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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Aszód
Településképi Arculati Kézikönyv részünkre megküldött véleményezési anyagát
megvizsgálta.
A Településképi Arculati Kézikönyv hírközlési érdekeket nem sért, elfogadása ellen a
Hatóság kifogást nem emel.
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés b) és c)
pontja és (7) bekezdése alapján adta a Hatóság.
Jelen vélemény a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre
feltöltésre került.
A rendelet megalkotásához segítségül a Hatóság az alábbi tájékoztatást adja:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
Rendelet.) 23/F. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az egyedi építészeti követelmény az
építési tevékenységgel érintett a településképi szempontból meghatározó, vagy a helyi
egyedi védelemmel érintett terület tekintetében a sajátos építményfajták elhelyezésének
módjára határozható meg. A (3) bekezdés szerint: Az anyaghasználatra vonatkozó
követelmény kiterjedhet az építmény, sajátos építményfajták építőanyagának
településkaraktert befolyásoló valamely minőségi jellemzőjére.
A 23/G. § pontja kimondja, hogy a településképi rendeletben a településképi szempontok
figyelembevételével meg kell határozni
a) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket
b) azon területeket, amelyek az a) pont szerinti sajátos építmények, műtárgyak
elhelyezésére nem alkalmasak, és
c) a helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal
kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelményeket.

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlés építményeire azok esetleges
anyaghasználatára vonatkozó, fentiekre szorítkozó előírásait az Önkormányzat rendeletében
egy fejezetbe gyűjtve fogalmazza meg.
A jó minőségű szolgáltatások elérésének lakossági igénye és a lakóterületeken elhelyezendő
bázisállomások kérdése gyakran nehezen összeegyeztethető vitás helyzeteket generál,
ezért ilyen esetekben szükséges a hálózatfejlesztésben és a digitális gazdaság fejlődésében
érintett valamennyi állami, önkormányzati és társadalmi szervezet segítő és kompromisszum
kész együttműködése.
E közérdekű célok elérésének alapvető feltétele a hírközlési infrastruktúra, fejlesztése,
továbbá a szolgáltatókat a frekvencia használati szerződés alapján ellátási kötelezettség
terheli, amelynek eleget kell tenniük.
Az EU elvárásaival összhangban a jelenlegi jogszabályi környezet is a már meglévő
infrastruktúrák, eszközök közös használatát preferálja. A Hatóság és a hírközlési szakma
pedig rendelkezik azzal a szaktudással, amelynek segítéségével meghatározható, hogy egyegy antennatartó szerkezet hány darab antennát, bír el illetve, hogy az előírt szintű
lefedettség eléréséhez milyen egymáshoz viszonyított távolságra kell elhelyezni egymástól a
berendezéséket és tartószerkezeteket.
Egy szolgáltató által lefedett terület ún. cellákra van osztva. Egy cella megfelel egy
adótorony vagy ismétlőadók esetén több kisebb adótorony által lefedett területnek. A cella
méretét az adó kisugárzott teljesítménye határozza meg és ez fordítva is igaz, adott
cellamérethez adott teljesítmény szükséges. A celluláris hálózatok alapgondolata az, hogy
alacsony energiaszintű adók használatával lehetővé tegye a hatékony frekvenciaújrafelhasználást. Ugyanis abban az esetben, ha erős adókat használnának, akkor az adott
frekvenciát csak több 100 kilométer távolságban lehetne újra felhasználni.
A celluláris mobil hálózathoz lefoglalt frekvenciasáv cellacsoportok között van elosztva. Ez
az elosztás a szolgáltató által lefedett területen cellacsoportonként ismétlődik. Az elérhető
rádiócsatornák teljes számban használhatóak minden egyes cellacsoportban, és ez alkotja a
szolgáltató lefedett területét. Egy frekvencia, amelyet egy cella használ, pár cellával arrébb is
használható, de két, ugyanazt a frekvenciát használó cella között megfelelő távolságnak kell
lennie az interferencia elkerülése végett. A frekvencia-újrafelhasználás jelentősen megnöveli
a hálózaton lévő felhasználók számában mért kapacitást.
A mobiltelefon-szolgáltatás akkor teljesíti az előfizetők által támasztott elvárásokat, ha az
ügyfelek bárhol és bármikor, kiváló minőségben tudnak hívást kezdeményezni, vagy fogadni.
A mozgó (például autóban utazó) előfizető szempontjából fontos követelmény, hogy a
felépített összeköttetés cellahatárok átlépésekor ne szakadjon meg. Mindez csak úgy
lehetséges, ha a mobiltelefonokkal kapcsolatot létesítő bázisállomások által kibocsátott
rádióhullámok az előfizetők tartózkodási- és mozgási területét hézagmentesen fedik le.
Az új antennák telepítésének legfőbb oka, hogy a mobiltelefon-előfizetők számának
növekedésével párhuzamosan növelni kell a hálózat kapacitását is, az új technológiához (pl.
LTE) pedig új hálózat kiépítésére van szükség.
Az antennák helyének meghatározása körültekintő mérnöki tervezés eredménye, amelynek
lényege, hogy olyan helyekre telepítsék az antennákat, ahol az előfizetők igénybe vehetik
azt, hiszen a mobiltelefont használók minden esetben a bázisállomással létesítenek
kapcsolatot, és az állomásnak a legcélszerűbb olyan helyen állnia, ahol magas a
mobiltelefonálók száma.
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Egy-egy bázisállomás telepítése tervezésekor minden esetben szükséges figyelembe venni
a terep adottságait, a környezetet (pl. szomszédos házak/objektumok magassága, környező
fák/erdők magassága és lombozottsága, sűrűsége); a helyszín megközelítési lehetőségeit
(pl. út, árterület stb.); a helyszín infrastrukturális adottságait; elektromos áram betáplálás
megvalósíthatóságát.
Figyelembe kell venni a környező bázisállomások elhelyezkedését is, a bázisállomások
egymásra hatása miatt; a meglévő lefedettséget; hogy hol szükséges esetleg javítani a
lefedettséget; hogy a társszolgáltatók állomásai hol helyezkednek el.
A mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan és optimálisan működni, ha az antenna tipikusan
30-40 méteres magasságban helyezkedik el, de lehetőleg legalább 10m-el a környező
tereptárgyak felett helyezkedjen el.
Keresni kell a meglevő objektumok használatának lehetőségét (meglevő torony, víztorony,
kémény, templomtorony, magasabb ipari létesítmények, lakóépületek, stb.). Ezeket a
településeknek a saját szabályozó eszközeikben (Településképi rendelet, Településképi
Arculati Kézikönyv) célszerű biztosítani.
Az előfizetők igénylik az egyre magasabb átviteli sebességet, ami azt eredményezi, hogy
egyre közelebb kell hozzájuk elhelyezni a bázisállomást, tehát nem elegendő a település
szélére letenni, hanem azt be kell "vinni" a településre.
A szolgáltatók mindig arra törekednek, hogy a szolgáltatás biztosításához optimálisan a
legkevesebb bázisállomás építésére és a lehető legkisebb adóteljesítményre legyen
szükség.
Az antennákat (bázisállomásokat) a cellás elv alapján – elsősorban a sűrűn lakott területekre
kell telepíteni. Ennek oka, hogy itt az előfizetők száma, illetve a mobilhasználat időtartama
folyamatosan növekszik.

Budapest, 2017. november 9.

Tisztelettel:

dr. Rajnai Judit
osztályvezető
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