
Tájékoztatás távvezeték nyomvonal építési munkálatairól 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Perkáta – Paks 400 kV-os távvezeték üzemeltetője és 
egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipai Átviteli Rendszerirányító Zrt. 

(1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízásából társaságunk 2020. november 23-tól 
megkezdi a távvezeték nyomvonalban történő építési munkáit. A munkavégzés előre 

láthatóan 2020. december 11-ig fog tartani. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 142. § (2) bekezdése kimondja, hogy 
„a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, 
kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, 
magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet 
eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra 
beléphet.” 

A munkavégzés kiterjed a Mezőfalva község közigazgatási területéhez tartozó Mezőfalva 
0478, 0439/7, 0252/9, 0239/45, 0239/25 hrsz-ú ingatlanokra. 

A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett 
ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti 
meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlévő, a munkákért 
felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon vagy levélben a következő címre jelenthetik 
be: 

MVM XPert Zrt. 
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105. 

 
A kivitelező helyszíni építésvezetője: 
Kovács György; MVM XPert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105. 
Tel.: +36 20 444 06-14 
 
A kivitelező felelős műszaki vezetője: 
Hajnal László; MVM XPert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105. 
Névjegyzéki száma: MV-VI-05-1668; tel.: +36 20 887 46-47 
 
A felelős műszaki ellenőr: 
Kiss Zsolt; MVM ERBE Zrt. 1117 Budapest, Budafoki u. 95. 
Tel.: +36 20 289 74-30 
 
Az MVM XPert Zrt. kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 
számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján készült, a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó információkat tartalmazó Tájékoztatót az érintett az MVM XPert Zrt. 
honlapján, a http://www.XPert.hu/gdpr/ linkre kattintva tekintheti meg. 
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