EMLÉKEZTETŐ
SZIP szakértői munkacsoport ülés 5.
Egyeztetés időpontja: 2018. november 28. (szerda) 10.00 – 13.00
Egyeztetés helyszíne: Budapest, Váci út 17. (E.ON székház) VI. em. Ohm-tárgyaló
Résztvevők:
dr. Pócza András
Miksai Károly
Kéry Ferenc
Ökrös Gergely
Germadics Vilmos
Lukács Tamás
Marcz László
Fodor Zsolt
Gyimesi Gábor
Szálkai József

IT Minisztérium
KIFÜ
MKSZ
MKHSZ
HÉT
MMK
ELMŰ-ÉMÁSZ
NKM
E.ON
E.ON

Az egyeztetés célja:
A Szupergyors Internet Program (SZIP) hálózatfejlesztéseinek akadálymentesítése, egységes
szakmai álláspont, eljárásrend és gyakorlat kialakítása.
Az egyeztetés témái:
 a korábbi üléseken megfogalmazott feladatok státuszai,
 a SZIP megvalósításával kapcsolatban felvetődött újabb kérdések, feladatok
egyeztetése,
 a GYR-ek létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos egyéb felvetések.
Az egyeztetésen elhangzottak:
1. Gyimesi Gábor, bevezető
Milyen változások várhatók a SZIP-ben, hogyan alakulnak a határidők? A 4. ülésen
elhangzott feladatok státuszainak áttekintése.
2. dr. Pócza András
A jövőben a SZIP 2-n lesz a hangsúly. Amennyiben a SZIP nyertes 2019-ben nyújt be elvi
engedély hosszabbítás iránti kérelmet, akkor engedni kell. Amennyiben az engedélye lejárt
de nem jelzi a hosszabbítási kérelmét, és a településre van másik jelentkező, akkor a
helyet az utóbbinak kell biztosítani.
3. Fodor Zsolt
Van olyan hírközlési szolgáltató, amelyik már minden határidőn túl van. Az NKM-nél
kétszáz ügyük van, nem tudják ezt a mennyiséget menedzselni, ezért kérik, hogy a
minisztérium részéről írásban foglaljanak állást arról, hogy 2019-től mi az eljárásrend az
ügyek elbírálására, priorizálására vonatkozóan, amit az NKM továbbíthat tájékoztatásként
az ügyfelei felé.
4. Gyimesi Gábor
Eltérő partnerekre eltérő határidők vonatkoznak. Van-e erre adatbázis?
5. dr. Pócza András
A KIFÜ-nél nincs ilyen nyilvántartás.
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6. Miksai Károly
Az IH részéről ellenőrzések folynak, a mérföldkövekről tájékoztatást fognak adni. Hosszú
határidőket látnak, ezért kérik az engedélyeseket, hogy ha tudják, bővítsék a tervezői,
kivitelezői kapacitásukat.
7. Gyimesi Gábor
Az E.ON enyhített a minősítési rendszeren, valamint kivitelezőket kutatott fel, ezeket soron
kívül minősítik. Tervezők esetében kisebb a merítési lehetőség, nincs több kamarai tag,
megfelelő képzettségű szakember, szűk a kapacitás. Aki bekopogtat, azt az E.ON minősíti.
Egy év alatt 30%-kal növekedett az új bekapcsolások száma. Külföldi cégeket is minőít az
E.ON, de azok nem feleltek meg a követelményeknek.
Feladat: a minősített tervezői és kivitelezői listát korábban már megküldte az E.ON, de ezt
frissítve decemberben ismét elküldi.
8. Germadics Vilmos
Vannak olyan tervezők, akik alvállalkozóként olyan személyeket alkalmaznak, akiknek
nincs minősítésük.
9. Marcz László
Az ELMŰ a közös minősítési szempontokat elfogadja (ez 80-90%), a többi szempontra
viszont minősíteni kell a jelentkező vállalkozást.
10. dr. Pócza András
A SZIP 1-ből „visszahulló” területekre vonatkozóan megtörtént az elbírálás, legyűjtés még
nincs, a nyerteseket ki fogják hirdetni. A „visszahulló” területek a nem gazdaságosan
megépíthető települések, településrészek. Határidejének utánanéznek, nemrég kapták
meg az eredményeket, ez kisebb mennyiséget jelent, mint a SZIP 1.
A SZIP 2. bejelentése megtörtént, a program a Gbit-es átvitelt tűzte ki célul optikai
hálózatokon keresztül, a határidők 2020-25-re tehetők.
Probléma esetén a közös eszközhasználattal kapcsolatban az elosztói engedélyesek is
panaszt tehetnek az NMHH-nál, a Hatóság már indított ilyen eljárásokat.
11. Marcz László
Az NMHH fórumon (2018. 11. 20.) elhangzott, hogy bevezetésre kerül az egységes HírKözmű rendszer.
12. Gyimesi Gábor
Az adatszolgáltatás díjának tárgyában vezetői egyeztetés folyik, pozitív változások
várhatók. Várhatóan 2019. februárban fognak javaslatot tenni a díjtétel módosítására. A
szándék és az irány egyértelmű, mérsékelni kívánják az árakat.
13. Marcz László
A papíralapú nyilvántartás kezelés megszűnik, terület vagy szelvény alapú lesz a
nyilvántartás.
Az ELMŰ oszlop szerinti nyilvántartásra tér át, az új adatokat már ennek megfelelően kérik
a hírközlési szolgáltatóktól. Ehhez adnak rajzot és excell táblázatot, amibe fel kell vezetni,
hogy a szolgáltatók mit vesznek igénybe és mit létesítenek (koaxiális vagy optikai hálózat).
Az ELMŰ meg fogja keresni az összes hírközlési partnerét, visszamenőleg is rendezni
kívánják a nyilvántartást.
Az ELMŰ a jövőt tekintve multifunkciós hírközlési hálózatok létesítésében gondolkodik. Azt
szeretnék, ha a 3. hírközlési rendszer már így épüljön meg. Pilot projektet indítanak erre
egy településen.
14. Kéry Ferenc
A térítésmentes átadás-átvétel ingyenességét milyen jogszabály írja elő?

2

15. Szálkai József
A VET 119. § (3) bekezdése tartalmazza a térítésmentes átadás-átvétel kötelezettségét.
16. dr. Pócza András
A VET 119. § (4) bekezdését jogásszal megnézetik, mert uniós pályázatok esetén nem
alkalmazható a (3) bekezdés előírása.
17. Kéry Ferenc
Ezek szerint nincs helye térítésmentes átadás alkalmazásának az EU-s pályázati
támogatás miatt, pontosan ezért lényeges ez a kérdés a NAV felé elszámoláshoz. A VET
119. § (4) bekezdésének értelmezésére az elosztói engedélyesektől jogászi állásfoglalást
kérnek, uniós finanszírozás esetén hogyan működik a térítésmentes átadás-átvétel.
Feladat: az E.ON (vagy ELMŰ?) a VET szerinti átadás-átvételről jogászi állásfoglalást
készít és azt átadja az MKSZ részére.
18. Lukács Tamás
A gyengeáramú tervezők számára szükséges lenne egy tájékoztatás a gyengeáramú
elhelyezési terv műszaki tartalmáról, valamint a betartandó műszaki és technológiai
előírásokról, amit az MMK honlapjára kitennének. Az erősáramú tervre vonatkozó
követelményeket is szeretnék publikussá tenni.
19. Szálkai József
Feladat: A hatályos szabályzatából az E.ON kivonatot készít és azt átadja az MMK
részére.
20. Miksai Károly
Az erősáramú tervezők toborzása érdekében az elosztói engedélyesek vegyék fel a
kapcsolatot a Mérnöki Kamarával.
21. Kéry Ferenc
A SZIP nyerteseket e-mail-ben keresse meg a KIFÜ azzal a közkérdéssel, hogy jelezzék,
kinek milyen problémája van a létesítéssel.
22. Miksai Károly
A SZIP nyertesektől nem kaptak vissza konkrétumokat. A konkrét igények összegyűjtése
a Szövetségek feladata. Két fórumuk van: az engedélyesekkel és az IT minisztériummal.
23. Gyimesi Gábor
A konkrét problémákat küldjék meg az engedélyesek részére, azokat tudják megvizsgálni.
24. Miksai Károly
A nullázás kérdése még nem rendeződött. Továbbra is kérdés, hogy miért kell a
fémmentes optikai rendszer fém tartóját nullázni.
25. Kéry Ferenc
Dolgoznak az érintésvédelmi kérdés megoldásán.
26. Marcz László
A szabvány nem kötelező, de ajánlott. Ettől el lehet térni, ha bizonyítottan jobb megoldást
választ valaki. Így a szabvány alóli felmentés intézménye megszűnt.
27. Gyimesi Gábor
Az E.ON megkereste az Erőtervet az érintésvédelmi kérdéssel kapcsolatban, de az Erőterv
sem hajlandó leírni a szabványtól való eltérést.
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28. Következő munkacsoport ülés javasolt időszaka: 2019. január második fele.
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