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H A T Á R O Z A T  

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) AH NET  Zrt. (székhely: 

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., a továbbiakban: Építtető) részére CS/14307-10/2018. 

iktatószámú, 2018. június 20. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Hálózat tervezése 

Észak-Dunántúli Régió-4 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése Ajka 

– GINOP – 3.4.2. VEKOP – 15 elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi száma:  

 

 

- Ajka: 1788/2, 1789/5, 1787/1, 1787/3, 1665, 1789/1, 1789/6, 1790, 1798/15, 1792 hrsz. a 

 

 

h a s z n á l a t b a v é t e l i  e n g e d é l y t  m e g a d j a ,  

 

 

az alábbi feltételek mellett: 

 

 A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen 

használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak 

úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne 

veszélyeztesse. 

 Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, 

antenna és antennatartó szerkezetekre. 

Szakhatóságok állásfoglalásai: 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály VE/51/01558-

2/2022. számon 2022. június 13-án kelt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/05728-3/2022. számú 2022. június 13-án kelt 

szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, 

 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5164-1/2022.ált. számon 2022. június 16-

án kelt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta. 
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Jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz 

benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

  

I N D O K O L Á S  

 

 

Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján - az illetékes szakhatóságok közreműködésével 

és előírásainak figyelembevételével a Hatóság - megállapította, hogy az elvégzett építési munka a 

CS/14307-10/2018. számú 2018. június 20. napján kelt építési engedélynek megfelel, a létesítmény 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

 

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. 

mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.  

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel. 

 

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 

és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) 

NMHH rendelet 15. § (3)-(4)/15. § (3), (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján 

a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta. 

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a 

rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással: 

 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály szakhatósági 

állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy Hatóságom az építési engedélyezési 

eljárás során kiadott, VE-09D/EOH/00746-2/2018 iktatószámú szakhatósági 

állásfoglalásban a kivitelezés földmunkáihoz régészeti megfigyelés elvégzését írta elő, amit 

a feladatellátásra jogosult Laczkó Dezső Múzeum tájékoztatása alapján a kivitelezés során 

elvégzett. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a megvalósult építmény 

használatbavételi engedélyezése közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért a 

hozzájárulást kikötés nélkül megadtam.” 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: 
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„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) a 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

szakhatósági állásfoglalását kérte az AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest, 

Róbert K. körút 59.) részére a „Hálózat tervezése Észak-Dunántúli Régió-4 - Intézmények 

hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése - AJKA-GINOP- 3.4.2-VEKOP-15” 

használatbavételi engedélyének kiadásához használatbavételi engedélyének kiadásához. 

Az eljárás a Digitális Nemzeti Fejlesztési program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelölésről szóló 392/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 1. § -a és 1. melléklet 1. 

pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

A „Hálózat tervezése Észak-Dunántúli Régió-4–Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése- AJKA-GINOP-3.4.2-VEKOP-15” építési engedélyének 

kiadásához a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

VE-09/KTF/02002-2/2018 ügyiratszámon az építés során keletkező hulladékok 

jogszabályok szerinti kezelésére vonatkozó előírással, szakhatóságként hozzájárult. 

Kérelmező a benyújtott felelős műszaki vezetői nyilatkozattal igazolta, hogy az építés során 

keletkező hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezelték. 

A beruházás egyedi táj értéket, természeti területet, országos jelentőségű védett természeti 

területet, barlang védőterületét és Natura 2000 területet nem érint. 

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a tevékenység nem tartozik a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá. 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva 

megállapítottam, hogy a megvalósult létesítmény hulladékgazdálkodási szempontból nem 

kifogásolható, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásával a tevékenység nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági 

hozzájárulást kikötések nélkül megadom.” 

 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással 

adta meg: 

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál az AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 59., KSH: 23843862-6190-114-01) által benyújtott kérelemre 

indult Hálózat tervezése Észak-Dunántúli Régió-4 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 

kapcsolatainak fejlesztése Ajka – GINOP – 3.4.2. VEKOP – 15 tárgyú használatbavételi 

engedélyezési eljárásban a CS/12935-6/2022. iktatószámú végzéssel szakhatóságként 

megkeresésre került a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, mint 

vízügyi és vízvédelmi hatóság (továbbiakban: vízvédelmi hatóság). 

A megkereséshez csatolásra került a felelős műszaki vezetői nyilatkozat, valamint az eljárási 

díj megfizetését igazoló bizonylat. 

Az építési engedély kiadásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint 

területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a 2018. február 27-én kelt 35700/2382-1/2018.ált. 

iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult a 

GT-08_AJK témaszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján. 

Fentiek alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

A kivitelezett létesítmény: Ajka Város Rendőrkapitányság – Polgármesteri Hivatal optikai 

összeköttetésének biztosítása alépítménnyel. 

A nyomvonallal érintett terület: Ajka 1789/5, 1787/1, 1787/3, 1665, 1789/1, 1789/6, 1790, 

1798/15 

A kivitelezés vízrendezést nem igényelt. 

A kivitelezés nem érintette nagyvízi meder parti sávját. 
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Az üzemeltetés, üzemelés vízhasználatot nem igényel, sem a felszíni, sem a felszín alatti 

vizekre és közegre nincs hatással. 

A létesítmény nincs hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra. 

A munkákkal érintett terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: FaviR.) 7.§ (4) bek. 

alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota 

szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny. 

A bemutatott térképek alapján a nyomvonallal érintett területek üzemelő, ill. távlati 

ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai 

védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti. 

Fentiek alapján a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi 

engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a 

szakhatósági hozzájárulást megadom.” 

 

A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés e) pontján, 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) és (6) bekezdésén alapul. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a 

kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a 

személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. 

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító 

kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

A kiadmány hiteles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Erről értesül elektronikus úton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül postai úton úton: 

 

 

 

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. 

 

 

1.  AH NET Zrt. 

2.  Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

3.  HM Hatósági Főosztály 

4.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Főosztály 

5.  Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

6.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

7.  Ajka Város Önkormányzata 

8.  E.ON Édász Zrt. 

9.  Bakonykarszt Zrt. 

10.  Magyar Telekom Nyrt. 

11.  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

12.  Pápai Tankerületi Központ 

13.  Invitel Távközlési Zrt. 

14.  DIGI Kft. 

1.  Generál -Telekom Mérnöki Szolgáltató Kft.  1144 Budapest Gvadányi u. 13. 3 

ép. A lépcsőház  

2.  Bakony-Távhő Kft. 8400 Ajka Gyártelep hrsz. 1961/5 

3.  Bakonyi Erőmű Zrt. 8401 Ajka Gyártelep Pf. 134 
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