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�������c�� ���������.����Ô�e�f��]�����	���Y��� ̂�	�ghihjkilmnhoihmpglmq�rstuhjuqvwvix�yp�qtghzw{ig�ghihjkilmnhoihmpglmq�mgwyglzq{wvi�lm�y�ghihjkilmwht|hplmqhmpr}p}rw~ix��yiy�qtg�hz�hm�ghihjkilmwht|hplmq�myo{gsm�oszqtglp�lt�hrw~i�mpviv���������������������sw���wht|hihg�	�	�]�O��	�����	�	�
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Címzett:  
Tokod nagyközség Polgármesteri Hivatal Iktatószám: 20.014-124 /2020 
Bánhidi László (polgármester) AH – Szolgáltatás-üzemeltetési Osztály 
epites@tokod.hu   
  
  
Tárgy:  Keltezés: Budapest, 2020. december 15. 
Tokod nagyközség Településrendezési 
Eszközeinek – több területre szóló módosítása – 
elektronikus hírközlési munkarész 
Iktatószám: TPH/5148-6/2020 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Antenna Hungária Zrt. részére kiküldött levelük és a benne található térképrészlet alapján a 

következő nyilatkozatot tesszük: 

A településre bejegyzett magassági korlátozásokról nem tudunk. 

Mikrohullámú üzleti kapcsolatainkat mindig piaci igények szerint telepítjük. 

Alépítmény hálózatot és egyéb felszín alatti létesítményt nem üzemeltetünk, terveink között sem 

szerepel ilyen beruházás. 

Földfelszíni rádió és digitális televízió műsorszórás szempontjából a település és környéke hiánytalanul 

ellátottnak tekinthető. 

A tárgyban jelzett ingatlanok esetében nem merült fel fejlesztési célzatú beruházási igényünk.  

 

K.M.F. 
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Szilvia Paksi <paksiszilvia001@gmail.com>

TOKOD Nagyközség Településrendezési eszközeinek több részterületre szóló
módosítása - Adatszolgáltatás kérése; Iktatószám: TPH/5148-6/2020 
1 üzenet

Somogyi Judit <judit.somogyi@digi.hu> 2020. december 31. 16:56
Címzett: szilvia.paksi@vatikft.hu

Tisztelt Cím!

 

TOKOD Nagyközség Önkormányzatának megkeresésével kapcsolatban csatolva küldöm a tárgyi iktatószámú levélben
igényelt adatot.

 

A DIGI KFT. Tokodon légvezetékes hálózattal van jelen. A településen rendelkezünk saját – megvásárolt Inviteles hálózat
- oszlopokkal is.

 

A DIGI KFT. Tokodon nem tervez további fejlesztéseket.

 

Üdvözlettel

 

Somogyi Judit

 

--

Somogyi Judit 
Közműegyeztető munkatárs 

DIGI Kft.
1134 Budapest, Váci út 35. 
E-mail: judit.somogyi@digi.hu 
Web: www.digi.hu 

Kérjük, gondoljon a környezet védelmére, mielõtt kinyomtatná ezt az e-mailt. 

mailto:judit.somogyi@digi.hu
http://www.digi.hu/
https://www.digi.hu/
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Ez az e-mail kizárólag a címzett(ek)nek készült, bizalmas és jogvédett információt tartalmazhat, melynek engedély nélküli megtekintése,
felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy terjesztése tilos. Ha nem Ön a címzett, úgy kérjük, hogy válasz e-mail-ben értesítse errõl az üzenet
küldõjét, és semmisítse meg az üzenet minden példányát, valamint annak minden mellékletét is. 

Please, consider the environment before printing this e-mail. 

This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete, and discard of,
all copies and attachments of this message.

 

 

Tokod_Telepulesrendezes_Digi_adat.dwg 
124K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b2f089219&view=att&th=176b983a141cc7a5&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


������������� ��	
����������	��������������������������
��������
����������������������������������� �!�!"���	�	������!��	�!�

"����#$$�	
���������%��$�	
�$&$�'
�(���)�*+��+,-
�.(��,��	�%"(	��,�����"
�(�"��	��)/01��*+2�2��3�+���2�3�,�
���(����)/01��*+2�2�4 �$�

567897:�;:<=7�>?:<=7=67897:@@ABCD:78EFGDHIG<GJ�K:CL<M6=NC�OP8P?Q8N=RPSJP6N=7�P=6<M6P7SP<�OMTT�RN=6OPRQ8PONRP�=6U8UDUJG=VOW=WXG6�:J:O=6G8CW8O:OW=���������YZYK[I�\M6D]�̂����&_�-�����"&̀ ������a	�&!�������2#b�c �����#�d��
�-
	��	��
_-	�
�)��"&d�̂��
�-
	��	��
_-	�
�)��"&̀e!���	�����	�#�d��
���_������"&d�̂��
���_������"&̀
�������c �����f�e������������������	��ege��h�i�����!���
�	�	������!��	�!�!����-!��
��� -���)��"	���!�!��	��j�"���k����������"	�!�i����k�l�-
��%"�m)���	��� ��������ege��h�i������!��&�	a����n�-��������#��\GXWR7SN�oPR<7�Y:R7:SS�p��	�
��p�������!���	������
��	�
	��_�-�����"&����&_�-�����"&��#��q0����0�b�����e��
�#�q0�����0+���2�+j	r#�q0����������33���s�tM9u�DPCG8JW=:79:8�JG8CG6vS<wege��h�!-������
�x����!��	���i�����0b�y&�	����z�{������m!����������2+�...��-�����"&�h��������������	��	���!������%�	�����	��	�	��
�	��	�z�a��
�-�������	�	���!��z�	���
�-!�����������|��-�������1������������
�!���	��	�% �����z�
����-��	��!��	�	���"	�	��	����	��"	���!�"	�a!��)����}	�~������	���������% �����a�z��������a��z�"��������)����z�-	������	
����������� �������|��	�������������|a�����������a��	����������z



������������� ��	
����������	��������������������������
��������
����������������������������������� �!�!"���	�	������!��	�!�

"����#$$�	
���������%��$�	
�$&$�'
�(���)�*+��+,-
�.(��,��	�%"(	��,�����"
�(�"��	��)/01��*+2�2��3�+���2�3�,�
���(����)/01��*+2�2�4 �$�

-	�	�
���	��	���������%�	�����������������	�����������5���6	�7������	���������% �����8�9�	��	��	�����������
����	�����������-	���	��	���!������%�	�������������������!����
	9���������
�9�	����������	��	��!���!��
-���������
��-	���	��	��-
���	���
���:�;<==>?=<@ABBCDEFGHI���3JKLKMNOPOQ?QHPRHR@STQ=UV=@R@VSFHWU�*�J



 

 

 

 

 

      1. oldal 

 

Címzett: Bánhidi László Küldő: MVM NET Zrt. 

 polgármester Műszaki Igazgatóság 

 Tokod Nagyközség Önkormányzata Ügyintéző:  Koháriné Berki Mariann 

E-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu, epites@tokod.hu  Telefon:  304-2160 

Hiv. szám: TPH/5148-6/2020. E-mail:  kozmu@mvmnet.hu 

Dátum: 2021. január 20. Oldalak: 1+dwg 

Tárgy:  Adatszolgáltatás Iktatószám: E-NET-961/2021  

 
 
 
Tisztelt Bánhidi László Úr! 
 
 

 

Köszönettel vettük Tokod Nagyközség településrendezési eszközeinek több részterületére 

szóló módosításához - adatszolgáltatás kérése tárgyában küldött megkeresésüket, melyre az 

alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

 

Az MVM NET Zrt. kormányzati és B2B ügyfeleknek nyújt távközlésiszolgáltatásokat, lakossági 

ügyfelek kiszolgálása nem tartozik a tevékenységi körünkbe. 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Nagyközség lehatárolt részterületeire vonatkozólag az 

MVM NET Zrt.-nek az e-mailben csatolt dwg állomány szerinti meglévő száltulajdona 

üzemel az Invitech ICT Services Kft. alépítményében.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megküldésre kerülő nyomvonalrajz tájékoztató jellegű! 

 

Ezen jegyzőkönyv csak az adatszolgáltatáshoz kapcsolódik, NEM helyettesíti az                   

MVM NET Zrt. közműegyeztetési nyilatkozatát, melyet az e-közmű felületén keresztül tudunk 

kiadni. 

 

 

 
Üdvözlettel: 

 
 
 

Vágó Zsolt  Feil László  
műszaki igazgató-helyettes optikai hálózatok osztályvezető 



 

 

Tokod Község Önkormányzata 
Kossuth Lajos u. 53, 2531 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Cím! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Tokod közigazgatási területén a Magyar Telekom Nyrt. jelenleg 

nincsen üzemelő vezeték nélküli telephelyünk. 

Tervezett állomásunk az alábbi: 
 

EOV Y EOV X 

622 192 265 780 
 
A telephelyhez tartozó mikrohullámú összeköttetés nyomvonalvédelmére magassági építéskorlátozást 
bejegyeztetni nem áll szándékunkban. 
 
A folyamatos rádiós hálózatfejlesztés következtében a tervezett telephelyeket illetően csak rövid távú 
(néhány hónapos) időszakra vonatkozóan tudunk nyilatkozni. Kérjük, hogy a 14/2013. (IX. 25.) NMHH 
rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 24. szakaszának (Az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 26. § (6). bekezdéséhez 
igazodva a település rendezési terv ne legyen akadálya, ne lehetetlenítse el a későbbiekben egy itt fel nem 
sorolt új telephely létesítését ! Kérjük, hogy a mobil távközlési szolgáltatás kiesését jelentő kényszerű 
telephely megszüntetés következtében szükségessé vált alternatív telephely igényt a mindenkori 
település rendezési szabályozás egyedi elbírálású esetként bírálja el és szabályozza!  
 
 

Tisztelettel,    

  Legendás Tamás István 
RAN Solution Engineer 

Technológia Igazgatóság 
Mobile Access Tribe 
1519 Budapest, Pf. 512. 
 

     Iktatószám: 20012366 
      Dátum:   2021-01-19 
      Tárgy:  Tokod Nagyközség Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása – 

adatszolgáltatás kérése 

madaras1rek113
Bélyegző



   
 
  
 
 

 

 

Bánhidi László úr                     

polgármester  

Tokod Nagyözség Önkormányzata 

2531 Tokod Kossuth Lajos u. 53. 

 

MAVIR-BEKO-LEV-00005-00-2021-01-07 

(BEKO-288-2/2020/MAVIR) 

Iktatószám: BEKO-11-1/2021/MAVIR 

 

Ügyintéző: dr. Németh György 

Telefonszám: (06 1) 304-1846

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgyi ügyben történt megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

MAVIR Magyar Villamosenergia-átviteli Rendszerirányító ZRt. tulajdonában és 

üzemeltetésében levő átviteli hálózat létesítményei Tokod nagyközség 

közigazgatási területét nem keresztezik. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a villamosenergia-rendszer jelenleg hatályos 

Hálózatfejlesztési Tervében nem szerepel a települést érintő átviteli hálózati fejlesztési 

elképzelés. 

Megtisztelő megkeresésüket köszönjük. 

 

Budapest, 2021. január 7. 

 

Tisztelettel: 

 

  

 Princzing Áron Koza Lívia  

 osztályvezető osztályvezető 
 

 

Tárgy: Tokod Nagyközség 

Önkormányzata - Adatszolgáltatás  

 

 



        MOL MAGYARORSZÁG 
         MOL Nyrt. 1117 Budapest,  
          Október huszonharmadika utca 18. 
          +36 1 209 0000 
          ugyfelszolgalat@mol.hu 

mol.hu 

 
MOL Nyrt. Csővezeték Üzemeltetés  
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 

 

 
 
Tokodi Polgármesteri Hivatal 
 
Tokod 
Kossuth Lajos u. 53. 
 
H – 2531 

 
 
 
Tárgy:  Tokod Nagyközség Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosításának  

elkészítése 
 
 

Tisztelt Cím! 
 
Tárgyi megkeresésük, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján nyilatkozunk, hogy Tokod 
Nagyközség közigazgatási területét nem érinti Társaságunk üzemeltetésében lévő nagynyomású kőolaj- és 
termékszállító távvezeték, sem azok biztonsági övezete.  
 
Tokod Nagyközség Településrendezési eszközeinek tervezéséhez, valamint módosításához hozzájárulunk. 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
Virányi Tibor      Kovács Tímea     
Csővezetékes Szállítás Támogatás MOL vezető  CH-szállítási üzemvezető 

 
 
Kapják:      szilvia.paksi@vatikft.hu 

Ügyintéző 
Irattár 

 

Százhalombatta, 2020.12.22. 
 
Iktatószám: DSCSOV/4-604/2020. 
Ügyintézőnk: Urbán László 
Telefon: +36704665296 
E-mail: Lurban@MOL.hu 
 

mailto:Lurban@MOL.hu
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Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása
Tokod

2020.12.15 11:49:33
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Lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
Tokod
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Tisztelt Paksi Szilvia!

Tokod Nagyközség közigazgatási területét érinti a 35800/99-74/2016.ált. számú határozattal kijelölt Tokodaltáró IV/C és
Ágnes ereszkék vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidoma. A vízbázis védőidommal érintett ingatlanok hasznosítása
kizárólag a kijelölő határozatban, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet) foglalt előírások betartásával lehetséges, melyet a településrendezési tervben (védőidom feltüntetése a
szabályozási tervlapon, korlátozási előírások rögzítése a HÉSZ-ben) rögzíteni kell

A vízbázis védőidom vonatkozásában az Igazgatóság javaslata a HÉSZ-ben rögzítendő előíráshoz:
A vízbázis védőidommal érintett ingatlanok hasznosítása kizárólag a kijelölő határozatban, valamint a vízbázisok
védelméről szóló jogszabályban foglalt előírások betartásával lehetséges.

A vízbázis védőidomra vonatkozóan az Igazgatóság digitális adatszolgáltatást nem tud adni, ezért mellékelten megküldi
a vízbázis kijelölő határozatot, melyben szereplő EOV koordináták alapján lehet a szabályozási tervlapon a vízbázis
hidregeológiai "B" védőidomát feltüntetni.

Amennyiben kérdés merülne fel, az alábbi központi telefonszámon állok szíves rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Gottwald Erzsébet
ügyintéző

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
9021 Győr,Munkácsy M. u. 4.
06-96-518-297
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