
HTE Infokom 2016 
 

Hír-Közmű - a hírközlés 
térinformatikai 

információs rendszere 

Nemestóthy Zoltán 

projektvezető 
 

 
 2016. október 13. 



2 

Tartalom: 
 

1. Mi az a Hír-Közmű? 

2. Miért szükséges? 

3. Kinek készül? 

4. Miért az NMHH? 

5. Miért most? 

6. Hogyan tervezzük?  

7. Hol tartunk? 

8. Miben számítunk a szolgáltatókra?     
 
 
  

a hírközlés térinformatikai rendszere  

Hír-Közmű  



3 

Mi is ez? 

Hír-
Közmű 

országos 

aktuális 

egységes 

elektronikus 

Az elektronikus 

hírközlés regisztere 

Alapnyilvántartás  

Téradatbázis  

Szakági nyilvántartás  

Hiteles 

adatforrás  

Tudás 

bázis  

Hír-Közmű  
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Miért van szükség rá?  

Hír-Közmű  

Adatok 

Rendezett, strukturált 

Aktualizált, frissülő 

Feldolgozható, elemezhető 

Elektronikus formában 

Tárolt, archivált, biztonságos 

Térképen megjeleníthető  

Egységes 

Folyamatosan hozzáférhető  
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Kinek készül?  

NMHH  

Ágazati 
szereplők  

Közigazgatás 

Lakosság 

- Építmény eng. 

- Építésfelügyelet 

- Piacfelügyelet 

- Piacelemzés 

- Közös-osztott infr.     

     használat 

- Építmény eng. 

- Infrastruktúra 

nyilvántartás 

- Közös-osztott infr.     

     használat 

- e-közmű 

- EU-STAT, KSH 

- Kormányzati 

adatigények 

- On-line tájékoztatás 

Hír-Közmű  
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Miért az NMHH?  

• független, hírközlési 
ágazatért felelős, 
szabályozó 

• nyilvántartások 
vezetése 

• hatósági eljárások 

Feladat és 
hatáskör 

• szaktudás 

• erőforrás 

• piaci ismeretek 

• jogi eszközök 

 

Kompetencia 

Hír-Közmű  
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Miért most?  

Minden feltétel együtt: 

- személyi feltételek 

- tárgyi feltételek 

- téradat technológia 

 

Fokozódó adatigény: 

- piaci szereplők  

- közigazgatás, kormányzat  

- szabályozó    
 

 

 

Gyors válasz  
technológiai 
kihívásokra: 

- IoT, 

- 5G  

- CDN 

- OTT, stb. 

 

 

  

 

 

Hatékonyság: 

- gyors információhoz jutás 

- közös, osztott használat 

- erőforrások hatékonyabb  

  kihasználása 

- eljárások gyorsítása, 

- hatékonyabb közigazgatás  

 

  

 

Hír-
Közmű 

Hír-Közmű  
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Hogyan tervezzük?  

Tervek, bejelentések  

elektronikus úton 

történő beadása 

önkéntes  

Tervek, 

engedélykérelmek , 

bejelentések  

elektronikus 

formátumban történő 

fogadása  

kötelező 

 

2. lépcső + 

 

Hír-Közmű bővítése 

a meglévő 

hálózatok adataival 

és további 

funkciókkal 

 

kötelező 

 

2017 vége 2017 vége 2018 vége 2018 vége 2016 vége 2016 vége 

1. lépcső 

2. lépcső 

3. lépcső 

Adatok 
2. lépcső  

+ múlt 

feldolgozása 

minden új 

létesítésről 

csak  

bejelentésekről 

Hír-Közmű  
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2016 2017 2018 

Hol tartunk?  

10.hó 

Hír-Közmű  

NMHH igények 

Igényspecifikáció  

Objektum modell kidolgozása  

Bejelentések elektronikus 
fogadása  

NMHH belső igények 

Igényspecifikáció  

GIS rendszer megvalósítás 

bevezetés 

1. lépcső 

2. lépcső 

Egyeztetés 
szolgáltatókkal, 

szolgáltatói igények  

Egyeztetés 
szolgáltatókkal, 

szolgáltatói igények   

GIS rendszer 
megvalósítás 

3. lépcső 
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Hír-Közmű  

1. Objektummodell – észrevételek, egyeztetés 

saját nyilvántartás támogatása (ASP) 

tervezhető adatszolgáltatási rendszer 

piaci elemzések (pl. fejlesztendő területek) 

közös, osztott eszköz-, erőforrás használat lehetőségei  

tervezési adatgyűjtés lehetősége 

egykapus adatszolgáltatás 

e-közmű adatszolgáltatás biztosítása 

további funkciók 

Miben számítunk a szolgáltatókra?  

2. Hír-Közmű funkciók kialakítása: 
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Hír-Közmű  

1. Objektummodell – észrevételek, egyeztetés 

saját nyilvántartás támogatása (ASP) 

tervezhető adatszolgáltatási rendszer 

piaci elemzések (pl. fejlesztendő területek) 

közös, osztott eszköz-, erőforrás használat lehetőségei  

tervezési adatgyűjtés lehetősége 

egykapus adatszolgáltatás 

e-közmű adatszolgáltatás biztosítása 

további funkciók 

2. Hír-Közmű funkciók kialakítása: 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


