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Elektronikus hírközlési 
szabályozás felülvizsgálata 

Behálózott kontinens rendelet 
(végső elfogadás előtt) 

Keretrendszer felülvizsgálat 
(most indul) 

Hálózatsemlegesség 

Roaming 



4 

Főbb rendelkezések 
 
1.  Az internetszolgáltatók számára kötelezettségként jelenik meg, hogy minden 

forgalmat egyenlően kell kezelni (bizonyos, jól körülhatárolt esetek kivételével), 
tehát nem korlátozhatják a VoIP szolgáltatást. 

2.  Az indokolt forgalomirányítási intézkedések és az azon túlmutató intézkedések 
között az eddigieknél világosabb lett a különbségtétel. 

3.  A szolgáltatók kínálhatnak ún. speciális szolgáltatásokat, amelyekre történő 
előfizetéssel egy bizonyos szolgáltatáshoz vagy szolgáltatáscsomaghoz garantált 
minőségű hozzáférést biztosítanak. Ez azonban nem mehet az általános 
internethozzáférés-szolgáltatás minőségének a rovására. 

4.  Az ún. zero rating megengedett. 

5.  A speciális szolgáltatások megjelenésével párhuzamosan az internetszolgáltatás 
nyújtására vonatkozó szerződésben az eddiginél több fogyasztóvédelmi 
rendelkezést kötelesek feltüntetni a szolgáltatók. 

 
 

 

Hálózatsemlegesség (TSM rendelet) 
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Hatósági feladatok 
 
1.  A hálózatsemlegesség megvalósulásának monitorozása . 

2.  A fentiekről évente be kell számolni jelentés formájában, amelyet meg kell küldeni 
a Bizottság és a BEREC részére. 

3.  A szolgáltatóknak kötelességük adatot szolgáltatni a hatóságok részére: 
a.  a hálózati kapacitásuk kezelésének módjairól, 
b.  az esetleges forgalomszabályozási intézkedésekről. 

4.  Folyamatosan monitorozni, hogy az internetszolgáltatásra vonatkozó előfizetői 
szerződések megfelelnek-e az új szabályoknak, szükség esetén fellépni a jogsértés 
megakadályozása érdekében. 

5.  A BEREC a rendelet hatálybalépését követően egy iránymutatást ad ki a rendelet 
alkalmazásával kapcsolatban (NMHH részt vesz ennek kidolgozásában) 

 
 
 

Hálózatsemlegesség (TSM rendelet) 
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Következő lépések 
 

2015. November (várhatóan)  
EP is megszavazza a szöveget és hatályba léphet a 
rendelet 
 
2016.04.30. 
A rendelet hálózatsemlegességre vonatkozó részei 
hatályba lépnek 
 
2016.12.31. 
A tagállamok minden olyan intézkedést, jogszabályi 
rendelkezést megszüntetnek, ami ellentétes a rendelettel.  
 
 

Hálózatsemlegesség (TSM rendelet) 
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Főbb rendelkezések 
 
1.  A kompromisszumos megállapodás értelmében a roaming díjak már 2016. 

április 30-án csökkennek majd, amikor a jelenlegi megoldásokat új koncepció 
váltja fel.  

2.  2017. június 15-ét követően pedig a szolgáltató csak kivételes esetben számíthat 
fel plusz költséget a hazai díjakon felül: közgazdasági számításokkal 
alátámasztva igazolnia kell a nemzeti szabályozó hatóság felé, hogy a pluszdíjak 
felszámítása nélkül veszteséges lenne a roamingszolgáltatása.  

3.  A tisztességes felhasználási feltételek lehetővé teszik a fogyasztóknak, hogy az 
Unión belüli időközönkénti utazások alkalmával legalább a hazai fogyasztási 
átlagának megfelelő mértékben vegyék igénybe a szolgáltatást többletdíj-
mentesen. Amennyiben egy felhasználó eléri a méltányos felhasználási 
feltételekben meghatározott limitet, a szolgáltatók többlet díjat számolhatnak 
fel. 

4.  Az edd ig e lé r t e redmények korán t sem je len t ik az t , hogy a 
roamingszabályozással kapcsolatos viták a végükhöz értek, de mindenképp 
hatalmas lépésnek számít a korábbi megoldásokhoz képest. 
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Hatósági feladatok 
 
 

1.  Amennyiben 2017. június 15-ét követően a szolgáltató számára a 
roamingszolgáltatás felár nélküli nyújtása veszteséggel járna, akkor a 
roamingrendelet szerinti nagykereskedelmi ársapkáknak megfelelő 
összeget továbbra is felszámolhat a hazai díjakon felül, amennyiben 
gazdasági számításokkal alátámasztja ennek szükségességét, és azt 
kérelmezi a nemzeti szabályozó hatóságoktól. A hatóság dönthet a 
felár indokoltságáról.  

2.  A nemzeti szabályozó hatóságnak kell vizsgálni a tisztességes 
felhasználásra vonatkozó szolgáltatói előírásokat. 

3.  A BEREC rendszeresen gyűjthet adatokat a hatóságoktól a rendelet 
megvalósulásának monitorozása céljából (féléves és éves jelentések). 
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1.  hatékonyabb frekvenciakoordináció,a nemzeti 
szintű frekvenciaelosztás során alkalmazandó 
közös uniós kritériumok meghatározása;  

2.  ösztönzők fejlesztését hálózatokba történő 
beruházásokhoz;  

3.  egyenlő versenyfeltételek biztosítása minden – 
hagyományos és új – piaci szereplő számára 
(OTT) 

4.  hatékony intézményi keret kidolgozása. 

Hírközlési Keretszabályozás 
felülvizsgálata 
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1.  Nyilvános konzultáció 

a)  2015.07.03. és 09.10. között  
b)  13 válaszadó küldte be válaszát 

2.  Külön projekt indítása a hatóságon belül az 
NMHH álláspontjának kialakítása érdekében 

Hírközlési Keretszabályozás 
felülvizsgálata 
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A felülvizsgálat céljai 
 

1.  egyenlő versenyfeltételek teremtése az audiovizuális 
médiaszolgáltatások számára; 

2.  a fogyasztóvédelem optimális szintjének megteremtése;   

3.  a felhasználók védelme és a gyűlöletbeszéd és a diszkrimináció 
tilalma; 

4.  az európai audiovizuális tartalmak támogatása;  

5.  az egységes piac megszilárdítása; 

6.  a tömegtájékoztatás szabadságának és pluralizmusának 
megerősítése, az információkhoz való hozzáférés, valamint a 
tartalmak hozzáférhetősége a fogyatékkal élők számára. 

 

Médiairányelv felülvizsgálata 
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A felülvizsgálat legfontosabb kérdései 
 

1.  A tárgyi hatály tartalmának pontosítása 

2.  A lekérhető szolgáltatások kiterjednek-e az online újságok által 
működtetett videotéka-szolgáltatásokra, vagy csak a lineáris 
szolgáltatásokként is kínált lekérhető szolgáltatásokra?  

3.  Az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalma kiterjed-e az OTT 
szolgáltatásokra, ha igen milyen mértékben (szabályozási terhek)? 

4.  Joghatósági szabályok: miként lehet gyorsan és hatékonyan 
érvényt szerezni a jogkerülésre vonatkozó szabályoknak (eljárási 
szabályok megkönnyítése)? 

5.  Szabályozóhatóságok függetlensége 
 

Médiairányelv felülvizsgálata 
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 

 
 


