2016. januÁr 1-től a fejlesztÉsig ÉrvÉnyes dÍjak
ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatszolgáltatási tételek
Távközlés
szakági
helyszínrajzokból

Távközlés
szakmai
rajzokból*

KÖZMŰEGYEZTETÉS

2016. január 1-től a fejlesztésig érvényes díjak
Grafikus sávtérkép alapján

Sávtérkép részletes adattartalommal

15 000,- Ft/km + ÁFA

Vektoros állományból

Poligonos kijelöléssel

5 000,- Ft/km + ÁFA

A/4-es nyomtatott-, vagy PDF-ben átadott szakági helyszínrajz

5 000,- Ft/A4 lap + ÁFA

Digitális elvi rajzokból

Fém- vagy fényvezetőjű kábelhálózat elvi rajz esetében - a
modelltér rajzkeretenként

5 000,- Ft/darab + ÁFA

Egyéb adatforrásokból

Megszakító létesítmények digitális felvételi lapjai

5 000,- Ft/darab + ÁFA

Szerkesztés, adat összekészítés, konzultáció, terv véleményezés mérnök óradíja - megkezdett 15 perces egységenként

20 000,- Ft/óra + ÁFA

Közműegyeztetési tételek

2016. január 1-től a fejlesztésig érvényes díjak
személyesen, postán és
e-mailben érkezett, papír vagy
pdf formátumú tervek esetén.

e-mailben küldött
használható dwg/dxf
formátumú tervek esetén.

Ház/ingatlan és/vagy közmű bekötése, továbbá egy darab önálló pontszerű helyszín**** tervének közműegyeztetése

2 000,- Ft/darab + ÁFA

1 000,- Ft/darab + ÁFA

Nyomvonalas és/vagy
több pontszerű helyszín
tervének
közműegyeztetése

4 000,- Ft/darab + ÁFA

2 000,- Ft/darab + ÁFA

közműegyeztetői alapdíj
megközelítés**
esetén

a megközelített nyomvonal szakaszra vonatkozó díj

2 000,- Ft/km + ÁFA

1 000,- Ft/km + ÁFA

keresztezés***
esetén

a keresztezések (maximum 20 db) számának díja

2 000,- Ft/darab + ÁFA

1 000,- Ft/darab + ÁFA

több pontszerű helyszín****
esetén

az érintett pontszerű helyszínek (maximum 30 db) számának díja

1 000,- Ft/darab + ÁFA

500,- Ft/darab + ÁFA

* Távközlés szakmai rajzokból adateladás erősáramú befolyásoltsági vizsgálat és hálózatvédelmi okok miatt történhet!
Adatszolgáltatás és közműegyeztetés esetében, a km-ben mért egységek díjazásánál a nyomvonal hossza, a nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke alapján számítandó.
Közművek és szervezetek: Víz- és csatornázási művek, Gázszolgáltató szervek, Áramszolgáltató szervek, Távhőszolgáltató szervek, Elektronikus hírközlési építmények tulajdonosai, az elektronikus hírközlési szolgáltatók/
üzemeltetők, A villamosmű üzemben tartója, kezelője, A vasútüzemeltető, vasútkezelő szervezetek, A városi helyi közlekedési szervezetek, Útkezelő szervezetek, Víz- és vízi létesítmények kezelői, Földhivatal, Erdőterület kezelő
szervezet
** Megközelítés: A Telekom hálózat nyomvonalának 2-2 méteres sávban, azonos közegben (földfeletti, földalatti) történő megközelítése vagy azzal párhuzamosan történő haladása.
*** Keresztezés: A Telekom hálózat nyomvonalának azonos közegben (földfeletti, földalatti) történő keresztezése (maximum 20 darabig) - kivéve a tervezett gerinc-nyomvonal ingatlanokhoz történő leágazásait és a Telekom
előfizetői kábeleit érintő keresztezések.
**** Pontszerű helyszín pl.: víznyelő, mosató, tűzcsap, tolózár, pontszerű feltárás, transzformátor, toronyszerű építmény, stb.
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