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A főbb szabályok nem változtak, de a változások jelentős hatással lehetnek a 
hírközlés jövőjére.

Ø Elektronikus hírközlési szolgáltatás definíciójának változása

Ø Piacelemzési eljárások változása

Ø Szimmetrikus hozzáférési kötelezettségek kiszabásának lehetősége JPE hiányában a 

hálózatüzemeltető számára is

Ø Önálló kötelezettségek kiszabásának lehetősége szűk hálózati kapacitások esetén  

Ø Közös beruházások támogatása

Ø Nagykereskedelmi üzleti modell külön szabályai 

Ø Új egyetemes szolgáltatási szabályok

Szabályozás főbb fókuszpontjai, változások
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Szélesebb hatály: a nem nyilvánosan kiosztott számozás erőforrásokon alapuló kommunikációs 
szolgáltatás is a szabályozás része lett (kommunikációt megvalósító OTT szolgáltatások)

Elektronikus hírközlési szolgáltatások definícióinak 
változásai

Elektronikus hírközlési szolgáltatás

internet hozzáférési 
szolgáltatás

jelátviteli szolgáltatások

számfüggetlen
(online)

számfüggő
(tradicionális)

személyközi 
kommunikációs 
szolgáltatások

véges számú személy közötti 
közvetlen, interaktív 
információcserét tesz lehetővé 

(pl: M2M, IoT , műsorterjesztésre 
használt átviteli szolgáltatások)

pl. hagyományos beszédalapú 
telefon/VoIP,  üzenetküldés, e-mail, 
de a tartalomszolgáltatás nem
jellemzően díjazás fejében nyújtják, 
beleértve  személyes vagy más 
adatok kérését/rendelkezésre 
bocsátását ill. hozzáférés engedését 
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A Kódex csak óvatosan vonja be a szabályozás körébe

Nem tartozik az általános bejelentési rendszer alá.

Csak indokolt esetben lehet szabályozást előírni ezekre a szolgáltatásokra.

(A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások nem veszik igénybe a nyilvános számozási 
erőforrásokat)

Számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások
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• Az eredeti három éves időtartam öt évre nőtt, ez kivételes esetben legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható

• Az Európai Bizottság által elemzésre ajánlott piacok száma 4-re csökkent

Piacelemzési eljárások változásai – az ex ante szabályozás 
visszaszorulása 1.
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• A Bizottság 2020. december 31-ig az Unió egészében egységes maximális mobilhívás-
végződtetési díjat, valamint az Unió egészében egységes maximális vezetékeshívás-
végződtetési díjat határoz meg

Bár az EU bizottsági rendelet még nem készült el, de elképzelhető, hogy a két végződtetési 
piacot sem szükséges elemezni.

• Földrajzi piacelemzés előtérbe kerülése, figyelembe véve adott esetben a szóban forgó 
területekre jellemző infrastruktúra-alapú verseny fokát

Ez is a szabályozott területek csökkenésének irányába hat

Piacelemzési eljárások változásai – az ex ante szabályozás 
visszaszorulása 2.
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Mi lesz az ex ante helyett, ha a piaci probléma megmarad?

A kódex válasza:

Ø Piaci problémák lokális kezelése – szélesebb jogkör a szabályozó hatóságoknak ex post 
kötelezettségek kirovására JPE hiányában is

Ø Sokkal nagyobb hangsúly a szolgáltatók együttműködésén – társberuházások, egyéb 
önkéntes kötelezettségvállalások, spektrummegosztás ösztönzése

Ø Nagykereskedelmi üzleti modell

Ø Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás és hangszolgáltatás egyetemes szolgáltatássá 
tétele

Új szabályozási irányok
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Ø A szabályozó hatóságok hozzáférési (és kapcsolódó átláthatósági, egyenlő elbánásra 
továbbá költségek megosztására vonatkozó) kötelezettséget határozhatnak meg mind az 
egyéb hálózatüzemeltetőkre (vezetékek és kábelek tulajdonosai számára):

• indokolt kérés esetén, 

• ha az eszközök megkettőzése gazdaságtalan vagy fizikailag kivitelezhetetlen, 

• a szabályozó hatóság által meghatározott első elosztási/koncentrációs pontig

Ø A szabályozó hatóság kiterjesztheti a hozzáférési kötelezettséget:

• az első elosztási/koncentrációs ponton túlra is az irányelvben meghatározott esetben, és ha azt 
gazdasági vagy műszaki indokok alátámasztják, továbbá

• aktív vagy virtuális hálózati elemekhez való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségeket is előírhat

Hozzáférés és összekapcsolás JPE hiányában
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A szabályozó hatóságok hírközlő hálózat üzemeltetője számára 

Ø passzív hálózati elemekhez való hozzáférés biztosításával kapcsolatos, 
illetve

Ø meghatározott területre kiterjedő barangolási célú hozzáférést biztosító 
megállapodás megkötésére irányuló kötelezettséget írhatnak elő.

Feltétele:

a rádiófrekvencia használatán alapuló szolgáltatás végfelhasználók számára 
történő nyújtásához szükséges és a végfelhasználók elérésére más hasonló és 
megvalósítható megoldás nem áll rendelkezésre.

Barangolási célú megállapodásra vonatkozó kötelezettség 
előírása
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Ø Lehetőség a JPE szolgáltatóknak, hogy kötelezettséget vállaljanak 
rendkívül nagy kapacitású hálózatok társberuházás formájában történő 
telepítésére megfelelő kötelezettségek és feltételek vállalása esetén.

Ø A szabályozó hatóságok ellenőrzik, hogy a szolgáltatók a feltételeknek 
megfelelnek-e , és ha igen, akkor a kötelezettségeket hatályba kell 
léptetni, és a hálózat azon részére, amelyre a kötelezettség vonatkozik 
további kötelezettség nem róható ki.

Ø A szabályozó hatóság abban az esetben ha versenyt akadályozó tényezőt 
másképp nem lehet kezelni, indokolt esetben kiróhat vagy fenntarthat 
más kötelezettséget is.

Társberuházások
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Ø A társberuházáson felül egyéb kötelezettségvállalásra vonatkozó 
felajánlást is tehet a JPE szolgáltató:
• valamely  JPE kötelezettséget érintő együttműködési megállapodás 

kötelezővé tétele
• vertikálisan integrált szolgáltató önkéntes szétválasztásának kötelezővé 

tétele.

Ø Mindegyik kötelezettségvállalásra vonatkozó felajánlás szabályozó 
hastóság általi vizsgálatát kötelező nemzeti konzultációnak kell 
megelőznie.

Egyéb önkéntes kötelezettségvállalások
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Ø A nagykereskedelmi üzleti modellben működő üzemeltetők szabályozási kérdését
alapvetően a bizottsági javaslatnak megfelelően sikerült kezelni

Ø Ha bizonyítást nyer, hogy a vállalkozás csak nagykereskedelmi tevékenységet végez, a
szabályozó hatóságok kedvezőbb szabályokat határozhatnak meg a releváns JPE
szolgáltatóknak

Ø Az érintett vállalkozások számára csak abban az esetben írható elő
megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettség, hozzáférési kötelezettség,
továbbá a tisztességes és észszerű árképzéssel kapcsolatos valamely kötelezettség, ha az a
– jelentős piaci erővel rendelkezőként azonosított vállalkozások valószínűsíthető
magatartását előrejelző értékelést is tartalmazó – piaci elemzés alapján indokolt

Kizárólag nagykereskedelmi üzleti modell
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A Kódex a szélessávú internetszolgáltatást és hangszolgáltatást “kvázi” 
közszolgáltatási státuszba emeli

• A szabályozó hatóságok – amennyiben megállapítják, a funkcionális 
szélessávú internet-szolgáltatás kiskereskedelmi árai nem megfizethetők –
intézkedéseket hozhatnak annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyasztók 
számára a szolgáltatás megfizethetőségét, közös díjszabást írhatnak elő

Alapesetben minden szolgáltató számára előírható kötelezettség.

Egyetemes szolgáltatás átalakítása – megfizethető 
szélessáv mindenkinek
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A Kódex a szélessávú internetszolgáltatást és hangszolgáltatást “kvázi” 
közszolgáltatási státuszba emeli

• Ha az irányelv szerinti feltérképezés eredményeként megállapítható, hogy a 
szélessávú internetszolgáltatás nem biztosítható a tagállam vagy annak 
egyes részein

A szabályozó hatóság egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket rendelhet el, 
ennek érdekében egyetemes szolgáltatók jelölhetők ki.

Egyetemes szolgáltatás átalakítása – megfizethető 
szélessáv mindenkinek
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Köszönöm a figyelmet!


