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Miért most? 

Belső igény: 
a hírközlés és a média  
fejlődésének támogatása, 
szabályozás és 
versenyélénkítés 
 

Külső igény: 
stratégiai jelentőségű 
vagyontárgyak nyilvántartásba 
szervezése a piac pontosabb 
ismeretét adja 
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Tagolt piac– eltérő igények/lehetőségek 



5 Különálló nyilvántartási rendszerek 

Építésügyi 
hatóság 

E-közmű 

Önkormányzatok 

Szolgáltató/Üzemeltető 
Hálózat tulajdonosa 

NMHH 
Más szervek: 
földhivatalok, KSH 

•  nyilvántartott  adatvagyon 
tartalma eltérő 
•  különböző adatformátumok és  
struktúra 
•  adatok hitelessége eltérő 
•  részben nem elektronikus 
•  elemzésre, megjelenítésre 
változó módszerek 
• monitorozási igényeket,  a piaci 
szereplők optimális 
döntéshozási képességét 
változóan támogatják 



6 Versenyélénkítés, mint hajtóerő 

Verseny és 
beruházás-ösztönzés 

a fenntartható 
verseny érdekében 

Dinamikus, hatékony 
versenyélénkítés és 
beruházásösztönző 

szabályozási környezet 
megteremtése 

Egységes hírközlési 
infrastruktúra 

nyilvántartó rendszer 
kialakítása 

Hajtóerők: 
"  Hírközlési keretszabályozás 
"  Digitális Menetrend 

"  Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia 2014-2020 
"  Nagy sebességű hálózatok 
kiépítési költségeinek csökkentése 
(2014/61 EU irányelv) 

Szinergiák & 
költségcsökkentés Elmaradott 

régiók 
beazonosítása 

Állami források 
kihelyezésének 

segítése 
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E-ügyintézés 
Tájékozódás 
Monitorozás 
Egyéb célok   

Digitális állam, mint hajtóerő 

• Magán-
személyek 
• Tervezők 
• Szolgáltatók 
• Befektetők 
• Állam 
• EU 

Egységes 
nyilvántartás 

Előny: 
• Rövidebb idő 
• Nincs utazás 
• Kisebb költség 
• Több információ 
• Jobb tervek 
• Kevesebb kár 
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Szélessáv mapping típusai 

Hálózat 
mapping 

Fejlesztés/be-
fektetés mapping 

Szolgáltatás 
mapping 

Kereslet mapping 

Alapadatok: 
- távközlési infrastruktúra 

- egyéb releváns infrastruktúra 

- építési munkák 
Alapadatok: 
- befektetések (fejlesztések) 
• magán / támogatott 

• tervezett / megvalósult 

Alapadatok: 
- sávszélesség érték és technológia 

- szolgáltatói adatok 

- adatforgalom értékek, igénybevételi arány 

- ár 

Alapadatok:  
- szélessáv igények 

- szolgáltatásminőség 

- fizetési hajlandóság 

- igényelt szolgáltatások 

Szélessáv és hálózat mapping tanulmány 

71 % 

21 % 54 % 

14 % 
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A „hír-Közmű” nyilvántartás 

Hálózati 
adatok 

Szolgáltatási 
adatok 

A „hír-Közmű” elméleti modellje Sajátosságai: 
• állami 
• országos 
• hatósági, deklaratív 
típusú nyilvántartás 
•  e-közműtől eltérő 
adatok 

"   közhiteles 
"   alapnyilvántartás 

Lehetséges funkciók: 
• hírközlés-politikai: tervezés, pályázat kiírás és monitoring támogatása 
• hírközlés piaci: fejlesztéstámogatás, költségcsökkentés 
• „közszolgáltatási”: lakossági tájékoztatások az ügyfél elégedettség 
növelésére 
• közigazgatás jogi: hatósági és bírósági ügyekben (pl. vezetékjogi, 
ingatlannyilvántartási kérdések rendezése) 

? 

Nyilvántartás 
vezetés 

Elemzés 

Megjelenítés 

Gyűjtés 
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Költségek? 

Megvalósítás módja? 

Specifikált rendszer 
használhatósága? 

Milyen mennyiségű, minőségű és 
tartalmú adatok vannak a 

szolgáltatóknál? 
 

Milyen formátumban vannak az 
adatok a szolgáltatóknál? 

Milyen terhekkel jár ez a 
szolgáltatókra nézve? 

Nem ismert az 
adatszolgáltatási hajlandóság 

Megfelelő ösztönzők 
megismerése 

Jogi szabályozás megfelelő? 

Időszükséglet? 

Pilot projekt 

Egyeztetés Pilot projekt 
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Köszönöm a figyelmet. 


