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HATÁROZAT 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/22231/2011 
számú, átengedési referenciaajánlat jóváhagyása iránti eljárásban az Invitel Távközlési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.; cg: 13-
10-040575,a továbbiakban: Szolgáltató) átengedési referenciaajánlatát jóváhagyó, illetve 
tartalmát megállapító, 2012. március 5-én kelt HF/22231-20/2011. számú határozatot (a 
továbbiakban: Határozat) hivatalból 
 

kijavít ja 
 

az alábbiak szerint: 
 

1. A Határozat rendelkező részének 6.6. pontjában az „5.5. pontjában” szövegrész 
helyébe a „6.5. pontjában” szövegrész lép. 
 

2. A Határozat indokolásának 10.11. pontjában a „jelen határozat 7.3. pontjához” 
szövegrész helyébe a „jelen határozat 10.3. pontjához” szövegrész lép. 
 

3. A Határozat indokolásának 19.2. pontjában a „jelen határozat 1.23. pont” szövegrész 
helyébe a „jelen határozat 1.29. pont” szövegrész lép. 

 
 
A kijavítás ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 
 

I n d o k o l á s 
 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) 
bekezdése alapján az Eht. 10. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt hatáskörben eljárva 
a „nagykereskedelmi hozzáférés a helyhez kötött hálózat (fizikai) infrastruktúrájához 
(beleértve a teljes és részleges átengedést)” megnevezésű piacon a 2011. május 11-én kelt 
HF/44-12/2011. számú határozattal, valamint a „nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés” 
megnevezésű piacon az azonos keltű HF/56-12/2011. számú határozattal (a továbbiakban 
együttesen: Piachatározatok) a Szolgáltatót jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként 
azonosítottam, és terhére referenciaajánlat készítését írtam elő, amelyet a Szolgáltató a  
Piachatározatokban foglaltak szerint, az azok kézhezvételétől számított 60 napon belül 
együtt, egy dokumentumban köteles jóváhagyásra benyújtani. A Szolgáltató 2011. július 8-
án HF/22231-1/2011. számon a referenciaajánlat-tervezetet és a kapcsolódó dokumentációt 
benyújtotta. Az eljárás során több ízben felülvizsgált egységes szerkezetű beadványt az 
érdekeltekkel folytatott egyeztetést követően a Határozattal az Eht. 10. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti hatáskörben 2012. március 5-én jóváhagytam, illetve tartalmát 
megállapítottam. 
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Az Eht. 23. §-a alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 171. §-ben foglalt 
rendelkezése alapján alkalmazandó korábban hatályos Ket. 81/A. § (1) bekezdése szerint 
„Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – 
szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az 
nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési 
kötelezettségre.” 

 
1. A Határozat vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a Határozat rendelkező 

részében a hivatkozott pontban elírás történt, ezért a rendelkező részben foglaltak 
szerint javítottam a Határozatot. 
 

2. A Határozat indokolásában hivatkozott pont a helytelen utalás miatt nem a releváns 
indokolást tartalmazza, ezért az elírást a rendelkező részben foglaltak szerint 
javítottam. 
 

3. A Határozat indokolásának 19.2. pontjában az érintettekkel való egyeztetést 
megelőző számozás szerinti pontra való utalás szerepel, amelynek tartalma azonban 
a végső Határozatban az 1.29. pontban szerepel, ezért a rendelkező részben 
foglaltak szerint javítottam a Határozatot. 

 
Ezért a Ket. 81/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az ügy körülményeire, a hiba 
jellegére, valamint arra tekintettel, hogy a Határozat már 2012. március 5-én 
kiadmányozásra került, a Ket. 81/A § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint 
meghoztam jelen kijavító határozatot. 

 
A jogorvoslati tájékoztatás a Ket. 81/A. § (3) bekezdésén alapul. 

 
 
Budapest, 2012. március 29. 
 
 

P.H. 
 
 
 

    Szalai Annamária sk. 
         elnök 
 
 


