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Európai Uniós háttér
Európai Digitális Menetrend (COM(2010)245 )
Az Európai Bizottság által bemutatott digitális menetrend az Európai Unió
növekedésére vonatkozóan 2020-ig szóló célkitűzéseket meghatározó Európa
2020 stratégia hét pillérének egyike. Célja, az információs és kommunikációs
technológiákban (IKT) rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázása az innováció, a
gazdasági növekedés és a haladás előmozdítása érdekében. Ez tűzi ki célul a
legalább 30 Mbps sávszélességű internetelérés teljes körű kiépítését 2020-ra.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/ EU Irányelve
A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek
csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló szabályozás (átültetési határidő:
2016. január 1.)

Az Európai Bizottság közleménye
Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles
sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról
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Hazai háttér
•

1096/2014 (II.19.) Korm. határozat
Infokommunikációs Stratégiájáról (NIS)

Magyarország

Nemzeti

A stratégia négy pillérre épül: 1) digitális infrastruktúra, 2) digitális állam, 3)
digitális kompetenciák, 4) digitális gazdaság

•

1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési
Programról (DNFP)

Célkitűzés: 2018-ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30
Mbps sávszélességű internetelérést

•

1631/2014 (XI.6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési
Program megvalósításáról (DNFP Korm.határozat)

Feladat: Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) egyik legfontosabb
alappillére a digitális infrastruktúra („szupergyors” internet) kialakítása
Szupergyors Internet Projekt (SZIP) megvalósításával kapcsolatos feladatok,
határidők, kormányzati felelősök kijelölése
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SZIP Jogszabályi akadálymentesítés
Cél: 1) adminisztrációs akadályok lebontása
2) beruházások ösztönzése a stratégiai célok érdekében
• SZIP keretében Jogszabály Akadálymentesítés Munkacsoport létrehozása
- a munkacsoport vezetője az NFM Infokommunikációért Felelős Helyettes
Államtitkársága
- Munkacsoport tagok:
• Kormányzati oldal: Miniszterelnökség, BM, NGM, NFM, KIFÜ, NHIT
• Egyéb: NMHH, HÉT, Lechner Lajos Tudás Központ

• 392/2014 (XII.31.) Kormányrendelet
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú
hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről
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SZIP Jogszabályi akadálymentesítés – Beavatkozási területek
Beavatkozási területek azonosítása
- Elektronikus hírközlési szolgáltatók megkeresése
- Korábbi vagy folyamatban lévő hálózatfejlesztési projektek tapasztalatainak
összegyűjtése (GOP, állami hálózatfejlesztési projektek)

Beavatkozási területek:
1. Hírközlési építményekre vonatkozó építési szabályok egyszerűsítése,
racionalizálása eljárások egykapussá tétele
2. Jogszabályi környezet akadálymentesítésével összefüggésben az adók
rendszerének
(közműadó,
fejlesztési
adókedvezmény)
és
eljárási/hatósági díjak rendszerének felülvizsgálata
3. Piacszabályozási kérdések azonosítása (pl. open access definiálása) - a
piacszabályozás azonban NMHH önálló hatáskör!
4. 2014/61/ EU Irányelv átültetése (részben lefedi a beavatkozási
területeket, azonban annál tágabb!)
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SZIP Jogszabályi akadálymentesítés – Építési szabályok egyszerűsítése
1. Tulajdonosi hozzájárulások megszerzésének egyszerűsítése
2. Engedélyezési eljárások gyorsítása, egyszerűsítése
3. Közműegyeztetések hatékonyságának javítása (meglévő infrastruktúra
és eszközök használatának ösztönzése)
4. Helyi építési szabályozás problémáinak feltárása
A Munkacsoport szabályozási javaslatok (különösen elektronikus hírközlésről
szóló törvény módosítása) mellett nem szabályozási javaslatokat is tett:
- Törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazása (szükség esetén)
- Főépítészek szakmai irányító általi felhívása, fordítsanak kiemelt figyelmet a
településrendezési eszközök egyeztetése során arra, hogy a hírközlési
építmények elhelyezése a jogszabályban foglaltak szerint biztosított legyen
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SZIP Jogszabályi Akadálymentesítés- Hátralévő feladatok
1. Az építésügyi jogszabályok módosítására előterjesztés készítése,
szakmai egyeztetése – tervezet elkészült, a közigazgatási egyeztetés
várhatóan április elején indul
2. A közműadó rendszerének és a fejlesztési adókedvezmény rendszerének
felülvizsgálata, szakmai koncepció kialakítása – NGM kompetencia, 2015.
május végi határidő
+ Folyamatban van két NMHH rendelet módosítása:
- 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos
hatósági eljárásokról
- 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
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Köszönöm a figyelmet!
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