Közcélú hírközlési építmények létesítéséhez szükséges tulajdonosi ill. vagyonkezelői hozzájárulás elbírálásának folyamata
Figyelemmel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre , a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényre, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényre, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre is.

I. szakasz
MÁV Zrt. feladatai

Adatszolgáltatás, egyeztetés

Kérelmező feladatai

Keletkezett dokumentumok*
*zöld:
*piros:
*fekete:
*lila:

Beruházási igény bejelentése,
Tervezői kapcsolatfelvétel
Előzetes PTI és TGSZ adatszolgáltatás,
közműegyeztetés és állásfoglalás az
Invitech érintettségről, a helyszínről és a
technológiai hálózatok működésével
kapcsolatosan.

Fejlesztési nyilatkozat kiadásához
szükséges dokumentáció benyújtása
(vázlatterv, tanulmányterv,
egyéb szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok,
kitöltött MÁV Adatbekérőlap)

Szükséges-e további
tervmódosítás, kiegészítés?

Tervegyeztetés

TK üzemeltetésű
rendszer
érintettsége
esetén TK
állásfoglalás

Invitech esetén
előzetes TEBF
állásfoglalás

NEM

Egyeztetési nyilatkozat+mellékletek:
egyetértő vagy módosítást előíró levél;
indokolt esetben elutasító levél

Előzetes
vasútfejlesztési
adatszolgáltatás

Vasútfejlesztési nyilatkozat
kiadása a továbbtervezésről

IGEN

IGEN

Tervezés

Vasútfejlesztési nyilatkozat
(hatósági engedélyeztetésre nem jogosít)

Indokolt esetben elutasító levél

NEM

Tiszta keresztezés?

Invitech Megoldások Zrt.
elutasító levele

NEM

NEM

IGEN

MÁV részéről kiadásra kerülő dokumentumok
MÁV részéről elutasító dokumentumok
MÁV belső használatú dokumentumok
Tervező által beadott dokumentumok

Invitech döntés

Invitech Zrt. hozzájáruló nyilatkozat az eljárási
rend 2. pontja szerint

IGEN

Tervjóváhagyás, üzemeltetői és fejlesztői nyilatkozatok kiadása

Egyesített engedélyezési és kiviteli
dokumentáció benyújtása
vasútüzemeltetői hozzájárulás és
tervjóváhagyás, és tulajdonosi
hozzájárulás megkérése céljából

Szükséges további
tervmódosítás

Egyesített engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció

NEM

IGEN

Hírközlési kábel
kizárólag keresztezi
a vasutat?

Vasútüzemet
szolgál-e a
létesítmény?

NEM

Jogi igazgatóság
állásfoglalása alapján
Pályaműködtetési
szerződésnek
megfelel?

IGEN

IGEN

NEM

Invitech Zrt. a
beruházó?

IGEN

NEM

Elutasító levél

Átfutási idők ellenőrzése DMS-ben

Tervezés és
tervegyeztetés
(Egyesített
engedélyezési és
kiviteli terv)

IGEN

Invitech Zrt. a
beruházó?

NEM

IGEN
PTI véleményezés, állásfoglalás
megküldése a TEBF részére,
TEBF előzetes hozzájárulás
ellenőrzése

IGEN

Jogi igazgatóság
állásfoglalása alapján
Invitech Zrt. szerződésnek
megfelel?

NEM

Elutasító levél

NEM
Véleményezés kiküldése PTI részére

TEBF szakági véleményezés

PTI
Tervjóváhagyás
Vasútüzemeltetői hozzájárulás
elkészítése

Vasútüzemeltetői hozzájárulás

MÁV VGI Tulajdonosi hozzájárulás
elkészítése II. szakasz szerint

Tulajdonosi hozzájárulás

MÁV egységes kiadmány
Mellékletei:
- Vasútüzemeltetői hozzájárulás
- Tulajdonosi hozzájárulás
- Jóváhagyott/elfogadott tervdokumentáció

MÁV PTI egységes kiadvány elkészítése

Közcélú hírközlési építmények létesítéséhez szükséges tulajdonosi ill. vagyonkezelői hozzájárulás elbírálásának folyamata
Figyelemmel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre , a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényre, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényre, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre is.

II. szakasz
MÁV Zrt. feladatai

Kérelmező feladatai
Egyesített engedélyezési és kiviteli
dokumentáció benyújtása
vasútüzemeltetői hozzájárulás és
tervjóváhagyás, és tulajdonosi
hozzájárulás megkérése céljából

Keletkezett dokumentumok

Vasútüzemeltetői hozzájárulás I. szakasz
szerint

Vasútüzemeltetői hozzájárulás
elkészítése I. szakasz szerint

Beérkezett dokumentumok
vizsgálta

Az I. szakaszban megtörtént, külön
kérelem benyújtása nem szükséges

Hírközlési kábel kizárólag
keresztezi a vasutat?

IGEN

NEM

Invitech Zrt. a
beruházó?

Invitech Zrt. a
beruházó?

NEM

IGEN

IGEN

NEM

Jogi igazgatóság állásfoglalása
(Invitech Zrt. szerződésnek való
megfelelésről) meglétének
ellenőrzése

Vizsgálat alapján szükséges
további dokumentum bekérése
vagy a meglévők egyeztetése?

NEM

Hiánypótlás kiírása
Ügyintézési díj bekérése

Ügyintézési díj bekérése

Ügyintézési díj befizetése,
hiányzó dokumentumok beküldése
(ha szükséges)

IGEN

Átfutási idők ellenőrzése DMS-ben

Tulajdonosi / vagyonkezelői hozzájárulási kérelem elbírálása max. 15 naptári nap

TEBF hozzájárulás meglétének
ellenőrzése

Előkészítés vezetői döntésre

IGEN

Rendezett vagyonkezelésű
ingatlanon pályázatos forrásból
valósul meg a beruházás?

Beruházás megvalósítható?

NEM

NEM

Tulajdonosi hozzájárulás kiadása,
nincs hatályba léptető rendelkezés

Elutasító levél

Tulajdonosi hozzájárulás

IGEN

Megállapodás példányainak
kinyomtatása, aláírása, postázása a
MÁV Zrt. részére

Tulajdonosi hozzájárulás kiadása
hatályba lépétető rendelkezéssel,
valamint a megállapodás
előkészítése és aláírásra kiküldése

Ingatlanhasználati megállapodás
Tulajdonosi hozzájárulás

Megállapodás aláírása,
hozzájárulás hatályba lépése

MÁV PTI egységes kiadvány elkészítése
I. szakasz szerint

