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…./2017. (…) NMHH rendelet 

 

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való 
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 

módosításáról 

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 23. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
109. § 7. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter 
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 
29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérését 
követően, a következőket rendelem el: 

1. § Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való 
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3.1. Föld feletti keresztezés 

Autópályát és autóutat elektronikus hírközlési építménnyel csak a kezelőjével egyeztetett 
műszaki megoldásnak megfelelően szabad föld felett keresztezni. Egyéb közút keresztezése 
esetében a föld feletti elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pontja az 
útkorona vagy a terepszint felett külterületi első- vagy másodrendű utak esetében legalább 
6,5 méter, belterületi főutak, külterületi mellékutak, belterületi mellékutak esetében legalább 
5,5 méter úgy, hogy a keresztezés szöge megközelítően 90 fokos legyen, de 30 foknál 
kisebb, illetve 150 foknál nagyobb nem lehet. Kerékpárút keresztezése esetében a föld feletti 
elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pontja az útkorona felett legalább 3,5 
méter legyen.” 

2. § Az R. 1. melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.3. Közút megközelítése 

Autópálya és autóút területén az úttengellyel párhuzamosan elektronikus hírközlési 
építményt elhelyezni csak a vonatkozó ágazati előírások betartásával szabad. 

Egyéb burkolt közút alatt, az úttengellyel párhuzamosan föld alatti elektronikus hírközlési 
vezetéket csak védőcsőben szabad elhelyezni. 

Föld feletti elektronikus hírközlési vezeték nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy oszlopsora a 
közúttal párhuzamosan, a hatályos ágazati előírások betartásával, a szilárd oldalakadályokra 
vonatkozó követelményeknek megfelelő távolságra haladjon. 

Olyan közúton, ahol az útpálya mellett vízelvezető árok létesül, a vezeték oszlopait az árkon 
kívül, annak szélétől legalább 0,3 méter távolságra kell elhelyezni. A vezeték oszlopát 
útkoronán, útpadkán és útárokban elhelyezni nem szabad.  
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Útcsatlakozás keresztezésében az elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási 
pontja legalább 5,5 méter legyen az útkorona vagy a terepszint felett. 

A vezeték nyomvonalát töltésen (hídfeljárón) vagy bevágásban vezető közútnál a töltés 
(hídfeljáró) lábától vagy a bevágás szélétől olyan távolságban kell vezetni, hogy azok állagát 
ne veszélyeztesse és a fenntartási munkát ne akadályozza. 

Föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket belterületi közutak esetében az útkoronán kívüli 
részben kell elhelyezni. 

Szilárd burkolatú járdában, vagy kerékpárút alatt megszakító létesítménnyel ellátott 
alépítményben kell elhelyezni. 

Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték külterületi utak esetében - amennyiben a közút 
kezelőjével más megegyezés nem születik - az útkorona élét legfeljebb 1,5 méterre 
közelítheti meg úgy, hogy földtakarása legalább 1 méter. Megegyezés alapján az 
elektronikus hírközlési vezeték védőműtárgya az útpadkában, vagy a rézsűben is 
elhelyezhető, megszakító létesítmények nélkül. A megszakító létesítményeket az útkoronán 
kívüli részben kell elhelyezni.” 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 

       dr. Karas Monika, 

a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnöke 


