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NYILATKOZAT Ingatlanhasználati  hozzájárulásról , valamint 
állomáskínálati adatbázisba történő regisztrációról  
(Haladéktalanul, de lehetőleg a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitöltve és aláírva kérjük visszajuttatni. Minden 
végponti ingatlan vonatkozásában kötelező!)  

A jelen ingatlanhasználati hozzájárulást az Invitech ICT Services Kft. (a továbbiakban: Invitech, Székhely: 2040 Budaörs, 
Edison u. 4., Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-190552) elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása érdekében a lent nevezett 
ingatlanon belüli elérési hálózat és hozzáférési pont kiépítése, berendezések elhelyezése (távközlés-fejlesztési munka), 
valamint üzemben tartása érdekében használja fel, valamint a Felhasználási feltételek szerint regisztrálhatja adatbázisunkba  
épületeit, és a kihasználatlan területeket igény esetén bérbe vesszük. Adatbázisunk segítségével egyszerűen bekerülhet az 
Invitech és partnerei célpontjai közé. 

A Nyilatkozatot haladéktalanul, de lehetőleg a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitöltve és aláírva kérjük 
visszajuttatni az Invitech képviselője (vagy közreműködője) részére a megadott elérhetőségek valamelyikén. 

A Nyilatkozat visszavonásig érvényes. Amennyiben a Nyilatkozat visszavonásra kerül, a Szolgáltató előzetesen egyeztetett 
módon elvégzi a berendezések leszerelését. 

 
Alulírott ..............................................................................................., a jelen Nyilatkozat 2. oldalán található táblázatban 
feltüntetett ingatlan(ok) vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult személy (a továbbiakban: Ügyfél) kijelentem, hogy az 
Invitech vagy közreműködője által végzett távközlés-fejlesztési munkálataihoz, az egyeztetett nyomvonalon és módon történő 
kivitelezéshez, valamint a kiépített hálózat és elhelyezett berendezések üzemeltetése érdekében történő belépéshez a 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 

H O Z Z Á J Á R U L Á S T   M E G A D O M  /  H O Z Z Á J Á R U L Á S T   M E G T A G A D O M * 
A távközlés-fejlesztési munkák jellegét, valamint a kivitelezés módjait a részletes kiviteli terv tartalmazza, amelyek lehetnek 
például: 

• beállás hírközlő kábellel közterületről az ingatlanon belüli helyiségbe, 

• kábelnyomvonal kiépítése épületen belül, a közterületi beállástól a végpontig, 

• antennatartó és antenna elhelyezése a tetőn, 

• antennakábelek számára kábelnyomvonal kialakítása az antenná(k)tól a végpontig, 

• meglévő antennatartón további antennák elhelyezése, 

• további berendezések elhelyezése, leszerelése vagy módosítása, 

• épületen belüli felszálló nyomvonal kialakítása. 
A kivitelezés megkezdése előtt, vagy belépési engedély igénylése esetén az Invitech további egyeztetést kezdeményez. 
Az ingatlan vonatkozásában az Ügyfél jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben az elhelyezett berendezések 
működtetéséhez tápellátás szükséges, a fogyasztási hely kiépítését az Invitech saját költségén elvégzi, vagy az ingatlanon lévő 
fogyasztásmérő adatain alapuló közüzemi számla alapján az ingatlan tulajdonosa részére a berendezés fogyasztásával 
arányos költségtérítést fizet. 
Amennyiben a létesítés bontási munkálattal jár, úgy az Invitech vállalja a teljes helyreállítást, továbbá azt, hogy minden okozott 
kárt (zöldkár, stb.) megtérít. 

Kapcsolattartási adatok Ügyfél adatai Invitech 

Nyilatkozó minősége: 1 tulajdonos / közös képviselő / vagyonkezelő - 

Név:             

Cím:             

Telefonszám: 2             

Telefax:             

Email cím: 3             
1A megfelelő rész aláhúzandó! 2A telefonszám, valamint 3az adatbázisban történő regisztráláshoz email cím megadása kötelező. A 
kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat a Szolgáltató az érintett visszavonásáig kezeli, harmadik félnek nem adja át. Az Invitech 
az adatbázisban való regisztrálás során email útján kérheti az adatok ellenőrzését és jóváhagyását. 

Megjegyzések:       
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 Telephely címe1 
Hozzájárul a 
megkereséshez?1, 2 

Épülethasználat 
jogviszonya 

Hány emelet 
magas az épület? 

Van másik 
antenna?3 

Leszerződött már 
mobilszolgáltatóval?4 

1.        Igen   Nem 

 saját tulajdon    épületbérlet 

 részben saját tulajdon 

 épület egy részének bérlete 

  Igen   Nem  Igen    Nem 

2.        Igen   Nem 

 saját tulajdon    épületbérlet 

 részben saját tulajdon 

 épület egy részének bérlete 

  Igen   Nem  Igen    Nem 

3.        Igen   Nem 

 saját tulajdon    épületbérlet 

 részben saját tulajdon 

 épület egy részének bérlete 

  Igen   Nem  Igen    Nem 

4.        Igen   Nem 

 saját tulajdon    épületbérlet 

 részben saját tulajdon 

 épület egy részének bérlete 

  Igen   Nem  Igen    Nem 

5.        Igen   Nem 

 saját tulajdon    épületbérlet 

 részben saját tulajdon 

 épület egy részének bérlete 

  Igen   Nem  Igen    Nem 

1Minden érintett ingatlan vonatkozásában kötelező megadni! 2Amennyiben hozzájárul a megkereséshez, az adott telephely minden adatát 
kérjük megadni a regisztrációhoz. 3Amennyiben az épületen valamelyik mobilszolgáltató társaság már helyezett el antennát, akkor azt kérjük, 
jelölje. 4Itt azt jelezheti, ha az adott ingatlanra már leszerződött egy mobilszolgáltatóval. 

Felhasználási feltételek 

Az Invitech a vele elektronikus hírközlési szolgáltatásokra szerződést kötött vállalati ügyfelei, valamint az adott végpontot 
magába foglaló ingatlan vonatkozásában az Ügyfél által a jelen Nyilatkozatban megadott adatok alapján az ügyfelek által 
bérbeadásra kínált épületekről, ingatlanokról adatbázist üzemeltet (Adatbázis).  

Az Adatbázisba történő regisztráció során az Ügyfél megadja az általa bérbe adni kívánt ingatlan adatait. Egyúttal az Ügyfél 
nyilatkozik a jelen Felhasználási feltételek elolvasásáról és annak elfogadásáról. Az Adatbázisban regisztrált adatokat – azok 
összességét vagy egyes adatokat – az Ügyfél bármikor törölheti, és azok felhasználását bármikor visszavonhatja.  

Az Adatbázisban szereplő adatokhoz az Invitech fér hozzá, és az Invitech olyan nagykereskedelmi partnerei, akik hírközlési 
eszközöket kívánnak elhelyezni épületeken, ingatlanokon (továbbiakban: Partner). Az Invitech Partnerei elsősorban a 
mobilszolgáltatók. Az elhelyezendő eszközök hírközlési eszközök, különösen mobil átjátszó állomások.  

Amennyiben az Invitech vagy annak Partnere az Adatbázisban olyan épületet, ingatlant talál, amelyen hírközlési eszközt 
helyezne el, abban az esetben az Invitech szerződéskötés céljából megkeresi az Ügyfelet. Az Ügyfélnek igazolnia kell, hogy az 
ingatlan bérbeadására jogosult (pl. tulajdoni lappal, az épület tulajdonosától származó nyilatkozattal). Amennyiben az Ügyfél  ezt 
nem tudja igazolni, az Invitech nem köt az Ügyféllel bérleti szerződést. Az Ügyfél és az Invitech a piacon szokásos módon 
tárgyalást folytatnak a bérleti szerződés feltételeiről, és annak eredményes lezárását követően az Invitech bérleti szerződést köt 
az Ügyféllel. Amennyiben az eszközöket a Partner szeretné elhelyezni, úgy az Invitech albérletbe adja a bérleményt a Partner 
részére. Az Ügyfél és az Invitech által megkötött szerződés feltétele, hogy az Ügyfél hozzájárul a bérlemény albérletbe 
adásához. A megkötendő bérleti szerződést az Invitech készíti elő.  

Az Adatbázisba történő regisztráció nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget sem az Ügyfél, sem az Invitech részére. A 
bérleti szerződés megkötéséig mindkét fél jogosult szerződéskötési szándékától elállni a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései szerint.  

Az adatbázisban személyes adatok nem szerepelnek, az Invitech nem kezel ezzel összefüggésben személyes adatokat. 

 
Amennyiben a megkereséshez hozzájárultam, kijelentem, hogy az Adatbázis felhasználási feltételeit elfogadom. Az 
ingatlanokkal kapcsolatban döntési és nyilatkozattételi jogkörrel rendelkezem. 

 
 
 
 
Kelt: , __|__|__|__|. __|__|. __|__|. 
  _____________________________________ 
  Ügyfél aláírása 
 
 
 
Visszaérkezés dátuma: __|__|__|__|. __|__|. __|__|.  
  _____________________________________ 
  Invitech ICT Services Kft. képviselője (vagy közreműködője) 

 


