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A digitális ökoszisztémát érintő hazai fejlesztéseket összehangoló Digitális Jólét Programban 

kitűzött célok elérésének alapvető feltétele az internet széleskörű hozzáférhetőségét lehetővé 

tevő, újgenerációs sávszélességet (legalább 30 Mbps) biztosító hírközlési hálózatok 

megépítése, ami a Szupergyors Internet Program (SZIP), ezen belül a szolgáltatók által tett 

önerős vállalások keretében valósulhat meg a tervek szerint 2018 év végéig. A következő 

években Magyarországon hazai és EU-s forrásokból mintegy 2350, illetve az állam és a 

szolgáltatók közötti fejlesztési megállapodások alapján önerőből 608 településen várhatók 

hálózatfejlesztési beruházások összesen közel 900 ezer cím elérése érdekében. A fejlesztések 

első lépéseként a „GINOP-3.4.1-2015 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” 

című pályázat lezárult, 139 darab támogatási szerződés aláírásával 21 kis- és 

középvállalkozás, illetve 5 nagyvállalat kezdte meg a tervezési munkákat. A Közép-

Magyarországi Régiót illetően is jelen eljárásrend az alkalmazandó. 

 

 
I. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA 

 

Az Útmutató célja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított 

Digitális Nemzeti Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

hálózatfejlesztési kiemelt beruházásokra vonatkozó kormánymegbízotti koordinációs 

feladat- és hatáskörök gyakorlatának, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó eszkalációs 

folyamatoknak az áttekintését.  

 

Jelen Útmutató tartalmazza a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség 

teljesítését könnyítő eSZIP rendszerrel kapcsolatos általános tudnivalókat is. 

 

 
II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. DJP: Magyarország digitális átalakulásának tervezését összefogó, irányító, megvalósítását 

követő és monitorozó tevékenységek összessége 

2. DJP Titkárság (DJPT): A DNFP és DJP Kormányhatározatokban szereplő feladatok 

végrehajtása együttesen Digitális Jólét Program részeként történik. A DJP koordinálja a 

feladatok elvégzését és felügyeli a szereplők együttműködését. 

3. Koordinátor kormánymegbízott (továbbiakban: KKMB): A 392/2014. (XII. 31.) 

Kormányrendelet kijelölése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott. 

4. Kormánymegbízott: megyei és fővárosi kormányhivatal vezetők 

5. Szakhatóság: az építésügyi hatósági eljárás során bevont szakhatóságok (362/2008. 

Korm. rendelet) 

6. SZIP: a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vezetésével megvalósuló hazai 

szélessávú infrastruktúra-fejlesztés, melynek célja, hogy az Európai Unióban élenjáróként 

2018-ra biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító 

(NGA) hálózati infrastruktúra megépítését a piaci szereplők bevonásával. 

7. SZIP koordinátor: Az eljáró szerv által kijelölt, általában vezető beosztású személy, 

akivel a kapcsolattartás elsődlegesen zajlik. 

8. SZIP kapcsolattartó: Az eSZIP rendszerben hozzáférési jogosultsággal rendelkező, 

operatív feladatot ellátó személy. 
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9. eSZIP: Egységes SZIP Nyilvántartó rendszer (továbbiakban: eSZIP) a Digitális Nemzeti 

Fejlesztési Programmal kapcsolatos kormányzati célok megvalósítására kifejlesztett 

informatikai alkalmazás 

10. HTMR: Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer a SZIP fejlesztések 

informatikai támogatására kifejlesztett alkalmazás 

11. Szolgáltató: a SZIP keretében EU-s, hazai, vagy saját forrásból finanszírozott szélessáv 

fejlesztéseket végrehajtó hírközlési cég 

12. Eszkalációs eljárásrend: A SZIP megvalósításával összefüggő hatósági engedélyezési és 

tulajdonosi hozzájárulás kiadása kapcsán megvalósuló részletes eljárásrend. 

 

 

III. A KOORDINÁCIÓS FELADATOKAT ELLÁTÓ 

KORMÁNYMEGBÍZOTT TEVÉKENYSÉGÉNEK JOGSZABÁLYI 

ALAPJAI, TARTALMA 
 

 

1. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 

határozza meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások fogalmi körét. A 

törvény alapján a koordinátori feladatokat ellátó kormánymegbízott jogosult a kiemelt 

jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok vezetőjét – a Kormány tagjai, az 

önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek kivételével – írásban soron kívüli feladat 

elvégzésére, vagy mulasztás pótlására utasítani.  

2. Magyarország Kormánya 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 szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendeletében (a továbbiakban: KR.) döntött arról, hogy nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program 

végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával 

összefüggő, a KR. 1. számú mellékletében felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. Ezen 

kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező 

kormánymegbízottként – országosan - a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető 

(továbbiakban: CSMKH) kormánymegbízottat jelölte ki.  
3. A KKMB lehetséges intézkedéseit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: R.) 11. §-a tartalmazza, mely szerint a kormánymegbízott a kiemelt 

jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak 

irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével kapcsolatos jogkörei a következők:  

 

 kapcsolatot tart,  

 tájékoztatást kérhet,  

 egyeztetést kezdeményezhet,  

 munkacsoportot hozhat létre, 

 intézkedést javasolhat,  

 hatósági ellenőrzés során javaslatot tehet,  

 a felügyeleti szerv felügyeleti eljárását kezdeményezheti, 
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 soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytathat 

le, 

 szerveket egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy 

beszámolóra kötelezheti,  

 fegyelmi eljárást kezdeményezhet.  

 

A kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a kormánymegbízott 

intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a 

kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott felé. A kormánymegbízott a jelzést nyolc 

napon belül kivizsgálja és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének 

okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet. 

 

A szabályozás alapján a KKMB alapvetően az építési beruházások hatósági 

engedélyeztetése, valamint a szakhatósági eljárások gyorsításában, az esetleges 

elakadások menedzselésében van jelentős feladat- és hatásköre. 

 

Az elektronikus hírközlési építmények esetében a kijelölt építésügyi hatóság a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH).  

 

Az R. több tájékoztatási, illetve jelentéstételi kötelezettséget ír elő a kiemelt jelentőségű 

ügyekkel összefüggésben: 

• a kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel 

rendelkező szerv hetente tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt 

kormánymegbízottat a kiemelt jelentőségű ügy állásáról; (R. 11.§ (4) bek.) 

• a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott minden hónap első munkanapján 

tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű ügy 

állásáról, valamint intézkedéseiről tekintettel a KR rendelkezéseire; (R. 11.§ (6) bek. 

d) pontja) 

• végül az R. ll. § (6) bekezdés a) pontja szerint a kormányrendeletben kijelölt 

kormánymegbízott minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a 

közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt 

jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről. (R. 11.§ (6) bek. a) pontja) 

4. A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs 

feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó 

kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány 

tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti 

jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 13.) 

KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) tartalmazza a részletszabályokat a kiemelt 

beruházásokra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítését illetően, valamint mellékletei 

meghatározzák az adatszolgáltatásokra vonatkozó adatköröket. 

5. A vonatkozó jelentési kötelezettség szabályairól a Miniszterelnökség által kiadott, a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyekkel 

összefüggésben a kormánymegbízott feladatairól és az ezzel összefüggő 

nyilvántartásokról szóló Módszertani Útmutató részletes tájékoztatást. 
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IV. AZ ÉRINTETTEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI 
 

 

1. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkársága (ME TKÁT) 

kapcsolatot tart a kormányhivatalok kijelölt vezetőivel, illetve a DJPT-vel. 

2. A DJPT és az ME TKÁT kérésére az illetékes szerv vezető beosztású SZIP koordinátort 

jelölt ki, akinek fő feladata a SZIP-el kapcsolatos feladatok kezelése, vagy kezelésnek 

koordinációja. A SZIP koordinátorok folyamatosan informálják a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kormánymegbízottait (továbbiakban: kormánymegbízott) és a házon 

belül kijelölt, további SZIP kapcsolattartókat az ügyek aktuális státuszáról és 

tájékozódnak a fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében szükséges további 

lépésekről, valamint kapcsolatot tartanak a DJPT-vel és részt vesznek a rendszeresen 

megtartásra kerülő SZIP munkacsoportülésen.  

3. A KKMB a kormánymegbízottakkal, a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok 

és szakhatóságok kijelölt vezetőivel és a DJPT-vel tartja a kapcsolatot. 

A kormánymegbízottak feladata, hogy a KKMB által elvárt jelentéstételi, tájékoztatási 

kötelezettségüknek eleget tegyenek, a KKMB-vel szoros együttműködésben a 

kormányhivatalokon belül és a hozzájuk tartozó önkormányzatok felé képviseljék a 

kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos elvárásokat, mediálni a felmerülő problémák 

kezelését. 

4. A KKMB kérésére a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó országos koordinációs feladatok 

ellátásának és az információáramlás elősegítésének érdekében SZIP kapcsolattartók is 

kijelölésre kerültek a 3. pontban felsorolt szervezeteknél, akik szükség esetén, egymást 

helyettesítve eljárnak az adatok eSZIP rendszerben történő felrögzítésében. Az 

információáramlás biztosítása érdekében a SZIP kapcsolattartók egyikének vezető 

beosztásúnak kell lennie.  

5. A SZIP kapcsolattartó feladata, hogy a rendszerben felrögzítésre kerülő és az abban 

hozzáférhető adatokról naprakész információt adjon a kormánymegbízottnak, a SZIP 

koordinátornak. 

6. A közvetlen kapcsolattartás biztosítása érdekében a CSMKH létrehozta a 

szip@csongrad.gov.hu e-mail elérhetőséget. 

7. A közvetlen kapcsolattartás biztosítása érdekében a DJPT létrehozta a 

digitalisjolet@mk.gov.hu e-mail elérhetőséget. 

 

A kapcsolattartók tekintetében bekövetkezett változásról mindenki köteles valamennyi 

érintettet haladéktalanul értesíteni! 

 

 

V. ELJÁRÁSREND A SZIP MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK GYORSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 
A KKMB két szinten avatkozhat be az eljárási akadályok elhárítása érdekében: 

 

1. Engedélyezési eljárás során; 

2. Tulajdonosi hozzájárulások kiadásával kapcsolatos eljárás során. 

 

A DJPT beavatkozási terület a fejlesztések során felmerülő problémák megoldása érdekében: 

mailto:szip@csongrad.gov.hu
mailto:digitalisjolet@mk.gov.hu
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3. Egyéb, a KKMB hatáskörén kívül eső ügyek kezelése, mint például: 

- pályázatban előírt feltételek teljesítése során felmerülő, de nem kifejezetten 

Irányító Hatóság hatáskörébe tartozó akadályok (arculati elemek kihelyezése, 

áramszolgáltatói probléma,  stb.) 

- felmerülő lefedettségi igények, kérdések megválaszolása 

 

 

V.1. Engedélyezési eljárás során történő beavatkozás 
 

Elsődleges felelős: koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott (KKMB) 

 

Az engedélyezési eljárás során az információ alapvetően két irányból érkezik a KKMB 

részére:  

1. egyrészről a beruházó Szolgáltatók részéről a Kormányzati Fejlesztési Információs 

Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) által üzemeltett Hálózatfejlesztés Támogató 

Monitoring Rendszeren (továbbiakban: HTMR) keresztül,  

2. másrészt a Csongrád Megyei Kormányhivatal által létrehozott, eSZIP rendszeren 

keresztül a hatóságok, szakhatóságok oldaláról. 

 

Az NMHH-tól, mint engedélyező hatóságtól az adatok a Csongrád Megyei Kormányhivatal és 

az NMHH között létrejövő együttműködési megállapodás alapján érkeznek. 

 

A duális információáramlás hatékony monitoring tevékenységet tesz lehetővé, mely 

kiemelkedő fontosságú, tekintettel az érintett szervezetek nagy számára, valamint a beruházás 

országos kiterjedtségére. 

 

V.1.1. Beavatkozás a HTMR rendszeren keresztül 

 

1. A (GINOP, KMR nyertes és önerős) szolgáltatók megkeresése alapján, a szolgáltatók által 

adatokkal feltöltött HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapjából a KIFÜ 

állományába tartozó Felügyelőmérnökök (FEM) információt kapnak a problémákról. A 

problémás eset részleteit az eszkalációt kezdeményező szolgáltató illetékese jegyzőkönyv 

adatlapon rögzíti és azt a HTMR rendszer FEM ET modulja azonosítóval látja el. 

2. A jegyzőkönyv adatlapokhoz a KKMB a HTMR FEM ET modulon keresztül hozzáfér 

(KKMB és a DJPT is kap HTMR jogosultságot) 

3. A KKMB egyeztet az NMHH-val a probléma tényleges meglétéről. 

4. Amennyiben az NMHH megerősíti a problémát, a KKMB hatáskörénél fogva megkezdi a 

szakhatósági egyeztetéseket a probléma mielőbbi megoldása érdekében. 

5. A KKMB indokolt esetben a problémával kapcsolatos érdemi információkról, 

előrelépésről vagy megoldásról tájékoztatja az NMHH-t. 
 

V.1.2. Beavatkozás az eSZIP rendszeren keresztül 
 

1. A KKMB felkérése, illetve  megkeresése alapján az NMHH, a kormányhivatalok, 

valamint az érintett területi államigazgatási szervek (területileg illetékes vízügyi 

hatóságok, katasztrófavédelmi igazgatóságok) a tárgyhetet követő hét első munkanapjáig 

feltöltik az adatokat a folyamatban lévő hatósági és szakhatósági eljárásról a CSMKH 

által kifejlesztett eSZIP rendszerbe. 
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2. Az eSZIP rendszerhez való hozzáférést a KKMB biztosít az adatszolgáltató szervezetek 

részére. 

3. Amennyiben a szakhatósági illetve hatósági eljárások tekintetében eljárási akadály merül 

fel, erről a KKMB az eSZIP rendszeren keresztül szerez értesülést, így azonnali 

beavatkozás válik lehetővé. 

4. A feltöltött adatokról a KKMB minden hónap 5. napjáig tájékoztatást küld a DJPT 

részére az adott hónapban folyamatban lévő hatósági és szakhatósági eljárásokról (a 

33/2013. (XII.23.) KIM rendelet 3-6. melléklete szerinti tartalommal).  

5. A DJPT a riportot továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a KIFÜ-nek, 

valamint a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkárságának és Területi Közigazgatási 

Államtitkárságának. 

 

 

V.2. Tulajdonosi hozzájárulások kiadásával kapcsolatos eljárásrend 
 

Elsődleges felelős: KIFÜ (FEM hálózaton keresztül) 

 

V.2.1 Az önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadása során gyakorolt kontroll 

 

1. A (GINOP, KMR nyertes és önerős) szolgáltatók megkeresése alapján, a szolgáltatók által 

adatokkal feltöltött HTMR rendszer „Eszkalációs Jegyzőkönyv” adatlapjából a FEM 

információt kapnak a tulajdonosi hozzájárulás kiadását akadályozó problémákról. A 

problémás eset részleteit az eszkalációt kezdeményező szolgáltató illetékese eszkalációs 

jegyzőkönyv adatlapon rögzíti és azt a HTMR rendszer FEM ET modulja azonosítóval 

látja el. A FEM a Tervezés és Kivitelezés Követése Útmutatóban (TKKÚ) írott 

eljárásrendnek megfelelően közvetlenül megkeresi a megyei kormányhivatalokban 

kijelölt, a település helye szerint illetékes SZIP koordinátort, valamint a KKMB-t és 

tájékoztatja a problémáról. 

2. Az illetékes SZIP koordinátor soron kívül, de legfeljebb 5 munkanapon belül felveszi a 

kapcsolatot a problémában érintett település(ek) polgármestereivel és megkezdi az 

egyeztetéseket a probléma mielőbbi feloldása érdekében.  

3. A SZIP koordinátor a polgármesterrel folytatott egyeztetések eredményéről 

tájékoztatják a FEM-et, valamint a KKMB-t. A megkeresések eredményét az 

illetékes FEM a jegyzőkönyvi adatlapon rögzíti.  
4. A FEM a HTMR rendszerriportozó funkciót használva minden hónap 5. napját 

megelőzően riportot állít össze a felmerült problémákról, a megtett intézkedésekről és 

azok eredményéről. 

5. A KIFÜ (mint FEM hálózat működtető) minden hónap 5. napjáig megküldi a riportot 

a DJPT részére. 

6. A DJPT a riportot továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, a KIFÜ-nek, 

valamint a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkárságának és Területi Közigazgatási 

Államtitkárságának. 

 

V.2.2. Az állami tulajdonosi hozzájárulás kiadása során gyakorolt kontroll 

 

1. A (GINOP, KMR nyertes és önerős) szolgáltatók megkeresése alapján a szolgáltatók által 

adatokkal feltöltött HTMR rendszer Eszkalációs Jegyzőkönyv adatlapjából a FEM 

információt kapnak a problémákról. A problémás eset részleteit az eszkalációt 

kezdeményező szolgáltató illetékese eszkalációs jegyzőkönyv adatlapon rögzíti és azt a 

HTMR rendszer FEM ET modulja azonosítóval látja el. 
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2. A FEM közvetlenül megkeresi az állami tulajdonú intézménynél kijelölt kapcsolattartót és 

megkezdik az egyeztetéseket a probléma mielőbbi feloldása érdekében 

 MNV ZRT 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ jogutódja,  

 MÁV 

 a Földművelésügyi Minisztérium, mint a Nemzeti Fejlesztési Alap jogutódja 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 

3. A kapcsolattartó a probléma státuszáról, megoldásáról tájékoztatja a FEM-et. 

4. A FEM a HTMR rendszer riportozó funkcióját használva minden hónap 5. napját 

megelőzően riportot állít össze a felmerült problémákról, a megtett intézkedésekről és 

azok eredményéről. 

5. A KIFÜ (mint FEM hálózat működtető) minden hónap 5. napjáig előállítja a HTMR 

riportot a DJP Titkárság részére, és erről értesítést küld. 

6. A DJPT a riportot továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért 

Felelős Államtitkárságának, a KIFÜ-nek, a Miniszterelnökség Parlamenti 

Államtitkárságának és Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságának, valamint az 

érintett intézmények kapcsán tulajdonosi joggyakorló minisztériumok illetékes tárcáinak. 

 

A részletes leírást az Eszkalációs eljárásrend tartalmazza. 

 

V.3. KKMB hatáskörén kívül eső ügyek kezelése 
 

Elsődleges felelős: DJPT  

 

1. A Szolgáltatók, a SZIP koordinátorok, vagy egyéb megkeresés alapján a DJPT 

megvizsgálja a problémát és felveszi a kapcsolatot az illetékes állami szervvel/szervekkel, 

vagy érintett kormányhivatallal. 

2. A DJPT koordinációja mentén megtörténik a felelősök közötti egyeztetés, az intézkedések 

megfogalmazása és foganatosítása. 

3. A DJPT tájékoztatást állít össze a felmerült problémákról, a megtett intézkedésekről és 

azok eredményéről. 

4. A DJPT adott üggyel kapcsolatos tájékoztatást megküldi egyrészt a problémát jelző felé, 

valamint az ügyben érintett valamennyi szereplőnek. 

 

 

VI. ADATSZOLGÁLTATÁS  
 

VI.1. eSZIP RENDSZER  
 

Az Egységes SZIP Nyilvántartó rendszer (továbbiakban: eSZIP) a Digitális Nemzeti 

Fejlesztési Programmal kapcsolatos kormányzati célok megvalósítására kifejlesztett 

informatikai alkalmazás, mely alkalmas a IV.1.2. pont 6. alpontjában meghatározott jelentés 

kiváltására, illetve továbbfejlesztést követően más nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházásról szóló jelentés teljesítésére, koordinálásának támogatására. 

Az eSZIP rendszer elérhető a szip.csmkh.hu honlapon keresztül, használatát felhasználói 

leírás segíti, mely a belépést követően válik hozzáférhetővé.  
 

http://www.szip.csmkh.hu/
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Elsődleges felhasználók: SZIP kapcsolattartók 
 

VI.1.1 Az eSZIP rendszer célja 
 

 adatszolgáltatás és információáramlás hatékonyabbá tétele a rendszer szereplői között; 

 az Excel alapú heti jelentés kiváltása; 

 az országos koordinációs feladatok segítése, probléma esetén azonnali beavatkozás 

biztosítása; 

 az eljárások naprakész nyomon követésének biztosítása; 

 lehetőség van tevékenységi napló készítésére (ki, mikor, mit rögzített a rendszerben); 

 A rendszer nagy előnye, hogy figyelmeztető üzentet küld a CSMKH SZIP 

koordinátorának és kapcsolattartójának, amennyiben a rendszerben eljárást akadályozó 

körülményt rögzítenek fel. Ennek köszönhetően jelentősen lerövidül az eljárást 

akadályozó körülmény elhárítására fordított idő. 
 

 

VI.1.2 Az eSZIP rendszer működése 
 

Az érintett szervezetek által megadott SZIP kapcsolattartók a szerepkörtől függően kaptak 

hozzáférési jogosultságot a rendszerhez a szervezet neve, szervezeti egység neve, munkatárs 

neve, beosztása, e-mailcíme megadását követően az alábbiak szerint: 

 

1. DJPT, CSMKH (a hatósági és szakhatósági szint által rögzített adatokat is látja) 

2. NMHH (adatfelvitel, módosítási jogosultság) – hatósági szint 

3. Kormányhivatalok, Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, Honvédelmi Minisztérium 

(adatfelvitel, módosítási jogosultság) – szakhatósági szint 

 

Az illetékes szervezet a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatárs jogviszonyának 

megszűnéséről e-mail-en keresztül azonnali tájékoztatást küld a rendszert kezelő 

CSMKH részére a jogosultság megszűntetése érdekében. 

 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok önálló hozzáféréssel rendelkeznek a 

rendszerhez, adataikat maguk rögzítik fel. Az adatok duplikálódásának elkerülése érdekében a 

Kormányhivatalok nem rögzítenek a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által adott adatokat. 

 

Az önkormányzatok nem rendelkeznek önálló hozzáférési jogosultsággal, adataikat az 

illetékes kormányhivatalok gyűjtik össze és rögzítik az eSZIP rendszerben. 

 

A rendszerben a hatósági eljárások és a szakhatósági eljárások az NMHH által megadott 

tervszámok illetve egyéb azonosító adataik (településnév, helyrajzi számok) alapján 

kapcsolhatóak össze. 

 

 a felhasználó a honlapon keresztül belép a rendszerbe az e-mail cím és a korábban 

megkapott jelszót felhasználva. 

 ezt követően a jogosultságának megfelelő oldalra jut, ahol a korábban lejelentett 

adatok láthatóak egy táblázatban. Itt továbbá lehetőség van: 

o új eljárás felvitelére 

o az eljárás cselekményeinek rögzítésére 

o probléma gyors jelzésére 

o egy ügy kartonlapjának elkészítésére 
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o minden lejelentett adat letöltése Excel formátumban 

o a felvitt adatok módosítására 

o jelszava megváltoztatása 

 CSMKH és a DJPT a fentieken túl lekérdező jogosultsággal is rendelkezik, melynek 

során lehetősége van a 33/2013. (XII. 13.) KIM rendelet szerinti adattartalommal heti - 

havi adatok lekérdezésére, ellenőrzésére, a jelentés excel formátumban történő 

előkészítésére. 

 Minden kormányhivatal részére elérhetőek az NMHH által, az illetékességi 

területükön megadott hatósági eljárások, így lehetőségük van azon szakhatóság 

figyelmét felhívni a jelentési kötelezettsége teljesítésére, amely azt vélhetően 

elmulasztotta. 

 A több megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező szervezetek által lefolytatott 

eljárásokat az eljárást lefolytató szervezet rögzíti fel, elkerülve az adatok duplikálását. 

 

 

VI.2. HTMR RENDSZER  
 

A Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer (HTMR) egy egységes, 

folyamatosan frissülő, a hálózati infrastruktúra feltérképezést és az elektronikus 

közműnyilvántartás eredményeit figyelembe vevő, országos szintű, térinformatikai alapú 

elektronikus hírközlési nyilvántartás, amely naprakész módon alkalmas a hálózatfejlesztési 

pályáztatás kezelésére, a nyertes pályázatok végrehajtásának felügyelőmérnöki támogatására, 

a stratégiai tervezés és adatszolgáltatási folyamatok ellátására. 

 

Elsődleges felhasználók: szolgáltatók, felügyelőmérnökök 

 

VI.2.1 A HTMR rendszer célja 
 

 SZIP megvalósításának támogatása 

 SZIP ellenőrzési, felügyelőmérnöki, feladatainak teljes körű támogatása 

 Vezetői szintű stratégiai tervezés, adatszolgáltatások, kimutatások, riportok 

készítésének támogatása 

 

A rendszer megismerésére minden érintett számára lehetőség nyílik a KIFÜ által szervezett 

workshop sorozat keretében. 

 


