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A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében
az Országos Meteorológiai Szolgálat általi
vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről szóló
14/2015. (VIII. 10.) OMSZ utasítás

A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében adott vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései,
valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2011. (VII. 8.) VM utasítás 50.1 pontjának felhatalmazása alapján az Országos
Meteorológiai Szolgálat vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjét a szélessávú
hálózatok fejlesztése érdekében (továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint szabályozom.
1. §
Az utasítás hatálya
Jelen Utasítást alkalmazni kell az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban:
Szolgálat) azon vagyonkezelői hozzájárulás kiadására irányuló eljárásaira, melyekre a
szélessávú hálózatok fejlesztése céljából kerül sor.
2. §
Értelmező rendelkezések
Jelen utasítás alkalmazásában:
1. szélessávú hálózatok fejlesztése: a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő
kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozatban
meghatározottak.
2. vagyonkezelői hozzájárulás: a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlásában, továbbá a Szolgálat
vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében a Szolgálat által kiadott hozzájárulás.
3. §
A vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje, a kérelem tartalmi elemei
A Magyar Állam tulajdonában és a Szolgálat vagyonkezelésében lévő ingatlanok,
ingatlanrészek használata, továbbá az ingatlanon történő munkavégzés kizárólag a Szolgálat –
mint az adott ingatlan vagyonkezelőjének – szakmai és jogi szempontok szerint kialakított
vagyonkezelői hozzájárulásában (továbbiakban: hozzájárulás) rögzített feltételek szerint
történhet.
4. §
A hozzájárulás kiadása iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) a Szolgálatnak címezve
írásban (1525 Budapest, Pf. 38.), illetve egyidejűleg az omsz@met.hu e-mail címre nyújtható
be.
5. §
Amennyiben a vagyonkezelő nem a Szolgálat, a Szolgálat köteles a kérelmet három
munkanapon belül áttenni az illetékes vagyonkezelőhöz, illetve – amennyiben a vagyonkezelő
hozzájárulás kiadására nem jogosult – a tulajdonosi joggyakorlóhoz a kérelmező egyidejű
értesítése mellett.
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6. §
A Szolgálat kapcsolattartóit jelen Utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.
7. §
A kérelemnek rendelkeznie kell, a jelen Utasítás 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező
tartalmi elemekkel.
8. §
Ügyintézési határidő
A hozzájárulásról a Szolgálat a kérelem hiánytalan benyújtását vagy a teljes körű hiánypótlás
beérkezését követően soron kívül, legfeljebb 30 napon belül dönt. Az ügyintézési határidőbe a
hiánypótlási felhívás kiadásának napjától, a hiánypótlás maradéktalan teljesítéséig eltelt
időtartam nem számít bele.
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási felhívás igazolt átvételétől számított harminc napon
belül a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti vagy a teljesítési határidő
meghosszabbítását írásban nem kéri, a Szolgálat az eljárást megszünteti.
9. §
Díjak, költségek
A vagyonkezelő a kérelem elbírálásáért ügyintézési díjat, illetve a hozzájárulás magadásáért
ellenértéket nem számít fel.
A projektek megvalósítása során felmerülő helyreállítási kötelezettség a pályázót (vállalkozót)
terheli. A helyreállítási munkálatok elvégzésére, illetve a költségek megtérítésére a pályázó
(vállalkozó) külön írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget, amely a hozzájárulás
kiadásának feltétele (3. sz. melléklet).
Amennyiben a projekt végrehajtása során ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül sor, ennek
költségét a pályázó viseli.
10. §
A Szolgálat jelen utasítást és mellékleteit köteles a honlapján közzétenni.
Ez az utasítás a kiadásának napján lép hatályba.
Budapest, 2015. augusztus 10.
Dr. Radics Kornélia
elnök
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1. számú melléklet
A szélessávú infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos
tekintetében ügyintézésre és kapcsolattartásra jogosultak:
Név

Beosztás

Tölgyesi László

Informatikai és Módszertani
Főosztály

Söpkéz Gusztáv

ingatlan-üzemeltető
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ingatlangazdálkodási

feladatok

Elérhetőség

főosztályvezető

Gazdasági Főosztály
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2. számú melléklet
A kérelem tartalmi elemei:
1.1.

Kérelmező neve

1.2.

Székhelye

1.3.

Postai cím

1.4.

E-mail cím

1.5.

Adószám

1.6.

Cégjegyzékszám

1.7.

Aláírásra jogosult személy(ek) neve, elérhetősége

2.1.

Érintett ingatlan címe

2.2.

Helyrajzi száma

3.1.

A létesíteni kívánt elektronikus hírközlési építmény megjelölése, annak jellemzőit,
elhelyezésének helye, módja és helyigénye

3.2.

A fizikai infrastruktúra igénybe venni kívánt elemeinek megjelölése

3.3.

Az igényelt használati jog és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jog pontos
tartalma

3.4.

Az elektronikus hírközlési építményen elhelyezni kívánt elektronikus hírközlési
berendezések megjelölése, műszaki jellemzői

Csatolandók az elektronikus hírközlési építmény létesítését követően az építmény
környezetének helyreállítására vonatkozó tervek.
..................................., ...... év ......... hó .... nap.

.......................................................
cégszerű aláírás
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3. számú melléklet
Nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról
Alulírott ................................................................................................................, mint a
....................................................................................... pályázó (vállalkozó) aláírásra jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a ......................................................................................... című
pályázat megvalósítása során a .......................... helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
............................................................................................ címen található, az Országos
Meteorológiai Szolgálat vagyonkezelésében lévő ingatlanon felmerülő helyreállítási
munkálatok elvégzéséért, az eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáért, illetve a
helyreállítás költségeinek megtérítéséért kötelezettséget vállalok.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás a szélessávú hálózatok fejlesztésére
irányuló pályázathoz szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele.
..................................., ...... év ......... hó .... nap.

.......................................................
cégszerű aláírás
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