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E l ő t e r j e s z t é s  

 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. azzal a megkereséssel fordult Biatorbágy Város Önkormányzata felé, 
hogy a Biatorbágy, külterület 0202/1 hrsz-ú – önkormányzati tulajdonban lévő - ingatanon a Magyar 
Telekom Nyrt. által létesített távközlési toronyra betelepülhessen.  
 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a Magyar Állam által kiírt frekvencia-tenderen nyert frekvencián, 
hamarosan mobiltelefon- és szélessávú mobil szolgáltatásokat is szándékozik biztosítani ügyfeleinek. 
A legkorszerűbb LTE technológiát tartalmazó, önálló hálózatot építi ki a társaság a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” 
tárgyában kiírt pályázatán 2014. októberében elnyert „F csomag” felhasználásával. A társaság 
tájékoztatása szerint a sikeres piacra lépés biztosítéka, hogy versenyképes áron, kiemelkedő minőségű 
szolgáltatást nyújthassanak ügyfeleik számára, melyhez elengedhetetlen a magas műszaki színvonalú 
hálózat kiépítése.  
Ahhoz, hogy a társaság számára ez lehetővé váljon, és elindulhasson szolgáltatása, szükségessé válik 
betelepülésük a 2051 Biatorbágy, külterület 0202/1 hrsz alatt található, a Magyar Telekom Nyrt. 
tulajdonában lévő távközlési toronyra. 
A társaság a Magyar Telekom Nyrt-vel keretszerződést kötött a távközlési torony szolgáltatásának 
igénybevételére, illetve a Magyar Telekom Nyrt. hozzájárulását adta a toronyra történő betelepüléshez 
(amely az előterjesztés mellékletét képezi). 
 
A Magyar Telekom Nyrt. és Biatorbágy Város Önkormányzata között 2007. augusztus 3. napján bérleti 
szerződés jött létre fenti ingatlan felek által meghatározott területrésze tekintetében. A bérleti szerződés 
jelen előterjesztés mellékletét képezi, melynek 5.5. pontja szerint: 
 
„Abban az esetben, amennyiben más, hasonló profilú telekommunikációs társaság szintén betelepülési 
szándékát jelzi, akkor a telepítéshez Bérlő kikéri a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyását. 
A betelepülés jóváhagyásának feltétele az aktuális bérleti díj 30%-kal, illetve többlet helyigény esetén a 
többlet terület arányában történő emelése.” 
 
Ahhoz tehát, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. tárgyalhasson a Magyar Telekom Nyrt-vel annak 
érdekében, hogy az önkormányzattal megkötött bérleti szerződésben szereplő bérleti díj módosításra 
kerülhessen - értelemszerűen szükséges az önkormányzat előzetes, elvi hozzájárulása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Biatorbágy, 2017. november 13. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka 
 

http://www.biatorbagy.hu/


 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (XI. 29.) határozata 
 
 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről szóló 
előterjesztés tekintetében az alábbi döntést hozta: 
 

1) Támogatja / nem támogatja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. betelepülését a Magyar 
Telekom Nyrt. által létesített távközlési toronyra. 

 
2) Támogatás esetén felkéri a polgármestert a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés 

módosításának megkötésére. 
 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
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Állomás kód: PE15054-Biatorbágy Telekom    Iktatószám: 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Név/cégnév:  xxxxxxxxx 
Székhely:  xxxxxxxxxx 
Cégjegyzékszám:  xxxxxxxxxxxx 
Adószám:  xxxxxxxxxxx 
Bankszámlaszám:  xxxxxxxxxxxx 
Képviseli:  xxxxxxxxxxx 

 
mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”), 
 

másrészről 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ( Címe: 1134. Budapest, Váci út 35. Adószám: 12175136-2-
44. Képviseli: Dragos Spataru Ügyvezető ) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérlő”) 
 

együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

1. A Bérbeadó kijelenti, hogy 1/1 arányban tulajdonosa/kezelője a ………… Hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben …………………………………. szám alatti ingatlannak. 

2. A Bérbeadó kijelenti, hogy bérleti szerződést kötött (dátum)………………………………. a 
Magyar Telekom Nyrt– vel, távközlési torony létesítésének céljából az 1. pontban 
megjelölt…….. Hrsz. – ú területre, ……... m2 nagyságban. Ezen meghosszabbított 
szerződés lejárata : ………………………(dátum).  

 
3. A Bérlő kijelenti, hogy a Magyar Telekom Nyrt– vel keretszerződést kötött a távközlési 

torony szolgáltatásának igénybevételére. 
 

4. A Bérbeadó kijelenti, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlanán betelepülési lehetőséget 
biztosít a Bérlő részére, továbbá a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a DIGI 
Kft. az Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy 
légkábelt a jelen Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett 
területén átvezesse, amelyért a Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a 
Bérlővel szemben érvényesíteni. 

  
5. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottai 

illetve vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) 
napján, napi 24 órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a 
Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik. 

 
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés időtartama megegyezik a 

Magyar Telekom Nyrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. közötti keretszerződés 
időtartamával, de legkésőbb 2029. június 15.- ig tart, mely minkét fél egyetértése 
esetén meghosszabbítható.  
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7. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és 
hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok 
betartásáról gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény 
felépítéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy 
a Bérlő az engedélyek megszerzésének meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges 
visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy hálózatának módosulása esetén jogosult 
rendes felmondással harminc (30) napos felmondási idővel felmondani a jelen Szerződést 
minden további jogkövetkezmény nélkül. 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a betelepülés minden költsége a Bérlőt terheli. A 

betelepülés folyamata és munkálatai csak a Magyar Telekom Nyrt. és a Bérbeadó 
engedélyével kezdhető meg. 

 
9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben biztosított feltételekért a Bérbeadót 

évi 250.000.- Ft + Áfa összeg, azaz Kettőszázötvenezer Ft + Áfa illeti meg. A 
Bérbeadó jogosult minden év január 01.- én – első alkalommal – 2020. január 01.- én a 
KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 
alapján jelen összeget automatikusan megemelni. 

 
10. A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által 

kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó 
bankszámlaszámára. 

 

11. A Bérbeadó köteles a számláján a Szerződés/Állomás azonosítóját (PE15054) és a 
számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint 
azonosításra alkalmatlant visszaküldeni.  

 

12. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő 
megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától 
jogosult a Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 
késedelmi kamatra. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó 
jogosult a Szerződést felmondani, ha a Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A 
Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban 
meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg. 

 
 
13. A Bérbeadó a bérleti díjra a Felek által aláírt jegyzőkönyvben rögzített munkaterület 

átadás-átvételének napját követően jogosult.  A munkaterület átadás-átvételét 
követően jogosult a Bérbeadó az első számlát kiállítani. Az első számla tartalmazza a 
munkaterület átadás-átvételének napjától az adott naptári félév utolsó napjáig 
számított bérleti díj időarányos összegét. 

 
14. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és 
amelyet mindkét Fél meghatalmazott képviselője aláír. 
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15. Értesítések 

 
A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést 
írásban kell közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes 
átadással, vagy a Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben 
kötelesek közölni. A Felek a Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett 
változásokról egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás 
elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a mulasztó Felet terheli. A 
kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 
A Bérbeadó részéről 
 

Cégnév/Intézmény: xxxxxxxxxxxx 
Kontakt személy: xxxxxxxxxxxx 
Cím: xxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

A Bérlő részéről  
 

Számlázással kapcsolatos ügyekben: 
Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: munkaidőben +36 70/466-6292 
E-mail: allomasszamlazas@digi.co.hu 

 
 

Szerződéses ügyekben: 
Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Név: Németh Zsófia 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: +36 70/320-6453 
E-mail: zsofia.nemeth@digi.co.hu 

 
      Üzemeltetési ügyekben: 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: +36 70 984 6845 
E-mail: mobilkarbantartas@digi.co.hu 
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16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a bérleményre vonatkozó 
jogszabályokban ill. a PTK.-ban megfogalmazottakat tekintik irányadónak.  

 

 

Budapest. 2018.(dátum). 

 

 

 

……………………………………………………….                                       ………………………………………………………… 
            Bérbeadó                                                                  Dragos Spataru  

       Ügyvezető 
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 FAX 

kinek  Eszéki Zsuzsanna 

cég  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

fax  +36 1 708 0009 

kitől  Ruff-Kovács Tímea 

tárgy   Biatorbágy 1 (PE15054) Végleges engedély állomáslétesítéshez 

dátum  2018.07.29. 

oldalak  2 

 
Kedves Zsuzsanna! 
 
A tárgyi Magyar Telekom toronyra (2051 Biatorbágy, külterület 0202/1 hrsz.) megküldött 

biatorbagy_1.dwg tervet áttanulmányoztuk. A jóváhagyott dokumentum alapján a tervezett állomáslétesítés-
hez végleges engedélyünket adjuk az alábbi feltételekkel:  

 A berendezés elhelyezést elfogadjuk a toronyalapon. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a torony-
alapon elhelyezett  berendezés útban lehet később egy felület javításánál vagy egy alaperő-
sítésnél. Amennyiben mégis a toronyalapon helyezik el a Digi berendezést és a jövőben javí-
tásra, vagy alaperősítésre került a sor, kérni fogjuk a berendezés ideiglenes áthelyezését, 
amelynek költsége a Digi-t terheli. Kérjük ennek tudomásulvételét. 

 A DIGI és a Magyar Telekom között fennálló, 2016. november 18-án aláírt bérleti 
keretmegállapodás alapján fizetendő bérleti díj a végleges betelepülési adatlap alapján 
számítódik. A munkaterület átadás előtt kérjük pontosítani, hogy mely antennák kerülnek 
felszerelésre. 

 Kérjük, a bérbeadóval külön szerződjenek. Kapcsolattartó az Önkormányzattól: Pintér Kata-
lin tel: 23/ 310-174 
 

  A végleges kérelem alapján számított bérleti díj a megadott műszaki tartalom alapján:  
2.011.919 – Ft + ÁFA: 
3 db DX-1710-2170-65-181-M típusú, 1.3 méteres rádióantenna 53,50 méteres magasságban 
30°; 140°; 270° irányokban 
3 db RRU az antennák közelében 
2 db 0,6-os mikró antenna: 1 db 64° +52,25 méteren; 1 db 256° +52,25 méteren 

 
 A telepítendő berendezések, antennák és tápvonalak nem zavarhatják és nem korlátozhat-

ják a Magyar Telekom állomás berendezéseinek működését, valamint biztosítani kell a be-
rendezéseink zavartalan üzemeltetési és hibaelhárítási feltételeit. 

 

harka.csilla
Kiemelés
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 A munkaterület átadás-átvételével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Varga Attila (e-mail: 
varga.attila@telekom.hu) kollégánkkal, majd műszaki ellenőrzés céljából a munkaterület visz-
szavételre is kérjük meghívni. 

 Kérjük a telepítés kapcsán a Keretszerződésben foglaltak betartását. 
 Jelen engedélyünk a kiadástól számított 12 hónapig érvényes, ennek leteltét követően új ké-

relem benyújtása szükséges. 
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