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Tárgy: Albertfalva-Kelenföld II. 132 kV-os kábel felhasítása a létesítendő Őrmező 132/11 
kV-os alállomáshoz. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem. 

 
Tisztelt XI.KER. ÖNKORMÁNYZAT!  
 
A Line-Terv Mérnöki Iroda Kft. a tárgyi 132 kV-os vezetékek vezetékjog előkészítő eljárását bonyolítja. 
Kérjük, hogy a tárgyi nagyfeszültségű földkábelek létesítéséhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulá-
sukat megadni szíveskedjenek az alábbiak szerint:  
 
Albertfalva - Őrmező 132 kV-os összeköttetés: 
 
Budapest 44054/1 hrsz: tulajdonosi hozzájárulás 
Budapest 44013 hrsz: közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 
 
Őrmező - Kelenföld 132 kV-os összeköttetés: 
 
Budapest 44013 hrsz: közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 
 
A beruházás rendeltetése: 
Az ELMŰ Hálózati Kft. Budapest XI. kerületében új nagy/középfeszültségű transzformátor-
állomás létesítése mellett döntött. A tervezett alállomás az Egér út, Bazsalikom utca 
kereszteződésének északi oldalán kerül kialakításra, elnevezése: Őrmező 132/11 kV-os 
alállomás. A tervezett transzformátor állomás nagyfeszültségű hálózatra csatlakozását az 
Albertfalva – Kelenföld II. 132 kV-os földkábel felhasításával kell biztosítani. A felhasításra 
kerülő földkábel mellett haladó optikai földkábelt is be kell forgatni a tervezett Őrmező 
alállomásba, így biztosítva az Albertfalva – Őrmező – Kelenföld közötti földkábelek 
védelmének kommunikációját. 
A beruházó a tervezett transzformátor állomás 132 kV-os földkábel hálózati csatlakozás teljes 
körű tervezésére, és engedélyeztetésére pályázatot írt ki, melynek eredményeként irodánkat 
bízta meg.  
 
A tervezett átépítések részletes leírását a mellékelt műszaki dokumentáció tartalmazza. 
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A tárgyi távvezeték építés a villamos energiáról rendelkező 2007. évi LXXXVI.törvény (VET) 
előírása szerint vezetékjog alapján valósítható meg.  
A villamosmű engedélyese – esetünkben a(z) ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (1132 Budapest, Váci út 
72-74.) – vezetékjog alapján az érintett idegen ingatlanokon a VET 124. §-a szerinti jogokat 
gyakorolhatja.  
 
 
Üdvözlettel: 
 

Budapest, 2019. június 25. 
 
 
 
 

……………………… 
Juhász Gábor 

vezetékjogi referens 
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