2. számú melléklet

Vasútüzemeltetői nyilatkozat és tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges
benyújtandó dokumentumok

Műszaki Dokumentáció:
Az Országos Közforgalmú Vasutak Tervezési Szabályzatában előírtak szerinti – az MSZ
11306-1989 számú, A vasúti pálya tervének rajzjelei szabványnak megfelelő – engedélyezési
terv, mely tartalmazza a tervezett létesítménynek az országos közforgalmú vasútvonal szélső
vágányától számított 50 m, illetve környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények
esetében 100 m távolságon belül lévő részét, valamint az érintett, MÁV Zrt. tulajdonában,
vagy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló
ingatlan/ingatlanok adatait is.
Az engedélyezési terv minimális tervrészei: Műszaki leírás, helyszínrajz, keresztszelvény.
Minden vágánykeresztezésről, párhuzamos vezetésről külön-külön engedélyezési tervet kell
készíteni. Amennyiben egy vonalszakaszon több vágánykeresztezés és/vagy párhuzamos
vezetés van, abban az esetben készíthető „egyesített” Műszaki leírás és átnézeti helyszínrajz,
de az egyes vágánykeresztezésekről akkor is el kell készíteni az adott helyszínre adoptált
részletes helyszínrajzot és keresztszelvényt.
A terveket 1 példányban digitálisan és 5 példányban papír alapon kell benyújtani az
illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóság részére (elérhetőségek honlapon, illetve az
eljárásrend I. a.) pontjában).
A papíralapú tervek közül a MÁV Zrt. saját felhasználás céljából 4 példány tervet megőriz, 1
példány tervet lepecsételve (matricázva) visszaad a kérelmező részére. Amennyiben a
kérelmező a részére nem elégséges 1 példány terv, abban az esetben az 5 példány terven felül
további példányok beadása szükséges (pld: a kérelmezőnek 3 MÁV Zrt. által lepecsételt
tervre van szüksége, abban az esetben 4 + 3, azaz 7 példány terv benyújtása szükséges).
Digitálisan a műszaki tervdokumentáció munkarészeit PDF formátumban, a grafikus
munkarészeket EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban is, kell benyújtani.
Tervezői jogosultság igazolása
Vasúti pályára vonatkozó tervkészítési jogosultság igazolása kamarai igazolás alapján.
Nem Invitech hírközlési vezetékek beruházása, nem „tiszta” keresztezés esetén
Invitech Zrt. jognyilatkozata arról, hogy a tervezett elektronikus hírközlési építmény
létesítéséhez az Invitech Zrt. a PanTel Kft. (jogutódja: Invitech Megoldások Zrt.) és a MÁV
között 1998. április 1-én SZ/98/11/1 számon létrejött ún. Hozzájárulási Szerződés
rendelkezései szerint hozzájárul, Hozzájárulási Szerződés és annak kiegészítései szerinti
vonaljogával, vonaljog kiterjesztései jogával nem kíván élni, tudomásul veszi, hogy a
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tervezett elektronikus hírközlési létesítményt a kérelmező (cégnév, székhely, cégjegyzéki
szám, képviselő) hozza létre.
Vasúti egyezetési jegyzőkönyvek
A MÁV Zrt. tervegyeztetésben részt vett szervezeteinek nyilatkozatai, jegyzőkönyvei.
Nyilatkozatok:
Az üzemeltetői nyilatkozat előkészítéséhez, tulajdonosi, illetve vagyonkezelői hozzájárulás
kiadásához szükséges a következő nyilatkozatok benyújtása:
1./ MÁV Zrt. fejlesztési nyilatkozat
A MÁV Zrt. Infrastruktúrafejlesztési igazgatóság, Döntés előkészítési iroda által
kiadott vasútfejlesztési nyilatkozat.
2./ Tervezői nyilatkozat
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervező nyilatkozaton felül, nyilatkozat
arról, hogy a tervdokumentációban szereplő ingatlanhatárok megegyeznek az
ingatlan-nyilvántartásbeli határokkal.
3./ MÁV ingatlanon lévő út érintettsége esetén közútkezelői hozzájárulás, illetve
annak hiányában MÁV Zrt. üzemeltetői hozzájárulás
MÁV ingatlanon lévő út érintettsége esetében, amennyiben az útnak a kezelője a
helyi önkormányzat vagy a Magyar Közút az keresztezéséhez az út kezelőjének
hozzájárulását be kell nyújtani. Amennyiben az út kezelője a MÁV Zrt., a
kiadásra kerülő vasútüzemeltetői hozzájárulás kiadáskor az illetékes MÁV Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóságtól kérni kell az út keresztezésére vonatkozó
műszaki előírások megadását.
Az „Adatbekérő” formanyomtatvány:
A kérelemhez csatolni kell a MÁV Zrt. honlapjáról (www.mavcsoport.hu > MÁVcsoport
menüpont Tevékenységek > Fejlesztések/Beruházások > Hozzájárulások kiadása) letöltött, a
kérelmező által kitöltött minden oldalon szignált, utolsó oldalán cégszerűen aláírt, illetve
okiratba foglalt példányát, valamint a kitöltött formanyomtatvány elektronikus Excel
formátumú példányát.
Elhelyezési helyszínrajz
A MÁV terület érintettségét bemutató, a tervdokumentációban foglalt elektronikus hírközlési
építmény nyomvonalát, az érintett vasútvonal megnevezését, az érintett vasúti
szelvényszámokat, annak a vasúti pályahálózattól, a pálya- és tartozékaitól, vágánytengelytől
lévő távolságát 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, érintett vasúti
épületeket, építményeket, eszközöket, és elektronikus hírközlési építmény védő vagy
használati sávját (legalább 0,5 - 0,5 m), az elfoglalt terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan
jogi határvonalát, ábrázoló adott méretarányban készített helyszínrajz címlappal ellátva,
amely A3 vagy A4 méretben nyomtatható!
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Eljárási jogosultságára vonatkozó nyilatkozat
Megbízásból történő munkavégzés, kérelem benyújtás esetén a beruházó részéről
kiadott megbízás vagy meghatalmazás. Amennyiben a beruházó és a kérelmező között
egyéb megbízott(ak) is van(nak), a kérelmező megbízásának / meghatalmazásának
mindenképp a beruházótól levezethetőnek kell lennie.
Ügyintézési díj:
A MÁV Zrt. belső utasítása rendelkezik az ingatlanrendezéssel kapcsolatos tevékenységek,
így a tulajdonosi/vagyonkezelői nyilatkozatok kiadásának díjkötelességéről, mely alapján az
ügyintézési díj 85.000 Ft + ÁFA összegben került meghatározásra.
A díjat a MÁV Zrt. Unicredit 10918001-00000002-22790202 számlaszámára történő
átutalással szükséges megfizetni. A közlemény rovatban be kell írni, hogy ingatlanrendezés
címén milyen ügyben és melyik ingatlanra vagy ingatlanokra (létesítendő eszköz
megnevezése, település, hrsz, ha van MÁV iktatószám, pl.: Vízvezeték, Mintafalva, 010 hrsz,
1111/2016/MAV) vonatkozóan fizetik be az összeget. A banki igazolás másolatát a
kérelemhez, vagy a hiánypótlási felhívásra küldött levélhez szükséges csatolni.
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