


Tisztelt Képviselő Testület! 
 

A Telenor infrastruktúra szolgáltatója, a CETIN Hungary Zrt. megbízásából cégünk, a 
metALCOM Távközlési Zrt. jár el annak érdekében, hogy a Telenor szélessávú mobil 
internet lefedettségét bővítse az Önök településének területén. 

A tárgyi ügyben szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Helyi Építési Szabályzatban 
és a Településképi Rendeletben meghatározott feltételek alapján, az Écs Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, zártkert 2231 hrsz-ú, „Kivett közút” besorolású 
ingatlan területén, a mellékelt képeken és rajzokon jelzett területen milyen 
feltételekkel lenne telepíthető egy 30 m magas antennatartó szerkezet. 

Mellékletek: 

1. Tervezői nyilatkozat egészségügyi határértékekről 
2. Tervezői nyilatkozat – hálózattervezés 
3. Geodéziai alaptérkép – helyszínrajz 
4. Látványterv - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi 
Osztályának előzetes tájékoztatása alapján (GY/40/06978-2/2021.) 
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                                       Tervezői nyilatkozat 
 
 
A CETIN Hungary Zrt. (a továbbiakban: CETIN), a  
 

GY-0286 Écs azonosító 
 

alatt üzemelő bázisállomás kapcsán alábbiakat rögzíti: 
 

1. Számítás alapján megállapítható, hogy az antennák nyeresége és a sugárzásának 
irányítottsága alapján a CETIN antennákból származó elektromágneses 
sugárzás: 

 
a. az antennák előtti fősugárzási irányban mérve 15 méteren túl nem fogja 

meghaladni a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM szerinti vonatkoztatási 
határértékeket, 
 

b. az antennák alatt, azok aljától 3 méteren túl  nem fogja meghaladni a fenti 
jogszabály vonatkozási határértékeit, 

 
c. a legközelebbi lakóépületben - mely 250m-re található a tervezett 

toronyhelytől – a bázisállomás által kisugárzott elektromágneses tér 
nagysága a vonatkoztatási határérték 0,5%-át sem fogja elérni, mely 
gyakorlatilag kimutathatatlan növekedést fog eredményezni. 

 
2. Az antennák által a környezetben létrehozandó elektromágneses tér tekintetében a 

bázisállomás eleget tesz a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM szerinti, a lakosságra 
vonatkozó határértékeknek, mivel a 3. pontban jelzett távolságokon belül lakosság 
jelenléte nem valószínűsíthető. 

 
Budaörs, 2021. december 1. 

 
….................................................                   

                                                                                            Máté Dorián 
                                                                                              rádióhálózat-tervező mérnök 

Kamarai tagsági szám: 13-13276 
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Kovács Gábor

Tárgy: Écs hálózattervezés

A Telenor/CETIN a környező állomások lefedettségének és kapacitásának az elemzése és monitorozása kapcsán 
jutott arra a döntésre, hogy Écs térségébe rövidtávon szükséges lehet egy olyan állomás létesítése, mely: 
 

x egyrészről javít a település és környékének a lefedettségén, s így olyan helyeken is telefonhasználatot 
biztosít majd ahol eddig ez nehézségekbe ütközött. 

x másrészt a meglévő állomások alá pluszt kapacitást biztosít, s így ezáltal a megnövekedett HomeOffice és 
HomeSchooling által generált forgalmat megfelelő sebesség és ügyfélélmény mellett tudja kiszolgálni. 

 
A részletes tervezés során egyedül az előterjesztésben szereplő terület került megjelölésre mint olyan, mely a falu 
komplex lefedettségét tudja biztosítani. 
 
Dorián Máté 

Senior Access Network Planning Expert 
Mobile: +36-20-9302064 
Email: dorian.mate@cetin.hu 
 

 
 
CETIN Hungary Zrt. 
2045 Törökbálint, Pannon út 1. 
www.cetin.hu 





Látványterv 

„Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a 
Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak.” 

„Amennyiben más hatóság nem ír elő piros-fehér festést, úgy a torony színezését lehetőség szerint 
szürke árnyalattal kell megoldani.” 

 

 




