzésér ől ,
akik jogos felháborodásuknak adnak hangot, hiszen a bejegyzés el őzetes egyeztetés ,
kártalanítás nélkül történt úgy, hogy az illetékes földhivatal vázrajzot sem csatolt a
határozathoz .

A hivatkozott jogszabály a villamos energiáról szóló törvény 172 . §-a, mely akként
rendelkezik, hogy a hálózati engedélyes által kért vezetékjog bejegyzése nem teremt jogalapo t
kártalanítási igény érvényesítésére .

Megjegyzem kártalanítás sem most, sem a múltban nem történt .

Ugyanakkor az Alkotmány (1949 . évi XX. tv .) 9. §-a szerint a magántulajdon és a köztulajdon
egyenlő védelemben részesül . A 12. (2) bekezdés szerint tulajdont kisajátítani csak
kivételesen és közérdekb ő l, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet .

Vezetékjog VMB-177/2009 . engedély számú (18012 (7401,7405) üllő i alállomás Bagomér-
Ocsa 20 kV-os vezetéket érinti, mely több évtizede épült. Gyál belterületén az utcákon
található, védőtávolsága érinti a telekingatlanok előkertjét .

Vezetékjog, mint biztonsági övezet eddig is létezett, a polgármesteri hivatalok építéshatóság i
irodái eddig is ennek figyelembevételével adták ki engedélyeiket . Nem építettek a



védőtávolságon belül magaslest, magas kerítést, üzemanyagtölt ő állomást, gémeskutat stb .
Most azonban a tulajdoni lapokon megjelent egy vezetékjogi bejegyzés, mely tekinthet ő
speciális szolgalmi jognak, csökkentve ezzel az ingatlan értékét .

A törvényi szabályozás rossz és felesleges . Az ELMŰ Hálózati Kft-vel befizettettek 2 milliárd
forint illetéket, a Földhivatalokat elárasztották felesleges adminisztrációval, a z
ingatlantulajdonosokat pedig tulajdonhoz fűződő jogaikban sértették .

Kérdezem Miniszter urat, kezdeményezi-e a 2007 . évi LXXXVI. Tv. (Vet) azonnali és
visszamenő leges hatályú módosítását?

Tisztelettel várom válaszát .

Gyál, 2010. június 8 .
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