
 
 
 

 KISGYŐR KÖZSÉG 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 
KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA  

 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
II. 
 

 
 
Módosítandó területek: 
 
1.A tervezési feladat:   

 

A 443 hrsz -ú Mk besorolású területen max. 35 m magas mobil átjátszó torony 

telepítése történik, (Digi kft. beruházásával) emiatt a HÉSZ módosítása szükséges. 
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2.Az eljárás típusa: egyszerűsített 

Kivonat a rendeletből: 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 
 
Kivonat a jogszabályból: 
 
24. A településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályai 

32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben 
meghatározottak szerint lehet: 

a) teljes, 
b) egyszerűsített vagy 
c) tárgyalásos 
d) állami főépítészi eljárás 

eljárás. 
. 
. 
. 

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás 
szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi 
feltételek egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem 
változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-
testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása 
érdekében támogatja. 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület 
megszüntetése. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése 
történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül 
sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására.” 

A jogszabályban előírtak teljesülnek, ezért alkalmazható az egyszerűsített eljárás. 
 
3.AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS BAZ MEGYE 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VONATKOZÁSAI  VONATKOZÁSAI. 
 
Az Országos Területrendezési Terv célja az ország távlati térszerkezetének 
meghatározása, a területek használatának és a természeti erőforrások 
megőrzésének átfogó szabályozása, valamint a fejlesztések műszaki és ökológiai 
keretfeltételeinek biztosítása. A Terv a következő részanyagokat tartalmazza: 
 
-      Térségi szerkezeti terv  
-   Országos Területrendezési Szabályzat Az OTrT meghatározása szerint az 

érzékeny tájérzékenységi kategóriába tartozik.  
 
Kisgyőr település jellemzőem erdőgazdasági, kisebb részben vegyes terület-
felhasználású térség. 
 
 
 
 

Térségi terület felhasználási kategóriák 
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5. § (1)Országos terület felhasználási kategóriák a következő, 
a) legalább 1000 ha területű térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vegyes területfelhasználású térség, 
ad) települési térség, 
b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
ba) vízgazdálkodási térség, 
bb) építmények által igénybe vett térség, 
bc) települési térség. 
(2)Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő, 
a) legalább 50 ha területű térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vegyes területfelhasználású térség, 
b) legalább 10 ha területű települési térség, 

c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
ca) vízgazdálkodási térség, 
cb) építmények által igénybe vett térség. 
(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektől 

eltérő, egyedileg meghatározott terület felhasználási kategóriákat is kijelölhet a 
térség elsődleges funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelően, valamint a 
kiemelt térségek terve a térségi terület felhasználási kategóriákra a törvénytől 
eltérő előírást is megállapíthat. 

 
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és 
megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség 
kategóriába kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség 
kategóriába kell sorolni; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell 
sorolni; 

d) a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell 
sorolni; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség 
kategóriába kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási 
kategóriába nem sorolható. 

 (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági 
terület, erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 
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sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe 
sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a 
kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell 
teljesülniük. 

 
KISGYŐR az OTrT szerint 90 %-ban erdőgazdálkodási 10 %-ban vegyes térségi 

területfelhasználási katagóriába tartozik.  

 

 

 
 

2. számú melléklet: Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 

 

 

 

3/1. számú melléklet: 

Országos ökológiai hálózat övezete című tervlap vonatkozó részlete 
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Országos ökológiai hálózat övezete 

13. §36 (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és 

megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az 

ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 

veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület 

övezetbe kell sorolni. 

 

 

3/2. számú melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete című tervlap 

vonatkozó részlete 

 

 

 

3/3. számú melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete című tervlap vonatkozó 

részlete 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj35idc86d
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3/4. számú melléklet: 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete című tervlap vonatkozó részlete 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete41 

14. §42 (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt 

terület nem jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet. 

 

 

3/5. számú melléklet: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete című 

tervlap vonatkozó részlete 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj40idc86d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj41idc86d


KISGYŐR településrendezési terv módosítás  

 
 

7 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete43 

14/A. §44 (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a 

településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a 

kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 

keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a 
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi 
építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények 
tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására 
látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 
határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell elhelyezni. 

 

 

3/6. számú melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete című 

tervlap vonatkozó részlete 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj42idc86d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj43idc86d
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3/7. számú melléklet: 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete című tervlap vonatkozó részlete 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete47 

15. §48 (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett 

szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 

szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 

ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban 

az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

 

3/8. számú melléklet: Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók területének övezete című tervlap vonatkozó részlete 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj46idc86d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300026.tv#lbj47idc86d
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3/9. számú melléklet: Kiemelten fontos honvédelmi célú terület övezete című tervlap 

vonatkozó részlete 
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BAZ MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELTETÉS 

 

B-A-Z megyei TrT tervlapjai Leírás Eltérés (%) 

3. Térségi szerkezeti terv 
Gyorsforgalmi utak által  

nem érintett 
Nincs 

3.1 Magterület, pufferzóna, 

ökológiai folyosó övezetei 

Érintett a település 

(magterület, pufferzóna, 

ökológiai folyosó), de a 

módosítást nem befolyásolja 

Nincs 

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületek, erdősítésre 

alkalmas terület övezete 

Érintett a település, de a 

módosítást nem érinti. 
Nincs 

3.3 Országos és térségi komplex 

tájrehabilitációt igénylő 

területek övezete 

 Nem kell figyelembe venni. Nincs 

3.4 Országos jelentőségű 

tájképvédelmi területek övezete 
 Érintett Nincs 

3.5 Világörökség és világörökség 

várományos terület övezete, 

történeti települési terület 

övezete 

Nem érintett, egyébként 

országos övezetként 

kezelendő 

Nincs 

3.6 Kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízminőség-védelmi terület 

övezete 

Nem kell figyelembe venni Nincs 

3.7 Felszíni vizek vízminőség-

védelmi vízgyűjtő területének 

övezete 

 Nem kell figyelembe 

venni 
Nincs 

3.8 Ásványi nyersanyag-

gazdálkodási területek övezete 
Nem érintett Nincs 

3.9 Együtt tervezhető térségek 

övezete 
Nem kell figyelembe venni Nincs 

3.10 Kiemelt fontosságú 

meglévő honvédelmi terület 

övezete, honvédelmi terület 

övezete 

Nem érintett Nincs 

3.11 Rendszeresen belvízjárta 

terület 
Nem érintett Nincs 

3.12 Nagyvízi meder övezete  Nem érintett Nincs 

3.13 Földtani veszélyforrás 

területe 
Érintett Nincs 

3.14 Vízeróziónak kitett terület 

által érintett települések övezete 
Nem kell figyelembe venni Nincs 

3.15 Széleróziónak kitett terület 

által érintett települések övezete 
Nem kell figyelembe venni Nincs 

 
A módosítás nem ellentétes a magasabbrendű tervekkel. 

 



KISGYŐR településrendezési terv módosítás  

 
 

11 

4. A módosítás tárgya 

3556 Kisgyőr, Széchenyi u. Hrsz: 443. alatt létesülő DIGI KFT. BZ16345 
SZÉCHENYI kódnevű TÁVKÖZLÉSI ANTENNATARTÓ ACÉL TORONY építési 
engedélyezési műszaki leírását tartalmazza. A tartószerkezeti munkarész 
elkészítéséhez helyszíni felmérés keretében került tisztázásra a meglévő geometria. 
A területen helyszíni fotók készültek a meglevő állapot rögzítésére. 
 
A létesítendő szerkezet bemutatás  
Digi Kft. Távközlési Antennatartó acél torony építési engedélyezési terve alapján/ 
Huszár Csanád és Arató Gergely / 
 
A toronyszerkezet akadályjelző mázolása, illetve jelzőfénye az engedélyezési eljárás-
ban a Légügyi Igazgatóság által adandó szakhatósági hozzájárulásban részletezettek 
szerint készítendő, a kiviteli tervfázisban részletezve. 
A tervezett antennatartó toronyra kerülő antennák rögzítése a csőszelvényű 
antennatartó adapterekre csavarozott- bilincses kapcsolattal történik. Az antennák 

szerelése alpin technikával, folyamatos kikötés szükségessége mellett történik. 
A toronyszerkezet villámvédelme az építéssel egyidejűleg elkészül. A torony villám-
védelmi szívócsúccsal és villámvédelmi levezetéssel, valamint földeléssel lesz ellátva 
a vonatkozó előírások szerint, az érintett szerkezetek kivitelezésekor a villámvédelmi 
kiviteli terv által előírt szerelvények elhelyezendők. 
 
A tervezett távközlési berendezések felügyelet nélküli üzemeléssel működnek, csak 
időszakos ellenőrzések és karbantartások szükségesek, vagyis a berendezések, és az 
antennatartók állandó jelenlétet nem igényelnek. Az előzményeket, a leírtakat és a 
műszaki terveket együttesen értékelve kimondható, hogy a tervezett bázisállomás 
elkészülteután az eddig meglévő közlekedési-menekülési adottságokat semmilyen 
formában nem módosítja, és a beépítésre kerülő szerkezetek és az autonóm 
műszeres védelem miatt a helyszín tűzbiztonsági szintjében romlást nem jelentenek. 
A meglevő építési terület telepítési viszonyait a helyszínrajz és a helyszíni szemle 
alapján megvizsgálva a tűzoltási és felvonulási út megfelelő szélességű aszfaltozott 
úton kellőképpen biztosított. 
A tervek tűzvédelmi szempontból megfelelnek a 9/2008 (II. 22. ) OTSZ. rendeletben 
foglaltaknak és a vonatkozó egyéb tűzvédelmi jogszabályoknak. 

 
Környezetvédelem 
Az antennatartó torony építése nincs káros hatással környezetére, a beépítendő 
szerkezetek, építőanyagok nem tartalmaznak a használat során az időszakosan ott 
tartózkodó személyekre káros vagy veszélyes összetevőket. Az építési tevékenység 
miatt keletkező hulladékok a területről zárt rendszerben elszállításra és szabvány 
szerint megsemmisítésre kerülnek. 
A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3. § (6) alapján az építetté DIGI 
Kft. mentesül a rendelet 8-11 §-ban foglalt kötelezettségek alól, mivel az építés 
során az építési hulladék mennyisége a rendelet I. számú mellékletében foglalt 
hulladékcsoportonokénti bontásban egyetlen csoportban sem éri el a hulladék 
mennyiségi küszöbértékét. 

 
A torony működése során a funkciónak megfelelő tevékenységek környezeti hatásai: 

1. Légszennyezés, levegőtisztaság: az építmény használata semmiféle 
légszennyezést nem okoz. 

2. Szennyvízkezelés: az építménynek vízigénye nincs, 
szennyvízkibocsátás sem történik. 
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3. Csapadékvíz kezelés: az építményről összegyűlő csapadékvíz a 
felszínen kerül elvezetésre és a torony körüli rendezett terepen lesz 
elszikkasztva. 

4. Talajszennyezés: az építmény használata nem jár talajszennyezéssel. 
A csapadékvíz szennyező anyagot nem tud a talajba mosni. 

5. Zaj, rezgés: a torony funkciójának megfelelő tevékenység nem jár 
olyan technológiai zaj és rezgéskeltő hatással, amely károsítja az 
időszakosan ott tartózkodók egészségét, vagy zavarja a környező 
létesítményeket. 

6. Közlekedés: az építmény nem növeli a környék forgalmát, zaj és 
levegő terhelését, mivel a torony használata állandó felügyeletet nem 
igényel, csak időszakos karbantartásokat. 

7. Hulladék kibocsátás: az építmény használata során hulladék nem 
keletkezik. 

 
A módosítás által Kisgyőrben és környezetében jelentősen javul a távközlési és 

hírközlési szolgáltatás. 
A DIGI Kft a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázatán 2014 
októberében elnyert „F Csomag” felhasználásával, az 1725-1730 és az 1820-1825 
MHz-es frekvenciatartományokban üzemelő önálló mobil, hang- és adatforgalmi 
szolgáltatásokat szeretnének biztosítani a legkorszerűbb LTE technológia 
felhasználásával.  
 
Kisgyőrben és a környező településeken a szolgáltatás elindításához szükséges 
hálózattervezési és infrastruktúrafejlesztési előkészítési munkálatok során jelöltek 
ki területet (Kisgyőr, zártkert 443 hrsz). A szolgáltatás jellegéből és sajátosságaiból 
adódóan - a többi mobilszolgáltatóhoz hasonlóan – un. bázisállomás telepítése, egy 
35 méter magas antennatartó torony megépítése vált indokolttá, melyet a helyi 
Önkormányzat támogatásával szeretnének megvalósítani. 
 
A preferált toronyszerkezet típusa un. rácsos, antennatartó szerkezet, melyet az 
építési engedélyeztetés során érintett szakhatóságok előírásai szerint szükséges 
megépíteni,ami együtt járhat annak nappali akadályjelzéssel (piros-fehér színre 
festés) történő ellátásával. Amennyiben nincs külön, erre vonatkozó előírás, a 
toronyszerkezet színe: szürke. 
 
 „A Kormány Digitális Nemzet Fejlesztési Programja szerint 2018-ra Magyarország 
teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést. A 
Program a kormányzat, az intézményi és piaci szereplők közös szerepvállalásával 
valósul meg. A Digitális Magyarország magában foglalja a 2020-ig uniós és hazai 
forrásból megvalósuló összes infokommunikációs fejlesztést. Küldetése, hogy a 
digitális környezet kiegyensúlyozottan fejlődjön, lehetővé téve, hogy az 
infokommunikációs eszközök és szolgáltatások pozitív lendületet adjanak a 
versenyképességnek, a fenntartható gazdasági növekedésnek, a foglalkoztatásnak 
és a társadalmi esélyegyenlőségnek. A Digitális Menetrend arra kötelezi 
Magyarországot, hogy a háztartások legalább 30 Mbps-os sebességgel 
csatlakozzanak a világhálóra 2020-ig. A Kormány célja, hogy az Európai Unióban 
élenjáróként már 2018-ra biztosítsa az egész országot lefedő, nagy 
sávszélességet.  Ennek keretében kívánja a Magyar Telekom Nyrt. a tárgyi fejlesztést 
is megvalósítani. (Bővebben a következő linken: 
http://digitalismagyarorszag.kormany.hu/download/e/35/e0000/Nemzeti%20Info
kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia.pdf) „ 
 

http://digitalismagyarorszag.kormany.hu/download/e/35/e0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia.pdf
http://digitalismagyarorszag.kormany.hu/download/e/35/e0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia.pdf
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Sokan nincsenek tisztában a mobiltelefon adótornyok működési alapelvével, a 
kibocsátott elektromos hullámok terjedésével, azok hatásával. A 
mobilkommunikáció elengedhetetlen feltételei a bázisállomások, melyek a 
mobiltelefon készülékekből érkező rádiójeleket fogadják és továbbítják. 
A bázisállomás által lefedett területet cellának nevezik. A cellák gyakran 
szabálytalan alakúak, hiszen a domborzati viszonyok vagy épületek blokkolhatják a 
rádiójelek útját. Nyílt terepen nagyobb kiterjedésűek a cellák, hiszen ott a jelek 
terjedését kevesebb tényező korlátozza. A beépített területeken kisebb cellákra, 
mikro-cellára van szükség, itt úgynevezett bázisállomásokat alkalmaznak, hogy 
biztosítsák a megfelelő lefedettséget és kapacitást. A cellák méretét a bázisállomás 
teljesítménye is befolyásolja. A nagyobb cellák kb. 10 km sugarúak, a mikro-cellák 
sokszor csak 100 méter sugarú területet fednek le. A legtöbb állomás 360 fokban – 
körben - bocsát ki nem ionizáló elektromágneses hullámokat. Az így létrehozott 
mező erőssége attól függ, milyen területet kell kiszolgálnia az adott állomásnak. Ez 
a teljesítmény általában 10-150 W között mozog, amely egy háztartási izzó 
teljesítményével azonos. Mivel a mikro-cellás állomások kis területeket fednek le, 

ezért teljesítményük is alacsonyabb, általában 1-2 W. Ezzel szemben, például a TV 
átjátszók teljesítménye akár a 100.000 W (100 kW) -ot is meghaladhatja. 
Az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek. Teljesítmény sűrűség 
[W/m², tipikusan mW/m²] a távolsággal (r), 1/r² arányban csökken. A frekvencia 
növekedésével nő az „optikai“ tulajdonsága (a reflekszió, törés, elhajlás). Ezért 
bizonyos helyeken helyi maximumok léphetnek fel. Különböző anyagok különböző 
mértékben csillapítják vagy reflektálják az elektromágneses sugárzást. A 15-50 m 
magas bázisállomás antennája az elektromágneses mezőt az állomástól kifelé 
irányítja, így a közvetlenül az állomás alatt lévő területen (50 – 300 m) csak nagyon 
alacsony mértékű rádiófrekvenciás (RF) mező mérhető. Ahogy távolodunk a 
toronytól, az RF mező „ereje” beépített környezetben nem a távolsággal négyzetes 
arányban, hanem 3,5-ik hatványával csökken. A kisugárzott teljesítmény időben (a 
forgalomtól függően) változik. Az expozíció kis területen is, a terjedési viszonyok 
miatt jelentősen ingadozhat. Az információk információ csomagokban, rövid ideig 
tartó rendkívül intenzív elektromos hullámokkal (pulzáló sugárzás) jut el a vevőhöz.  
Napjaink korszerű, mozgékony telefonösszeköttetését a rádiófrekvenciás jelek 
közvetítésével működő rádiótelefon berendezések teszik lehetővé. A mobil 
rádiótelefon rendszerek jellemzően két részből állnak: bázisállomásokból és a 
felhasználói kézi készülékekből: a mobiltelefonokból. A bázis állomások jellemző 
kisugárzott teljesítménye a GSM, DCS és UMTS sávokban 10-1500 W. 
A mikrohullámú állandóhelyű pont-pont, vagy pont-többpont rendszerek 
nagykapacitású adatátvitelt tesznek lehetővé. Az állomások jellemző kisugárzott 
teljesítménye 200-1500 W (EiRP). 
A bázisállomások szabadban, jellemzően a terep egy kiemelkedő pontján telepített 
kisteljesítményű rádióadók, amelyek egy adott körzetben biztosítanak rádiótelefon 
összeköttetést. A hazai rádiótelefon szolgáltatás fejlődése eredményeképpen a 
bázisállomások által ellátott körzetek mára az egész országot többszörösen lefedik.  
A rádiótelefon szolgáltatáshoz a bázisállomásokat utak mentén vagy lakott területek 
közelében kell elhelyezni, különösen a nagyvárosokban, ahol a felhasználók száma 
és a beépítettség is nagyobb. 
A rádiófrekvenciás sugárzásokról  
A rádiófrekvenciás sugárzás un. nem-ionizáló sugárzás, amelynek fizikai jellemzői és 
egészségügyi hatásai jelentősen különböznek az ionizáló (radioaktív) sugárzásokétól.  
A rádiófrekvenciás sugárzás intenzitása levegőben a távolsággal négyzetesen 
csökken.  
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WHO -  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nem mutatható ki, hogy 

az alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők vagy a rádióhullámok 
károsak lennének az egészségre, amennyiben a megszabott határértékeket a 
szolgáltatók betartják.” 
 
Tájékoztató a rádiótelefon bázisállomások telepítésének sugáregészségügyi 
kérdéseiről 

 
A RÁDIÓTELEFON RENDSZEREK 
Napjaink korszerű, mozgékony telefonösszeköttetését a rádiófrekvenciás jelek 
közvetítésével működő rádiótelefon berendezések teszik lehetővé. A rádiótelefon 
rendszerek két részből állnak: bázisállomásokból és a felhasználói kézi 
készülékekből: a mobiltelefonokból. 
A bázisállomások szabadban telepített kisteljesítményű rádióadók, amelyek egy 
adott körzetet látnak el rádiótelefon összeköttetéssel. A hazai rádiótelefon 
szolgáltatás fejlődése eredményeképpen a bázisállomások által ellátott körzetek 

mára szinte az egész országot lefedik. 
A rádiótelefon szolgáltatáshoz a bázisállomásokat utak mentén vagy lakott területek 
közelében kell elhelyezni, különösen a nagyvárosokban, ahol a felhasználók száma 
és a beépítettség is nagyobb. 
 
A RÁDIÓTELEFON BÁZISÁLLOMÁSOK 
A bázisállomások a rádiófrekvenciás jeleket antennákon keresztül sugározzák ki. Az 
antennákat magasan, a földfelszíntől 15-70 m magasan helyezik el, hogy a 
rádiófrekvenciás jelek szabadon tudják elérni a kívánt körzetet. Az antennákat az 
erre a célra épített toronyra, épület tetejére, esetenként épület oldalára telepítik. A 
bázisállomásoknál használt antennák a sugárzást irányítottan bocsátják ki. 
A bázisállomás antennától a környezetbe függőleges, téglatest alakú sugárzókból jut 
ki a rádiófrekvenciás jel, melynek fő sugárnyalábja általában vízszintesen 60-120°-
os, függőlegesen 6-15°-os nyílásszöggel, általában 5-10°-os döntési szögben lefelé 
hagyja el a sugárzót. Ebből adódik, hogy közvetlenül az antenna alatti területeken 
az elektromágneses tér nagysága rendkívül csekély. 

 
A RÁDIÓFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRŐL 
A rádiófrekvenciás (RF) sugárzás un. nemionizáló sugárzás, amelynek fizikai 
jellemzői és egészségügyi hatásai jelentősen különböznek az ionizáló 
sugárzásokétól. A rádiófrekvenciás sugárzás intenzitása levegőben a távolsággal 
négyzetesen csökken. 

 
BÁZISÁLLOMÁSOK TELEPÍTÉSE 
Már a tervezés során elérhető, hogy a bázisállomások sugárvédelmi és 
környezetvédelmi szempontoknak is megfeleljenek. A telepítéskor és üzemeltetés 
során egyaránt figyelembe kell venni az egészségügyi határértékeket, melyek igen 
alapos kutatásokra és szakértői egyeztetésekre épülnek. A bázisállomások telepítési 
helyének kiválasztása egészségügyi intézmények területén különös figyelmet 
igényel, mivel az orvosi berendezések biztonságos üzemelése érdekében egyedi 
előírások is vannak. 

 
EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÉRTÉKEK 
Az Európai Tanács, a Római Szerződés 3. cikkelyébe foglalt egészségvédelmi elv 
alapján, 1999. július 12-én ajánlást tett közzé 1999/519/EC jelzéssel, amely a 
lakosságot érő nem-ionizáló elektromágneses tereket (0 Hz-300 GHz) hivatott 
korlátozni. Az ICNIRP és a WHO megállapításait figyelembe véve, a Tanács 
alapkorlátként meghatározta az emberi szervezetben keletkező elektromágneses tér 
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felső határát, továbbá ún. vonatkoztatási határértékként (referencia szintként) a 
külső, levegőben mérhető elektromágneses tér felső korlátjait. 

  
HAZAI JOGSZABÁLY 
Az EU ajánlás értelmében jelent meg és 2004.08.03-án hatályba lépett az új 
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet), amely a lakosságra 
vonatkozó egészségügyi határértékekről rendelkezik a 0 Hz-300 GHz-es frekvencia 
tartományban. 
A rádiófrekvenciás tartományban az új hazai Rendeletben megadott vonatkoztatási 
határértékeknél, az eddigi határértékekhez képest, csekély eltérés mutatkozik, míg 
a mikrohullámú tartományban jelentősen emelkedett a megengedhető határérték. 
Tekintettel arra, hogy a mikrohullámú tartományban hazánkban eddig szigorúbb 
előírások voltak érvényben, valamint mivel a mobil hírközlés gyors fejlődése miatti 
lakossági érzékenység jelentős, a rendelet az EU ajánlást követve néhány 
elővigyázatosságra vonatkozó kitételt is tartalmaz. 
 

Vonatkoztatási határértékek a GSM és UMTS telefon bázisállomások által használt 
frekvenciákon 

Frekvencia Teljesítmény-sűrűség 

900 MHz 450 uW/cm2 

1800 MHz 900 uW/cm2 

2100 MHz 1000 uW/cm2 

 
Az eddigi mérési tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban az előírásoknak 
megfelelően telepített rádiótelefon bázisállomások szinte kivétel nélkül kielégítik a 
hazai - nemzetközi ajánlásokon alapuló - sugárvédelmi előírásokat. A 
bázisállomások környezetében mért rádiófrekvenciás elektromágneses tér 
intenzitása nagyságrenddel a megengedhető határérték alatt van. 

 
BÁZISÁLLOMÁSOK TELEPÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA 
A rádiótelefon bázisállomások építési engedélyezési eljárásában - 6 m-nél hosszabb 
antenna tartószerkezet esetén - a többször módosított 46/1997. (XII. 29.) KTM 
rendelet egészségügyi szakhatóságként az illetékes ÁNTSZ Decentrumot jelöli meg. 
Az ÁNTSZ Decentrum szakhatósági hozzájárulása a tervezés és az üzembe helyezés 
alkalmával egyaránt szükséges. Az engedélyező hatóság az illetékes önkormányzat 
jegyzője. 
A rádióengedélyek kiadására vonatkozóan a többször módosított 2/2001. (I. 31.) 
MeHVM rendelet szerint az engedélyező hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
(NHH).Egyes engedélyezési eljárásokat a   7/2012.(1.26.) NMHH rendelet szabályoz. 
A bázisállomást telepítő céggel kötött szerződésben az itt vázolt rendeleti 
előírásoktól függetlenül kiköthető, hogy az üzembe helyezéskor a szolgáltató, vagy 
annak képviselője a bázisállomás környezetét helyszíni mérésekkel ellenőriztesse. A 
szolgáltatóval történő szerződéskötés esetében érdemes odafigyelni arra, hogy a 
telepítés a rendeletnek megfelel-e, és amennyiben szükséges, a vizsgálatok 
megtörténtek-e? Intézetünk felkérésre, a szolgáltató cégtől kapott információk 
alapján, a várható expozíció nagyságára vonatkozóan előzetes számításokat 
(sugárvédelmi tervbírálatot) is készít. 

 
HARMADIK GENERÁCIÓS (3G) UMTS RENDSZEREK 
Az ún. harmadik generációs (3G) mobiltelefon rendszerek, amelyet UMTS szolgál-
tatásként 2006-ban vezetnek be hazánkban hasonló elven működnek, mint a 
napjainkban használatos GSM mobiltelefonok. A bázisállomások frekvenciája 
nagyobb, 2100 MHz, amely sugárzás szempontjából a GSM 1800 MHz-es 
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rendszernek felel meg. A bázisállomások telepítésére ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mint a GSM rendszerek esetében. A bázisállomások kisugárzott 
teljesítménye is hasonló. 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Összefoglalva megállapítható, hogy az engedélyezési eljárásoknak megfelelően 
telepített bázisállomások környezetében a lakosságot érő rádiófrekvenciás sugárzás 
intenzitása alacsony. Ezért, a rendeletek előírásának betartása esetén, a 
rádiótelefon bázisállomásokból származó rádiófrekvenciás sugárzás 
egészségkárosító hatásaival nem kell számolni./OKK Országos +Fredic Jolie Cuiri „  
Sugárbiológiai  és Sugáregészségügyi Kutató Intézet „ 
A rádiófrekvenciás sugárzás un. nem-ionizáló sugárzás, amelynek fizikai jellemzői és 
egészségügyi hatásai jelentősen különböznek az ionizáló (radioaktív) sugárzásokétól.  
A rádiófrekvenciás sugárzás intenzitása levegőben a távolsággal négyzetesen 
csökken.  
 

WHO -  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nem mutatható ki, hogy 
az alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők vagy a rádióhullámok 
károsak lennének az egészségre, amennyiben a megszabott határértékeket a 
szolgáltatók betartják.” (Gondolatok a Mobiltelefon-használatról 
Orvostovábbképző Szemle XIII.évf. 2.szám 2006.február) 
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