
Észrevétel Válasz

BOKORY GÁBOR, lakos, partner

1. Az Arculati kézikönyv feladata a településképi, 

ezek közül is elsősorban az épített környezet 

alakítására vonatkozó ajánlások 

megfogalmazása. Az ajánlás szól a 

gépkocsitárolásról, az erre alkalmas építmények 

településképet befolyásoló megjelenéséről és 

szól az árkok kialakításáról is. Az OTÉK rögzíti a 

telken belül elhelyezendő parkolók számát, 

amelyet a tervezéskor figyelembe kell venni. 

Mindezek mellett kiegészítettük a kézikönyvet a 

parkolásra vonatkozó egyéb ajánlásokkal.

DINPI - Duna-Ipoly Nemzeti Park

1. Választ nem igényel.

NMHH - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1. A kézikönyvben ajánlások vannak az egyes 

létesítmények takarására Templomtorony, 

kilátó, mint példa). Ezek javaslatok, amelyeket a 

kedvező településkép megőrzése érdekében 

továbbra is fenntartunk.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK

1. oldal



MEK - Magyar Építész Kamara

1. A kézikönyv örökségünk és Budakalász ma 

valamint a különböző karakterleírások bőséges 

információval szolgálnak a települkés 

karakteréről, megjelenéséről. Ezért nem tartjuk 

fontosnak mégegyszer egy külön fejezetben ezt 

megismételni.

2. A jó példák fejezet számos kortárs épületet 

tartalmaz. A Budakalász mai arcát meghatározó 

kortárs épületeket tartalmazó  Budakalász ma 

fejezetet fontosnak tartjuk bemutatni, így 

ebben a részben kerültek elhelyezésre.

3. A térképi ábrázolást egyértelműbbé tettük.

4. Nem igényel választ.

2. oldal



5. A jelöléseket egyértelműsítettük. A jó példákat 

bőséggel Budakalászról, de amit nem lehetett a 

településről a térségből vettük. A fejezetet 

ebben aformában hagyjuk, mert így tudunk 

mindenre kiterjedően és ezekkel a példákkal 

Budakalász léptékére jó példákkal szolgálni.

6. Nem igényel választ.

3. oldal



Észrevétel Válasz

Állami főépítész

1. Az észrevétel átvezetésre 

került.

2. Az észrevétel átvezetésre 

került.

3. Az észrevétel átvezetésre 

került.

4. Az észrevétel átvezetésre 

került.

5. Az észrevétel átvezetésre 

került.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET - TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK

1. oldal



6. Az észrevétel átvezetésre 

került.

7. Az észrevétel átvezetésre 

került.
8. Az észrevétel átvezetésre 

került.

9. Az észrevétel átvezetésre 

került.

10. Az észrevétel átvezetésre 

került.

11. Az észrevétel átvezetésre 

került.

12. Az észrevétel átvezetésre 

került.

13. Az eljárás folyamatban van.

2. oldal



NMHH - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1. A rendelet 45. §-a 

tartalmazza az előírásokat.

2. Az észrevételnek megfelelően 

meghatározásra kerültek.

3. oldal



3.

4.

5.

6.

7.

8. A településkép védelme 

miatt továbbra is indokolt, 

hogy ezen területeken nem 

helyezhetőek el.

9. Az észrevételnek megfelelően 

ki lett egészítve.

Az észrevételnek megfelelően 

javítva lett, ki lett egészítve.

4. oldal



DINPI - Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1. A szigorúbb szabályozás az 

adott területen nem indokolt.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Észrevételt nem tesz. Választ nem igényel.

CSOBÁNKA POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Észrevételt nem tesz, amunkát dícséri. Választ nem igényel.

BOKORY GÁBOR, lakos, partner

1. A rendelet-tervezet 

pontosítása megtörtént, az 

egyéb műszaki berendezésről 

szóló fejezet tartalmazza az 

5. oldal



 

  

Építményengedélyezési Osztály Iktatószám: EE/13657-3/2017 
 Tárgy: Budakalász Településképi 

Arculati Kézikönyv 
véleményezés 

 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán 
 Tel.: 468 0604 
 E-mail: papp.zoltán@nmhh.hu 

 
Tisztelt Polgármester ! 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Bp. III. ker. 
Óbuda-Békásmegyer Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet-tervezet 
részünkre megküldött véleményezési anyagát megvizsgálta.  

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. 
(3) 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 Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a hírközlési létesítmények alapvetően hírközlési funkciót 
töltenek be, azokat egyéb funkcióval összekapcsolni nem célszerű és nem is mindig 
lehetséges ezért az ilyen jellegű előírásokat kérjük törölni az arculati kézikönyvből is. 

A rendelet megalkotásához segítségül a Hatóság az alábbi tájékoztatást adja. 
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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 egy-
egy 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 frekvencia-
újrafelhasználást. 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. 

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 
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(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. 

A bázisállomások vízszintesen, az autók fényszóróihoz hasonlóan bocsátanak ki 
rádióhullámokat, tehát nagyon kevés energia jut az antenna alatti területre. Az antennák által 
kibocsátott rádióhullámok vízszintes irányítottságából adódik, hogy közvetlenül az antenna 
alatti területeken az elektromágneses tér intenzitása rendkívül csekély, és a távolsággal 
négyzetes arányban csökken. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) 
egyértelmű állásfoglalásából is tudjuk, hogy a bázisállomások lakosságot érintő 
elektromágneses hatása elhanyagolható, egészségkárosodással nem kell számolni. 

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. 

A rendelet-tervezet véleményezés lehetőségének biztosítása érdekében a Hatóság értesítést 
kér a tervezet elkészültéről. 

Jelen vélemény a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre 
feltöltésre került. 

Budapest, 2017. szeptember 22.  

              Tisztelettel: 

 

 dr. Rajnai Judit 
 osztályvezető 
 



























 

  

Építményengedélyezési Osztály Iktatószám: EE/13657-4/2017 
 Tárgy: Budakalász Város Településképi 

rendelet véleményezése 
 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán 
 Tel.: 468 0604 
 E-mail: papp.zoltán@nmhh.hu 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Budakalász 
Város Településképi rendelet-tervezet részünkre megküldött véleményezési anyagát 
megvizsgálta.  

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. 

(3) 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. 
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A Hatóság álláspontja szerint a településképi rendelet előírásai nem a jogszabályban kapott 
felhatalmazásban foglaltak szerint készültek (Korm. Rendelet. 23/F. §., 23/G. §), a rendelet 
alkotója lényegesen túlterjeszkedett kapott felhatalmazáson, illetve figyelmen kívül hagyta a 
magasabb rendű jogszabályok előírásait. 

A rendelet előírásai  ellentétesek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. 
§ (1) bekezdésével, amely szerint biztosítani kell a hírközlési létesítmények 
elhelyezhetőségét. 

A rendelet tervezet előírásai ellehetetlenítik a hírközlési létesítmények elhelyezését, azzal 
hogy új antennák telepítését csak a volt Lenfonó területére, illetve már meglévő 
tartószerkezetre tenné lehetővé, a Korm. rendelet szerint az elhelyezés módja csak a helyi 
védelemmel érintett területek esetében határozható meg.  

A rendelet tervezet nem határozza meg az elektronikus hírközlési sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket, illetve nem az anyaghasználatra 
vonatkozó előírásokat tartalmaz, hanem gyakorlatilag teljes tiltást tartalmaz, így magasabb 
rendű jogszabályokba ütközik. 

A rendeletben szerepelnie kellene - térképes mellékleten is jelölve – a hírközlési sajátos 
építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket, és nem alkalmas 
területeket, olyan arányban hogy az hírközlési érdekek is érvényesülnek, nem lehetetlenül el 
a szolgáltatások bővítése. A Hatóság kéri a 46. § (2) és (3) bekezdések törlését. 

A 46. § (6) bekezdés a), b), e) és f) pontjaiban megfogalmazott teljes tiltás indokolatlan, 
mivel a Hatóság tapasztalatai alapján például a templomtornyokban takartan elhelyezett 
antennák településképi szempontból semmilyen zavaró hatást nem jelentenek, a 100 
méteres környezetet sem indokolja, így kérjük ezeket törölni. Ezekre a terültekre lehet 
anyaghasználatot, illetve takarásban történő elhelyezést előírni. 

A 46. § (4) bekezdés b) pontja értelmezhetetlen. Mikorra és kinek a költségén kellene az 
oszlopokat fa anyagúra cserélni, Milyen szankciók kerülnek alkalmazásra az előírás 
megsértése esetén? Kérjük törölni. 

A mellékelt rendelet tervezet hírközlésre vonatkozó előírásait a fentiek figyelembevételével 
felülvizsgálni szíveskedjenek, jelen formában elfogadását a Hatóság nem támogatja.  

A rendelet megalkotásához segítségül a Hatóság az alábbi tájékoztatást adja, illetve igény 
esetén személyes konzultációra is lehetőséget biztosít. 

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 egy-
egy antennatartó szerkezet hány darab antennát, bír el illetve, hogy az előírt szintű 
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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 frekvencia-
újrafelhasználást. 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. 

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 
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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. 

A bázisállomások vízszintesen, az autók fényszóróihoz hasonlóan bocsátanak ki 
rádióhullámokat, tehát nagyon kevés energia jut az antenna alatti területre. Az antennák által 
kibocsátott rádióhullámok vízszintes irányítottságából adódik, hogy közvetlenül az antenna 
alatti területeken az elektromágneses tér intenzitása rendkívül csekély, és a távolsággal 
négyzetes arányban csökken. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) 
egyértelmű állásfoglalásából is tudjuk, hogy a bázisállomások lakosságot érintő 
elektromágneses hatása elhanyagolható, egészségkárosodással nem kell számolni. 

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. 

A rendelet-tervezet felülvizsgálata után az ismételt véleményezés lehetőségének 
biztosítására, a Hatóság értesítést kér a módosított tervezet elkészültéről. 

Jelen vélemény a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre 
feltöltésre került. 

 

Budapest, 2017. október 18.  

 

              Tisztelettel: 

 

 dr. Rajnai Judit 
 osztályvezető 
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varga.rita@budakalasz.hu

Tárgy: FW: településképi konzultáció

Kedves Varga Rita! 

Településképi egyeztetéshez kívánok - korábban regisztráltként - emailben hozzászólni. 

Korábbi véleményemet fenntartva, az ajánlás igényes és előremutató. Amennyiben az építkezők, felújítók, 
fejlesztők betartják az abban foglaltakat, településünk kifejezetten élhető képet mutatna és lassan talán a 
meglévő igénytelenebb kialakítások is eltűnnének. 

Sajnos a településképi ajánlás önmagában nem meghatározó, nem kötelező érvényű. Ahogy a bevezetőben 
is rögzített, a dokumentum nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályokat. Az emberléptékű, barátságos 
településkép kialakításához tehát megfelelő jogszabályi háttérre, annak betartatására, valamint a 
településképi ajánlást betartó igényes építtetőkre, építészekre, ingatlan tulajdonosokra van szükség.  
 
Mélységes sajnálatomra a helyi építési szabályzat legutóbbi módosításakor a beépítési százalékot 
drasztikusan megemelték. Ebből kifolyólag lehetetlen arányos, igényes, esztétikus, emberléptékű beépítést 
eszközölni, akármilyen alapos is az ajánlás. Sajnos kiváló példa erre Klenity új beépítése, ahol az új 
lakóknak esélyük sem lesz olyan ligetes lakókörnyezetet létrehozni, ami például Szentistvántelepen van. Az 
épület, a gépkocsi parkoló, a terasz és a járda a telek jelentős részét elfoglalja, minimális teret hagyva a 
zöldfelület részére. A maradék zöld talán épp csak megfelel (???) az előírásokban rögzített minimumnak, 
ami a korábbi töredéke. Az ingatlan tulajdonosa bajban lesz, ha kertjét, környezetét netán fa ültetésével 
szeretné élhetőbbé tenni, mert a rendelkezésre álló hely hiánya miatt erre módja aligha lesz (Oték). 

A településképi ajánláshoz kapcsolódóan javaslom a helyi építési szabályzat beépítési százalékainak és 
zöldfelületi mutatóinak felülvizsgálatát és módosítását a fentiek figyelembe vételével! 
 

Javaslataim a településképi ajánlás kiegészítéséhez: 

1. A HÉSZ tartalmazza a gépkocsit tárolás kereteit, ami valljuk be, nem túl szigorú. Elegendő megnézni egy 
osztrák, német, svájci utcaképet, ahol legfeljebb csak a vendégségbe érkezők járművei parkolnak az amúgy 
keskeny kertvárosi utcákon, mert a többieknek egyrészt nem szabad, másrészt helyük sincs rá. Ott a KÖZ 
területét nem foglalják el MAGÁNtulajdonban lévő járművek. (Nekünk két autónk van, mindkettő telken 
belül parkol). Az utcakép sokkal barátságosabb képet mutat, nincs letaposott árokszél, gyep, stb. Egyre 
többen gondolják úgy, hogy a saját autó csak a helyet foglalja a kertben, álljon az csak kint az utcán. Ennek 
megfelelően az árkot betemeti és azt murvával igénytelenül felszórják vagy lebetonozzák. Két jó példát 
tudok említeni, az egyik az Attila út 18. (mosott bazalt zúzalék terítés), illetve Battyhány utca 10. (igényes 
térkő). Mindkét utcában az ellenkezőjére is van példa. Sajnos messze vagyunk attól a rendtől (Japán), ahol 
csak az kaphat rendszámot, aki igazolni tudja, hogy járművét magánterületen tudja tárolni... 

Összefoglalva javaslom, hogy az ajánlás foglalkozzon a gépkocsitárolással, vendégparkolással is, 
amennyiben erre mód van. 
 

2. Világítás: 
Településkép védelméről szóló rendelettervezetben megengedett a védett homlokzatra szerelt világítás. 
Javaslom kiegészíteni a szöveget azzal, hogy törekedni kell a világítás rejtett módon szerelt kialakítására (pl 
tornác alá, kerítés oszlop belső oldalára, stb). Amennyiben a világítás armatúrája homlokzatra kerül, az 
illeszkedjen az épület stílusához és lehetőség szerint árnyékolt (fényt lefelé szóró, alacsony 
fényszennyezésű) legyen.  
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Kedves Varga Rita, köszönöm, hogy elolvasta észrevételeimet, javaslataimat. 

üdvözlettel 
Bokory Gábor 
 
 


