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Jelen vannak a mellékelt jelenlétív szerint.
Dr. Karl Károly NMHH Hírközlésfelügyeleti főosztályvezető. Köszönti az egybegyűlteket.
A kerekasztal megbeszélést a kamara kezdeményezésére hívta egybe az NMHH.
Apropója, hogy az ágazat előtt álló munkák, a SZIP hosszúidőre meghatározza az ágazat
helyzetét, hálózatok, szolgáltatások minőségét.
Kassai Ferenc Budapesti Mérnöki Kamara elnöke. Felvezetőjében ismertette a kamara előtt
álló feladatokat, egyben felajánlotta a kamara segítségét az oktatásban, a résztvevők
felkészítésében. A hírközlési és informatikai terület az egyik legfontosabb a fenntartható
fejlődés
szempontjából,
a
jövő
nagy
kitörési
pontja.
Fontos
a
KKV
megsegítése,
eszköz
szoftver
ellátásának
biztosítása.
A minőség árát egyszer meg kell fizetni, most van ez a történelmi pillanat.
Rácz József MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat (továbbiakban: HIT) elnöke
megtartotta előadását.(mellékelve) Ismertette a beruházások során számba vehető kamarai
regisztrációval rendelkező tagság adatait. Utalt rá, hogy az ágazat fokozatos lejtmenete után
felélénkült a piac és nem fogjuk tudni a megnövekedett munkát elvégezni amennyiben a
lehetőségeik továbbra is korlátozottak maradnak. Célként határozta meg a tervezői,
kivitelezői munkák minőségi színvonalának emelését, és ezzel szorosan összefüggő
értékalapú mérnöki díjazás elérését.
Szomolányi Tiborné MMK HIT Oktatásért felelős elnökségi tag megtartotta előadását.
A hírközlési kiviteli tervek minősége, a hírközlési tervek jelenlegi tartalma és a módosítási
lehetőségei témakörökben.
Dr. Karl Károly ismertette az NMHH – MMK közös ellenőrzések szempontjait.
Szomolányi Tiborné a továbbiakban áttekintést adott a tervek ellenőrzéséről, az
ellenőrzéskor feltárt főbb hiányosságokról. Kérte az Építtetők képviselőit, hogy a tervezők
foglalkoztatásakor legyenek figyelemmel a Kamara „Kiviteli tervek tartalmi követelményei”
előírásaira.
A
jogszabályok
ettől
eltérést
nem
tesznek
lehetővé.
Dr. Karl Károly utalva az ismert jogszabályváltozásokra, felhívta a figyelmet, hogy a
kormány bürokrácia csökkentés programja, egyben a Hatóság lehetőségeit is behatárolja.
Gyors, de sarkos munkára kényszeríti. Nem lehet felfüggeszteni az eljárást és 60 napon
belül döntést kell hoznia. Ez azt eredményezheti, hogy ha nem komplett az engedélyezési
dokumentáció, akkor elutasításra kerül a kérelem.

Másik irányvonal, az elektronikus ügyintézés, nyilvántartás, amely hatással lesz a
tervezésre. A hálózatok fellelhetősége, az üzletmenet folytonosság megköveteli a fejlesztés,
tervezés elektronizálását.
Mosolygó Attila Magyar Telekom Nyrt. Hálózattervezési és Beruházási Központvezető.
A szakmai oldalról naponta kap visszajelzést és általában azt a kritikát kapják, hogy sokat
követelnek tőlük.
Kovács Attila Invitel Zrt. Lakossági Műszaki Fejlesztési Vezető. Az engedélyezési
folyamatok egyszerűsítését támogatják és megadnak minden segítséget. Lehetőséget lát
arra, hogy amennyiben a Hatóságnak megfelel, egyszerűsített, az engedélyezéshez
megfelelő dokumentációk elégségesek. Az Invitel Zrt folyamatosan figyelemmel kíséri a
tervezői munkáit.
Dr. Karl Károly a Hatóság törekszik arra, hogy a minimumra szorítsa az engedélyezéshez
szükséges dokumentációk tartalmát. De ez kétélű fegyver, nem mehet a jogszabályi
követelmények, a kivitelezési dokumentáció rovására.
Debreczeni Győző Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Projektvezető.
A SZIP oldaláról elemzi a feladatokat. Ebben a projektben teljesen elektronikusan történt a
munka. A tervek beadásánál mit tud lendíteni a projekt? Amennyiben megkapják azokat az
információkat (jelkulcskészlet, előírások, stb.) ami alapján lehetőség lesz elektronikusan
beadni a terveket, összeállhat az egész a HTMR nyilvántartás alapjaihoz is. Ehhez már
esetleg segédeszköz is rendelkezésre áll, „Plug-In”.
Lehetőség van, hogy a pályázati kiírásban megjelenjen a tervek elektronikus beadásának
előírása. Problémát nem itt, hanem a fogadó oldalon lát.
Fónad Tibor Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, kiemelt szakértő
Most van a történelmi pillanat, amikor egységessé kellene tenni és használni a jelkulcs
készletet a tervezési struktúrát, ez a SZIP kapcsán már folyamatban van.
Buzás Zoltán Magyar Mérnöki Kamara (HIT) elnökség tagja, magántervező. A mai nappal a
tervezésben 10-30% a szakma, minden más jogi kérdésekre megfelelés, adatok
megszerzése. Most teljesen a tervezőre hárítják ezeket a feladatokat. Nagyon fontos az
engedélyezés gyorsítása, de a bürokrácia csökkenése a tervezők feladatait növelte.
A tervezőkre hárul az a feladat, hogy hiba nélkül adjon be egy tervet, neki kell a tulajdoni
viszonyok rendbetételétől kezdve a termőföld átsorolásig minden. Nincs lehetőség már
felfüggeszteni, hiánypótolni. Az alaptérképek jogszerűségét a földhivatal ellenőrzi, ez is a
tervező feladata lett, miközben ennek alapszolgáltatásnak kell lenni.
A kiviteli terv és az engedélyezési terv szétválasztása jó, de félő, hogy az engedélyezési terv
elkészülte után nem rendelik meg a kiviteli tervet.
Rácz József Javított kiviteli terv kell a használatba vételi engedélyhez. A „Tervek Tartalmi
Követelményeit” így kellene módosítani.
Dévényi István Magyar Telekom Nyrt. Igazgató évek óta tárgyaljuk ezt a témát.
Azt el kell dönteni, hogy rendet rakunk a világban, akkor le kell állni vagy el kell végezni az
előttünk álló feladatokat. A kettő együtt nem fog menni. A minőség oldalán áll. Az elkészült
mű legyen jó, megfeleljen az üzemeltetés és a nyilvántartás követelményeinek.

Nagyon kevés a tervező az előttünk álló feladatokhoz. Ha most kiderülnek új követelmények,
akkor nem fog megvalósulni a 30 MBps lakásonként. A feladat értelmes, de ekkor nem fog
megvalósulni.
Debreceni Győző, el kellene vetni azt, hogy minden részletét meg akarjuk reformálni,
inkább felülről rátekintve, megkeresni azokat a pontokat, amelyek előrelépést hoznak, és
nem veszélyeztetik a célt.
Szomolányi Tiborné szeretnénk korszerűsíteni, egységesíteni a terveket. A nyilvántartás
bevezetése szempontjából is.
dr. Kovács Oszkár,HIT elnökség tagja a felvetett problémák a hatályos jogszabály
szerintiek, ezekkel foglalkozni kell. A kamara a MINŐSÉG iránt van elkötelezve.
Dévényi István mekkora lesz a SZIP-ben megépülő háztartás aránya.
Debreceni Győző 1 millió háztartás fog megépülni, Magyarország háztartásszáma 3,2
millió.
Csapó Attila HIT elnökség tagja az építőipar színvonala ma nagyon alacsony, erről a
szintről lépni kell. Úgy adjunk kedvezményt, hogy mellette követeljünk is.
Petruska István MMK HBMMK szakcsoport elnöke, magántervező. Ha csak engedélyezési
dokumentáció készül, az nem elégséges a kivitelezéshez. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy egy tervdokumentáció engedélyezési eljárásában, nem csak a Vonatkozó
NMHH elnöki rendelet határozza meg az eljárási időt, hanem még inkább a közreműködő
hatóságok ágazati jogszabályai vonatkozó rendeletei, eljárásrendjei.
Mosolygó Attila. A kamarai ellenőrzések tapasztalatairól jelzéseket szeretnének. A tervezői
kapacitásokat növelni szeretnék és üdvözli a kamara oktatási kezdeményezéseit.
Kassai
Ferenc
Összefoglalva,
az
oktatásban
segít
a
kamara.
A tervezőket rendesen meg kell fizetni, hogy minőséget tudjanak előállítani.
Az állami törekvések, a bürokrácia csökkenés a tervezők felelősségét növeli meg.
A partnerek felelőssége, hogy a minőséget nem lehet leengedni.
Debreczeni Győző A plug in-ban van egy egységes jelkulcskészlet. Ez lehet a Nemzeti
Rendszer egységes jelkulcs készlete.
Mosolygó Attila Ha ez alkalmas arra, hogy konvertálható legyen akkor megfelelő.
dr Karl Károly Az elektronizálás fontosságával mindenki egyetért. Közös minimumot össze
kell állítani, amely a továbbhaladás alapjául szolgál.
Önmagában az elektronikus terv nem elégséges, csak akkor, ha az elektronikusan tovább is
feldolgozható.
A Hatóság tojáshéjon táncol, nem támaszthat megugorhatatlan akadályokat. Élhető világot
kell
létrehozni
az
Építtetők,
a
tervezők
és
a
Hatóság
számára
is.
A minimális út az egységes jelkulcs.
Dévényi István A Magyar Telekom rendelkezik egy komplett jelkulcs készlettel, ha mindenki
egyetért, használhatják ezt egységesnek.

Dr. Karl Károly a pályázati, az engedélyezési és a kiviteli terv lényegesen eltér egymástól,
mert más követelményeknek kell megfelelnie. Egyik sem elhagyható a folyamatból.
Dr Karl Károly Térjünk át a második témára, kérem Buzás Zoltán urat a vitaindító előadásra.
Buzás Zoltán megtartotta prezentációját.(mellékelve) A SZIP projekt keretében a pályázók
vállalták a Kamara tervezői díjajánlás elfogadását, alkalmazását. Előadó ismertette ezeket
az ajánlásokat. Ismertette továbbá a tervezői kapacitások alakulását.
Kassai Ferenc Fontos megjegyezni, hogy Rácz József előadásában elemezte a tervezők
létszámát, nincs több.
Slyuch András NMHH Debreceni Irodavezető. Fontos, hogy engedélyező kapacitásnak is
lenni kell.
Kovács Attila. Teljesen egyetért a prezentációval. Figyelembe kell venni, hogy nem csak a
SZIP van, hanem éves szinten milliárdos kiváltási feladatok is vannak.
Kassai Ferenc Egyetért az előadással, támogatja az értékalapú mérnöki díjazást.
Mosolygó Attila. Igen. A Telekom ezt már felmérte, hosszú távú szerződésekkel kereste
meg a tervezőket és a napokban egy kedvező ajánlattal keresi meg őket.
Kassai Ferenc Felkéri az általa meghívott Ipari és Technológiai Parkok Egyesülete elnökét
és ügyvezetőjét bemutatkozásra.
Roland Dávid igazgató Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete .
Ismertette a IPE feladatait, működési területét. Az IPE ebben a projektben megrendelőként
fog fellépni. A tudományos központokat össze akarják kötni szélessávú, nagy biztonságú
hálózatokkal, és ezzel megteremteni a nemzetközi szinten is sikeres tudományos parkokat.
Mórucz Norbert elnök Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete .
Következő években 150 - 200 milliárd forint kerül az ágazatban. Ez már nemzeti szinten is
jelentős. Az a tudás, amit a kamara képvisel szükséges a megvalósításhoz, számít a kamara
segítségére.
Dr. Kovács Oszkár az adatközpontok nagyon komplex létesítmények, speciális mérnöki
kultúrát igényel. A kamara 21 szakmai tagozata van, komplex módon tudja kezelni a
problémát.
Dr. Karl Károly A jelenlévők vállalják a kamarai díjszabás alkalmazását?
Dévényi István A SZIP pályázatában nyilatkoztak, hogy elfogadják a MMK ajánlást. Saját
árazási modelljük van, ezt most nem tudja, mennyire pontosan felel meg a kamarai
díjszabásnak, de emelni fogják a díjat és biztos, hogy üzleti alapon dől el.
Kovács Attila Az Invitel vállalást tett a SZIP-ben. Ismerik a piacot, jelenősége lesz a
díjazásnak.
Debreczeni Győző. A SZIP jelenlegi helyzetét ismertette:
234 pályázat érkezett. Több mint 80 járás esetében többszereplős. 87% FTTH, 7% alatt a
HFC, 5% alatt a VDSL és 2% alatt a WiFi.

Az első körben április végén várható az értékelés, második körben május végén. A
tervezések ezután kezdődnek.
Előkészítés alatt a Közép-Magyarországi Régió (KMR) pályázata, megvan a forrás erre is.
Május végére várható megjelenése.
Dr. Karl Károly megköszönte a megjelenést, az aktivitást és összefoglalta, hogy a
jelenlévők a minőség jobbítását és az értékalapú díjazást támogatják.

