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Tárgy: Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP antenna 

elhelyezése) kapcsán 
 
 
 
Ikt.sz.: LMKOH/ 5461-2/2020. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya 2010-ben hozott döntést arról, hogy a kormányzati és közigazgatási 
intézményeket infokommunikációs kapcsolatokkal ellátó - széttagolt és főként piaci 
szolgáltatók által biztosított - hálózatát egy alapvetően állami tulajdonú hálózati elemekre 
épülő kormányzati hálózatra kell cserélni. 

A döntést követő fejlesztések eredményeként 2012. január 1. napjától elindult a Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG), amelynek működtetője a kormányzati célú 
hálózatokról szóló 346/2010. (XII.28) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés valamint a 6. § (1) 
bekezdés a)-b) pontja értelmében a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
(továbbiakban: NISZ Zrt.). 

Az elektronikus közszolgáltatások számának növekedése, a központosított szolgáltatások 
bevezetése, a hálózatba kapcsolt állami intézményi kör kiterjesztésének igénye együttesen 
jelentős hálózati kapacitásnövekedés igényt indukálnak, melynek kiszolgálása összehangolt 
gerinchálózati és elérési hálózati fejlesztésekkel valósítható meg. A közfeladatokat ellátó 
kormányzati, közigazgatási intézmények feladatellátását segítő infokommunikációs hálózat, 
az NTG kiterjesztésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
Kormányhatározatnak megfelelően a NISZ Zrt. (konzorciumvezető), az MVM NET 
Távközlési Szolgáltató Zrt. , az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség alkotta 
konzorcium hajtja végre. 

Ezen fejlesztésben tervezetten a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal is érintett 
alábbiakat figyelembe véve: 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5)  
bekezdés szerint: „Azon polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali székhely 
esetében, ahol a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésre kerül, az önkormányzati ASP 
rendszerhez való csatlakozás ezen hálózaton keresztül valósul meg.” 

A tervezett fejlesztés elsődlegesen az ASP rendszer igénybe vétele okán kerül kiépítésre. A 
hivatal csak az ASP központi rendszerhez való csatlakozását hivatott kiszolgálni. Tehát nem 
az a cél, hogy ezen keresztül menjen ki a hivatal teljes internet forgalma. 
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A csatlakozás és szolgáltatás műszaki feltételeit a Lajosmizse Város Önkormányzata és a 
Magyar Államkincstár között korábban létrejött „ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS” szabályozza. A NISZ Zrt. pedig a Magyar 
Államkincstárral áll szerződéses viszonyban üzemeltetés tekintetében. 

Az antenna elhelyezésének célja, hogy az ASP rendszer gyorsabban és biztonságosabban 
működjön, mivel a NISZ Zrt. megfelelő sebességgel, stabil adatátviteli kapcsolattal csak saját 
hálózatából tudja a szolgáltatást biztosítani. Mindezen kérelem Lajosmizse Város Jegyzőjének 
kérésére és a NISZ Zrt. kérésére történik. 

Mindezekre tekintettel a Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám alatt található Tűzoltóság által 
használt épületen történő ASP antenna elhelyezése indokolt. A hálózati séma és az 
elhelyezésre szánt terület jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 
Fentiek kapcsán az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 

 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2020. (….) ÖH. 
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról NTG hálózat kiépítése (ASP antenna 
elhelyezése) kapcsán 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
engedélyezi a Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám alatt található Tűzoltóság által 
használt épületen NTG hálózat (ASP antenna) elhelyezését. 
  
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az antenna elhelyezéséhez a szükséges nyilatkozatot aláírja 
és ezzel kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedést megtegye.   
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 19. 
 
 
 
Lajosmizse, 2020. március 11.  
 
 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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előterjesztés melléklete 
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