
Elektronikus hírközlés (távközlés, internet és adatátvitel, műsorszórás) melléklet: 
 
Pirtó község közigazgatási területén, így a tárgyi módosítással érintett területen, illetve környezetében is a Magyar 
Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő gerinchálózatok (fényvezető kábel hálózat és körzeti kábel hálózat) üzemelnek, 
melyeket azonban a módosítás – az adatlapon részletezetteken kívül – nem érinti. 
 
A vizsgált módosítás esetében az érintett Rákóczi u.-n telefon légvezeték, valamint telefon alépítmény és földkábel 
hálózatok üzemelnek, melyekről a tervezett bővítéssel megnövekvő igények is általában biztonsággal kielégíthetőek. Ha 
a meglévő vezetékek kapacitása jelentősebb bővítést és fogyasztó rákötést nem tesz lehetővé, a meglévő hálózatok 
bővítésével biztosítandó az ingatlanok ellátása a tervezett beépítések esetén.  
 
A telefonhálózat üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (6000 Kecskemét, Kálvin tér 10/12.)  
 
A településrendezési terv tárgyi módosításával érintett területén és környezetében mobil távközlő torony (erősítő 
állomás), illetve erősítő antenna nincs kiépítve és ilyen irányú fejlesztésekről sincs tudomásunk. 
Ennek ellenére felhívjuk a figyelmet arra, hogy mobiltelefon bázisállomás tornyok telepítése előtt be kell szerezni a 
területileg illetékes földhivataltól az érintett termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatot. Az építési 
engedély, illetve a bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységeket a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. §-a 
tartalmazza. 
 
Pirtó község közigazgatási területén, így a tárgyi módosítással érintett területen, illetve környezetében is kábel TV 
gerincvezeték (optikai kábel) üzemelnek, melyeket azonban a módosítás – az adatlapon részletezetteken kívül – nem 
érinti. 

 
A vizsgált módosítás esetében az érintett Rákóczi u.-n kábel TV légvezeték és földkábel hálózatok üzemelnek, 
melyekről a tervezett bővítéssel megnövekvő igények is általában biztonsággal kielégíthetőek. Ha a meglévő vezetékek 
kapacitása jelentősebb bővítést és fogyasztó rákötést nem tesz lehetővé, a meglévő hálózatok bővítésével biztosítandó 
az ingatlanok ellátása a tervezett beépítések esetén.  

 
A területen üzemelő vezetékes kábel TV hálózatok üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 
55.) és a Net-Tv Zrt. (2657 Tolmács, Arany J. u. 2.). Más kábel TV szolgáltatónak nincs a község területén és közelében 
jelenleg vezetékes kábel TV hálózata kiépítve – ismereteink szerint. 
A településen elérhető jelentősebb vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó cégek: Magyar Telekom 
Nyrt. (T-home) (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), DIGI Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.), UPC Direct. 

 
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályait a 14/2013. 
(IX. 25.) NMHH rendelet 26. §-a részletezi. 
 
A településrendezési terv jelen módosításának keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és szolgáltatásválasztás, az 
esélyegyenlőség, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, új technológiák elterjedési lehetőségét. 
Az egyes módosítási tételek nem befolyásolják a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítását. 
 
A településrendezési terv jelen módosítással érintett területét és térségét érintő kormányzati célú, illetve jelentős 
elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztésekről nem rendelkezünk információkkal, 
ilyenekről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak sincs tudomása. 
 
 
 
Kecskemét, 2016. május 31. 
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