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Globális trendek, 

európai és nemzeti válaszok 

Az információs társadalom 

változásának trendjei 

A vezeték nélküli és az IP hálózatok 
dominanciájának további erősödése 

A tartalomszolgáltatók, hálózatüzemeltetők és informatikai szállítók változó kombinációja 

biztosítja a felhasználóknak a tartalmat. 

A fogyasztó itt találkozik a digitális tartalommal  

A felhasználói tudatosság egyre fontosabb 
lesz 

Szolgáltatók megújítják üzleti modelljeiket  



3 

Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

A tartalomfogyasztással és alkalmazásokkal együtt kell változnia a szabályozásnak is.  

Merre tartunk… 

Új kérdések a szabályozásban 

„Milyen hozzáférést, kitől és 

milyen áron?” 

„Milyen tartalmat, mely szolgáltatásokon 

keresztül, és kik férhetnek hozzá?”  

Feje tetejére áll az 

elektronikus 

kommunikáció piramisa:  

a tartalom és az 

alkalmazás jelenti a 

szabályozási gondolkodás 

új vezérlő dinamikáját 
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A hagyományos távközlés világa: hálózati 

infrastruktúra és hozzáférési szolgáltatások 
Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

A hozzáférések területe 

Feladataink az infrastruktúra terén  

Feladatunk továbbra is az infrastruktúra alapú piaci verseny fenntartása és élénkítése, valamint 

a beruházások ösztönzése. 

Az NMHH céljai  

• az erőforrások társadalmi 

szempontból hatékony 

használatának segítése,  

•a fenntarthatóság és a 

verseny feltételeinek 

biztosítása,  

• az új beruházások 

támogatása. 

Méret- és választékgazdaságosság 

érvényesül 

Jellemző az átviteli 

technológia és a hálózat 

fizikai jelenléte 

Korszerű, 
megfizethető 
hozzáférés 

Piaci erő 
kontrollja 

Sokféle 
szolgáltatás 
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Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

A hozzáférések területe is a Hatóság 

fókuszában 

Az elektronikus hírközlési szabályozás megújult Magyarországon. 

Az irányelvek teljes átültetése határidőig maradéktalanul megvalósult 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piacfelügyelet – A szolgáltatók tevékenységének felügyelete révén 

törekszik a felhasználók érdekeit védeni 

- évente felülvizsgált piacfelügyelet általános hatósági felügyeleti és 

ellenőrzési terv alapján 

Piacelemzés – A hatékony verseny kialakítására és  fenntartására 

törekszik 

A digitális átállás a közeljövőben megvalósul. 

EU jóváhagyás előtt áll a digitális vevődekóderek állami támogatására vonatkozó rendelet 

tervezet. 

    Az infrastruktúra fejlesztése és a beruházások ösztönzése továbbra is fontos. 
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Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

Az alkalmazások  

Szerepünk a versenyző piacon 

Erős és fokozódó verseny az egyre komplexebb alkalmazások és 

szolgáltatások között 

Jellemzően csak általános versenyjogi normák kötik a piaci versenyzőket 

Megfontolt és aktív szabályozással 

támogatni kell 

az alkalmazások és a 

szolgáltatások versenyét 

Céljaink megvalósítása során törekszünk a felhasználók és a szolgáltatók érdekeinek 

egyenrangú figyelembe vételére. 

- a választék bővítése 

- jobb minőség 

- kedvezőbb ár 

- az innovatív szolgáltatások térnyerése 

- az alapvető szolgáltatások elérhetővé 

tétele mindenki számára 

- a felhasználói tudatosság erősítése 

- a fogyasztás biztonságának erősítése 

- az e-kommunikáció hatékonyabb 

használata 

Céljaink 
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A Szélessáv Mérés projekt  keretében 

konkrét munkák kezdődtek objektív 

mérési eredmények mielőbbi 

biztosítására 

Széleskörű rendeletalkotási jog az NMHH-nál - az 

egyensúly megteremtésére 

Médiatanácsi ajánlás - a kiskorúak 

védelme érdekében alkalmazandó 

hatékony műszaki megoldásokra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyilvános konzultációt tartottunk a 

hálózatsemlegesség  (Net Neutrality) 

aktuális kérdéseiről 

Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

Alkalmazások helyzete 

Egyensúlyt tartunk a szereplők között 

Széleskörű szabályozói eszköztárunk van – meg kell tanulnunk gyorsan és rugalmasan 

alkalmazni. 

Együttműködési megállapodások 

társhatóságokkal 
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A véleménynyilvánítás 

szabadsága és 

értékpluralizmus megőrzése  

Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

A szabályozó gondolkodása lépést kell, hogy tartson az Internet fejlődésével. 

A tartalom kérdései: értékek és 

veszélyek 

A szabályozói szerepvállalás támogatja az értékteremtő 

tartalmat, szabályozza a kereskedelmi célú jelenlétet, 

és fellép a tiltott magatartások ellen. 

A társadalom és a gazdaság 

(közérdek) számára káros 

tartalmak és magatartás 

Pénztárca helyett internetes 

azonosítókra és jelszavak 

megszerzésére törekednek. 

Jövedelmező iparágak épültek a 

tiltott tartalmakra.  
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Médiatanácsi ajánlások: 

- a műsorkvóták teljesítéséhez, 

- és a termékmegjelenítés szabályaihoz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalom kérdései 

Eszközök a szabályozó kezében 

Társszabályozási szerződések 

- Önszabályozó Reklámtestülettel, 

- Magyar Lapkiadók Egyesületével,  

- Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével, 

- Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével. 

Médiatanács ajánlása 

A médiatartalmak korhatár-besorolásának alkalmazásához 

NMHH rendeletek 

• a filmek korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és módjáról, 

• a filmgyártási költségek megállapításáról állami támogatás esetében. 

Tartalom 

Alkalmazás 

Hozzáférés 

Egyre fontosabb szerepe van a piaci ön- és társszabályozásnak. 

http://h95.hu/index.html
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Az előttünk álló feladatok 

- A piac folyamatos monitorozása és 

tanulása: az új médiák, a közösségi 

tartalmak üzleti modelljének elemzése 

- Az új feladatokra felkészíteni szakértőinket 

- Net Neutrality: hazai kompetencia központ 

- E-aláírás, fizetés, E-kereskedelem, szerzői 

jogok 

- A magánszféra védelme 

- A digitális átállás és tartalmak kezelése, a 

nézettségmérés megújítása 

• A közérdek világos érvényesítése a magánérdekek mellett 

 

• Optimális egyensúly a beruházások ösztönzésében és a 

verseny erősítésében 

 

• A széleskörű ex ante és ex post szabályozói eszköztár 

helyzethez leginkább igazodó alkalmazása – tendencia: 

egyre inkább az ex post felé tolódnak az arányok 

 

• A felhasználók  tudatossá tétele az érdekeiknek fokozottabb 

védelme mellett 

Önökért dolgozunk! 

• Az általános EU-s szabályozási keretein belül a globális kihívásokra lokális válaszokat adunk 

 

• A rendkívül dinamikusan változó piacokon a felmerülő problémákra rugalmasan reagálva gyors 

szabályozási választ kell adni 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

www.nmhh.hu 

www.mediatanacs.hu 

www.mediatanacs.blog.hu 

www.facebook.com/mediatanacs 

www.facebook.com/nmhholdala 

www.h95.hu  

www.internethotline.hu  

 

 

http://www.nmhh.hu/
http://www.mediatanacs.hu/
http://www.mediatanacs.blog.hu/
http://www.facebook.com/mediatanacs
http://www.facebook.com/mediatanacs
http://www.facebook.com/mediatanacs
http://www.facebook.com/nmhholdala
http://www.facebook.com/nmhholdala
http://www.facebook.com/nmhholdala
http://www.h95.hu/
http://www.internethotline.hu/

