
                                                                                                                       
 
 
 
 

Eljárásrend 
 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon és szerveinél szélessávú hálózati 
kapcsolatok fejlesztésére irányuló pályázatok esetében a tulajdono-

si/vagyonkezelői hozzájárulás megadására 
 
 
 
 

A szélessávú hálózatok fejlesztést elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. 
V.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján az ügyintézés gyorsítása, illetve a vagyonkeze-
lői hozzájárulás kiadásának megkönnyítése érdekében az alábbi rend szerint kell eljárni: 
 
1. A kérelem benyújtásának helye, módja, kötelező tartalmi elemei, formai követelmé-
nyek: 
 
A kérelem benyújtásának helye: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 8900 Zalaegerszeg, Ba-
latoni út 4. 
A kérelem címzettje: dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfő-
kapitány 
A kérelem benyújtásának módja: a kérelmet papíralapon az 1. számú melléklet szerinti for-
manyomtatványon, vagy az abban meghatározott adattartalommal, a szükséges mellékletek 
eredeti példányaival együtt kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 
A kérelem kötelező tartalmi elemei: 

 műszaki tervdokumentáció, 
 helyszínrajz, 
 tulajdoni lap, 
 nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról (2. számú melléklet), 
 érintett informatikai szolgáltatók nyilatkozatai (esetleges) 

 
2. A hozzájárulás megadásával kapcsolatos feladatok ellátása során a Zala Megyei 
Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságán az alábbi kapcsolattartó személyek 
járnak el: 
 
 
Vagyonkezelői hozzájárulás elkészítése: 
 
Igazgatási Alosztály: dr. Nagy Viktória 06/92-504-300/20-54 
 alosztályvezető nagyv@zala.police.hu 
 
 dr. Gaszné dr. Szigeti Katalin 06/92-504-300/20-74 
 jogtanácsos szigetik@zala.police.hu 
 

ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 

8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.  Tel.: 92/311-510  BM: 26/21-34 
Fax: 92/311-510/23-66 BM: 26/23-66 E-mail: zalamrfk@zala.police.hu 



Műszaki szakmai véleményezés: 
 
Műszaki Osztály: Belovári Lívia 06/92-504-300/22-65 
 osztályvezető belovaril@zala.police.hu 
 
 Szita István 06/92-504-300/22-09 
 kiemelt főelőadó szitai@zala.police.hu 
 
Informatikai Osztály: Béres Sándor 06/92-504-300/23-96 
 osztályvezető beress@zala.police.hu 
 
 Rétvári János 06/92-504-300/22-22 
 kiemelt főelőadó retvarij@zala.police.hu 
 
3. Döntésre jogosult személy: 
 
dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, főkapitány 
06/92-504-300/21-34 
titk.zalamrfk@zala.police.hu 
 
4. Munkavégzés során betartandó jogszabályok: 
 
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 8/2014. (VII. 14.) ZMRFK Intézkedése a 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság létesítményeibe történő be- és onnan történő kiléptetés 
szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról. 



1. számú melléklet 
 

Kérelem szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásához szükséges 
vagyonkezelői (tulajdonosi) hozzájárulás megadásához  

 

Kérelmező adatai:  

Név:    

Székhely:    

Postai cím:    

Email cím:    

Adószám:    

Cégjegyzékszám :    

Bankszámlaszám:    

  Aláírásra jogosult személy neve, elérhető-
sége:   

  
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

  

Pályázattal érintett ingatlan:  

Megnevezés, cím:    

Helyrajzi szám:    

Az elvégzendő munkafolyamatok részlete-
zése:   

Csatolt mellékletek felsorolása:    

  

  

  
  

  

 
……….………….., 20……………… hó ….. nap 
 
 …………………………… 
 cégszerű aláírás 



2. számú melléklet 
 
 

Nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról 
 
 

 
Alulírott …………….……….., mint a ……………………………………………. pályázó 
(vállalkozó) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 
…………….…………….……………………………………………….. című pályázat meg-
valósítása során a ………….……..…………………….. helyrajzi számon nyilvántartott, ter-
mészetben  ………………………....………………………………… címen található, a 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő ingatlanon felmerülő helyreállí-
tási munkálatok elvégzéséért, az eredeti állapotnak megfelelő helyreállításért, illetve a helyre-
állítás költségeinek megtérítéséért kötelezettséget vállalok. 
 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás a szélessávú hálózatok fejlesztésére 
irányuló pályázathoz szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele. 
 
 
 
 
……….………….., 20……………… hó ….. nap 
 
 
 
 …………………………… 
 cégszerű aláírás 
 


