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Tisztelt Kispál István Polgármester Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Kisszállás 
településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete tárgyú előkészítésébe bevont 
államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges - a 
Hatóság nyilvántartásának részét képező - elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, 
akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a 
jogszabályokon alapuló követelményekről.

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény 94. § (1) bekezdése szerint: "A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, 
felújításánál - a külön jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének lehetőségét. "

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 
(1) bekezdése alapján: "A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét."

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 
műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet), továbbá a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének - jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus hírközlési piac 
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny 
kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési 
szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és 
építési rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
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A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész 
elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. § -ában, valamint 4. 
mellékletében foglaltakat.

A Hatóság tájékoztatja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 1. § c) pontja alapján a Törvény egyik célja, hogy az önkormányzat 
biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép 
védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése 
során. A Törvény 3. § (1) alapján a településképi rendelet a reklámok, reklámhordozók, cégérek és 
egyéb műszaki berendezések (pl.: hírközlési hálózatok és azok építményei, adótornyok) 
elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. 
Továbbá 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/G . § a) pontja kimondja, hogy 
a településképi rendeletben a településképi szempontok figyelembevételével meg kell határozni a 
teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területeket. Továbbá a Korm. Rendelet 23/H. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a településképi rendeletben a település arculati kézikönyv alapján kerülnek 
meghatározásra az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó, azok egységes elvek szerinti 
rendezett és esztétikus kialakítását, illetve igényes fenntartását biztosító településképi követelmények, 
míg a (2) bekezdés alapján egyéb műszaki berendezések vonatkozásában a településképi 
követelmény a műszaki berendezések legnagyobb méretére, anyaghasználatára, elhelyezésének 
módjára, alkalmazására és elhelyezésével érintett területi tilalmára határozható meg.

A Hatóság kéri, hogy az arculati kézikönyv elkészítése során a Korm. rendelet 23/G. és 23/H. § -bán 
foglaltakat figyelembe venni szíveskedjenek.

A hírközlési szolgáltatókról adatok találhatók a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu). de a Hatóság 
munkatársai más módon történő érdeklődés esetén is készséggel állnak rendelkezésükre.

A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre 
(papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, 
iktatószámúnk válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek 
csatolásával.

Szeged, 2017. május 11.
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