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1. ELŐZMÉNYEK – ELŐKÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK 

Szentendre városban a korszerű és jó minőségű mobil távközlési szolgáltatás biztosítása ér-

dekében több bázisállomás létezik.  

Ezek közül az egyik legfontosabb 1995 óta a Martinovics u. 11. szám alatti ingatlanon, az 

épület tetőszerkezetén van elhelyezve.  

Az állomást a Magyar Telekom (a továbbiakban: MT) jogelődje 1995-ben építette az akkor 

még tűzoltósági épületen. Az épület időközben a Szentendrei Református Egyházközség tu-

lajdonába került, melyben gimnázium működik. Jelentősebb változást a kormányzati készen-

léti/védelmi szervek digitális rádió-kommunikációs rendszerének, az Egységes Digitális 

Rádiótávközlő Rendszer (a továbbiakban: EDR) kiépítése jelentett, amelynek keretében az 

állomás kibővítésre került.  

Az állomás működési feltételei, a tulajdonváltást követően továbbra is biztosítottak voltak az 

1995-ben megkötött szerződés szerint. A szerződés lejárati ideje 2013. dec. 31. volt. A bérle-

ti szerződés határidejének lejárta közeledtével kezdeményezte a MT annak meghosszabbítá-

sát, de az Egyházközség azt semmilyen körülmények között nem kívánta meghosszabbítani. 

Ezért a bázisállomást le kell szerelni. 

A bázisállomás szolgáltatása közel egyharmadát fedi le város területének. Ennél talán lénye-

gesebb szempont, hogy az idetelepült EDR a város egészét érintően biztosítja a város közbiz-

tonsági és egészségügyi szolgáltatásainak korszerű és megfelelő működését. Így a rendvéde-

lem, a tűzvédelem, a katasztrófavédelem, s a mentőállomás gyors-segély hívása is az ezen 

keresztül valósul meg. 

Fent ismertetett okok következtében szükségessé vált a Református Gimnázium épületén 

elhelyezett antenna, s hozzá kapcsolódó bázisállomás új helyszínre telepítése. Az új helyszínt 

szükségszerűen a város belterületén kell megtalálni, meghatározott körzetekben.   

A MT felkérésére a telepítési tanulmányterv készítése 2014. októberben megkezdődött, s a 

szóba jöhető városi területek bejárására alapozva helyszín-keresés zajlott. (Ennek eredmé-

nye az 1. mellékletben megtekinthető.)  

Meg kell jegyezni ekkor a telepítés során figyelembe veendő valamennyi MT-szempont és 

hírközlési antenna elhelyezésével járó követelmény nem volt ismeretes tervezők előtt. A tele-

pítési helyszínek keresése elsősorban olyan megfontolással történt, hogy hol lehet a belterü-

leten belül, a Belvárosban, ill. annak közvetlen környezetében olyan magaslati pontokat ta-

lálni, ahol antenna elhelyezés számításba vehető. A helykeresés során messzemenően szem 

előtt tartva a város épített értékeinek örökségvédelmi és a városkép látványának védelmi 

elvárásait. Ezért a Belvárosban elsősorban a magaslati pontokat jelentő templomtornyok ke-

rültek megjelölésre és kiértékelésre. Ezt követően a Belvárosban olyan helyszínek felkutatása 

történt, melyek elhelyezkedésüknél fogva magaslatot jelenthetnek, illetve épület tetejére 

történő antenna-telepítés is számításba vehető. A vizsgálat e fázisában mintegy 4-6 méter 

magasságú épületen elhelyezendő antennákkal számolt a javaslattevő, illetve max. 25m ma-

gas önálló torony építésének igényével. A tornyok elhelyezésekor a Belvároson belül, illetve 

annak peremén a kilátóval kombinált torony építése tűnt elképzelhetőnek, míg az épületek 

tetejére való elhelyezésnél szempont volt, hogy középület, vagy egyéb iroda-rendeltetésű, ill. 

szolgáltatói (pl. trafó-épület) épület kerüljön megjelölésre. Így került számításba a REC iro-

daépülete, a Teátrum átalakulás alatt lévő oktatási épülete, ill. egy temető sarkán álló trafó-

épület. 
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MT értékelése következtében a megvizsgált 13 helyszín közül csak kettő-három maradt általa 

is támogathatónak.  

A javasolt helyszíneket a MT értékelte, s a szóba jöhetőeket a műszaki bemérések eredmé-

nye alapján, a kiváltás szempontjából figyelembe vehető területi lehatárolást 2013. decem-

berben megküldte tervezőknek.  

Ennek következtében további két helyszín került be a vizsgálandó területek sorába. (lásd 2. 

mellékletet) 

2. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYE: ALTERNATÍV HELYSZÍNEK 

A Magyar Telekom preferencia listáján fennmaradt helyszínek:  

1. Mentálhigiénés Központ (udvarban torony-állítása, vagy épületen antenna elhelyezés) 

2. Közterület a közelében (torony-állítása) 

3. Gondozási központ (udvarban torony-állítása, vagy épületen való antenna elhelyezés) 

 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
 

1. 

 
 
 
 
  

Háromszögek :az önálló tornyok elhelyezésének lehetséges helyszíneit jelölik. 

Körök: az épületre kerülő tetőantennák alternatív helyét jelölik 

 

A Magyar Telekom által megjelölt számí-
tásba vehető terület a bordó ellipszissel 

jelölt körzet. 
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MAGYAR TELEKOM NYRT. ÉRTÉKELÉSE 2015. február 27. 

A Szentendre, Martinovics utca 11. sz. alatti Református Gimnázium épületén lé-

vő „Szentendre 1” nevű Magyar Telekom, EDR-Tetra és Telenor rádiótelefon bá-

zisállomások kiváltásának alternatíváinak értékelése 

Jelen dokumentum elkészítését megelőzte több, kétoldalú egyeztetés és bejárás az Önkor-

mányzat és a Magyar Telekom részéről a 2014-2015-ös évek során. Mindezekről több doku-

mentum is született. 

A közös vizsgálatok és tanulmányok alapján a több, felmerült javaslatból jelenleg három te-

lepítési hely jöhet szóba az alternatívára, mely mindkét fél számára továbbgondolásra érde-

mes: 

1) A Mentálhigiénés Központ, 

2) A közelben egy közterület 

3) A Gondozási Központ 

Az 1) telepítési helyen egyaránt realizálható lenne az épületen és a mellette lévő szabad 

területen bázisállomás építése. Ha az épületen helyeznénk el a tetőgerinc feletti 12,5 m ma-

gas antennatartót és a berendezéseket az épület mellett, akkor számolnunk kell mind a fö-

dém, mind a tetőszerkezet jelentős költséggel járó megerősítésével, ugyanakkor az építési 

munka mintegy 4-6 hónapos időtartama alatt az intézmény működtetése nem lenne zavarta-

lan, esetleg szünetelni lenne kénytelen. Az épületre helyezett antennatartó (kikötött árboc) 

megoldás a kertből történő területfoglalással is jár, a kábel nyomvonal, a konténer és a kül-

téri berendezések miatt. A területre/épületbe történő 24 órás bejutást is biztosítani kell, és az 

épületen belüli közlekedés is gonddal járna a padlástéri lépcső miatt. 5 db tetőkibúvó kerülne 

a tetősíkon beépítésre, amely a kivitelezési fázisban beázási veszélyt jelenthet. A kivitelezés-

sel együtt járó kényelmetlenségeket tűrni kell. A padlástér padlófödémének és faszerkezeté-

nek rossz állapota miatt vakolat lehullások is várhatók. 

Az épület mellett elhelyezendő 22,5 méter magas antennatorony létesítése esetén mindezen 

kedvezőtlen tényezők nem merülnek fel. Területfoglalás itt is szükséges a berendezések és a 

kábelnyomvonal részére, de üzemeltetéskor nem kell az épületbe bejutni, és a várható mű-

szaki költség kockázatok jóval kisebbek, mint az épületre helyezett árbocnál. ) A kertben a 

22,5 méter magas kikötött árboc, vagy filigrán rácsos torony helyszínen szerelve csavarozott 

csomópontokkal övrúd-rácsrúd elemekből alpin-technikával, esetleg bedaruzva épülne. Szóba 

jöhet monopol csőtorony is bedaruzva. Mindegyik esetben 4 m-es körsugárzó a torony tete-

jén készülhetne, monolit vb. alapon, esetleg drótfonatos kerítéssel körülkerítve és acél kapu-

val ellátva, szükség esetén nádfonat, vagy növényzet takarással. 

A 2) telepítési hely a Gondozási központ előtt lévő közterület. Itt a Telekom és a 

Telenor egy 25-30 méter magas rácsos vagy csőtornyot építene. A berendezéseket a torony 

lábánál helyezné el. Itt a terület közösségi funkciója (közpark-emlékhely) esetleg sérülhet, és 

a Dunakanyar körút melletti telepítés láthatósága nem korlátozható, fajsúlyosan jelenne meg 

a látványa. A terepszint alatti közművezetékek esetlegesen korlátozhatják az elhelyezési le-

hetőségeket is, de műszaki, daruzási, kivitelezési szempontból a legkedvezőbb, a terepszinti 

konténer-berendezések növénytakarással elláthatók lennének a tervezett kerítésen kívül. 
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A 3) telepítési helyen a tetőgerinc felett 10-12 m magas az antennatartó oszlop 

csak az épület hátsó részére kerülhetnek. A berendezések célszerűen a padlás alatti lakásban 

lennének elhelyezhetőek. A lakást ebben az esetben a Telekom és a Telenor megvásárolhat-

ná az Önkormányzattól, vagy bérbe vennék. Ha a padlásban helyeznénk el a berendezése-

ket, akkor a keletkező zaj az alatta lévő lakás használatát szinte lehetetlenné tenné. Telenor 

számára ez a helyszín nem elfogadható a domborzati viszonyok és D-K-i irányban lévő épület 

kitakarások miatt. 

A Telekom és a Telenor a vázolt megoldások közül első helyen a Mentálhigiénés 

Központ kertjében elhelyezendő tornyot (kikötött árbocot, vagy filigrán rácsos tornyot, vagy 

monopol csőtornyot), második helyen pedig a közterületen történő torony-építést 

(vagy filigrán rácsos torony, vagy monopol csőtorony), harmadik helyen a Gondozási 

Központ épületén történő árboc elhelyezést választja. 
 

 

Az áttelepítés szükségszerűen még egy ingatlant érint, mégpedig a Duna-korzó folytatásá-

ban, az Ady Endre utca mentén elhelyezkedő Regionális Környezetvédelmi Központ 

(REC) régi épületét. Ebben az esetben a HÉSZ olyan módosítása szükséges, amely lehetővé 

tenné egy max. 6 méter hosszúságú antennatartó létesítését erre az épületre. 

 

Telekom a fenti értékelés mellett készített egy tájékoztató elemzést, melyben a bázisállomás 
bontás és újraépítés műszaki lehetőségeit és korlátait mutatja be a szolgáltató és rádiós ter-
vező szemszögéből. (Lásd a 3. mellékletet) 
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3. A HELYSZÍNEK ÉS A MEGOLDÁSOK VÁROSRENDEZŐI ÉRTÉKELÉSE 

Az új bázisállomáson elhelyezésre kerülne a Telekom, a Telenor –jelenleg a Református isko-

la épületén üzemelő− antennái, valamint a kormányzati készenléti/védelmi szervek digitális 

rádió-kommunikációs rendszere (EDR) a hozzá kapcsolódó (légkondicionált környezetet 

igénylő) berendezések. 

A helyszín keresés és a telepítés valamennyi szempontjának megismerése következtében az 

alábbi városépítészeti, városrendezői megállapítások tehetők. 

1. A bázisállomás kialakításának lehetőségei, s azok területhasználati következményei: 

Alapvetően két féle megoldással lehet bázisállomást létesíteni. Vagy egy meglévő épület 

tetőszerkezetéből kiemelkedő antenna-tartó szerkezetre szerelve, vagy önálló torony-

építmény létesítésével. A mellékletben bemutatott megoldások a Mentálhigiénés Központ 

épületének illetve telkének igénybevételével készültek, de hasonló telepítési következmé-

nyekkel, illetve épületet érintő beavatkozásokkal lehetne számolni a Gondozási Központ 

épülete és telke igénybevétele esetében is.  

A létesítmények épületre telepítés esetén az épület gerincmagasságát mintegy 12-13 mé-

terrel meghaladó magasságú tartószerkezetet kell megépíteni az épület zárófödémére ül-

tetve. Az épület gerince fölé magasló „árbocot” az épület tetőszerkezetéhez négy ponton 

huzalokkal ki kell kötni, le kell horgonyozni a mintegy 20 méteres magasságban elhelye-

zett pódiumra szerelt, körben elhelyezett cca. 2,5 méter magasságú antennákat. Az árboc 

legtetejét egy 4 méteres „tű-antenna” zárja. A tetőszerkezetre kerülő építményeken kívül 

szükséges vagy az épület mellé telepítendő „kis-házban”, vagy ha tetőtér alatti szinten er-

re megfelelő helyiség rendelkezésre áll, akkor abban, egy légkondicionált helyiséget is biz-

tosítani az EDR berendezések számára. A „kis-ház” egy konténer-épület cca. 2,0x2,5 alap-

területtel és 2,4 m magassággal. 

A külső konténerház a háztetőre kerülő antennaépítés esetén az antennát befogadó épü-

let mellé kerül, míg az önálló toronyépítmény esetén a konténer a torony mellé, annak 

alapzatára. A konténer kialakítású „kis-ház” mindkét elhelyezése esetén a konténerből 

vagy a háztetőre, vagy a toronyhoz kábelkötegek érkeznek. Az önálló tornyot és konténe-

rét kerítéssel kell körülvenni biztonsági okok miatt. 

2. A helyszín megfelelősége: A rádiós-bemérések szerint a hírközlési szolgáltatói igényeknek 

megfelelő magasságú antenna-elhelyezés esetén megfelelnek a helyszínek a bázisállomás 

kiváltására. A kiválasztott helyszínek valamennyi esetben városi önkormányzati tulajdon-

ban vannak. Olyan rendeltetésű épületek/telkek esetéről van szó, melyek egészségügyi 

gondozást, ellátást igénylő városi, illetve járási felnőtt lakosságnak nyújtanak mentálhigié-

nés szolgáltatást, vagy időskorú-gondozást. Az intézmények napi gyakorisággal rendel-

keznek külső forgalommal. A két vizsgált intézmény a telepítés szempontjainak megfelel.  

3. A telepítés épületszerkezeti és területhasználati következményei: Az épületek szerkezeti 

kialakításáról csak a Mentálhigiénés Központ esetében vannak részletesebb ismeretek. Az 

épület földszintes, magastetős épület. Az épület zárófödémje fafödém, melyen a közel 

négyzet alaprajzra szerkesztett fedélszerkezet majdnem sátortetős formát képez, hiszen 

csak rövid gerinchosszal rendelkezik a két irányból teljes kontyolású tetőszerkezet. A Gon-

dozási Központ nyeregtetős fedélszerkezettel rendelkezik, s vélhetően vasbeton-gerendás 

födémmel. Statikailag a Gondozási Központ épülete megfelelőbbnek tekinthető, de abban 
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jelenleg egy szolgálati lakás is van, mely fölé kellene telepíteni az antennákat. Ez pedig a 

lakás megszüntetését kívánná meg. 

Mindkét intézmény viszonylag nagy telekkel rendelkezik. A Központok látogatói az intéz-

mény kertjét mérsékelten, vagy nem használják. A telkek mérete lehetővé teszi, hogy an-

nak ki nem használt részén önálló építmény formájában, a kert egy részének lekerítésével 

toronyépítmény létesülhessen. 

A kertekben való torony-elhelyezése esetén a Gondozási Központ telke ítélhető kedvezőbb 

megoldásnak. A környezetében lévő beépítettségből fakadóan a környezetében lévő lakó-

épületektől közel azonos távolság biztosítható. 

4. Városképi megjelenés: városépítészeti szempontból kedvezőbbnek ítélhető, ha nem önálló 

tornyok létesülnek, hanem meglévő épületek tetőzetére települnek az antennák. Ennek 

azonban olyan méretű és tömegű épületek felelnek meg, melyek épületmagassága nem 

törpül el a rátelepülő antenna tartószerkezetének magasságához képest. Mivel az antenna 

magassági igénye több, mit 20 méter, ezért a közel 5 méteres párkánymagasságú és 

mintegy 10 méteres gerincmagasságú épület nem képvisel olyan épülettömeg-nagyságot, 

melyen nem hatna kissé komikusan a nagymagasságban lévő „túlméretezett antenna-fej”. 

Az épület körüli méretes örökzöld fák valamelyest az épület látványát takarják, tehát a 

bemutatott homlokzati rajzon megjelenő látvány a valóságban kedvezőbb lehet. 

Az önálló torony az intézmények kertjében vagy árbóc, vagy monopol torony jelleggel va-

lósulhat meg. A kisebb térfoglalása miatt a monopol torony a támogathatóbb, melynek ál-

cázására lehet hazai kedvező megoldást is találni.  

A közterületen torony elsősorban ragasztott faszerkezettel képzelhető el, illetve olyan rek-

lámtorony álcázással, mely ikonikus jelévé is válhatna a városnak.  

Közterületi torony harmadik kialakítási lehetősége, ha a torony kilátóval egybeépítve ké-

szül. Ebben az esetben egy rácsos acélszerkezetű torony építése is megengedhető lenne a 

Sztaravoda út és a Dunakanyar körút találkozásánál. A kilátó építése óhatatlanul igényelné 

látogatói gépjármű parkolók létesítését is. Erre szolgáló telek a telepítési hely közelében 

pillanatnyilag még önkormányzati tulajdonban lévő területen rendelkezésre állna. 

4. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSI IGÉNYE 

A hatályos helyi építési szabályzat a 14.§-ban rendelkezik a vezeték nélküli hírközlekedési 
létesítmények elhelyezhetőségéről.  

Belterületen az alábbi korlátozást rendeli el a hírközlési létesítmények létesítésével kapcsola-
tosan: 

- belterületen önálló építményként nem helyezhető el vezeték nélküli hírközlési léte-
sítmény; 

- közterületen meglévő építményen (pl. közvilágítási oszlopon) azt legfeljebb 6,0 
méterrel meghaladva helyezhető el;  

- lakóterületen (kivéve egyes telepszerű beépítésű lakóterületeket), üdülőterületen 
és védett területen meglévő építményen sem helyezhető el; 

- egyéb területen (gazdasági, különleges, vízgazdálkodási, településközponti), ha az 
valamilyen szempontból nem védett, akkor az övezeti előírás szerinti építménymagas-
ságot 4 méterrel haladhatja meg. 

Ezen előírásokat mindenképpen korrigálni, kiegészíteni, átalakítani szükséges a választott 
kialakítással összefüggésben.   
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1. MELLÉKLET 

SZENTENDRE TELEKOM BÁZISÁLLOMÁS ÁTHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN VIZSGÁLT HELYSZÍNEK: 

 

  

A bázisállomás jelenlegi 
kiépítettsége a reformá-
tus gimnázium épületén, 

melynek felszámolása 
szükségessé vált. 

Vizsgált helyszínek száma 13 db, melyek a Belváros peremén, illetve azon belül kerültek kiválasztásra.  

 HELYSZÍN 
Becsült 

Szintvonal 
Bfm 

Épít-
ménymag
asság (m) 

Cím/HRSZ Tulajdon 

Felszámolandó bázisállomás 
Szentendrei Református Gim-názium 
tetőszerkezetén 

130-135 
Bfm kö-

zött 
~13 m Áprily tér 5. Ref. egyház 

 VIZSGÁLT HELYSZÍNEK 

1. Gondozási Központ épületen 140 Bfm ~10 m 
Sztaravodai út 2. 

hrsz.: 2831 
Városi 

2. 
Sztaravodai út és a Dunaka-
nyar krt. találkozása  

137,5 Bfm 25 m hrsz.: 3642 Városi közterület 

3. 
Hold utca és a Dunakanyar krt. 
találkozása 

137,5 Bfm 25 m hrsz.: 2955 Városi közterület 

4. 
Áprily Lajos tér  

/Dunakanyar krt  
132,5 Bfm 25 m hrsz.: 2954/2 Városi közterület 

5. Szamárhegy –tető  140 Bfm ~20m hrsz.: 2056/15 Városi közterület 

6. Temető utca 137,5 Bfm ~20m hrsz.: 2055 Városi közterület 

7. 
Arzén u. temető sarkán álló 
trafóház teteje  

122,5 Bfm ~10 m hrsz.: 2086 
Görögkeleti Szerb 

Egyházközség 

8. 
REC régi épületének tetején, 
vagy torony az udvarán  

107,5 Bfm ~15 m 
hrsz.: 4446; 4442 

Ady Endre út 9-11 
Állami 

9. Teátrum u. épület tetején 107,5 Bfm ~7 m hrsz.: 1919 Városi közterületen 

10. 
Keresztelő Szent János temp-
lom (Vártemplom) tornya 

127,5Bfm ~18 m 
hrsz.: 2292 

Templom tér 1. 
Egyházi 

11. Belgrád székesegyház 122,5 Bfm ~30 m 
hrsz.: 2261 

Pátriárka utca 5. 
Egyházi 

12. Preobrazsenszka templom 102,5Bfm ~22 m 
hrsz.: 2178 

Bogdányi utca 42. 
Egyházi 

13. 
Péter-Pál templom 

(Csiprovacska-templom) 
112,5 Bfm ~22 m 

hrsz.: 2363  

Kucsera Ferenc u.1. 
Egyházi 

A felsorolt 13 helyszínen az új bázisállomás: 
- 4 esetben tetőszerkezet fölé magasló antennatartó szerkezet elhelyezésével alakítható ki,  
- 5 esetben torony létesítésével, elsősorban faszerkezettel és  kilátóval kiegészülve  
- 4 esetben templomtoronyba rejtetten építhető ki a műemlékvédelem szempontjainak figye-

lembe vételével. 
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1. Gondozási Központ épületének tetején tetőgerinc fölé 4 méterre emelkedő antenna. (Az ingatlan 
Szentendre Városi tulajdonában van.) 

  
Sztaravoda u. felől Dunakanyar krt. felől 

A gondozási központ hátsó épületének tetőszerkezete fölé magasló antennatartó szerkezet városképi 
szempontból problémát nem okozna. A gondozási központ nagy tömegű központi kazán kéménye 
ellenpontozza az épület tetőszerkezet fölé magasló antennát. 

2. Gondozási Központtal szemközti teresedésen a Sztaravodai út és a Dunakanyar krt. találkozásában 
lévő zöld szigeten torony. (A terület Szentendre Városi tulajdonában van.) 

 

 
 

Dunakanyar krt. felől Délről a Dunakanyar krt.-on Leányfalu felé menet 
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3. Hold utca Dunakanyar krt. találkozásában lévő zöld-szigeten, Szántó Piroska (tere) 100. születésé-
nek évfordulójára emelni kívánt szobor mögé fatorony kilátóval. 

  
Leányfalu felől érkezve Hold utca felől 

Viszonylag nagyméretű zöld-sziget a Hold utca 11. sz. főúti torkolatában. Szobor elhelyezése terve-
zett a „kis-téren”, melynek jellege olyan, hogy az a faszerkezetű torony közelségét elviselné, nem 
lenne idegen a környezetében. 

4. Áprily Lajos tér (Dunakanyar krt.), volt ÁFOR kút mögötti torony. 

 

  

A helyszín közterületi zöldfelület a benzinkút mellett. A benzinkút felszámolása környezetvé-
delmi, közterület átalakítási, közlekedési szempontból is kívánatos lenne. A torony elhelyezése 
a kút működése mellett is elképzelhető. Kialakítása mind a faszerkezet, mind pedig az acélszer-
kezet esetében elviselhető megoldást adna. Kilátó funkcióra csak a benzinkút felszámolása 
adna esélyt. 
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5. Szamárhegy –tetőn 2056/15 hrsz.-ú közterületen. („Körte-liget”) Feltétlenül kilátóval, fatorony. 

  
hrsz. 2056/15 közterület Gk.-val megközelítés a Püspöksor felől lehetséges 

  

Páratlan panorámát biztosító kilátó valósulhatna meg a területen, melynek következtében a városla-
kók által is kedvelt, a mainál jobban látogatott helyszínné alakulhatna a ma megbúvó, s a hozzá veze-
tő úthosszon részben magánhasználatban lévő közterület. 
A faszerkezetű kilátó létesítése a bázisállomás igénye nélkül is indokolt lenne. 

6. Temető utca (hrsz. 2055) a Vízmű (hrsz. 2057 és a Temető telkének (hrsz. 2058 Evangélikus, Re-
formátus Egyházközség tulajdona) találkozásánál, torony csak kilátóval együtt. (Városi tulajdonú köz-
utat, esetleg egyházi telket is érintően. Állami tulajdonú vízmű telek sarkánál) 

  
Közterület, részben esetleg egyházi területből kialakított helyszín 
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7. Arzén u. temető sarkán álló trafóház teteje  

 
 

Hrsz. 2086 Görögkeleti Szerb Egyházközség tulajdona a trafó is meg a mögötte lévő temető is. A trafó 
épülete szerény küllemével megfelelő, környezetébe illő kialakítást kaphatna az antenna elhelyezé-
sével együtt járó felújítása során.  

8. REC régi épületének tetején elhelyezhető antenna, vagy torony az udvarán kilátóval  

  
Az alább bemutatott új épület tetejére nem javasolt. 
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9. Teátrum utca hrsz. 1919 városi tulajdonban lévő  épület tetején elhelyezhető antenna. 

  

 

12. Preobrezsenszka templom (Bogdányi u. 42. – hrsz. 2178) 

 
 

A toronyban az ablak zsalugátere mögött elhelyezve 
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10. Keresztelő Szent János templom – Vártemplom tornya (Templom tér 1. - hrsz. 2292) 

  
  

11. Belgrád székesegyház (Szerb ortodox székesség) tornya (Pátriarka u. 5. – hrsz. 2261) 

  
Toronysüvegen belüli ablak figyelembe vételével 

13. Péter-Pál templom -Csiprovacska-templom (Kucsera Ferenc u. 1. - hrsz. 2363) 

  
  

 

Elhelyezkedésük miatt számításba nem vett további templom: 

Blagovesztenszka templom Fő tér 

Pozsarevacska templom Kossuth Lajos u. 1. 

Református templom Rákóczi u. 14. 

(2014. október 30. Készítette: S. Vasi Ildikó) 
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2. MELLÉKLET 

TOVÁBBI VIZSGÁLT KÉT HELYSZÍN: 

 

  
14. Dunakanyar krt. és Szentlászlói út találko-
zásában lévő ingatlan, önálló torony elhelyezé-
sének lehetőségével került az alternatívák listá-
jára, de magassági igénye hasonló lett volna, 
mint az Áprliy Lajos téri, vagyis 35-40m magas-
ságú toronyra lenne igény. Mindezen kívül ma-
gántulajdonú területről van szó. Ezért a helyszín 
elvetésre került. 

15/a. Mentálhigiénés Központ telke, illetve épülete 
(hrsz: 2837/2), melynek közös bejárás alapján tör-
tént az értékelése. E helyszínre telepítési vázlatot és 
látványtervet is készült MT megbízásában. A javaslat 
városrendezői értékelése a tanulmány 3. pontjában 
olvasható 
 

15/b. Mentálhigiénés Központ telke és mellette 
kialakítható közterület. 
A Mentálhigiénés Központ mellett közterületi 
átalakítással, önálló monopol-torony elhelye-
zéssel számításba vehető megoldás helyszíni 
vázlata, szabályozási tervi és telekalakítása von-
zattal. A megoldási javaslat a szükséges konté-
ner elhelyezését a Mentálhigiénés Központ kerí-
tésén belül feltételezi. Közterületre csak a mo-
nopolt-torony kerülne. 
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3. MELLÉKLET 

Magyar Telekom 2015.február 27. 

Egy esetleges bázisállomás bontás és újraépítés műszaki lehetőségei/korlátai szolgál-
tatói és rádiós tervezői megközelítésben: 

Általánosan elmondható, hogy az évek, évtizedek alatt megtervezett és kialakított celluláris mobil 
telefonhálózatok esetén, a struktúrából adódóan, ha megszűnik egy cella (bázisállomás), akkor felbo-
rul a struktúra. Ennek következtében a hiányos helyen jelentősen romlik a hatóság és piaci törvények 
által is megkövetelt lefedettség és minőség (hangminőség, adatátviteli sebesség, hívássikeresség 
stb.). A minőség ilyenkor azonban nem csak a hiányos helyen, hanem a környezetében kialakított és 
működő cellák területén is romlik, mert ezeknek olyan területen is át kell venniük a részleges szolgál-
tatást, ahova tervezetten már nem alkalmasak minőséget produkálni. 

Mindezek kijavítására leghatékonyabban egy, a megszűntetett hely közelében (pl. pár tíz-száz méte-
ren belül), hasonló adottságokkal (magasság, domborzati és beépítettség viszonyok, rálátás, ügyfél-
szám stb.) megépülő új állomás szolgálhat. Ha ilyen adottságú állomást nem lehetséges építeni 
(HÉSZ, alkalmas terület, lakossági ellenállás stb. miatt), akkor megvizsgálható még több (pl. 2-3 db), 
kisebb területen szolgáltató bázisállomás építése (mikrocellák a korábbi makrocella területén). Ezen 
állomások mindegyikének megépítési költsége kb. azonos a korábbi, megszűntetett makrocellás ál-
lomás beruházási költségeivel, vagyis a kedvezőtlenebb adottság nem csökkenti feltétlen a költsége-
ket. A szolgáltatónak ilyenkor nagyon alapos gazdaságossági, megtérülési számításokkal kell eldönte-
nie, hogy bevállalható-e ezen extra kiadás. Gyakran ezt csak úgy tudja megoldani, hogy egy másik 
helyen/településen tervezett állomásáról kell lemondania éves terv szinten, vagyis ügyfelei máshol 
szenvednek emiatt hátrányt. 

Ha pedig a mikrocellás pótlás sem lehetséges a fenti okok miatt, akkor bekövetkezik a szolgáltatás 

kiesés. 

Fontos tudni azt is, hogy a kieső cella jelentős költség ráfordítású pótlása esetén is változhatnak a 
korábbi, megszokott lefedési és minőségi mutatók, mely felhasználói szempontból igen érzékeny 
következmény. Tapasztalatunk szerint minden mobil telefonszolgáltatást érintő változásra, elsősor-
ban romlásra jelentős ügyfélpanaszok keletkeznek. Teljes szolgáltatás kiesés esetén pedig egyéb 
alapszolgáltatás (áram, víz, gáz stb.) kieséssel összehasonlítható elégedetlenség keletkezik, gyakran a 
szolgáltatót terhelő jogi útra terelt következményekkel. 

Általánosan elmondható az is, hogy a megfelelő lefedési terület létrehozása mellett a celluláris háló-
zat struktúrájához szükséges „éles” cellahatárok kialakításához is szükséges a nagy antenna magas-
ság. A gyakran értetlenkedést okozó magassági igényeknek ez is az oka. Tehát lefedésre szánt egy-
ségnyi területen több, alacsony antennás telephely, a többszörös beruházási költségek ellenére sem 
tud megvalósítani elvárt lefedést, nem fog létrehozni ugyanolyan minőséget, mint egy nagyobb ma-
gasságban lévő antenna. 

Mobil telefonszolgáltatás kiesés nagyon ritka a szolgáltatóknál, ezt a végsőkig kerülni próbálják, de az 
utóbbi időben egyre szaporodó, rajtuk kívül álló akadályoztató tényezők (elsősorban lakossági ellen-
állás, helyi szabályozások, bérbeadói akadályoztatások) megjelenése miatt általánosságban egyre nő 
a veszélye a hosszabb-rövidebb ideig tartó szolgáltatás kieséseknek. Sajnos egyre gyakrabban tapasz-
talható, hogy a bázisállomásokkal kapcsolatos ellenérzések, akadályok különféle okokból nőnek, 
ugyanakkor a mobil telefonszolgáltatással kapcsolatos hatósági és ügyfél oldali elvárások egyre ma-
gasabbak. Ez mindenképpen egy nem, vagy nehezen feloldható helyzetet hoz létre a szolgáltatóknál, 
melyek elsődleges feladata ezen közműszolgáltatás megfelelő biztosítása. 

A fentiek gyakorlatilag érvényesek a konkrét, „Szentendre 1” állomásunkat és annak kényszerű 
kiváltását érintő problémákra is. 
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4. MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mentálhigiénés Központ telkén, illetve épületén való új bázisállomás bemutatása: 

- telepítési helyszínrajzok,  
- konténerek kialakítási példái, 
- látványtervek,  
- épület fotók. 
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Konténerek kialakítási példái: 
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