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Szabályozási attitűdök 1. 

EX-ANTE 

szabályozói várakozások 

 

 

 

 

szabályozási terület 

  

EX-POST  

szabályozási terület 

 

 

 

 

szabályozói tapasztalatok 

Feladatunk továbbra is az infrastruktúra alapú verseny 
fenntartása és élénkítése, valamint a beruházások ösztönzése  
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   HARD-LAW 

jogszabályok, piacszabályo-
zási határozatok 

 

 

 

 

jogalanyok, érintett piacok 

  

    SOFT-LAW 

ajánlások, iránymutatások 

 

 

 

 

 

jogalanyok, érintett piacok 

Szabályozási attitűdök 2. 

Önszabályozás, társszabályozás 
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 Szabályozási attitűd 
a konvergens hatóság létrejöttéig 

   NHH 

EX ANTE & HARD LAW 
 

 

 

 

 

  

    ORTT  

EX POST & HARD LAW 

 

 

 

 

 

 

Piacszabályozási 
határozatok száma az NHH 
megalakulástól az NMHH 

megalakulásáig: 
 

 
ORTT határozatok száma az 

ORTT megalakulásától az 
NMHH megalakulásáig: 

 

? ? 

< 
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 Szabályozási eszköztár 
a konvergens hatóság létrejötte után 

Átalakult a szabályozói eszköztár, mert…: 

– A konvergens hatóság létrejötte új attitűdöt követel. 

– A hírközlési piac jelentősen átalakult.  

– Új szabályozási témák jelentek meg: cloud, NN, adatvédelem, 
internetbiztonság + konvergens témák (lekérhető média, OTT). 

 

Új elemek a szabályozási eszközök között: 

– NMHH Elnöki rendelet (főleg hírközlési témákban) 

– Ajánlások 

– Iránymutatások 

– Társszabályozói megállapodások, Önszabályozás támogatása 

 

 

 
Az ex-post eszközök lényegében változatlanok 

? 
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1. Eht.,  2003. évi C. 
2. Dtv.,  2007. évi LXXIV. 
3. Mttv.,  2010. évi CLXXXV. 
4. Film tv., 2004. évi II. 
5. NAVA tv., 2004. évi CXXXVII.  
6.    Posta tv. ? (2012.okt. ?) 



Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 

• 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról 

 (az Mttv. 206. § (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján) 

• 2/2011. (IX.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok 
azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 14. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 3/2011. (IX.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok 
azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 14. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 4/2011. (X.6.) NMHH rendelet a frekvenciahasználati jogosultság 
megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 2. pontjának felhatalmazása alapján) 
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• 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 

 (az Eht. 29. § (3) bek., illetve az Mttv. 206. § (1) bek. c) pontjának 
felhatalmazása alapján) 

• 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői 
szerződések részletes szabályairól 

  (az Eht. 182. § (3) bek. 15. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 7/2011. (X.6.) NMHH rendelet a frekvenciasávok felhasználási 
szabályainak megállapításáról 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 3., 5., 6., 8. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 10/2011. (XII.16.) NMHH rendelet a nem polgári célú 
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi 
forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 11. pontja felhatalmazása alapján) 

 

 

  

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• 11/2011. (XII.16.) NMHH rendelet a nem polgári célú 
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 12. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 12/2011. (XII.16.) NMHH rendelet a nem polgári célú 
frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú 
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről 

  (az Eht. 182. § (3) bek. 13. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő 
követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 15. pontjának felhatalmazása alapján) 

• 14/2011. (XII.27.) NMHH rendelet az egyes műszaki eszközök földfelszíni 
digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről 

 (a Dtv. 53. § (2) bek. felhatalmazása alapján) 

 

 

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 16. pont felhatalmazása alapján) 

• 3/2012. (I.24.) NMHH rendelet az egységes európai segélyhívószámra és 
a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása 
érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó 
műszaki követelményekről 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 21. pont felhatalmazása alapján) 

  

 

 

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, 
az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási 
adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra 
vonatkozó szabályokról 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 20. pontjának felhatalmazása alapján) 

  

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának 
díjáról  

  (az Mttv. 206. § (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján) 

• 6/2012. (I.26.) NMHH rendelet a digitális televízió-médiaszolgáltatások 
vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében 
szükséges intézkedésekről 

  (a Dtv. 53. § (1) bek. b) pontjának felhatalmazása alapján) 

• 7/2012. (I.26.) NMHH rendelet a polgári frekvenciagazdálkodás egyes 
hatósági eljárásairól 

  (az Eht. 182. § (3) bek. 5. pont felhatalmazása alapján) 

• 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények 
egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, 
megközelítéséről és védelméről 

 (az Eht. 182. § (3) bek. 23. pont felhatalmazása alapján) 

 

  

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a felügyeleti díj mértékéről, valamint a 
felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról 

 (az Mttv. 206. § (1) bek. a) pont felhatalmazása alapján) 

• 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet a filmalkotások korhatár szerinti 
megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák 
feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek 
megállapításáról 

     (A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény felhatalmazása alapján) 

• 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet a mozgóképszakmai hatóság által 
vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások 
kiadásának rendjéről 

  (A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény felhatalmazása alapján) 

 

  

 

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 
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• Klasszifikációs ajánlás: A médiatartalmak korhatár-besorolásánál 
irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és 
közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára 
vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai 

 (az Mttv. felhatalmazása alapján) 

  

  

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói 

Egy igazán konvergens terület… 
(A reklám helye) 
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• Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető 
médiaszolgáltatók által alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra 

 (az Mttv. felhatalmazása alapján) 

 

• A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság iránymutatása a 
hálózatbiztonsági események bejelentésével kapcsolatos értesítési 
kötelezettség teljesítéséhez – Megjelenés előtt! 

 (az Eht. 156.§ (3) felhatalmazása alapján) 

  

Az NMHH rendeletei és egyéb szabályozói: 
Soft-law: Ajánlások 
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• Eht. 182. § (3) bek. 1. pont – felhatalmazás: nemzeti frekvenciafelosztás 
megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 4. pont – felhatalmazás: a frekvenciakijelöléshez egyes 
esetekben szükséges műszaki terv elkészítésére vonatkozó jogosultság 
képesítési feltételeinek meghatározása 

• Eht. 182. § (3) bek. 9. pont – felhatalmazás: a rádióamatőrökre vonatkozó 
vizsgakövetelményeknek, a vizsgáztatás rendjének és a vizsgabizonyítvány 
kiadása feltételeinek meghatározása 

  

 

 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Eht. 182. § (3) bek. 17. pont - felhatalmazás: a közvetítőválasztás 
szabályainak megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 18. pont - felhatalmazás: az interfészek műszaki 
leírásának tartalmi követelményei és az azokhoz való hozzáférés 
előírásának meghatározása 

• Eht. 182. § (3) bek. 19. pont – felhatalmazás: a távirat-szolgáltatás ellátása 
részletes szabályainak megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 22. pont - felhatalmazás: a nagyfrekvenciás villamos 
berendezések és a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő 
berendezések megfelelőségének igazolása, a megfelelőségi nyilatkozat 
feltételei, a megfelelőség alapvető követelményei, az idegen honosságú 
megfelelőségi tanúsítványok kölcsönös elismerésének feltételei 
megállapítása az iparügyekért felelős miniszter véleményezését követően 

 

 

 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Eht. 182. § (3) bek. 25. pont - azon eljárások körének meghatározása, 
amelyekben kötelező vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás, 
illetve az egyes eljárásokban a kapcsolattartás módjának megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 26. – felhatalmazás: település tervezésénél, 
rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál az 
elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével kapcsolatos szabályok 
megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 27. – felhatalmazás: az egyetemes szolgáltatás 
részletes pénzügyi és műszaki feltételei, követelményei megállapítása 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Eht. 182. § (3) bek. 28. – felhatalmazás: az e törvény szerinti hírközlési 
szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei, a szakértői 
tevékenység bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes 
adatot nem tartalmazó adattartalma, valamint a bejelentésre és a 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok, továbbá a 
szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 
megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 29. – felhatalmazás: a nettó elkerülhető költség, nettó 
elkerülhető egységköltség számításának részletes szabályai, valamint az 
egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének 
részletes szabályai megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 30. – felhatalmazás: az egyetemes elektronikus 
hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó eljárás és az egyetemes 
elektronikus hírközlési szolgáltatóval folytatott szerződéskötési eljárás 
részletes feltételei és szabályai megállapítása 

 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Eht. 182. § (3) bek. 31. – felhatalmazás: az informatikai és hírközlési ágazat 
ügyeleti rendszerének létrehozására, működtetésére, hatáskörére 
vonatkozó szabályok, a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási 
kötelezettségei megállapítása 

• Eht. 182. § (3) bek. 32. – felhatalmazás: a honvédelmi és a 
katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett 
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölése és felkészülési feladataik 
meghatározása 

• Eht. 156. § (8) bek. – A Hatóság iránymutatást adhat ki a 156. § szerinti 
bejelentési és értesítési kötelezettség teljesítésének a módjára, és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatók személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos elérendő biztonsági szintre vonatkozó legjobb 
gyakorlatokról.  

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Dtv. 53. § (1) bek. a) – felhatalmazás: a digitális rádió- és televízió-
médiszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége 
érdekében szükséges intézkedések részletes szabályainak megállapítása 

• Dtv. 53. § (1) bek. c) – felhatalmazás: a digitális átállás forrásainak részletes 
felhasználási szabályainak megállapítása az államháztartásért felelős 
miniszter véleményezését követően 

• Dtv. 53. § (1) bek. d) – felhatalmazás: az analóg földfelszíni műsorterjesztés 
célját szolgáló frekvenciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként 
felhasználható mértékének meghatározása az államháztartásért felelős 
miniszter véleményezését követően 

• Dtv. 53. § (1) bek. e) – felhatalmazás: digitális műsorszóró hálózatok, illetve 
műsorszóró adók üzemeltetési jogosultságok pályázati kiírási 
határidejének meghatározása 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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• Dtv. 53. § (1) bek. f) – felhatalmazás: a közszolgálati médiaszolgáltatások 
analóg műsorszórásának leállítására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározása 

• Dtv.  53. § (2) bek. - felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az 
államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben 
állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének 
biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek, illetve a vevődekóderek 
helyszínen történő beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez 
szükséges eszközök állami támogatására vonatkozó szabályokat és az 
állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő adatszolgáltatás rendjét 

 

 

Témakörök, amelyeket az NMHH elnöke  
az Eht., az Mttv. és a Dtv. 

 alapján jogosult szabályozni, de még nem született róla rendelet 
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Az új szabályozói eszköztár  (remélt) hatásai 

 

• Gyorsabb reagálási lehetőség a piac 
változásaira 

• A konvergens piac szempontjainak nagyobb 
figyelembe vétele 

• A soft-law eszközök révén a szolgáltatói 
szempontok nagyobb teret kapnak 
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Az új szabályozási területekkel 
kapcsolatos stratégiánk 

1. Konzultáció  Mindig 

2. Önszabályozás Ha lehetséges 

3. Szabályalkotás Ha szükséges 
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A gyakorlatban… 

 

A 4/2012. (I.24.) „adatvédelmi” rendelet esetében: 

 

• A szolgáltatók már a koncepcióalkotás szintjén bevonásra 
kerültek! 

• A szolgáltatók már a társadalmi egyeztetés előtt is 
véleményezhették a szöveget! 

• A hálózatbiztonsági kérdések rendezésére fél évvel 
csúsztatott hatályba lépés! 

• A szolgáltatók jelenleg is be vannak vonva a rendelet alapján 
készülő iránymutatásba! 
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És egy másik forró téma… 
…. A hálózatsemlegesség 

 

• 2011 Alapozás (Előzményekben gazdag múlt, több év óta az  NHH napirendjén) 

• A szolgáltatókkal való konzultáció után a „minőségi 
rendelet” kiadása 2011 decemberében 

• 2012 . május-júniusban konzultációs időszak 

• A konzultáció eredményei alapján tájékoztató 
közlemény kiadása várhatóan 2012 októberben 

• A szélessáv-mérés elindítása (SZÉP-projekt) – 
várhatóan… 
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Részletek a következő előadásban!  (X) 



Mit hozhat a jövő? 
Új szabályozási témák … 

 

• Internet (ITU?) 

• Internetes gyermekvédelem 

• Adatvédelmi jellegű szabályozások 

• Informatikai biztonság (!) 

• Elektronikus kereskedelem 

• Cloud computing… 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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