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Tisztelt Szakhatóság!
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi é s Örökségvédelmi Hivatala
(a továbbiak ban Hivatal) hatáskörében eljárva tájékoztatom, hogy Hivatalom a 2013. december 17-én kelt,
2014. január 22-én jogerőre emelkedett, BP-5D/001/04661-18/2013. számú határozattal a Népszínház
utcai metróállomás felszíni létesítményeire vonatkozóan használatbavételi engedély határozatot adott.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a 2013. december 16-én k elt, OH/72923-2/2013. számú
szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához kikötésekkel járult hozzá ,
amely állásfoglalás rendelkező része szerint:
„A Nemzeti Média és Hírk özlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V.
k erületi Építésügyi és Örök ségvédelmi Hivatala (1051 Budapest , Sas u. 19. ) a tárgyi ügyben történt
megk eresése alapján az alábbi feltétek mellett a használatbavételhez a szak hatósági hozzájárulást
megadja.
Az elektronik us hírk özlési hálózatok üzemeltetőivel történt előzetes egyeztetések alapján az építés érintette
az alábbi elek tronik us hírk özlési szolgáltatók hálózatait:
Magyar Telek om Nyrt. 2008. december 05-én k elt nyilatk ozata
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INVITEL Távk özlési Zrt. 2007.december 12-én k elt nyilatk ozata
Novotron Kft. 2007.augusztus 13-án k elt nyilatk ozata
A Hatóság előírja, hogy amennyiben a fenti hírk özlési szolgáltatók a műszak i átadás -átvét eli eljárásba nem
lettek bevonva, úgy azok at jelen eljárásba k ell megk eresni.
Amennyiben a szolgáltat ók a műszak i átadás-átvételi eljárásba bevonásra k erültek és nyilatk ozatuk at 15
napon belül nem adták le, úgy azt a hozzájárulás megadásának k ell tek inteni
A szak hatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályok ban előírt k ötelezettségek teljesítése alól.
A szak hatóság állásfoglalása ellen jogorvoslattal csak az ügy érdemében hozott határozat, vagy az eljárást
megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés k eretéb en lehet élni.”
Az Építtető a fenti szakhatósági állás foglalásban előírt kötelezettségének eleget téve a fenti szolgáltatók
nyilatkozatait 2014. március 11-én Hivat alomhoz benyújt otta, amely hírközlési szolgáltatók által adott
nyilatkozatokat jelen levelem mellékleteként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére megküldöm.
Budapest, 2014. március 11.
Tisztelettel, a Hivatal hatáskörében eljáró,

Pamuki Réka
hivatalvezető
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