
1. számú függelék 

 

 

Vasútfejlesztési nyilatkozat kérelemhez szükséges dokumentumok 

 

A vasútfejlesztési nyilatkozat megkérése szükséges, minden olyan nem vasútüzemi létesítmény 

építési engedélyköteles építési beruházásakor, új nyomvonalas létesítmény elhelyezésekor, vagy a 

vasúti pálya keresztezésekor, mely esetben, az elhelyezendő létesítmény az országos közforgalmú 

vasútvonal szélső vágányától számított 50 m, továbbá környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti 

létesítmények esetében, 100 m távolságon belül helyezkedne el.  

Nem kell vasútfejlesztési nyilatkozat, nem építési engedélyköteles létesítményekhez, ideiglenes 

létesítményekhez, forgalomba helyezési eljáráshoz, használatba vételi eljáráshoz. 

Fejlesztési nyilatkozatot a központi érkeztetés miatt, írásos formában, hivatalos levélben kell 

megkérni a MÁV Zrt. Döntés előkészítési iroda vezetőjének címezve az alábbiak szerint: 

MÁV Zrt. Infrastruktúra fejlesztési igazgatóság, Döntés előkészítési iroda 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

A kérelemhez papír formában mellékelni kell az engedélyezendő munka tervdokumentációját, 

melynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 a kérelmező nevét, postai címét, valamint telefon, fax, és e-mail elérhetőségeit, 

 a kérelem célját, 

 tervezett beavatkozás leírását, 

 helyszín azonosítását (vasútvonal, település, érintett HRSZ-ok), 

 térképvázlatot 1:1000 méretarányban, megfelelő tájolással és jelmagyarázattal, 

 az érintettséggel összefüggő műszaki leírást, amelyből egyértelműen meghatározható az 

érintettség jellege, minősége és hatása, külön kiemelve, hogy keletkeztet-e szolgalmi jogot, a 

MÁV Zrt. tulajdonában vagy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. 

vagyonkezelésében vagy ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelésében álló ingatlanon, 

 közmű, vagy műtárgy keresztezés esetében a keresztmetszetet, melyen fel kell tüntetni az 

objektumnak a sínkorona vagy pályaszinttől való távolságát, 

 az érintett vasútvonal szakasz hektóméter szelvényszámának tartományát (pld. pontszerű 

behatásnál a 125+25 szelvényben vagy a 125+25 – 126+30 hm szelvények között), 

 léptékhelyes átnézeti és részletes helyszínrajzot, amelyen feltüntetésre került: 

o az érintett vasútvonal vagy vasútüzemi terület megnevezése, 

o az összes érintett vasúti vágány és annak vasúti szelvényszámozása, 

o a kérelem tárgyának és a legközelebbi vasúti vágány tengelyének méterben kifejezett 

távolsága, 

o vasúti pályatest védőtávolságon belüli megközelítése vagy keresztezése esetén, a 

kérelem tárgyának hossz és/vagy keresztirányú rajzai és dimenziói, 

o ingatlan-határvonalak, helyrajzi számok, 

o a tervezett létesítmény, 

 az engedélyezendő munkára vonatkozóan, hiánytalanul kitöltött és a Kérelmező által aláírt, 

lepecsételt adatlapot (mellékletben), 

 MÁV Zrt. tulajdonában vagy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. 

vagyonkezelésében vagy ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelésében álló ingatlan 

érintettsége esetén a 2. számú mellékletben lévő „adatlap MÁV ingatlan igénybevételéhez” 

és a 3. mellékletben lévő „nyilatkozatok” hiánytalanul kitöltött és a Kérelmező által aláírt, 

lepecsételt verziója. 

 Invitech beruházás esetén TEB állásfoglalása a vezeték elhelyezhetőségéről a vezeték 

elhelyezhetőségével kapcsolatban, 



 MÁV Zrt. Technológiai Központ üzemeltetésű rendszer érintettsége esetén a Technológiai 

Központ állásfoglalása a vezeték elhelyezhetőségéről a vezeték elhelyezhetőségével 

kapcsolatban. 

 

A kérelemhez elegendő 1 példány tervdokumentáció megküldése. 

Amennyiben a hozzájárulás kiadását követően, az engedélyezési/kiviteli tervek készítése során, az 

engedélyezendő létesítmény helyzetében, szélső vágánytengelyhez viszonyított pozíciójában, 

nyomvonalában, geometriájában változás lép fel, úgy az új tervre a vasútfejlesztési nyilatkozatot 

ismételten meg kell kérni.  

 

A MÁV Zrt. a fejlesztési nyilatkozat kiadása során csak és kizárólag a benyújtásra került 

dokumentumok alapján végzi a tervdokumentáció elbírálását. A jelen leírásban megadott 

dokumentumok nem teljeskörű, hiányosan történő benyújtásának esetében minden felelősség a 

kérelmezőt terheli. 

  



1. számú függelék 

 

MÁV Zrt. 

Adatlap a vasútfejlesztési nyilatkozat kérelemhez 

ikt. szám: _________________________________ 

p.h. 

1. melléklet 
  

Kérelmező neve  
(Cégnév):* 
(Akinek a nevére szóljon a fejlesztési nyilatkozat) 

 
 
 

Postai címe:*  

Telefon / fax:  

E-mail:  

Kérelem tárgyának  
rövid leírása:* 
- Ingatlan eladása / bérbeadása, 
- vasútüzemi vagy egyéb építmény létesítése, 
- közmű megközelítés / keresztezés, szabályozási 

terv módosítása stb. 

 
 
 
 
 
 
 

Kérelem hatása a vasútüzemi területre:* 
(Pl. szolgalmi jog keletkeztetése, korlátozó 
tényezők, területfoglalás, szabadlátás 
korlátozása, stb.) 

 

Érintett vasútvonal  
megnevezése:* 
(A 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. - 3. 
mellékleteiben felsorolt vonalak szerint) 

 

Érintett vasútállomás/  
megállóhely neve: 

 

Érintett szakasz vasúti  
szelvényszáma (hm):* 
(MÁV nyilvántartás szerinti) 

 

A szélső vágánytengelytől mért legkisebb 
távolság (m):* 
(Érintett objektum és a legközelebbi vasúti 
vágánytengely valóságnak megfelelő távolsága)  

 

Település neve:  

Érintett helyrajzi szám:* 
(Az összes érintett hrsz. felsorolása) 

 
 

Érint-e MÁV Zrt. tulajdonú, illetve 
vagyonkezelésű ingatlant: * (igen/nem) 

 

Egyéb információk: 
(Minden olyan lényeges információ felsorolás, 
ami a kérelem elbírálását segítheti) 

 
 

Csatolt dokumentumok  
megnevezése, tervszáma, verziója és 
darabszáma:* 

 
 

A * jelölt adatokat kötelező kitölteni! 

Kelt: _____________________ , 201  ____________ hó ____ nap.  

 ___________________________ 

 aláírás/pecsét 

 



2. melléklet 

 

ADATLAP MÁV INGATLAN IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
 

 

Az adatlap kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben az MÁV Zrt. tulajdonában vagy 

a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében vagy ingatlan-nyilvántartás 

szerinti kezelésében álló ingatlant érint. 

 

 

A beruházó és a létesítendő eszköz tulajdonosa, vagy várományosi tulajdonosa a nemzeti 

vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény11. § (10) és (11) bekezdéseiben rögzített feltételek 

szerint átlátható szervezetnek minősülnek? 

 

 Igen   Nem 

 

 

A létesítendő eszköz közérdekből, közcélúan valósul meg? 

 

 Igen   Nem 

 

 

A létesítendő eszköz tulajdonosa az NMHH hírközlési szolgáltatókról szóló nyilvántartásában 

szerepel? 

 

 Igen   Nem 

 

 

A létesítendő eszköz tulajdonosa fogja a hírközlési szolgáltatást nyújtani? 

 

 Igen   Nem 

 

 

A tervezett beruházás kiemelt projektek közé tartozik? 

 

 Igen   Nem 

 

 

A tervezett nyomvonal érint-e MÁV bérleményt a hasznosítási adatszolgáltatás szerint? 

 

 Igen   Nem 

 

 

Kelt _______________ , 201  ___________ hó ____ nap.  

         ___________________________ 

                aláírás 

  



3. melléklet 

 

NYILATKOZATOK 

 

A nyilatkozat kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben az MÁV Zrt. tulajdonában 

vagy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében vagy ingatlan-nyilvántartás 

szerinti kezelésében álló ingatlant érint. 

 

 

A ………………………………….. (beruházó, eszköz tulajdonos, várományosi tulajdonos 

megnevezése)  (statisztikai száma: ………………….., cégjegyzékszám: ……………………, 

székhelye: …………………………..) képviseletében eljárva, mint …………………… 

megnevezésű beruházásban létrejövő eszközök tulajdonosa / várományosi tulajdonosa 
nyilatkozom, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (11) 

bekezdéseiben rögzített feltételek szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző 

 

 

 

A …………………………….. (beruházó megnevezése)  (statisztikai száma: ……………….., 

cégjegyzékszám: ……………………, székhelye: ……………………..) képviseletében eljárva, 

mint …………………… megnevezésű beruházás építtetője nyilatkozom, hogy a tervezett 

beruházás közérdekből valósul meg, közcélt szolgál. 

 

Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző 

 

 

 

A ………………………….. (beruházó megnevezése)  (statisztikai száma: ………………….., 

cégjegyzékszám: ……………………, székhelye: …………………………..) képviseletében 

eljárva, mint …………………… megnevezésű beruházás építtetője nyilatkozom, hogy a 

tervezett beruházást a ………………………… számú kormányrendelet kiemelt projektté 

nyilvánította. 

 

Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző 

 

 


