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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A BEREC 4. érdekképviseleti fóruma 

Az internet-hozzáférés és az innováció segítése Európában 

 

 

 

A BEREC október 17-én, Brüsszelben rendezi meg 4. érdekképviseleti fórumát. A távközlési 

ágazat e fontos eseményének idén a BEREC 2017. évi munkaprogramja, valamint az 

elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályozás aktuális felülvizsgálata lesz a fő 

témája. Ezzel összefüggésben a fórum kiváló lehetőséget ad két különösen fontos kérdés 

megvitatására: internetkapcsolat biztosítása minden európai polgár számára, valamint a 

digitális gazdaság fejlődésének elősegítése. A fórumon várhatóan mintegy 220-an vesznek 

részt és intéznek majd kérdéseket az előadókhoz, akik között a hírközlési ágazat és a 

digitális környezet szereplői is szép számban képviseltetik magukat. 

Milyen megoldásokkal biztosítható, hogy minden polgárnak legyen 

internetkapcsolata? 

Amint azt az Európai Bizottság nemrégiben ismét megerősítette, kiemelten fontos, hogy 

minden polgár internetkapcsolathoz jusson. E tekintetben a gyorsan változó végfelhasználói 

igények kielégítése érdekében elengedhetetlenek a hálózatok telepítésének elősegítésére 

irányuló szolgáltatói beruházások és innovatív megoldások. Az első kerekasztal-beszélgetés 

lehetőséget ad három különböző megoldás elemzésére és annak megvitatására, hogy a 

szabályozás milyen módon könnyítheti meg azok megvalósítását. 

Az első panelben, amelynek moderátora Sharon White, a brit hírközlési hatóság, az Ofcom 

vezérigazgatója lesz, a következő előadók fejtik ki álláspontjukat ezekben a témákban: 

- Pilar del Castillo európai parlamenti képviselő; 

- Eelco Blok, a holland hírközlési hatóság, a KPN vezérigazgatója; 

- Xavier Niel, az Iliad igazgatótanácsának elnöke és stratégiai igazgatója; 

- Sam Crawford, a SamKnows alapítója. 

 

A digitális gazdaság megerősítése: mi a szerepe a beruházásoknak és a 

szabályozásnak? 

A digitális gazdaság fejlesztése szintén kiemelt figyelmet érdemlő téma. Ennek a gyorsan 

változó környezetnek nemcsak számos innovatív megoldást, új szereplőket és új 



szolgáltatásokat köszönhetünk, hanem szabályozási nehézségek forrása is, amint azt a 

hálózatsemlegességről szóló vita is bizonyítja. Másrészről az is megkérdőjelezhető, hogy a 

szabályozás és a beruházások valóban pozitív hatást gyakorolnak-e az ágazatra, és segítik-

e az innovációt. A főbb ágazati fejlesztésekkel együtt ez a téma is terítékre kerül majd a 

második kerekasztal-beszélgetésen. 

Ennek a beszélgetésnek a moderátora Johannes Gungl, az osztrák hírközlési hatóság, az 

RTR ügyvezető igazgatója lesz, előadói pedig a következők: 

- Gavin Patterson, a BT Csoport vezérigazgatója; 

- Martin Kaiser, a Hager csoport VP szolgáltatási részlegének részéről; 

- Annina Koskiola, a Proximi.io vezérigazgatója; 

- és Winston Maxwell, a hálózatsemlegesség elismert szakértője. 

A különböző kerekasztal-beszélgetések révén a fórum arra is remek alkalmat kínál, hogy 

megtudjuk, hogyan vélekednek a résztvevők a BEREC 2017. évi munkaprogramjáról, amely 

főként az összekapcsoltság kihívásaira, a nyílt internet témájára és a szabályozási keret 

felülvizsgálatára összpontosít. 

Wilhelm Eschweiler, a BEREC 2016-ban megbízott elnöke, valamint Sébastien Soriano, a 

BEREC 2017. évi elnöke mond majd nyitóbeszédet. A fórumot pedig Günther Oettinger 

biztos zárja. 

 

A nagyközönség is figyelemmel kísérheti az eseményt, amelyet a BEREC honlapján élőben 

közvetítünk majd. Meghívunk tehát mindenkit, hogy fejtse ki véleményét, és akár tegyen fel 

kérdéseket is az előadókhoz a Twitteren keresztül (#BERECforum). 

A program az alábbi linken található:  

http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/124-4th-berec-stakeholder-forum-

meeting 

http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/124-4th-berec-stakeholder-forum-meeting
http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/124-4th-berec-stakeholder-forum-meeting

