TULAJDONOSI/KEZELŐI NYILATKOZAT
Tárgy: Tulajdonosi/kezelői hozzájárulás optikai kábel lakóingatlanra történő bevezetéséhez és épületen belüli kiépítéséhez
Az érintett ingatlan megnevezése, címe:_________________________________________________________ __
Helyrajzi száma:_____________________________________________________________________________
Kapcsolattartó (nyilatkozat átvevő) neve: ___________________________________________________________
Kapcsolattartó telefonszáma: __________________________________________________________________
A hozzájárulást kérő hálózat tulajdonos: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.)
A hálózattulajdonos nevében eljáró szervezeti egység: Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési osztály Közép-Magyarország
(1098 Budapest Távíró utca 3-5.)
A tárgyban előzetesen kapott tájékoztatás alapján az általam képviselt, fent megjelölt ingatlanon/ingatlanokon a Magyar Telekom
Nyrt. optikai hálózatot kiépítését tervezi.
A hálózatépítés az épület pincéjét/alagsorát, földszintjét és a lépcsőház/lépcsőházak emeleti felszállóit – gyengeáramú
nyomvonalát, végpontjait – érinti, mely során szükség szerint az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:
Az optikai kábel az utcáról az épületen belüli végződtető dobozba védőcsőben kerül behúzásra
Innen a lakásokhoz vezető, szintenkénti elérést biztosító felszálló optikai kábelek vagy a meglévő csövekben, vagy új
csatornák kialakítása mellett kerülnek elvezetésre (szükség esetén szintáttöréssel: a két szint között egy-egy kb. 2-3 cm-es
furat kerül kialakításra)
Amennyiben a lépcsőházi közös helyiségbe aktív elem is telepítésre kerül, az elektromos hálózat használata külön
megállapodás alapján fog történni
A szinti elosztóktól az előfizetők felé egyéni optikai leágazások kiépítésére az adott szinten vízszintesen az ellátandó lakásig
az adott lakásra vonatkozó konkrét előfizetői szerződés megkötését követően kerül sor, így annak kiépítése jelen hozzájáruló
nyilatkozat birtokában, későbbi időpontban történik.
A munkálatokkal járó építési, bontási és helyreállítási költségek teljes egészében a hálózat kivitelezőjét terhelik. Az esetleges
károkozásért 100%-ban a szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. vállal felelősséget.
Az építési munkálatok nem akadályozhatják az ingatlanban lakók tevékenységét, és nem zavarhatják azok pihenését.
Az új optikai kábel kiépítése a Magyar Telekom Nyrt, illetve a házban lévő más hálózattulajdonos/üzemeltető hírközlési, illetve
műsorszolgáltatási tevékenységét nem érinti/korlátozza.
A kivitelező cég munkahelyi szintű felelős vezetője köteles a kezdést a tervezett időpont előtt az alábbi elérhetőségeken egyeztetni,
a hozzájáruló nyilatkozatban tett kikötéseket figyelembe venni, és befejezéskor a munkaterület egészét az eredeti állapotában
tisztán, rendezetten visszaadni.
Alulírott, mint a fenti ingatlan közös képviselője az alábbi megjegyzéssel, feltétellel hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti ingatlanon a
Magyar Telekom Nyrt. optikai kábelt és annak végelzáró dobozát, mint távközlési tartozékot az épületben kiépítse és elhelyezze:
Tulajdonosi/kezelői észrevételek, kikötések:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Tulajdonos/közös képviselő neve:
………………………………………………………….

Címe:
…………………………………………………………………………………………………..

Közös képviselő aláírása:
………………………………………………………….

Közös képviselő telefonszáma: ………………………………………………...

Tárgyi nyilatkozatot kitöltve és aláírva kérjük az alábbi címre eljuttatni: nyilatkozat@telekom.hu, vagy
Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési osztály Közép-Magyarország (1098 Budapest Távíró utca 3-5.)
Dátum: …………………………………………………………………………………………..
Email értesítési lehetőség kérése – FENTITŐL ELTÉRŐ SZEMÉLY IS LEHET
Alábbi email elérhetőségen kérek értesítést a kivitelező érkezésének dátumáról, illetve az optikai hálózat épületbe bevezetés
munkálatainak befejezéséről. (A nyomtatvány leadást követő 5 munkanapon belül Magyar Telekom értesít az adott email címen. )
Név:………………………………………………….
E-mail cím:………………………………………..

Aláírás:………………………………………
(E-mail cím tulajdonosa)
1178-NY610 v6.0

