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SZABÁLYOZOTT TÁRGYKÖRÖK

1.

Az építési munkák összehangolása (Eht. 83/A. §)

2.

A fizikai infrastruktúrával kapcsolatos átláthatóság biztosítása (Eht. 93/A. §)

3.

A tervezett építési munkák átláthatósága (Eht. 93/B. §)

4.

Ingatlanhasználat, közös építményhasználat (Eht. 94. §)

5.

Az épületen belüli fizikai infrastruktúra kiépítése (Eht. 99/A. §)

6.

Az épületen belüli fizikai infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása (Eht. 99/B. §)

7.

Közös használatra alkalmassá tétel (Eht. 90. § (6))
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SZABÁLYOZOTT ELJÁRÁSOK RENDSZERTANI ELHELYEZÉSE

A fizikai infrastruktúrával
kapcsolatos átláthatóság
biztosítása (Eht. 93/A. §)

Építési munkák
összehangolás
a (Eht. 83/A83/B. §)

A tervezett építési
munkák átláthatósága
(Eht. 93/B. §)

Ingatlanhasználat, közös
építményhasználat
(Eht.
94.
§)
és
közös
használatra
alkalmassá
tétel (Eht. 90. § (6) )
+felügyeleti
eljárás
hivatalból ( Eht. 94. § (2j) )

Az épületen belüli
fizikai
infrastruktúra
kiépítése (Eht. 99/A. §)

Az épületen belüli fizikai
infrastruktúrához
való
hozzáférés
biztosítása
(Eht. 99/B. §)
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AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZEHANGOLÁSA (Eht. 83A. §-83/B. §)
▪

Nagy sebességű hálózatok kiépítése jelentős beruházást igényel, számottevő hányadát

építési munkálatok költségei teszik ki
▪

Költségek nagy része gyakran a kivitelezési, fejlesztési folyamatok hatékonyságbeli
hiányosságainak tudható be

▪

Jelentős megtakarításokat eredményezhet a munkálatok összehangolása.

▪

Minimálisra

csökkenhetnek

a

hálózatok

kiépítése

által

érintett

területen

okozott

kellemetlenségek, akadályoztatások
▪

Hálózatüzemeltetők tárgyalásokat folytathatnak az építési munkák összehangolására,
megállapodások megkötése

▪

Ajánlat: 5/2017. NMHH rendelet 2. § (1)

▪

Kérelem: 5/2017. NMHH rendelet 3. § (1a)

▪

Alanyok: hálózatüzemeltető-hírközlési szolgáltató
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A FIZIKAI INFRASTRUKTÚRÁVAL KAPCSOLATOS ÁTLÁTHATÓSÁG
BIZTOSÍTÁSA ÉS A TERVEZETT ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÁTLÁTHATÓSÁGA
(Eht. 93/A. §- 93/B. §)
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Minimális információkhoz való hozzáférés
Hálózatok kiépítésének eredményes megtervezése, meglévő infrastruktúrák leghatékonyabb
kihasználása
Meglévő infrastruktúra adott területen való használhatóságának értékelése, esetlegesen
keletkező károk csökkentése, elkerülése
Cél: hálózatüzemeltetők ösztönzése információk átláthatóvá tételére
Hírközlési szolgáltató jogosult megismerni az érintett infrastruktúra földrajzi helyét, típusát,
nyomvonalát, aktuális felhasználását, kapcsolattartási adatokat
Adatokhoz való hozzáférés: Egységes Elektronikus Közműnyilvántartó Rendszer
(e-közmű)
Kérelem: NMHH Rendelet 10. § (1) és 12. § (1)
Alanyok: hálózatüzemeltető-hírközlési szolgáltató
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INGATLANHASZNÁLAT, KÖZÖS ÉPÍTMÉNYHASZNÁLAT (Eht. 94. §)
▪

Hírközlő hálózatok fejlesztése céljára meglévő infrastruktúra használata

▪

„Új belépők” számára különösen hatékony, költségkímélő megoldás lehet

▪

Jelentősége különösen: ahol nem áll rendelkezésre megfelelő hírközlő hálózat vagy
infrastruktúra nem építhető ki gazdaságosan

▪

Építési munkálatok elkerülhetők, minimalizálhatók (+ mérsékelhető társadalmi és környezeti

költségek)
▪

Priorizálás: állami, önkormányzati tulajdonú területek, végső soron magánterület

▪

Közterület tulajdonosa/kezelője/használója tűrési kötelezettsége

▪

Ajánlat: Eht. 94. § (2b)

▪

Kérelem: NMHH Rendelet 13. §

▪

Alanyok: hálózatüzemeltető/hírközlési szolgáltató-hírközlési szolgáltató
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MEGTAGADÁSI OKOK
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KÖZÖS HASZNÁLATRA ALKALMASSÁ TÉTEL
(Eht. 90. § (6))

▪

Hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztására ajánlatot tevő szolgáltató
kezdeményezheti az elektronikus hírközlési építmény közös használatra alkalmassá tételét.

▪

Költségek: érdekeltség arányában

▪

Kérelem: NMHH Rendelet 8. §
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ÉPÜLETEN
BELÜLI
FIZIKAI
INFRASTRUKTÚRA
KIÉPÍTÉSE
ÉS ÉPÜLETEN BELÜLI FIZIKAI INFRASTRUKTÚRÁHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA ( Eht. 99/A. §-99/B. §)

▪

Versenyhelyzet megteremtése, fogyasztók választási lehetősége

▪

Épület-hozzáférési pontok kialakítása

▪

Hálózat kiépítése: épület hozzáférési pontjáig

▪

Épületen

belül:

párhuzamos

infrastruktúra

kiépítése

nem

lehetséges

(műszaki vagy gazdasági ok), jogosult hozzáférni meglévő infrastruktúrához
▪

Kérelem: NMHH Rendelet 17. §

▪

Alanyok: hírközlési szolgáltató- ingatlan tulajdonosa/használója/kezelője pl. bérház, társasház
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

