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2013. évi	 törvény

az elektronikus hírközlésr ől szóló 2003. évi C .
törvény módosításáról

1 .§

Az

	

elektronikus

	

hírközlésrő l

	

szóló

	

2003 .

	

évi

	

C .
törvény 90 .§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :

„(9) A települési önkormányzatot az általa nyújtott közösségi célú szolgáltatást
szolgáló eszköz elhelyezése érdekében a közterületen található támberendezésen ,
oszlopon ingyenes használati jog illeti meg . A használattal összefüggő műszaki
feltételeket a támberendezés, oszlop tulajdonosa, használója és a település i
önkormányzat közötti megállapodás tartalmazza .”

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba .

Indokolás

A polgári törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 5 :17. § (1) bekezdése
értelmében: „ (1) Az ingatlanon fennálló tulajdonjog a föld feletti légi térre és a föl d
alatti földtestre az ingatlan hasznosítási lehetőségeinek határáig terjed. ”

A javaslat értelmében a települési önkormányzatok a közterületen található ,
hírközlési célokat szolgáló támberendezések, oszlopok térítésmentes használatára
lennének jogosítva abban az esetben, ha a használatra közösségi célok (pl . térfigyelő
kamerarendszer) megvalósítása érdekében kerülne sor . Az önkormányzatot ezen
jogosultság a műszaki feltételek fiiggvényében illetné meg, melyről az oszlop,
támberendezés tulajdonosával, használójával kötött megállapodásban kell rendelkezni .
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Képviselői önálló indítvány
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján benyújtom az elektronikus
hírközlésró7 szóló 2003 . évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest. 2013 .október 22 .

Szedlák Attila
országgyűlési képviselő
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Gy fffy Baláz s
országi yűlési képviselő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztői csatlakozás képviselő i önálló indítványho z

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Szedlák Attila, Dr . Kovács Zoltán és Győrffy Balázs, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g
képviselőcsoportjának tagjai T/12863. szám alatt, „Az elektronikus hírközlésr ől szóló
2003. évi C. törvény módosításáról” címmel

törvényjavaslatot nyújtottak be 2013 .október 28-án .

Ezúton szeretném jelezni, hogy — a javaslat el őterjesztőinek hozzájárulásával
előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét.

Budapest, 2013 . november 4 .

Tisztelettel :

Gyopáros Alpár
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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