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H A T Á R O Z A T  

 
 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Váci u. 35. a továbbiakban: Építtető) részére a Farkas Andor (HI-V 

19-01184) által készített, SAR_DUN01/2021 számú kiviteli terv alapján a Sárosd-Dunaújváros optikai 

gerinchálózat bővítés – behúzás eglévő alépítménye megnevezésű elektronikus hírközlési építmény 

építésére, melynek címe, helyrajzi száma: 

a mellékletként csatolt érintett ingatlanok jegyzéke alapján: 

Baracs: 7 db 

Dunaújváros: 72 db 

Hantos: 79 db 

Mezőfalva: 82 db 

Nagyvenyim: 26 db 

Sárosd: 33db  

 
az 

é p í t é s i  e n g e d é l y t  m e g a d j a ,  
 

az alábbi feltételek betartása mellett: 

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt 

kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az 

építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni. 

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.  

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről 

hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz 

tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az 

Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner 

Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység 

végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.  
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Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény 

használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű 

rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó 

kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás 

meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba 

történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb 

érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-

főnaplóhoz mellékletként csatolni. /az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§/. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

kitöltését követően az e-naplót le kell zárni. 

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági 

engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik. 

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, 

az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési 

jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait. 

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra 

és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti 

szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat 

kell alkalmaznia. 

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé 

tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.  

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű 

meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia. 

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére. 

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok 

szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült 

létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen 

nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható. 

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el. 

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor. 
 

Az építés meglévő, jogszerűen létesült alépítmény felhasználásával történik, ezért közművek 

nyilatkozataira nem volt szükség. 

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez 

tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes 

engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az 

Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.  

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező 

tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, 

illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be. 
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A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 

23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint 

másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú 

szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A 

fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti 

Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit 

a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak. 

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy: 

 a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta, 

 a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek, 

 az Építtető építési jogosultsága fennáll, 

 az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan 

káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a 

közérdeket egyéb módon sértené. 

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került. 

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) 

bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott 

dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a Rendelet 

13. § (8) bekezdés a) aa) pontjában és 2. mellékletében, az elektronikus hírközlési építmények egyéb 

nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. 

(I.26.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NMHH rendelet), az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, 

melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.  

A kivitelezésre és az e-építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 8. §-a és 

az Épkiv. tartalmazza.  

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó 

rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak. 

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani. 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének 

határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 

117. § (1) bekezdésén alapul.  
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A másodfokú eljárás díjának összegét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak 

igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 16. § (1) 

bekezdése határozza meg. A 18. § (2)-(2a) bekezdései értelmében a fellebbező díjfizetési 

kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 

pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén ugyanezen 

számlaszámra készpénz átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás 

közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés 

esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének 

igazolását (befizetési bizonylat vagy feladóvevény) a kérelemnek tartalmaznia kell. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban 

 
Erről értesül véglegessé válás előtt: 

 
1.  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

2.  Farkas Andor 

3.  Baracs Község Önkormányzata 

4.  Dunaújváros MJV Önkormányzata 

5.  Hantos Község Önkormányzata 

6.  Mezőfalva Nagyözség Önkormányzata 

7.  Nagyvenyim Nagyözség Önkormányzata 

8.  Sárosd Nagyözség Önkormányzata 

 
Erről értesül véglegessé válás után: 

 
1.  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

 



 

 

CS/1343-2/2021 számú, építési engedély határozat 

1. számú melléklete 

SAR_DUN01/2021 számú kiviteli terv Sárosd-Dunaújváros optikai gerinchálózat bővítés  behúzás 

meglévő alépítménybe 

Tervezett építéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai 

 

Baracs: 042, 025/6, 087/32, 087/31, 087/28, 087/29, 087/30,  

Dunaújváros: 04/30, 0137/2, 411, 784, 1163, 0132, 0123, 1103/1, 1414/9, 0128/1, 1028, 1059, 

1526/13, 1526/17, 476, 1216, 97/1, 1050/3, 1107, 1747, 1049, 1542, 1701, 772/12, 0122/1, 

477/3, 0126/66, 0126/187, 0126/186, 0126/22, 1294, 730/123, 0106/1, 100, 42/4, 42/9, 

179/3, 98, 1036, 0130, 04/10, 04/6, 04/9, 04/8, 04/7, 02/3, 04/5, 02/1, 1038/2, 1526/12, 

1526/6, 1526/4, 0121/1, 1702/3, 137, 0126/65, 0126/167, 0126/163, 0126/178, 0126/54, 

0126/57, 0126/184, 0126/182, 0126/180, 0126/64, 730/124, 785/3, 785/1, 42/26, 0131/2, 

0131/4, 0131/3 HRSZ. 

Hantos: 026/12, 026/7, 026/8, 12/2, 0228/2, 0272/5, 0272/2, 0272/4, 0272/7, 0272/8, 0276, 0271, 

0227/1, 0212, 0245, 0287, 068/1, 027, 0113/1, 030/16, 0102, 0128, 0126/3, 026/6, 026/5, 

030/15, 0248/3, 11/50, 11/47, 11/38, 0272/6, 0226/3, 0226/4, 0226/2, 0289, 0198/16, 

0198/23, 0198/17, 0198/22, 0198/14, 0198/18, 0198/24, 0198/13, 0198/21, 0198/19, 

0198/15, 0275, 0288/1, 0288/2, 0198/20, 56/12, 069/4, 026/3, 068/7, 026/4, 026/2, 026/1, 

030/11, 030/10, 030/5, 030/2, 030/1, 030/9, 030/8, 030/4, 030/3, 030/7, 030/12, 030/6, 

0123/4, 0123/5, 0123/3, 0125, 0348/2, 0198/11, 0198/10, 0198/12, 0198/9, 0124 HRSZ. 

Mezőfalva: 085, 0113/4, 084/6, 084/3, 0113/5, 043/1, 076, 972, 207/49, 178, 0369, 496, 0111/1, 

905, 1020, 177, 1402/1, 0314/1, 0322/2, 0276/20, 818, 0379/1, 687, 1019, 0368/86, 1581, 

259, 043/2, 084/45, 092, 077/21, 044, 077/18, 084/10, 0113/8, 077/20, 077/13, 0361/3, 

084/20, 207/51, 0274/6, 518, 0274/7, 0357/23, 0357/45, 0357/1, 0357/2, 0276/4, 0276/2, 

0276/1, 0276/17, 0276/30, 0276/3, 0117/7, 0117/6, 0117/5, 0117/4, 0368/84, 0368/22, 

0368/11, 0368/6, 0368/12, 0368/20, 0368/14, 0368/16, 0368/18, 0368/10, 0368/1, 

0368/17, 0368/15, 0368/13, 0368/4, 0368/19, 0368/3, 0368/23, 0368/7, 0368/5, 0368/21, 

0368/9, 0368/8, 0368/2, 0360 HRSZ. 

Nagyvenyim: 022/22, 412/13, 283, 407, 389, 289, 284, 413, 410/2, 025/9, 022/20, 022/23, 022/21, 

022/19, 023, 412/2, 759/1, 287, 890, 891, 288/2, 288/1, 816/1, 373/1, 373/2, 410/23 HRSZ.  

Sárosd: 1172, 1206, 1190/1, 1190/2, 928/3, 837, 1020/2, 5, 0209/2, 821/3, 1171/10, 1171/14, 46/1, 

510/1, 49/2, 265/1, 51, 0206, 0244/2, 53/1, 838, 0208, 503/2, 0209/7, 0209/10, 0209/4, 

0209/5, 0209/9, 0209/8, 0209/6, 52, 0240, 0207 HRSZ. 
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