
A	Telefónia	Múzeum	helyzete

HTE	Szenátus	ülés

2016.	november	24.



A	Telefónia	Múzeum	létrejötte

dr.	Bartolits	István						2016. november 24.                                            HTE Szenátusi ülés

• 1928: A Standard Villamossági Rt. gyártásában elkészül a Krisztina 
távbeszélő főközpont regiszterrel is rendelkező 7A-1 típusú 
mellékközpontja a Budai Várban az Úri utca 49-ben, a 
Belügyminisztérium helyszűke miatt már elhagyott épületében.

• 1985: A 7A-1 mellékközpont leállítása, az 1600 fővonal és 1800 
ikerállomás átterhelése

• A megmentés emblematikus alakjai:
• Szüllő László műszerész
• Keviczky István BTI Műszaki Értékmentő Bizottság elnöke
• Kovács Gergelyné, a Postamúzeum igazgatója
• Valter Ferenc, Magyar Posta távközlési vezérigazgató-helyettes

• 1991. május 17-én, a Távközlési Világnapon megnyílik a Telefónia 
Múzeum



A	visszaköltözés	és	lehetséges	következményei

dr.	Bartolits	István						2016. november 24.                                            HTE Szenátusi ülés

• 2015. december: A Belügyminisztérium visszaköltözése kapcsán 
megszületik a félelem: mi lesz a kiszemelt épület udvarán lévő 
Telefónia Múzeummal

• Promotel – HTE összefogás
• 2016. január 19.: Válságmegbeszélés a Telefónia Múzeumban
• 2016. január 26.: Közös Promotel – HTE levél Pintér Sándor 

miniszternek
• 2016. május 5.: Válaszlevél dr. Szaló Pétertől

Segítő szándékú válasz, de:
„A	közbeszerzési	kiírás	előtt	a	tervezési	program		ismeretében	tartom	
célszerűnek	Önökkel	a	kért	egyeztetést,	előrebocsájtva,	hogy	a	lényeges	
ügyekben,	így	a	Telefónia	ügyében	is,	minden	bizonnyal	a	Kormány	döntését	
fogjuk	kérni.”
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• 2016. július 29.: Megjelenik a 1407/2016 számú kormányhatározat:

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a postaügyért és a nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy - a nemzeti fejlesztési miniszter 
és az emberi erőforrások minisztere közreműködésével, a Magyar Posta Zrt., valamint a 
Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány bevonásával - tegyenek javaslatot az 1. pont 
szerinti épületegyüttesben működő Telefónia Múzeum áthelyezésére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a postaügyért és a nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjanak a Telefónia 
Múzeum átköltöztetéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. március 31.
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• 2016 szeptemberétől próbálkozások a Telefónia Múzeum 
megmentéséért
• Cél: megtalálni a lehetséges kompromisszumos megoldást

• Közben civil kezdeményezések (is) indulnak, de nem ezen az úton 
akartunk továbbmenni

• 2016. október 12.: A HTE Infokom konferencia megnyitó 
előadásába is belekerül a Telefónia Múzeum megmentésének az 
üzenete

• 2016. október 12. késő este: Felszállnak a remény hangjai, talán 
születik megoldás…

• 2016. október 18.: Döntés a téma Szenátus ülés elé viteléről



A	második	kormányhatározat
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• 2016. november 11.: Megjelenik az 1620/2016 számú 
kormányhatározat:

1.12. visszavonja
b) a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 5. és 6. pontját.



Megmenekült?
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Ki tudja … figyeljünk!



dr.	Bartolits	István

Köszönöm a figyelmet !
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