EMLÉKEZTETŐ
SZIP szakértői munkacsoport ülés 7.
Egyeztetés időpontja: 2019. március 27. (szerda) 11.00 – 13.00
Egyeztetés helyszíne: Budapest, Váci út 17. (E.ON székház) VI. em. Volta-tárgyaló
Résztvevők:
Miksai Károly
Kéry Ferenc
Ökrös Gergely
Lukács Tamás
Germadics Vilmos
Mosolygó Attila
Märcz László
Fodor Zsolt
Gaál Viktor
Szálkai József

KIFÜ
MKSZ
MKHSZ
MMK
HÉT
Magyar Telekom Nyrt.
ELMŰ-ÉMÁSZ
NKM
NKM
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. Szálkai József
Bevezető. A február 13-ai ülésen rögzített feladatok áttekintése. Jelen ülésen dr. Pócza
András nem tudott részt venni, de megküldte a „SZIP-komplex” pályázat nyerteseinek
listáját, valamint jelezte, hogy az érintett felek részéről vizsgálják a VET 119. § (3) és (4)
bekezdéseinek értelmezését.
A február 13-i ülés emlékeztetője utólag továbbításra került a HÉT és a Magyar Telekom
képviselői részére.
Az E.ON részéről a Szövetségek képviselői részére februárban megküldésre került a SZIP
2019. évi megvalósításával kapcsolatos adatkérő levél, amit a Szövetségek képviselői
továbbítottak a tagszervezeteik felé, visszajelzés azonban eddig senkitől nem érkezett.
2. Kéry Ferenc
Mi a helyzet az adatszolgáltatás díjtételeivel kapcsolatban? Az E.ON a február 13-ai ülésen
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az adatszolgáltatás díjtételei várhatóan 2019. 03. 01től csökkenni fognak.
3. Szálkai József
Az adatszolgáltatás díjtételeinek módosításáról szóló javaslat az E.ON igazgatósága előtt
van, azonban döntés még nem született róla. Amint döntés születik, az E.ON értesítést
küld róla.

1

4. Lukács Tamás
A Mérnöki Kamara a tervezői szempontokhoz hasonlóan az elosztói engedélyesek
adatszolgáltatási díjtételeit is közzé tenné a weboldalán.
5. Germadics Vilmos
Az adatszolgáltatás díjtételei az E.ON-nál nem egyértelműek, már régóta vitatják azok
jogosságát. Az E.ON az állag miatti hálózati beavatkozások tervezéséhez, vagyis a saját
maga által végzendő kivitelezési munkák tervezéséhez is annyiért szolgáltat adatot, mint
az erősáramú alkalmassá tételi munkákhoz. Az állag miatti hálózati beavatkozások és az
alkalmassá tételi munkák adatszolgáltatás díját és azok terveit is a GYR beruházó fizeti.
Az E.ON egy tervet kér az alkalmassá tételi munkákra, azonban ebben szerepelnek külön
költségvetés alatt az állag miatti hálózati beavatkozások is. Javaslat: szét kell szedni az
erősáramú alkalmassá tételi tervet, és az állag miatti hálózati beavatkozásokra vonatkozó
részt vegye meg és fizesse az E.ON.
Csak az E.ON adatszolgáltatási díjtételeivel van gond, az NKM és az ELMŰ-ÉMÁSZ
díjtételeivel nincsen probléma, kezdetektől jó az együttműködés.
6. Märcz László
Az ELMŰ lát arra lehetőséget, hogy nagyobb, egész településekre kiterjedő igény esetén
csökkentsék az adatszolgáltatás díjtételeit.
Az egyes engedélyeseknél más az adatszolgáltatási díjakra vonatkozó vetítési alap.
7. Kéry Ferenc
Aki GYR-t épít, mindenki szembesült azzal a problémával, hogy az engedélyes nem
hajlandó kikapcsolni a hálózatait, így nem tudnak a tervezett ütemben építeni.
8. Fodor Zsolt
Nem arról van szó, hogy az engedélyes nem akarja kikapcsolni a hálózatait, hanem az
engedélyesnek el kell osztani a hozzá beérkezett igényeket a fogyasztói zavartatás
mérséklése érdekében, a sok igényt egyszerre nem tudják kezelni. Azért szükséges
legalább 1-2 hónappal előre benyújtani a feszültségmentesítési kérelmeket, hogy ezekre
fel tudjanak készülni, és célszerű ilyenkor pótidőpontot is kérni.
9. Miksai Károly
A jövőt illetően földkábelekben célszerű gondolkodni.
10. Mosolygó Attila
Az elosztói engedélyesi infrastruktúra igénybevétele nagyon lassú és drága, így
megfontolandó a földkábelben történő létesítés.
11. Märcz László
A tervezői minősítést nem szabad misztifikálni, az lényegében egy regisztrációt jelent az
engedélyeseknél, melynek folyamán azt ellenőrzik, hogy a tervező rendelkezik-e a
munkájához szükséges eszközökkel.
12. Miksai Károly
A regisztrált és minősítéssel rendelkező tervezőknek az elosztói engedélyesek küldik ki az
adatvásárlásra vonatkozó díjtáblázatot. Ezeket a költségeket fontos előre tudni a tervezés
során.
KÖF-ön nehéz a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, szerencsére ezt az NMHH nem
vizsgálja. Utána viszont kérdés lehet, hogy jogszerűen van-e fent az oszlopon az optika,
aminek a vizsgálata a kártérítési igények miatt érdekes.
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13. Märcz László
Az engedélyes saját célú, üzemeltetést szolgáló optikát felrakhat a saját oszlopaira.
14. Miksai Károly
Az ITM részéről korábban létrejött egy akciócsoport, és tervezik ennek az újraindítását, és
a havi rendszerességű találkozókat ismét bevezetik.
15. Következő munkacsoport ülés javasolt időpontja: 2019. április 24. (szerda).
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