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Előzmény (1979; 2017)

• Szolgáltatói inhomogén nyilvántartások (3/1979, Magyar Posta)
• Egységes digitális szabályozás hiánya (2017 formai követelmények)
• Megnövekedett tervezési igények (SZIP)
• Tervezői létszámhiány 
• Szolgáltatónként eltérő tervezési követelmények 
• Eltérő tartalmi és formai tervkövetelmények 

Előadó
Bemutató megjegyzései
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 91/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról369/2016. (XI. 29.) Korm. Rendelet egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról2017 Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata



Előzmény (1979; 2017)
• 2017 EHO 1.0 https://nmhh.hu/szakmai-erdekeltek/epitesugy/egyseges-hirkozlesi-objektummodell

• Az EHO1 Követelmények a hírközlésben használt tervezési technológiák 
hogyan kapcsolódnak az alkalmazott eszközökhöz.

• Az EHO2 objektumok részletes leírásai.
• Az EHO3 Jelkulcsok
• Az EHO4 Szabályrendszer az objektumok közötti kapcsolatokat jeleníti meg.

• 2020 EHO-2020
• Objektumok változásai
• XML minták
• jelkulcsok

Előadó
Bemutató megjegyzései
Objektum változások, infrastruktúra – eszközök, gyűjtő típusok meghatározásaDokumentáció szerkezetének változása, általános leírás, objektumok leíró adatai, szabályrendszer, xml minta



EHO elvárások
• Egységes adatleíró követelmény megteremtése 
• Egységes, de szolgáltatói igényeket is figyelembe vevő 

tervkövetelmények megteremtése
• Rajzi alapról adatbázis szemléletre való áttérés
• Adatátadás támogatása (szolgáltató-szolgáltató, szolgáltató-hatóság, 

hatóság-szolgáltató)
• Térinformatikai szemlélet bevezetése

Előadó
Bemutató megjegyzései
Geometria adat, objektum-objektum csoport adat, kapcsolható adattáblák, adatbázis építésre alkalmas legyen.DWG rajzról leolvasás helyett adatbázisban tárolt, szervezhető és riportólható legyen. 



EHO szemlélet előnye:
• Áttérés az adatbázis szemléletű tervezésre, mely lehetővé teszi a manuális 

számítások automatizálást (pl.: csillapítás számítás) 
• rajzolási feladatok csökkentése a rajzgenerálási funkciók megalkotásával 

(pl.: kötéslap, szálvezetési rajzok).
• Tervmódosítások egyszerűsítése a rajzgenerálás funkciókkal, csökkennek az 

újrarajzolási feladatok.
• Megvalósításra kerül a nyomvonal szintű engedélyezés, mely lehetővé teszi 

a több ütemű tervezést, így hamarabb indítható a hatósági eljárás, 
engedélyezési időszakban készülhet a kiviteli terv dokumentáció?  

• Szolgáltatói nyilvántartások támogatása, standardizálás.
• Piacfelügyelet és szabályozás támogatása, térinformatikai mapingekhez 

adatbázis építési lehetőség biztosítása. 



EHO objektum     (E-közmű – HK)

Előadó
Bemutató megjegyzései
E-közmű ÁSZF Általános Szerződési Feltételek az e-közmű rendszer használatáhozAz e-közmű rendszer adatszolgáltatásának műszaki követelményei 1. Hírközlési hálózatok publikálandó objektumai és attribútumaikKülönbség (e-közmű nem tárol adatot)



EHO objektum     (E-közmű – HK)

Előadó
Bemutató megjegyzései
E-közmű ÁSZF Általános Szerződési Feltételek az e-közmű rendszer használatáhozAz e-közmű rendszer adatszolgáltatásának műszaki követelményei 1. Hírközlési hálózatok publikálandó objektumai és attribútumaikKülönbség (e-közmű nem tárol adatot)



ESZTER

• Atomok
• Rotáció
• Bővítési lehetőség

EHO Jelkulcs              (Eszter – HK )

HK

• XML
• Egységes
• Egyszerűsített



Adatcsere XML (Extensible Markup Language)

• Általános célú leíró nyelv különböző adattípusok leírására. Elsődleges 
célja strukturált szövegek, információk könnyű megosztása. 

• Könnyen olvasható, szövegszerkesztővel szerkeszthető (notepad)

• Eszter az EHO táblák alapján előállítja az XML-t.
• XSD séma, validálás.
• HK rendszer befogadás a második szintű validálás után.



Adatcsere XML, XSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:ekozmu="http://ekozmu.lltk.hu/geoserver"

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://ekozmu.lltk.hu/geoserver">

<xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation="http://localhost:8080/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.xsd"/>

<xsd:complexType name="HI1Type">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>         

<xsd:element name="the_geom" type="gml:CurvePropertyType"/>         

<xsd:element name="V_ANYAG" type="xsd:unsignedByte"/><!-- anyag -->        

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="HI1" substitutionGroup="gml:_Feature" type="ekozmu:HI1Type"/>

</xsd:schema>
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