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„az internet (...) az eddigi legbiztosabb 
út az örökkévalóságba.”

Krasznahorkai László

Az internet elterjedésével együtt születő generáció tagjai 
mára már nagykorúak, egyetemekre járnak, dolgoznak 
és néhány évtized múlva már unokáikkal együtt lesznek 
egy olyan világ tagjai, ahol minden ember az információs 
társadalomba született bele. A technikai eszközök hasz-
nálata befolyásolja a világhoz való viszonyulásunkat, az 
előnyökről, amit az infokommunikációs javak jelentenek 
számunkra, nem szívesen mondanánk le, ugyanakkor tud-
juk, hogy digitális lenyomatunk örökre rögzül, a halhatat-
lanság elérése tehát pár kattintásra van tőlünk. Mára már 
nemcsak a mindennapi élet, hanem tulajdonképpen iden-
titásunk része lett, hogy hírközlési eszközöket használunk. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015-ben 
is azért dolgozott, hogy a hazai felhasználók minél jobb 
minőségben, minél egyszerűbben, biztonságosabban és 
zavarmentesen használhassák azokat a hírközlési szol-
gáltatásokat, amelyek ennyire meghatározzák életünket. 
A piacelemzési tevékenység és a korlátos erőforrásokkal 
való gazdálkodás tavalyi sikerei  is ezt igazolják.

A hírközlési szolgáltatások felhasználói 2015-től je-
lentősen kedvezőbb helyzetbe kerülhettek: megalkot-
tuk ugyanis azt a rendeletet, amely az eddigieknél ha-
tékonyabb védelemben részesíti a hírközlési előfizetői 
jogokat, legyen szó internet-hozzáférési, mobiltelefon-, 
műsorterjesztési vagy más hírközlési szolgáltatásról. 
A két lépcsőben bevezetett új szabályozás az előfizetői 
szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokat gondolta újra: 
figyelembe veszi az erről szóló rendelet több mint három 
évvel ezelőtti kiadása óta eltelt időben bekövetkezett piaci 
és technológiai változásokat, valamint a hatósági mun-
ka tapasztalatait is. Így a felhasználók többek között azt 
érzékelhetik, hogy a szerződéskötés és a módosítások 
szabályozottabb körülmények között zajlanak, hogy ked-
vezőbbé vált az elszámolás a kártyás szerződés meg-
szűnésekor, valamint hogy a kis üzleti előfizetők nagyobb 
érdekvédelemhez jutottak.

2015-ben útjára indítottuk a hatóság független inter-
netsebesség-mérő rendszerét, a szelessav.net honlapot. 
Az oldalon az indulása óta eltelt nyolc hónapban 180 ezer 
mérést végeztek el. Ezek a mérések egyrészt a felhasz-
nálóknak adnak pontos visszajelzést az igénybe vett szol-
gáltatások minőségéről, másrészt létrejön egy egész or-
szágot lefedő részletes és valós internetsebesség-térkép 
is. A szélessávú internet minőségének ellenőrizhetősége 
mellett a szolgáltatás elterjedésének támogatása is a ha-
tóság célja, ezért 2015-ben is komoly szerepet vállal-
tunk a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szélessávú 
Internet Projektjének megvalósításában, hogy 2018-ra 
minden magyar állampolgár számára elérhetővé váljon 
a minimum 30 Mbit/s sebességű internet-hozzáférés.

2015 a mobiltelefon-szolgáltatások piacán is hozott 
olyan változásokat, amelyek megkönnyítik a fogyasztók 
mindennapi életét. Tavasztól tovább csökkentek a hívás-
végződtetési díjak, így az eddigi 7,06 forint helyett mind-
össze 1,71 forintra mérséklődtek az árak. Bízunk benne, 
hogy ez az intézkedés hosszú távon elősegíti a minőségi 
szolgáltatások fenntartását és esetenként a fogyasztói 
árak csökkenését. Praktikus mindennapi eszköz az NMHH 
2015-ben megjelent online számhordozási tudakozója 
(krapub.nmhh.hu) is, amellyel bárki néhány másodperc 
alatt kiderítheti, hogy az a telefonszám, amelyet hívni ké-
szül, mely szolgáltatóhoz tartozik, akár hordozott a szám, 
akár nem.

Bízom benne, hogy az idei beszámoló jól tükrözi, hogy 
intézkedéseink egy mindannyiunk által jól élhető magyar 
infokommunikációs környezet megteremtéséért jöttek 
létre. Egy olyan környezetért, amelyben a felhasználók 
modern szolgáltatásokat vehetnek igénybe biztonságos 
feltételek között, a piac szereplői pedig a fejlődés lehető-
ségét látva maradandó értékekkel tervezhetik jövőjüket.

Dr. karas monika
elnök

nemzeti média- és Hírközlési Hatóság

elnöki köszönTő
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B E V E Z E T ő

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: 
hatóság, illetve NMHH) a médiatörvényben előírt kötele-
zettségének1 megfelelően a 2015-ös évre vonatkozóan is 
elkészítette az elektronikus hírközlési piaci működésről és 
a hatóság tevékenységéről szóló beszámolóját.

Idén először, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
ClIX. törvény rendelkezésének megfelelően, a beszámoló 
kiegészül a liberalizált postapiac fejlődéséről, a törvényi 
célok megvalósulásáról szóló jelentéssel is (II. fejezet).

A hazai hírközlési ágazat működési környezetét meg-
határozó, 2014-ben kiadott Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia, majd az erre épülő Digitális Nemzet Fejlesztési 
Program2 (DNFP) céljainak megvalósításában a hatóság 
komoly szerepet vállalt 2015-ben is. A DNFP végrehaj-
tásának több pontjában is vállalt feladatokat a hatóság, 
de ezek közül is kiemelkedett a Digitális Infrastruktúra 
pillér Szupergyors Internet Programjában (SZIP) való aktív 
részvétel, melynek keretében hazánk 2018-ra teljesíthe-

1 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tör-
vény 119. §.

2 1854/2014. (XII. 30.) kormányhatározat.

ti az Európai Unió Digitális Menetrend3 (Digital Agenda) 
dokumentumában 2020-ra megfogalmazott, a szé-
lessávú hálózatok kiépítésére vonatkozó céljait. A SZIP 
keretében az egyik jelentős feladat a teljes program 
megvalósíthatósága érdekében a jogszabályi akadály-
mentesítés folyamata volt, mely egyaránt kiterjedt az 
építményengedélyezési, közműegyeztetési és adózási 
terület folyamatainak egyszerűsítésére, gyorsítására és 
az ezekkel kapcsolatos terhek csökkentésére. A munká-
ban a hatóság is felülvizsgálta a kapcsolatos rendeleteit, 
és a program sikere érdekében a szükséges mértékben 
módosította azokat. A másik nagy feladat a SZIP prog-
ram műszaki előkészítése és a GINOP 3.4.1 pályázat ki-
írása volt. A hatóság a műszaki előkészítő munkákban 
való részvétel mellett felvállalta a pályázat Open Access 
fejezetének komoly szabályozási ismereteket igénylő ki-
dolgozását is, amely úttörő munkának számított a hazai 

3  A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasá-
gi és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai digitális menet-
rend; Brüsszel, 2010. május 19. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=HU

BeVezeTő
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piacon. Az újgenerációs NGA és felhordó hálózatok ki-
építésére kiírt pályázat jelentős európai uniós források 
bevonásával teszi lehetővé, hogy 2018-ra a lakosság 
számára teljes mértékben elérhetővé váljon a minimum 
30 Mbit/s sebességű internet-hozzáférés, amely komoly 
mértékben segíti a hazai szélessávú szolgáltatások el-
terjedését. További lendületet adhat a szélessávú piac 
növekedésének az internetkonzultáció eredményeként 
meghirdetett Digitális Jólét Program4, amelynek végre-
hajtásában a hatóság szintén szerepet vállal.

Az NMHH feladata és egyik legfontosabb küldetése, 
hogy biztosítsa minden állampolgár számára az info-
kommunikációs javakhoz való hozzáférés egyenlő esé-
lyét, védje az előfizetők és a fogyasztók jogait és érdekeit 
oly módon, hogy mindeközben biztosítja a tiszta versenyt 
a hírközlési piacon.

A szélessávúinternet-lefedettség növelése volt a célja 
a hatóság által 2014-ben sikeresen lefolytatott mobilfrek-
vencia-értékesítésnek. A 2014-es pályázaton frekvencia-
használati jogosultsághoz jutó négy szolgáltató (Magyar 
Telekom Távközlési Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vo-
dafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., DIGI Távköz-
lési és Szolgáltató Kft.5) kötelezettsége volt, hogy az első 
ütemben – azaz a jogosultág megszerzését követő első év 
végére – a 6000 lakos alatti kistelepüléseken építsen ki ve-
zeték nélküli szélessávú szolgáltatások nyújtását lehetővé 
tevő hálózatot. Az NMHH a hálózatépítési kötelezettségek 
teljesítését folyamatos mérésekkel ellenőrzi. 2014 után 
2015-ben is volt frekvenciaértékesítéssel összefüggő fel-
adata a hatóságnak. Az NMHH 2015-ben készítette elő 
a 3400–3800 MHz-es sáv értékesítését, figyelemmel arra, 
hogy a sáv alsó felében (3400–3600 MHz) 2016. júliusban 
járnak le a korábban 15 évre elnyert frekvenciahasznála-
ti jogosultságok, továbbá arra, hogy a felső, 3600–3800 
MHz-es sávrészre piaci igény mutatkozott. 

A hatóság jogalkotási tevékenységének eredményei 
közül kiemelendő az egyetemes elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályok-
ról szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet, amely a korábbi 
azonos című 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletet váltotta 
fel. Az azonos tárgyú rendelet felülvizsgálatának indoka 
és célja elsősorban az volt, hogy a hatóság racionalizálja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyetemes 

4 2012/2015. (XII. 29.) kormányhatározat.
5 A hírközlési szolgáltatók arra törekszenek, hogy a piaci értéklánc minél nagyobb sze-

letét tudják lefedni saját szolgáltatásaikkal horizontálisan és vertikálisan egyaránt, 
ami jelentős, hosszú távon érvényesülő változásokat okoz. A bevételi szintek stabi-
lizálását, illetve a fogyasztók lemorzsolódásának mérséklését hivatottak szolgálni 
a továbbra is terjedő szolgáltatáscsomagok, amelyek piaci jelentősége állhat a nagy 
kábelszolgáltatók (Digi Kft., UPC Kft.) mobilpiaci belépésének hátterében is.

szolgáltatásokkal összefüggésben lefolytatott kijelölési, 
felügyeleti és egyéb hatósági eljárásokban felmerülnek, és 
amelyek esetében a jogalkalmazói tapasztalatok alapján 
erre szükség van. Továbbá cél volt azoknak a szabályoknak 
a felhasználói, szolgáltatói igényekkel összefüggő fej-
lesztése, amelyek az egyetemes szolgáltatás nyújtására 
és a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő 
nettó elkerülhető költségek megtérítésére vonatkoznak. 
Az NMHH jogalkotási tevékenysége körében a 2015-ös 
évben kiadta továbbá az elektronikus hírközlési szolgál-
tatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasz-
tásról szóló 5/2015. (VII. 21.) NMHH rendeletet. A ren-
delet a korábbi, az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról 
szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletet váltotta fel, és 
részben frissítette, részben leegyszerűsítette a szabályo-
kat az időközben bekövetkezett technológiai változások, 
jogalkalmazói tapasztalatok és szolgáltatói észrevételek 
figyelembevételével. A rendelet biztosítja a közvetítő-
szolgáltatók piacon maradásának esélyét, ugyanakkor 
szabályozza azt is, hogy ezen szolgáltatás nyújtása so-
rán az előfizetőt ne lehessen megtéveszteni, azaz hogy 
a közvetítőszolgáltatás igénybevétele ne történhessen 
az előfizető szerződéses akarata ellenére. 

Többéves előkészítő munka eredményeképpen 2015. 
november 29-én hatályba lépett a nemzeti frekvencia-
felosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási 
szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a 
továbbiakban: NFFF). Az NFFF-ben a hatóság egybe-
szerkesztett három korábbi rendeletet: a nemzeti frek-
venciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) 
NMHH rendeletet (a továbbiakban: FNFT), a polgári célra 
használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak 
megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendeletet 
(a továbbiakban: RAT) és a nem polgári célra használható 
frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapítá-
sáról szóló 1/2013. (I. 7.) NMHH rendeletet (a továbbiak-
ban: NRAT). Emellett a struktúra korszerűsítésére, ezáltal 
a meglévő párhuzamosságok kiküszöbölésére, valamint 
a szabályozás egyszerűsítésére is sor került.

Az NMHH a beszámolási időszakban ellátta a nem pol-
gári célú frekvenciagazdálkodás jogszabályokban meg-
állapított hatósági és egyéb feladatait, közük a NATO 
Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal feladatait.

A hatóság egyik fontos feladata az elektronikus hír-
közlési szolgáltatások előfizetőinek és felhasználóinak 
védelme. Ennek fontos eleme az előfizetői jogviszony-
ra vonatkozó rendeleti szintű szabályozás rendszeres 
felülvizsgálata és folyamatos továbbfejlesztése, ami 

a hatóság elnökének jogalkotási hatásköre. 2015 egyik 
jelentős eredménye volt ezen a téren az elektronikus 
hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 
szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet hatálybalépése, 
amely az azonos című, 2011-ben kiadott rendelet he-
lyébe lépett. Az új jogszabály kialakításánál az NMHH 
szakemberei figyelembe vették a hatósági jogalkalma-
zás tapasztalatait, a piaci szereplők és az előfizetők, 
a felhasználók visszajelzéseit, javaslatait és a társha-
tóságoktól érkezett véleményeket, emellett a hatóság 
gondoskodott arról is, hogy a szabályozás igazodjon 
a változó jogi és piaci környezethez és a technológiai 
fejlődéshez. Az előfizetők érdekeit védő változás közül 
kiemelendő, hogy a jövőben a mikro- és kisvállalkozások 
is a lakossági előfizetőkhöz hasonló védelemben fognak 
részesülni. Olyan korábban létező szabályok szűnnek 
meg, amelyek akár az előfizető kárára is megengedték 
a jogszabálytól való eltérést. Mivel a mikro- és kisvál-
lalkozások szolgáltatókkal szembeni érdekérvényesítő 
képessége, valamint hírközlési szolgáltatásokra vonat-
kozó szakismerete a gyakorlatban a lakossági előfizetők 
szintjén van, ezért ők is hasonló védelemben részesülnek 
az előfizetői szerződések megkötése során. Ugyancsak 
kiemelendő az egyoldalú szerződésmódosítás átfogó 
újraszabályozása, amelynek eredményeként a határo-
zott időre szerződést kötő előfizetők a korábbinál sokkal 
védettebbé váltak a szolgáltatók által egyoldalúan vég-
rehajtott szerződésmódosításokkal szemben, mivel erre 
az új szabályok szerint már csak jogszabályváltozás vagy 
erre kötelező hatósági döntés esetében van lehetőségük 
a szolgáltatóknak. Ezt különösen indokolttá tette, hogy 
a valamilyen kedvezményért cserébe elkötelezettségi 
időt vállaló előfizetők akkor sem szabadulhattak a szer-
ződésből a vállalt idő lejárta előtt, ha a szolgáltató köz-
ben egyoldalúan számukra kedvezőtlenül módosította 
a szerződési feltételeket, és az új feltételekkel a szer-
ződés fenntartása már nem állt az érdekükben. További 
fontos és előremutató változás, hogy kötelező a vezeték 
nélküli szolgáltatások esetében a szerződéskötést köve-
tően kipróbálási időszakot előírni, aminek köszönhetően 
az előfizetők lehetőséget kapnak arra, hogy amennyi-
ben a szolgáltatás az általuk a szerződéskötés során 
megadott földrajzi helyen nem vagy nem a szerződés 
szerinti minőségben vehető igénybe, akkor a szerződést 
a korábban vállalt elkötelezettségi időre való tekintet 
nélkül felmondhassák. Hasonlóan jelentős újítás, hogy 
amennyiben a feltöltőkártyás mobiltelefon szerződése 
azért szűnik meg, mert az előfizető a szolgáltató által 
meghatározott időpontig nem töltötte fel az egyenlegét, 

akkor a fennmaradó összeget a szolgáltatónak az elő-
fizető kérésére vissza kell fizetnie.

A piacszabályozási tevékenysége körében a hatóság 
2015 márciusában közzétette a 2/2014. számú („Beszéd-
célú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-háló-
zatban”) piacra vonatkozó határozatát, amely jelentős 
díjcsökkentést ír elő a mobilszolgáltatók számára a koráb-
ban alkalmazott díjhoz képest. 2015. április 1-jét követő-
en a kötelezett mobiltávközlési szolgáltatóknak egységes, 
földrajzi távolságtól, naptári napoktól és napszakoktól 
független végződtetési díjat kell alkalmazniuk, amelyet 
a hatóság a BU-lRIC módszertanával határoz meg.

Jelentős szabályozási eredmény az is, hogy a ható-
ság 2015. november 30-án közzétette a helyhez kötött 
telefonszolgáltatások kiskereskedelmi piacaira vonatkozó 
határozattervezeteit. A tervezetek megállapítják, hogy 
a helyhez kötött telefonszolgáltatások kiskereskedelmi 
piacain a verseny az ex-ante szabályozási kötelezettségek 
nélkül is kellően hatékony, ennek megfelelően a terve-
zetek a korábban kirótt kötelezettségek visszavonását 
irányozzák elő.

A hatóság 2015-ben megkezdte a szélessávú nagy-
kereskedelmi piacokhoz kapcsolódó szabályozás felül-
vizsgálatát is. Az NMHH 2015 decemberében nyilvános 
meghallgatást tartott, hogy feltérképezze a szélessávú 
piac szereplőinek és a szabályozás egyéb érintettjeinek 
tapasztalatait, és megismerje a piaci folyamatokról és 
a kívánatosnak tartott szabályozási irányokról alkotott 
véleményüket. Emellett a hatóság megkezdte a nagy-
kereskedelmi szélessávú szolgáltatások költségeinek 
meghatározására szolgáló EU-s módszertan szerinti 
BU-lRIC+ költségmodell építését.

Az előfizetők és a felhasználók védelme érdekében 
kiemelten fontos feladata a hatóságnak az előfizetők-
nek nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások fel-
ügyelete. Az NMHH 2015-ben több százezer előfizető 
érdekében lépett fel, amikor ideiglenes intézkedéssel 
megtiltotta a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-nek és 
a Telenor Magyarország Zrt.-nek, hogy mobilszolgálta-
tásaikat érintően a kétoldalú szerződésmódosításokra 
vonatkozó jogszabályok megsértésével vezessenek be 
jelentős áremelést jelentő új előfizetői díjakat. A két érin-
tett szolgáltató hatósági szerződésben vállalta, hogy egy-
felől a módosításokat csak az előfizetői jogok megfelelő 
biztosításával, a kétoldalú módosítási ajánlatot elfogadó 
előfizetőket érintően léptetik hatályba, másfelől pedig 
gondoskodnak a korábbinál hátrányosabb helyzetbe ke-
rülő előfizetők kompenzálásáról. Emellett több eljárásban 
vizsgálta a hatóság az egyoldalú szerződésmódosítások 
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frekvenciasávok kiválasztásához több mint húsz frek-
venciasávot vizsgáltak meg részletesen, amelyek alap-
ján a WRC-15 globális szinten lehetővé tette az 1427–
1452 MHz-es sáv, az 1492–1518 MHz-es sáv, valamint 
a 3400–3600 MHz-es sáv felhasználását szélessávú 
mobilalkalmazások számára.

Az értekezlet az 1. körzetben (ehhez tartozik hazánk 
is) jóváhagyta, hogy a 700 MHz-es sávot a műsorszórás 
mellett elsődlegesen a mobilszolgálat javára osszák fel. 
Ugyanakkor az európai országok határozottan elutasí-
tották a műsorszóró sáv további csökkentését a mobil-
szolgáltatások javára. Emiatt nem támogatták a 470–694 
MHz-es sáv vagy egyes részeinek felosztását a mozgó-
szolgálat számára, mivel a műsorszóróknak is elenged-
hetetlen a kiszámítható, stabil szabályozási környezet, 
amely hosszú távon biztosítja a beruházások sikerét.

jogszerűségét, és az előfizetők kiszolgáltatottságának 
csökkentése érdekében a döntésekben rögzítette a szol-
gáltatói jogosultságok gyakorlásának határait. Ugyancsak 
jelentős témavizsgálatok indultak a szolgáltatások kor-
látozására, a hóközi számlázásra, illetve a szerződéskö-
téshez kapcsolódó tájékoztatási és a jogszabályban előírt 
előfizetői nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségek 
betartásának ellenőrzésére. Az ITU (Nemzetközi Távköz-
lési Egyesület) négyévenként megrendezett négyhetes 
Rádiótávközlési Világértekezletére (WRC-15) 2015 no-
vemberében került sor.

Hazánk számára a négyhetes konferencia legfon-
tosabb napirendi pontja a szélessávú mobilalkalmazá-
sok céljára felhasználható frekvenciasávok biztosítása 
és a megfelelő szabályozási feltételek elfogadása volt. 
A világértekezletet megelőző négy évben a megfelelő 

Az NMHH szakemberei részt vettek az ITU négyévenként megrendezett négyhetes Rádiótávközlési Világértekezletén (WRC-15)

Az piaci szereplők véleménye fontos az NMHH-nak, ezért került sor nyilvános meghallgatásra a szélessávú piac fejlődésében érintettekkel
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1. AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI PIAC 
ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE

A hírközlési piac legjelentősebb szegmense továbbra is 
a mobiltelefon-szolgáltatások részpiaca. A mobiltele-
fon-előfizetések6 száma önmagában meghaladja a veze-
tékestelefon-, a televízió- és a vezetékesinternet-előfize-
tések összesített számát. A mobilinternet-szolgáltatások 
részpiaca továbbra is a hazai elektronikus hírközlési piac 
legdinamikusabban növekvő szegmense. Noha a korábbi 
évek növekedési ütemét nem tudta megismételni, 2015-
ben még így is 13%-kal emelkedett a mobilinternet-elő-
fizetések7 száma. A vezetékes szélessávúinternet-elő-

6 A havidíjas (post-paid) SIM-kártyák, valamint az előre fizetett (pre-paid) kártyák kö-
zül azoknak a SIM-kártyáknak a száma, amelyek a megelőző három hónapban hívást 
indítottak vagy fogadtak, vagy SMS-t indítottak.

7 Azon SIM-ek száma, melyek esetében az adott naptári hónap utolsó napján legalább 
10 Mbyte adatmennyiséget tartalmazó, nulla forintnál nagyobb havidíjú internet-
szolgáltatás volt aktív (pre-paid és post-paid).

fizetések száma 6%-kal, a televíziós előfizetések száma 
pedig 3%-kal nőtt az elmúlt évben. A mobiltelefon-szol-
gáltatások igénybevétele esetében kismértékű, 1% kö-
rüli növekedésről számolhatunk be, a vezetékes telefon 
esetében pedig stagnálásról beszélhetünk.

Ha a szolgáltatói adatok mellett a piackutatási adatokat 
is megvizsgáljuk, megállapítható, hogy a háztartásokban 
2015 során – a kis képernyős mobilinternet kivételével – 
nem változott érdemben a távközlési szolgáltatásokkal 
való ellátottság. Az elmúlt néhány évet tekintve azonban 
emelkedett a háztartások mobiltelefonnal, fizetős televí-
ziószolgáltatással, valamint a nagy képernyős internettel 
(vagyis a vezetékes, ún. helyhez kötött internettel, ehhez 
kapcsolódó Wi-Fi-vel, valamint a hangszolgáltatás nélküli 
SIM-kártyás mobilinternettel) való ellátottsága. A veze-
tékes (helyhez kötött) telefonszolgáltatás igénybevétele 
viszont hosszabb távon csökken. 

az elekTronikUs 
HÍrközlési PiaC 
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A piaci volumenek alakulása (a hozzáférések 
száma alapján), 2009. dec. 31. – 2015. dec. 31. 
Forrás: NMHH-gyorsjelentések

1. diagram

1
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csomagban, kiegészítő jelleggel veszik igénybe a veze-
tékes hangszolgáltatást. Az ilyen előfizetők jellemzően 
nagyon kevés hívást kezdeményeznek (annak ellenére, 
hogy sok ajánlatban az IP-hálózaton belül ingyenesek 
a hívások), vagy csak hívásokat fogadnak, ami ahhoz ve-
zet, hogy a vezetékes hálózatokon lebonyolított forgalom 
továbbra is évről évre csökken, ahogy azt az 4. diagram 
mutatja.

2015-ben az előző évhez hasonlóan csökkent a veze-
tékes hálózatokból kezdeményezett hívások időtartama 
(5%-kal), a mobilhálózatok forgalma viszont emelkedett 
(7%-kal).

A mobilhálózatokból kezdeményezett hívások idő-
tartama mára több mint négyszerese a helyhez kötött 
hálózatokból indított hívásokénak. Az átrendeződés fo-
kozatosan következett be, a fordulópont 2005-ben volt, 
amikor a mobilhálózatokból indított hívások időtartama 
első ízben haladta meg a helyhez kötött hálózatokból 
indított hívások számát.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a hangforgalom fokozatosan 
terelődik át a helyhez kötött hálózatokról a mobilhálóza-
tokra. A felhasználók számára fontos a mobilitás, az hogy 
menet közben tudnak kommunikálni, akár párhuzamosan 
is más tevékenység végzése mellett. A vezetékes telefont 

átviteli technikát alkalmazó VoIP9-előfizetések száma 
jelentősen emelkedett. A kábeltelevíziós hálózatokon 
nyújtott VoCATV10-előfizetések száma az előző évinél 
kisebb mértékben bár, de tovább nőtt 2015-ben. A kábel-
szolgáltatók fejlesztéseinek eredményeként bekapcsolt új 
hangátviteli csatornák számának növekedése az elmúlt 
években már ellensúlyozta a hagyományos PSTN-vonalak 
lemorzsolódását – ezek azok a csatornák, amelyeken 
a kábelszolgáltatók gyakran más szolgáltatásokkal ösz-
szecsomagolva, nullás ajánlat11 keretében, tehát külön 
hozzáférési díj nélkül kínálják a telefonszolgáltatást.

Az elmúlt négy évben megfigyelhető stagnálásköze-
li állapot tehát alapvetően két folyamat eredménye: az 
egyik a kábelszolgáltatók hálózatfejlesztése, a másik pe-
dig a vezetékes telefonszolgáltatások egyre erőteljesebb 

„csomagolása”. Fontos látni, hogy az előfizetők techno-
lógiától függetlenül egyre inkább nem önállóan, hanem 

9 VoIP-hangátvitel: a szélessávú (pl. xDSL, bérelt vonal, Ethernet, ATM, optikai) háló-
zatokon megvalósított hangátviteli csatornák száma. Az IP-alapú hálózatot igénybe 
vevő és földrajzi azonosítóval rendelkező előfizetéseket jelenti.

10 VoCATV-hangátvitel: a koaxiális előfizetői végződtetésű hálózatokhoz (kábeltelevízi-
ós hálózathoz) létrehozott IP-alapú, csomagkapcsolt hangátviteli csatornák száma.

11 A nullás ajánlatok terjedése magyarázatot ad arra a látszólagos eltérésre, hogy mi-
közben a hozzáférések száma nő, a piackutatási adatok mégis a piac zsugorodását 
mutatják. A nullás ajánlatokról a piackutatások során ugyanis nem minden esetben 
számolnak be a válaszadók (nem használja, nem is tudja, hogy aktív a szolgáltatás).

leginkább a már bemutatott mobil-, illetve vezetékes in-
ternet penetrációjának növekedéséből, illetve a televíziós 
előfizetések számának növekedéséből fakadt.

1.1. A helyhez kötött telefonszolgáltatások
A vezetékes telefonszolgáltatás piacán az előfizetések 
számában 2011-ig tapasztalható folyamatos csökkenés 
lelassult, megállt, 2012 óta pedig stagnálás közeli állapo-
tot tapasztalhatunk a piacon.

A hagyományos PSTN8-előfizetések számának csök-
kenése 2015-ben tovább gyorsult, az ilyen típusú előfize-
tések száma az elmúlt 9 évben közel 2,3 millióval zsugo-
rodott. Ezzel párhuzamosan az IP-alapú, csomagkapcsolt 

8 A PSTN (Public Switched Telephone Network): kapcsolt közcélú hálózat, a legrégebbi, 
de részleteiben ma is használt távközlési technológiák egyike. Kezdetben a hálózat 
csak távbeszélő szolgáltatást biztosított, később – a hálózati elemek cseréjével – 
erre a hálózatra épült rá az ISDN (Integrated Services Digital Network: integrált 
szolgálatú digitális hálózat).

összességében 2015 végén tízből kilenc háztartás-
ban volt televízió-előfizetés, illetve hasonló arányban 
volt megtalálható a háztartásokban a mobiltelefon. Tíz-
ből több mint hat háztartás rendelkezett nagy képernyős 
internet-hozzáféréssel, (azaz PC-n, laptopon használt 
internettel), míg a háztartások alig felének volt vezetékes 
(helyhez kötött) telefonja. A kis képernyős – azaz mobilte-
lefonon használt – mobilinternet-szolgáltatás használata 
jelentősen emelkedett az elmúlt néhány évben, 2015-
ben már a háztartások 39%-ában volt ilyen előfizetés. Ha 
a háztartások internettel való ellátottságát együttesen, 
tehát a nagy és kis képernyős internetet is figyelembe 
véve vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy 2015 végén 
a háztartások kétharmadában (68%) volt elérhető vala-
milyen internetszolgáltatás.

A hírközlési szolgáltatásokból származó árbevétel 
– a legnagyobb szolgáltatók adatai alapján – becslé-
sünk szerint 4 százalékot nőtt 2015-ben. A növekedés 

20

40

60

80

100

kis képernyős internet

nagy képernyős internet

fizetős tévé

mobiltelefon

helyhez kötött telefon

201520142013201220112010

86% 88% 88%
90% 91% 91%

81%
83% 84% 85%

88% 88%

52%
55%

58% 59% 61%
63%

50% 50% 50%
47% 48%

46%

21%

32% 39%

[%]

0

200

400

600

800

1000

1200

2015 b2014201320122011201020092008

1039
978

919
876 891 883 880

916

0

5

10

15

20

25

Mobilhálózatból kezdeményezett hívások

Vezetékes hálózatból kezdeményezett hívások

20152014201320122011201020092008200720062005200420032002

[milliárd perc]

A hazai elektronikus hírközlési piac mérete árbevétel alapján (milliárd Ft), 
2008–2015 | Forrás: NMHH-adatszolgáltatás, becslés 2015-re 
vonatkozóan

3. diagram

Távközlési szolgáltatások a háztartásokban, 2010–2015 | Forrás: NMHH-kutatás, Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében, 2015

2. diagram

Vezetékes és mobilhálózatból kezdeményezett hívásforgalom, 2002–2015 
Forrás: KSH- Statisztikai tükör
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A különböző technológiák részesedése a vezetékestelefon-hozzáférésekből 2006. december 31. és 2015. december 31. között 
Forrás: NMHH, vezetékes gyorsjelentés 
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1.2. A mobiltelefon-szolgáltatások piaca
A mobiltelefon-szolgáltatások piacán 2015-ben sem vál-
tozott érdemben a szolgáltatások penetrációja. A válság 
2008-ban egyértelműen megtörte a korábbi 5-10%-os 
növekedési ütemet, és a 2009-es évi egyszeri, jelentős 
visszaesést stagnálás váltotta fel. A mobiltelefon-szolgál-
tatások piaca tehát az elmúlt hat évben nem nőtt érdem-
ben. Ez a válság hatása mellett annak is volt köszönhető, 
hogy a piac folyamatosan közelíti a telítettség állapotát, 
a penetráció további növekedése keresleti oldalról is kor-
látokba ütközik. Az aktív12 és a forgalmazott13 SIM-kártyák 
száma közötti olló a válság kirobbanását követően folya-
matosan szűkült, ami a kedvezményes készülékvásárlás 
lehetősége miatti pre-paid vásárlások visszaesésére utal. 
2015-ben a SIM-kártyák száma tekintetében mind az 
aktív, mind a forgalmazott kategória esetében minimális, 
1% alatti bővülést tapasztalhattunk.

A havidíjas (post-paid) előfizetések arányának növe-
kedése évek óta tartó folyamat, ami 2015-ben is folyta-
tódott. Ennek eredményeként az előre fizetett (pre-paid) 
kártyák aránya 40%-ra csökkent, így a post-paid elő-
fizetések aránya már 60%-ra nőtt 2015 végére. (2007 

12 Aktív SIM-kártyák száma: aktívnak tekintendő az a kártya, amelyik hívást tud fogadni 
az adott hónap utolsó napján 24:00 órakor. A szolgáltató üzemeltetéshez kapcsoló-
dó, bevételt nem eredményező SIM-kártyái nem értendők ide.

13 Forgalmazásban részt vevő előfizetések száma: tartalmazza a havidíjas (post-paid) kártyák 
számát, illetve az előre fizetett (pre-paid) kártyák közül azokat a SIM-kártyákat, amelyek 
a megelőző három hónapban hívást vagy SMS-t indítottak, vagy hívást fogadtak.

ma már jellemzően az üzleti felhasználók és az idősebb 
korosztály használja, ezt erősíti a hívások átlagos hossza 
is, amely a vezetékes telefon esetében 4,2 perc, míg egy 
átlagos mobilhívás 2,4 perc hosszúságú.

A szolgáltatás jellegéből fakadóan a szolgáltatói ada-
tokban kevésbé látható, de a piackutatási adatok arra 
utalnak, hogy folyamatosan nő az internetes telefonálás 
(pl. Skype) használata is a lakossági felhasználók körében. 
Piackutatási adatok szerint 2015-ben már minden har-
madik személy igénybe vett ilyen szolgáltatást. 

A vezetékes telefonszolgáltatások piacán a legnagyobb 
piaci szereplő továbbra is a Magyar Telekom Nyrt., noha 
piaci részesedése – az évek óta tartó folyamatos csök-
kenés eredményeként – 2015 végére 54%-ra csökkent. 
A döntően kábeltelevíziós hálózaton IP-alapú hangszol-
gáltatást nyújtó UPC Kft. piaci részesedése az elmúlt évek 
folyamatos növekedését követően tovább emelkedett, 
ennek eredményeként 2015 végén az előfizetések szá-
mát tekintve a piacnak már több mint 16%-a tartozott 
a szolgáltatóhoz. A döntően PSTN hangátviteli csatorná-
kat üzemeltető Invitel Zrt. részesedése 2015-ben jelen-
tősen csökkent, így a Digi Kft. – amely a UPC Kft.-hez 
hasonlóan szintén IP-alapú hangszolgáltatást kínál elő-
fizetői részére – 12,5%-os piaci részesedésével 2015 vé-
gére megelőzte a Invitelt, és a harmadik legjelentősebb 
piaci szereplővé lépett elő a vezetékes telefonszolgálta-
tások piacán.
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6. diagram

A mobilpenetráció (az aktív és forgalmazott SIM-kártyák száma alapján) és a piac éves növekedése 2006. december 31. és 2015. december 31. között 
Forrás: NMHH, szolgáltatói adatközlés
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lehetővé a nagyobb sebességet biztosító előfizetések 
egyre nagyobb arányú használatát. Az optikai hálóza-
tokat eleve a nagy sebességű hozzáférések biztosítása 
érdekében építették, ennek megfelelően ezeken a háló-
zatokon a 10 Mbit/s alatti hozzáférések nem jellemzőek. 
összességében elmondható, hogy az elmúlt évek hálózati 
fejlesztéseinek köszönhetően mára az előfizetések döntő 
többsége (89%) 10 Mbit/s feletti sávszélességet biztosít 
az előfizetők számára, és az előfizetők fele 30 Mbit/s-nál 
gyorsabb kapcsolattal csatlakozik a világhálóhoz. Ki kell 
emelni, hogy 2015-ben az optikai hálózatokon a 100 
Mbit/s feletti sávszélesség esetében ugrásszerű növeke-
dés volt tapasztalható, elsősorban annak köszönhetően, 
hogy az év folyamán a Digi Kft. szinte összes előfizetője 
ilyen sebességre képes csomagba került át.

A helyhez kötött szélessávú internetszolgáltatások 
piacán a piaci koncentráció növekedése figyelhető meg. 
A négy legnagyobb piaci szereplő együttes részesedése 
évek óta emelkedik, 2015-ben az egyéb piaci szereplők 
aránya 18% alá csökkent. A piacvezetők felvásárlásokkal, 
illetve kiterjedt hálózatfejlesztéssel erősítik pozícióju-
kat. Az elmúlt évben a piacvezető Magyar Telekom Nyrt. 

gáltatások piacának további növekedési lehetőségeivel 
kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a hazai internet-
használat további növekedésének kulcsa a felhasználói 
(keresleti) oldalra tevődött át. A növekedésnek elsősorban 
nem a szolgáltatások elérhetősége szab határt, ezért az 
igénybevétel növelése kapcsán a fogyasztói aktivitást, 
érdekeltséget és tudatosságot célzó programok szerepe 
egyre fontosabbá válik.

Az internetszolgáltatások esetében az adott kapcsolat 
előfizetők számára legfontosabb – a szolgáltatók árazá-
sát is alapvetően befolyásoló – tulajdonsága az átviteli 
sebesség (sávszélesség). A következő diagram a külön-
böző sávszélességet kínáló előfizetések arányát techno-
lógiánként mutatja be.

A diagramon jól látható, hogy valamennyi technológia 
esetében évről évre növekszik a magasabb sávszélességű 
internetelérést biztosító hozzáférések aránya. Az xDSl 
esetében a VDSl16-technológia, a kábelmodemes hozzá-
féréseknél pedig a Docsis3-technológia fejlesztése tette 

16 VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) (nagy sávszélességű digitális előfize-
tői vonal): a ma használatos ADSL-technológiák továbbfejlesztett változata, segítsé-
gével csavart rézérpáron a korábbinál gyorsabb digitális adatátvitel érhető el.

1.3. A helyhez kötött internetszolgáltatás piaca
A helyhez kötött internet-előfizetések száma 2015 végé-
re meghaladta a 2,7 milliót. Az előfizetések száma lassuló 
ütemben bár, de folyamatosan emelkedik, az elmúlt évek-
ben folyamatosan 6% körüli növekedést regisztrálhattunk. 
A háztartások helyhez kötött szélessávúinternet-penet-
rációja 2015-re 65%-ra emelkedett a 2006-os 25%-ról.

A különböző platformokat vizsgálva megállapítható, 
hogy az xDSl14-technológiával létesített hozzáférések 
száma a 2010/11-es csúcsponthoz képest valamelyest 
alacsonyabb, bár az elmúlt két évben minimális emelke-
dést regisztráltunk. A kábelhálózatokon (CATV15) és az 
optikai hálózatokon (Fiber) létesített hozzáférések száma 
az ilyen típusú hálózatok fejlesztésével párhuzamosan 
folyamatosan nő. Az optikai hozzáférésen megvalósított 
internetszolgáltatásra előfizetők száma – elsősorban 
a Digi Kft., kisebb részben a Magyar Telekom Nyrt. fejlesz-
téseinek köszönhetően – 2015 végére megközelítette 
a 450 ezret. A helyhez kötött szélessávú internetszol-

14 xDSL: helyi hurkokon alkalmazott technológia, amely a hagyományos helyhez kötött 
telefonhálózat részeként kiépített fémes sodrott érpárokat alkalmassá teszi nagy 
sebességű digitális adatátvitelre.

15 CATV: olyan koaxiális előfizetői végződtetésű hálózatokhoz (Koax-HFC hálózathoz) 
illesztett kábelmodemmel igénybe vehető szolgáltatás, mely alkalmas digitális jelek 
indítására és fogadására a kábeltelevíziós hálózaton belül.

végén volt hasonló arányban a két előfizetés-típus, csak 
akkor pont ellentétesen: a pre-paid arány volt 59%, és 
a post-paid állt 41%-on.)

Ha a mobiltelefonszolgáltatás-piac két szegmensé-
nek növekedését elkülönülten vizsgáljuk, akkor megál-
lapítható, hogy a válságot követő stagnálás két folyamat 
eredőjeként alakult ki. Miközben a havidíjas előfizetések 
száma a 2008-as évet követően csökkenő ütemben, de 
továbbra is növekedett, addig a kártyás előfizetések szá-
ma 2009 második negyedéve óta csökken, a szegmens 
közel 30%-kal zsugorodott. A válság tulajdonképpen fel-
gyorsította a két előfizetés-típus közötti – a válság előtti 
időszakban is tapasztalható és a mobilszolgáltatók által 
ösztönzött – átrendeződést.

A piaci részesedések tekintetében nem tapasztalha-
tó jelentős átrendeződés, a legnagyobb mobilpiaci sze-
replő továbbra is a Magyar Telekom Nyrt. A piacvezetőt 
a Telenor Zrt. és a Vodafone Zrt. követi, és noha a piacon 
megjelentek hálózattal nem rendelkező, úgynevezett 
MVNO-szolgáltatók is, jelentőségük ma még elhanya-
golható, mivel részesedésük együttesen is csak 1% körül 
alakul. 
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diagram a különböző mennyiségű adat letöltését lehetővé 
tévő mobilinternet-előfizetések megoszlását mutatja be.

A diagram alapján megállapítható, hogy a 100 MByte és 
1 GByte közötti adatmennyiséget kínáló díjcsomagok te-
kinthetők a legjellemzőbbnek a hazai piacon, részesedé-
sük folyamatosan nő, 2015 végén már az előfizetések 
58%-a ebbe a kategóriába tartozott. Ezzel párhuzamosan 
a magasabb adatmennyiséget kínáló csomagok aránya 
kismértékben csökkent, az 1–5 GByte közötti havi adat-
mennyiséget kínáló csomagok esetén rendszeres, napi 
szintű használatra lehet következtetni. 2015 végén az 
előfizetések 10%-a tartozott a havi 5 GByte feletti adat-
letöltési mennyiséget kínáló kategóriába, a skála másik 
végén a 100 MByte alatti díjcsomagok 14%-os aránya 
csak csekély mértékben változott az előző évhez képest.

A piaci részesedéseket tekintve továbbra is a Magyar 
Telekom Nyrt. (40%) a piacvezető, amelyet fej-fej mellett 
követ a Telenor Zrt. és a Vodafone Zrt. A hálózattal nem 
rendelkező szolgáltatók jelentősége még ebben a szeg-
mensben is igen csekély, bár nagyobb, mint a mobiltele-
fon-szolgáltatás esetében. Érdemes megjegyezni, hogy 
a piaci részesedések alapján ebben a szegmensben van 
a legszorosabb verseny a három hálózatos mobilszol-
gáltató között, köszönhetően annak, hogy a szolgáltatás 
megjelenésekor közel azonos feltételekkel tudták elindí-
tani szolgáltatásukat.

A diagramon jól látható, hogy a piacon történt robba-
násszerű fejlődés döntően az okostelefonos használat 
(small screen) terjedésének köszönhető, az adatkártyás 
használat (large screen) volumene alig változik. 2014 kö-
zel 1,2 milliós növekedését követően 2015-ben több mint 
0,7 millióval nőtt azoknak a mobilinternet-előfizetéseknek 
a száma, ahol az előfizetők a mobilinternet-szolgáltatást 
hangszolgáltatással együtt vették igénybe („okostelefo-
nos” szegmens). A hangszolgáltatás nélkül igénybe vett 
mobilinternet-előfizetések („adatkártyás” szegmens) szá-
ma évek óta stagnál. Az elmúlt időszakban a szolgálta-
tók jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, és a negyedik 
generációs lTE18-mobilhálózatok lefedettsége jelentő-
sen nőtt, aminek nyomán a mobilinternet-szolgáltatás és 
a helyhez kötött internetszolgáltatás által kínált átlagos 
letöltési sebesség közötti olló csökkent, ahhoz azonban, 
hogy az előfizetők is a vezetékes hozzáférés tényleges 
alternatívájaként tekintsenek a mobilinternetre, a szol-
gáltatás minőségével kapcsolatos előítéleteket is le kell 
bontani.

A mobilinternet-szolgáltatások esetében a vezetékes 
hozzáféréstől eltérően a szolgáltatásválaszték kialakítása 
során nem a hozzáférés sebessége, hanem a letölthető 
adatmennyiség a díjképzés fő szempontja19. A következő 
18 LTE (Long Term Evolution) egy negyedik generációs mobil-adatátviteli szabvány, amely 

nagy sebességű internet-hozzáférést tesz lehetővé. 4G-ként is ismert fogalom.
19 Ennek a hátterében az áll, hogy a mobiltechnológia esetében a felmerült költségeket 

nagyobb mértékben befolyásolja a hálózaton lebonyolított forgalom (adatletöltés) mennyi-
sége, mint a vezetékes internet esetében, ahol a hozzáférés költsége a kritikus tényező.

említik a szolgáltatás árát okként, mint azt, hogy nincs 
szükségük a szolgáltatásra.

1.4. A mobilinternet-szolgáltatások piaca
A mobilinternet-piac napjainkban a hazai elektronikus 
hírközlési piac legdinamikusabban fejlődő részpiaca. 
A mobilinternet-piac a felhasználás jellegét tekintve két 
eltérő jellemzőkkel bíró szegmensre bontható. Az egyik 
a hangszolgáltatással együtt igénybe vett (small screen) 
használat, ez jellemzően a ténylegesen mobil módon, 
okostelefonon, tableten vagy egyéb hordozható eszkö-
zön történő igénybevételt takarja. A másik típus a hang-
szolgáltatás nélküli használat (large screen), ebben az 
esetben az internetszolgáltatás igénybevétele jellemzően 
PC-n, laptopon használt adatkártyával, stickkel történik. 
Természetesen e két felhasználói csoport előfizetés-típus 
szerinti elhatárolása nem ad teljesen pontos képet, de jól 
mutatja a két piaci szegmens méretét.

minimálisan, a második UPC Kft. egyáltalán nem, a har-
madik Digi Kft. kismértékben tudta növelni piaci része-
sedését. Az Invitel Zrt. részesedése – a Fibernet Zrt. fel-
vásárlásának köszönhető 2011-es átmeneti megugrást 
követően – az elmúlt években nem emelkedett.

A piackutatási adatok is arra utalnak, hogy a hazai in-
ternethasználat további növekedésének kulcsa a felhasz-
nálói (keresleti) oldalra tevődött át. 

A 2015-ös piackutatás17 adatai alapján a háztartások 
32%-a nem rendelkezik sem helyhez kötött internettel, 
sem pedig számítógépen, laptopon vagy tableten használt 
mobilinternettel. Ezen háztartások internettel kapcsola-
tos igényszintje is jellemzően alacsony, az internettel nem 
rendelkező háztartások 79%-a mondja azt, hogy nincs 
szüksége internetszolgáltatásra. Különösen magas ez az 
arány (90%) az internettel nem rendelkező idős háztartá-
sokban. Azok az aktív korú gyermekes háztartások, ame-
lyek nem rendelkeznek internettel, magasabb arányban 

17 NMHH-kutatás, Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók 
körében, 2015.
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Bár önálló igénybevétel esetén a kiskereskedelmi árai en-
nek a technológiának a legkedvezőbbek, a csomagolással 
kapcsolatos korlátok jelentős versenyhátrányt jelentenek. 
A digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T23) előfizetőinek 
száma kismértékben csökkent, 2015 végére 104 ezer 
előfizető rendelkezett ilyen előfizetéssel. A piac nem fi-
zetős szegmense, amely az ingyenes digitális földfelszíni, 
illetve az ingyenesen elérhető műholdas adásokat néző 
felhasználókat foglalja magában, hozzávetőleg 600 ezer 
háztartást jelent.

A piac fontos jellemzője az erőteljes konszolidáció. Míg 
2014 végén 176 szolgáltató nyújtott televíziós műsorel-
osztó szolgáltatást, addig számuk 2015 végén már nem 
érte el a 150-et. A piaci konszolidáció előrehaladását 
a piaci részesedések vizsgálata is alátámasztja. A há-
rom piacvezető (Magyar Telekom Nyrt., Digi Kft., UPC Kft.) 
együttes részesedése 1 százalékponttal nőtt a 2015-es 
évben, és együttes részesedésük a piacon meghaladja 
a 76%-ot. A piaci sorrend 2015-ben is változott, a Magyar 
Telekomnak 2015-ben sikerült visszaszereznie a második 
pozíciót a Digi Kft.-től.

1.6. A hírközlési szolgáltatások összecsomagolása
2015-ben lassult a csomagolt szolgáltatások igénybe-
vételének korábbi években tapasztalható növekedése. 
Csomagolt szolgáltatásokról akkor beszélhetünk, ha az 

23 MinDig TV Extra: az Antenna Hungária Zrt. által DVB-T-szabvány szerint nyújtott 
országos földfelszíni digitális előfizetéses műsorterjesztési szolgáltatás.

1.5. A műsorterjesztés piaca
A televíziós műsorterjesztési piac előfizetéses szegmen-
se a 2014-es átmeneti stagnálást követően 2015-ben 
valamivel több mint 2%-os bővülést mutatott, így 2015 
végére a 4,1 millió magyarországi háztartásból 3,5 milli-
óan fizettek elő valamilyen televíziós szolgáltatásra. Míg 
a 2014-es évet megelőző növekedés hátterében első-
sorban az analóg lekapcsolás miatt előfizetéses szol-
gáltatásra váltó háztartások álltak, addig 2015-ben az 
IPTV-szegmens jelentette a növekedés motorját. A diag-
ramon jól látható a platformok között az elmúlt években 
bekövetkezett kisebb átrendeződés, amely az új technoló-
giák megjelenésének köszönhető. Az IPTV20-előfizetések 
számának évek óta tartó, stabil növekedése 2015-ben 
is folytatódott, év végén 569 ezer előfizető használta 
a szolgáltatást. Az IPTV-szolgáltatás nem annyira a ked-
vező árával, hanem inkább a többletszolgáltatásaival 
hódít (Video on demand, élő adás megállítása, felvétel 
stb.). A kábeltelevíziós21 szolgáltatás évek óta tartó tér-
vesztése 2015-ben megállt (csökkenés csak az analóg 
KTV-technológia esetében látszik). A DTH22-szolgálta-
tások előfizetőinek száma érdemben nem változott az 
elmúlt 4 évben. A megtorpanás mögött a csomagban 
történő igénybevétel lehetőségének korlátozottsága áll. 
20 IPTV (Internet Protocol Television): olyan digitálistévé-szolgáltatás, melyet IP (Inter-

net Protokoll) használatának segítségével nyújtanak.
21 KTV: Kábeltelevízió-hálózat. A kábeltelevízió-hálózatok olyan vezetékes infrastruktú-

rát jelentenek, amelyek alkalmasak rádiós és televíziós műsorjelek elosztására.
22 DTH (Direct-to-Home): műholddal végzett műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás.
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az év egyes hónapjaiban közel azonosan alakult (átlag 36), 
mint 2014-ben (átlag 40).

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók két nagy cso-
portját az előfizetői és a hálózati szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók alkotják. A beszámoló Szolgáltatók és szol-
gáltatások című fejezete az előfizetői szolgáltatókra és 
az ő szolgáltatásaikra vonatkozó adatokat tartalmazza, 
tekintettel arra, hogy a hálózati szolgáltatások a piacnak 
csak szűk hányadát teszik ki, és az előfizetőket közvet-
lenül nem érintik.

A működő, illetve a bejegyzett – szolgáltatásukat csak 
a későbbiekben megkezdő – elektronikus hírközlési szol-
gáltatók számának alakulását a 19. diagram mutatja.

A szolgáltatók számának változását alapvetően 
két elem, a nyilvántartásba vett és a törölt szolgálta-
tók számának alakulása határozza meg, ezt mutatja 
a 20. diagram.

2015-ben a törölt szolgáltatók száma az év 10 hó-
napjában meghaladta a bejegyzett szolgáltatók számát.

Az év közbeni megoszlást tekintve, a törölt szolgálta-
tók száma 2015-ben erős hullámzást mutat, az év első 
felében kissé magasabb számú, 67 szolgáltató törléséről, 
az év második felében kevesebb, 51 szolgáltató törlésé-
ről intézkedett a hatóság. Az előző évhez képest 132-
ről 118-ra csökkent a törölt szolgáltatók száma. Az év 
közbeni megoszlást tekintve, a bejegyzett szolgáltatók 
száma az év elején jelentősen magasabb volt (41) – első-
sorban márciusban és áprilisban mutatva erős kiugrást 
(48%) –, mint az év második felében (13). 2014-hez képest 
azonban 68-ról 54-re csökkent a nyilvántartásba vett 
szolgáltatók száma, ami negatív változást jelent 2013 és 

a szolgáltatások alakulását jelentősen befolyásolja a min-
denkori gazdasági helyzet, a hírközlés-politika helyzete 
és a működésüket meghatározó szabályozási környezet.

A hatóság közhiteles nyilvántartásában 2015. decem-
ber 31-én 526 működő elektronikus hírközlési szolgál-
tató szerepelt. A 2015. január 31-én nyilvántartott 567 
működő szolgáltatói szám az év végére 526-ra csökkent, 
amely adat a 2014. decemberi adathoz (575) képest to-
vábbi csökkenést mutat.

A tevékenységüket bejelentő, de a szolgáltatást tényle-
gesen még meg nem kezdő szolgáltatók jelenléte a piacon 

szolgáltatásra előfizető háztartásoknak csak 56%-a veszi 
más szolgáltatással összecsomagolva a tévészolgáltatást 

– ez az összes háztartás fele. 
A mobilszolgáltatások csomagolását, mivel egyéni 

szintű használatról van szó, ezért nem a háztartások, 
hanem a 13 éven felüli gyermekek és felnőttek körében 
vizsgáltuk. Ezeknél a szolgáltatásoknál – az okostelefo-
nok, illetve a telefonos mobilinternet terjedésével pár-
huzamosan – további jelentős növekedést tapasztalhat-
tunk 2015-ben. Míg 2013-ban a 13 éven felüliek között 
minden hatodik embernek volt mobiltelefonos hang- és 
internetszolgáltatásra szóló előfizetése csomagban, ad-
dig két évvel később már minden harmadiknak. 

A nagy képernyős mobilinternetnél nagyon alacsony 
a csomagolás aránya, ahogy maga az előfizetés is. Itt az 
elmúlt néhány évben statisztikai hibahatáron belül inga-
doztak csak a mért adatok, azaz érdemi változás, tenden-
cia nem figyelhető meg a 14 éves és idősebb népesség 
körében.

2. SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A hatóság a vonatkozó szabályozásnak megfelelően köz-
hiteles nyilvántartást vezet az elektronikus hírközlési szol-
gáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, amely 
által rálát a hírközlési piac aktuális helyzetére, az adatok 
elemzésével pedig a piacon jelentkező mozgásokra.

Ez a fejezet az elektronikus hírközlést érintő hatósági 
nyilvántartásból emel ki és mutat be az ágazatra vonat-
kozó alapadatokat.

Az adatok megítélésekor figyelemmel kell lenni 
arra a tényre, hogy a piac szereplőit és ennek nyomán 

előfizetők több távközlési szolgáltatást vesznek igénybe 
ugyanattól a szolgáltatótól úgy, hogy azokról egy közös 
számlát küld a szolgáltató, mintha egyetlen szolgálta-
tásról lenne szó. A szolgáltatáscsomagok terjedésének 
eredményeként elmosódnak a korábban egyértelműen 
elkülönülő hírközlési részpiacok közötti határok, és a ver-
seny egyre inkább a szolgáltatáscsomagok szintjén je-
lentkezik. A szolgáltatáscsomagok mind a szolgáltatók, 
mind a felhasználók számára előnyösek lehetnek, előb-
biek számára a választékgazdaságosság növekedése 
és a könnyebb ügyfélmegtartás, míg utóbbiak számára 
az alacsonyabb ár és az egyszerűbb ügyintézés (pl. egy 
számla) hordozhat értéket. A folyamat eszközoldalról is 
támogatott, a konvergens hálózatok és a több szolgálta-
tás igénybevételére is alkalmas végfelhasználói eszközök 
egyszerűvé teszik a szolgáltatáscsomagok kialakítását, 
illetve igénybevételét. 

Az előző évhez képest csak kismértékben nőtt a cso-
magolt szolgáltatást igénybe vevő felhasználók köre, 
a háztartások már több mint felében (53%) található olyan 
előfizetés, ahol több elektronikus hírközlési szolgálta-
tást egy szolgáltatótól, közös számla ellenében vesznek 
igénybe. 

A helyhez kötött szolgáltatások közül legnagyobb 
arányban (79%) az internetet veszik igénybe más szol-
gáltatásokkal összecsomagolva a fogyasztók. 2013 és 
2015 között statisztikai értelemben is jelentősen nőtt az 
internetet összecsomagolva előfizető háztartások aránya 
(41%-ról 46%-ra). Helyhez kötött telefonra más szolgál-
tatással összecsomagolva a szolgáltatást igénybe vevő 
háztartások kétharmada fizet elő – ez az összes ház-
tartás egyharmada. A csomagolás arányaiban a fizetős 
televíziószolgáltatás esetén a legalacsonyabb, az ilyen 
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lata a lakossági felhasználók körében, 2015
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a legjelentősebb csökkenés a telefonszolgáltatásoknál 
mutatkozik, ahol 8 törlési kérelemmel érkezett kevesebb 
a hatósághoz 2015-ben.

Az előfizetői szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hír-
közlési szolgáltatók az előfizetői szolgáltatásokra vonat-
kozóan általános szerződési feltételeket (ÁSZF) kötele-
sek készíteni. Az ÁSZF a szolgáltatók által egyoldalúan 
kialakított – az előfizetői szolgáltatás igénybevételének 
szabályait tartalmazó – keretrendszert alkot.

Fontos garanciális elem, hogy a szolgáltatók az 
ÁSZF-eket a hatálybalépést megelőző 30 nappal koráb-
ban kötelesek a hatóságnak megküldeni és az előfizetőket 
arról megfelelően tájékoztatni.

2015-ben közel 5300 új szolgáltatásra vagy szolgálta-
tásmódosításra vonatkozó ÁSZF-et vett nyilvántartásba 
a hatóság. Ez összességében 9160 fejezet módosítá-
sát jelentette, különös tekintettel az előfizetői szerző-
dés megkötésére és feltételeire, az előfizetői szerződés 
megszűnésére, a díjakra, a díjfizetésre, a számlázásra, 
a kártérítésre és a kötbérre, valamint a szolgáltatás szü-
neteltetésére, korlátozására.

Az ÁSZF-módosítások nagy számát az új szabályozási 
környezet, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződé-
sek részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH 
rendelet megalkotása és annak 2015. augusztus 1-jei, 
illetve november 1-jei hatálybalépése indokolja.

megszüntetése terén, illetve a nyári hónapokban érkezett 
kevesebb törlési kérelem.

összegzésként megállapíthatjuk, hogy 2015-ben a tö-
rölt szolgáltatások száma több mint duplája a bejegyzett 
szolgáltatásokénak. A szolgáltatások száma is csökkent 
az előző évihez képest, de ez a két elem – a bejegyzett 
szolgáltatásszám csökkenésének stagnálása, valamint 
a törlések számának csökkenése (79-cel kevesebb szol-
gáltatást törölt a hatóság 2015-ben, mint 2014-ben) – 
azt mutatja, hogy a hírközlési piac szereplőinek száma 
lassuló ütemben csökken.

A bejegyzett és a törölt szolgáltatások kiemelt szolgálta-
tástípusokra vonatkoztatott trendje a 22. diagramon látható.

Valamennyi kiemelt szolgáltatástípusra igaz, hogy 
a törölt szolgáltatások száma magasabb a bejelentett 
szolgáltatások számánál, a különbség 2015-ben is a mű-
sorterjesztésnél (23) és a telefonszolgáltatásnál (14) volt 
a legmagasabb.

A bejelentett szolgáltatásokat tekintve csak a műsor-
terjesztés-szolgáltatások esetén emelkedett a bejelen-
tések száma a 2014-es adatokhoz képest 15-ről 18-ra, 
a legjelentősebb csökkenés (41-ről 28-ra) pedig az inter-
netszolgáltatásoknál figyelhető meg.

A törölt szolgáltatásokat vizsgálva megállapítható, 
hogy a kiemelt szolgáltatások tekintetében a törlések 
száma 2014-hez képest csökkent (140-ről 124-re), 

Az előző évekhez viszonyítva a beszámoló évében 
a nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatások száma 
ugyan ismét csökkent a 2014-es 106-ról 83-ra, de 
a csökkenés aránya hasonlóan alakult (16%, illetve 22%) 
az előző évihez.

A törölt szolgáltatásoknál a korábbi években is meg-
figyelt tendencia erősödött, folyamatosan csökken a nyil-
vántartásból törölt szolgáltatások száma. Amíg 2011-ben 
298 szolgáltatót törölt a hatóság a nyilvántartásából, ad-
dig 2015-ben csak 179 törlésére került sor. 

Az év elején a szolgáltatások megszüntetésének szá-
ma magasabb volt (104), mint az év második felében (75), 
elsősorban márciusban, áprilisban és májusban mutat-
kozott intenzívebb szolgáltatói aktivitás a szolgáltatások 

2014 összehasonlításához képest, amikor ez a szám 20 
bejegyzett szolgáltatóval emelkedett.

összegezve megállapítható, hogy amíg 2014-ben nőtt 
a bejelentett és a törölt szolgáltatók száma is, 2015-ben 
megfordult a trend, és mindkét esetben csökkenés volt 
tapasztalható.

A szolgáltatások számának 2015-ös alakulását 
a 21. diagram szemlélteti.

Az év során a bejegyzett szolgáltatások száma (83) a tö-
rölt szolgáltatások számához képest (179) alacsony volt. 

Az év közbeni megoszlást tekintve a bejegyzett szol-
gáltatások száma az év elején jelentősen nagyobb volt 
(62) – elsősorban márciusban és áprilisban mutatva erős 
kiugrást –, mint az év második felében (21).
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terén már korábban is folytatott vizsgálatokat és hozott dön-
téseket a hatóság. Mostanra azonban a médiatartalmak 
továbbításában olyan erőteljes szerepet kaptak ezek a szol-
gáltatások, hogy az Európai Unió is megkezdte az ezzel kap-
csolatos irányelv kidolgozását. Az OTT-szolgáltatások által 
felvetett kérdésekre ugyanis a hagyományos szabályozási 
környezet nem tud egyértelmű válaszokat adni.

A témakört az NMHH szakemberei egy belső tanulmány 
elkészítésével, majd egy 12 konzultációs kérdést is megfo-
galmazó nyilvános vitadokumentum alapján elindított nyil-
vános konzultációval kezdték el feltérképezni. A nyilvános 
konzultáció 2015-ben zárult le, és a piaci szereplők részletes 
leírásokban fejtették ki álláspontjukat az OTT-szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban. Az NMHH az érkezett véleményeket 
feldolgozta, és ez alapján megkezdte a szabályozási alterna-
tívák kidolgozását. Ennek kimunkálásához azonban érdemes 
az időközben az Európai Unióban megindult szabályozási 
dokumentum fő irányait is megismerni. Az NMHH ennek 
formálásában a BEREC szervezetét szakmai tudásával tá-
mogatva vesz részt, aminek eredményeként 2015 októbe-
rében már meg is jelent az erre vonatkozó első nemzetközi 
dokumentumtervezet.

Az OTT-szolgáltatások másik nagy területe a hangalapú 
szolgáltatások nyújtásánál jelenik meg. Ez ugyan önmagá-
ban nem új technológia, hiszen az IP-protokoll segítségével 
nyújtott beszédátvitel már több mint egy évtizede a piacon 
van, és a hatóság ezek megjelenésekor a VoIP-alapú beszéd-
átviteli szolgáltatások tekintetében egyértelmű tájékozta-
tást adott ki a besorolásukról. Az utóbbi években azonban 
egyre több olyan innovatív szolgáltatási modell jelenik meg 
az infokommunikációs piacon, mely már többet jelent az 

A jogszabályváltozás miatti ÁSZF-módosítás – száza-
lékos arányban kivetítve – a telefon- és az internetszol-
gáltatókat érintette leginkább (38,2%; 38,0%). (26. diagram)

3. ÚJ TECHNOLÓGIÁK, ÚJ 
SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSOK

A konvergens hatóságként működő NMHH olyan területen 
látja el szabályozási és felügyeleti teendőit, ahol intenzíven 
fejlődik a technológiai háttér, egyre gyakrabban és szerte-
ágazóbban jelennek meg az új, innovatív szolgáltatások és 
ennek megfelelően a korábbiaktól eltérő üzleti modellek. 
Ahhoz, hogy ez alatt az igen rövid idő alatt változó piacon is 
el tudja látni a feladatát, az NMHH-nak egyre gyakrabban 
kell a jól bevált, működő szabályozói eszköztárát újabb ele-
mekkel gazdagítania, folyamatosan megújítania. Ennek ér-
dekében a hatóság folyamatosan figyeli, elemzi a megjelenő 
új technológiákat, megismeri azok műszaki alapjait, majd 
ezek alapján megvizsgálja a lehetséges piaci hatásokat, és 
azonosítja a várhatóan felmerülő szabályozási kérdéseket.

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva az NMHH – részint 
a hazai piacon is megjelenő új szolgáltatások szabályozása, 
részint a jövőben várható új műszaki, üzleti megoldások 
megjelenésére való felkészülés jegyében – 2015-ben is 
foglalkozott az új technológiák vizsgálatával, elemzésével. 

3.1. Over the top szolgáltatások
Az NMHH 2014-ben kezdte meg az „Over the Top” (OTT) szol-
gáltatások elterjedésének komplex vizsgálatát. A folyamat 
hosszabb múltra tekint vissza, a hangalapú szolgáltatások 

kiszolgálásával magyarázható, ami a verseny egyik 
velejárója.

A hatóság rendszeresen vizsgálja az ÁSZF-eket, az 
egyoldalú módosítások jogszerűségét, ellenőrzi a jogsza-
bályok végrehajtását, valamint figyelemmel kíséri, hogy 
a szolgáltatók milyen indokkal módosítják az ÁSZF-eket.

A 25. diagramból megállapítható, hogy 2015-ben 
a szolgáltatók a legnagyobb arányban saját kezdemé-
nyezésre módosították az ÁSZF-eket (59%). A másik je-
lentős módosítási ok – a jogszabályváltozás miatti mó-
dosítás – százalékos arányában ennél ugyan kisebb volt 
(38%), de 2014-hez képest jelentős (32%-os) növekedést 
mutat. Ennek oka egyértelműen az előfizetői szerződé-
sek részletes szabályozására vonatkozó NMHH rendelet 
hatálybalépésére vezethető vissza.

Ha a 26. diagramon a módosítási okokat a kiemelt szol-
gáltatástípusok szerint vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
saját kezdeményezésre a legnagyobb arányban a mobil-
telefon-szolgáltatók módosították (86,1%) az ÁSZF-eket.

Az ÁSZF-módosításokat vizsgálva (23. diagram) meg-
állapítható, hogy a módosításokra a leggyakrabban a dí-
jak, a díjszabás és a számlázás változása miatt került sor, 
illetve hogy kiemelkedő az „egyéb” kategóriába tartozó 
elemek miatti módosítás. Ennek oka, hogy ez a kategória 
tartalmazza többek között a kiskorúak védelmére szolgá-
ló tájékoztatásokat, valamint az akciók bevezetése miatt 
indokolt szolgáltatói módosításokat.

A korábban már hivatkozott 2/2015. (III. 30.) NMHH 
rendelet hatálybalépése, amely az ÁSZF-ek szerkezeti 
kötöttségét, tartalmi elemeit is meghatározta, kismér-
tékben ugyan, de valamennyi módosítási ok előfordulási 
arányát megnövelte.

Hasonlóan 2014-hez – a kiemelt szolgáltatástípusokat 
vizsgálva (24. diagram) –, a beadványok arányában a leg-
gyakrabban az internetszolgáltatók és a műsorterjesztők 
módosították a díjaikat 2015-ben.

Mind a két szolgáltatástípus esetében a díjmódosítás 
a kínálat dinamikus alakulásával, a fogyasztói igények 
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– a hazai szabályozásban elsőként készült el ilyen jellegű 
szabályozási dokumentum.

3.4. A tárgyak internetje (IoT)
A hatóság a gép-gép kommunikáció (machine-to-machine, 
M2M) vizsgálata mellett egyre intenzívebben foglalkozik az 
Internet of Things (IoT), a tárgyak internetje kérdéskörével 
is. Az IoT az M2M kiterjesztésének is tekinthető, de annál 
mindenképpen tágabb és sokoldalúbb fogalom. Az NMHH 
szempontjából – akárcsak az M2M esetében – itt is a hír-
közlési aspektusok jelentik a szabályozási feladatokat, de 
komolyan felmerülnek a személyes adatvédelem kérdé-
sei is, hiszen itt már olyan mennyiségű adat keletkezik 
a technológiát kiterjedten használó egyének tekintetében, 
amelynek az egyesítésével akár a teljes személyiséget is 
modellezni lehet, és ennek rosszindulatú felhasználásával 
komoly bűncselekmények és visszaélések követhetőek el. 
Ennek a megakadályozása szintén szabályozási feladat 
lesz a közeljövőben. Az IoT-alkalmazások bevezetésének 
legnagyobb akadálya jelenleg a szabványosítás hiánya, 
ezért komoly erőfeszítések történnek abban az irányban, 
hogy az alapvető szabványok, ajánlások mihamarabb meg-
szülessenek. Az NMHH szakértői mind az ITU-T, mind az 
ETSI ezzel kapcsolatos tevékenységében részt vesznek.

3.5. E-segélyhívás
Az Európai Unió egyik fontos kezdeményezése az auto-
matikus e-segélyhívó rendszer, amelynek funkciója, hogy 
közlekedési balesetek esetén gyorsan és pontosan juttas-
son el információkat a segélynyújtó szerveknek. Az újonnan 
forgalomba hozott gépjárművekbe ezt a rendszert már kö-
telezően beépítik. Baleset esetén a rendszer automatikus 
segélyhívást indít a mobilrádiótelefon-hálózaton keresztül 
a gépjárműbe épített végberendezés segítségével, és el-
küldi mindazokat az adatokat a segélyhívást fogadó segély-
szolgálati állomásra (EU-terminológiában: közbiztonsági 
válaszpont), melyek a segélynyújtás szempontjából kriti-
kusak. A végberendezésbe épített GPS-helymeghatározó 
segítségével a pontos helyszínt is továbbítja a rendszer. 
A rendszer bevezetése komplex együttműködést igényel 
a közlekedési hatóság, a gyártók, a gépjármű-kereskedők, 
az ESR-112 rendszert üzemeltető ORFK, az NMHH és 
a mobilrádiótelefon-szolgáltatást üzemeltető szolgálta-
tók részéről.

A hatóság az Európai Unió által eredetileg kitűzött 2015. 
október elsejei bevezetésre készült, azonban a bevezetés 
időpontját 2015 márciusában hivatalosan is elhalasztották. 
Ennek következtében a jelenlegi ütemezés szerint 2017 
októberére kell a rendszernek elkészülnie, ekkorra kell 

3.3. Szélessávú hozzáférési hálózatok
Az új hálózati alapelvek előretörése mellett a másik 
erősödő trend az újgenerációs hozzáférési hálózatok 
térnyerése, amelyek a szélessávú hálózaton keresztül 
lehetővé teszik a felhasználóknak a nagy sebességű 
internet-hozzáférést. Ezt a technológiai fejlődést több 
fórumon, az ITU-T, valamint az ETSI munkacsoport-
jaiban való részvétel során és a Broadband Forumon 
való munkán keresztül is figyelemmel követi az NMHH. 
A hagyományos réz telefonérpáron nyújtott nagy se-
bességű VDSl-technológia mellett egyre jobban terjed 
a kábeltévé-hálózaton DOCSIS 3.0 rendszerrel nyújtott 
nagy sebességű hozzáférés, valamint az optikai szá-
lon keresztüli hozzáférés, amely már akár a lakásig is 
elérhet. Fontos, hogy az NMHH lássa a legkorszerűbb 
technológiai megoldásokat, és ezek bevezetését támo-
gatni tudja a jogi környezet megfelelő alakításával, illetve 
a piacelemzési határozatokon keresztül.

Emellett 2015-ben a gyakorlati megvalósítás támoga-
tásában is szerepet játszott az NMHH szakértői csapata, 
amikor a projekt megalakulásától kezdve technológiai és 
szabályozási ismereteit kamatoztatva nyújtott támoga-
tást a kormányzati Digitális Nemzet Fejlesztési Progra-
mon (DNFP) belül megvalósított Szupergyors Internet 
Projektnek (SZIP). Az NMHH szakemberei dolgozták ki 
a GINOP 3.4.1. hálózatfejlesztési pályázatokhoz a nyílt 
hozzáférési (Open Access) irányelvek mellékletet, amely-
nek kidolgozására a SZIP projekt keretén belül kaptak 
megbízást. Ennek az irányelvnek a piacelemzési feladatok 
adták a hátterét, erre alapozva – és ezekkel összhangban 

és a szabályozási elvekre is hatással van, ezért az NMHH 
2015-ben kitért ezek részletes vizsgálatára is, hogy fel-
készüljön a közeljövő változásaira.

Az új hálózati alapelvek közül az egyik – már az előző 
évben is tanulmányozott – alapelv a hálózatok szoftveri-
zációja, a Software Defined Network (SDN) alapelv, mely-
nek segítségével a már meglévő hálózatok topológiai ru-
galmassága, az erőforrások hatékony allokálása sokkal 
gyorsabban és költségkímélő módon valósítható meg. 
A másik alapelv a hálózati funkciók virtualizálása, a Net-
work Function Virtualization (NFV) alapelv, mely a szolgál-
tatások gyors bevezetését segíti, egyben lehetővé téve, 
hogy univerzális szerverek valósítsák meg a specifikus 
hírközlési elemek funkcióját. Az új alapelvek segítségével 
a szolgáltatók sokkal hamarabb tudnak új üzleti modelle-
ket megvalósítani, innovatív szolgáltatásokat bevezetni. 
A változásnak szükségszerűen kihatása lesz a szabályozási 
eszköztárra is, hiszen ebben a helyzetben a piaci verseny 
anomáliáit csak nagyon késve lehet a hagyományos esz-
közökkel kiküszöbölni, enyhíteni. A megelőzés érdekében 
az NMHH már 2014-ben megkezdte ennek a technológiá-
nak az elemzését is, amelyet 2015-ben már részletesebb 
vizsgálatokkal és a szabályozási kérdések vizsgálatával 
folytatott. Az NMHH több előadásban is – pl. a távközlési 
világnap alkalmából rendezett konferencián – ismertette az 
elért eredményeket. Időközben a BEREC is megkezdte a két 
hálózati alapelv vizsgálatát, és felvette a 2016-os tervébe 
a további elemzéseket. Ennek megfelelően van remény az 
Európai Unió egységes állásfoglalására és egységes sza-
bályozási iránymutatására a kérdésben.

egyszerű VoIP-alapú beszédátvitelnél. Ezért az NMHH ezek 
ismételt vizsgálatát is kitűzte célul, azonban érdemes meg-
várni az EU szabályozási irányelvének kikristályosodását, 
mert az OTT-témakörben megindult szabályozói munka 
nem bontotta két részre az OTT-szolgáltatások körét, ha-
nem egyben kezeli a keskenysávú hangátviteli, illetve a szé-
lessávú médiatovábbítási szolgáltatásokat.

3.2. Új hálózati alapelvek
Az IP-protokoll segítségével nyújtott beszédszolgálta-
tások helyzetének teljes átgondolása egy másik techno-
lógiai kényszer miatt is lényegessé vált. A hagyományos 
helyhez kötött telefonhálózatok technológiája is gyöke-
resen átalakul, a korábbi időosztásos átviteli rendszerek 
helyett az IP-protokoll alkalmazása terjed, és a digi-
tális telefonközpontok szerepét is átveszik a korszerű 
softswitchek, azok az intelligens kapcsolóberendezések, 
melyek már az IP-csomagokat irányítják. A hazai szol-
gáltatók fokozatosan áttérnek ezeknek a rendszerek-
nek a használatára. Ez a váltás elkerülhetetlen, mert 
a korábbi digitális telefonközpontok gyártása megszűnt, 
karbantartási támogatásra sem lehet szerződni a ko-
rábbi szállítókkal.

Ennek a technológiai paradigmaváltásnak a követ-
kezményei azonban sokkal szélesebb körben éreztetik 
a hatásukat, mint ahogy az elsőre látszik. A szolgáltatók 
egyre erőteljesebben mozdulnak a rugalmas, ugyanakkor 
költségtakarékos megoldások felé, aminek következté-
ben a hálózati alapelvek megváltozásával kell számolni. 
Az alapelvek megváltozása azonban a hatósági munkára 

A Magyari Endre-díj első tulajdonosai: Bartolits István, az NMHH Technoló-
gia-elemző Főosztályának vezetője és Fiala Károly, hírközlési szakértő 

Az NMHH részt vesz az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) munkájában is
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Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) felhívására az elsők 
között, már 2013 májusában csatlakozott a Jövő Inter-
net Nemzeti Kutatási Programhoz, melynek munkájában 
2015-ben is folyamatosan részt vett. A szakemberek en-
nek a csatlakozásnak a révén hozzájutnak a legújabb ha-
zai kutatási eredményekhez, részt tudnak venni az ezzel 
kapcsolatos előadásokon, tájékoztatókon, ahol első kéz-
ből kaphatnak képet a jövő internetjének fejlesztési ered-
ményeiről. Az NMHH szakemberei ennek kapcsán vettek 
részt a 2. Magyar Jövő Internet Konferencia munkájában 
is. A csatlakozás célja elsődlegesen az volt, hogy a ható-
ság mélyebben megismerje a jövő internet kutatások fő 
irányzatait és ezen keresztül jobban megismerje a várható 
hatásokat, problémákat és eredményeket is. Ennek ismere-
tében már előre fel lehet készülni a szabályozás szükséges 
irányváltására, ki lehet tapintani a piaci verseny számára 
is fontos irányzatokat. 

A fenti együttműködés mellett a kutatási program-
ban részt vevő BME segítségével 2015-ben is megszer-
vezte belső szakmai műhelyét a hatóság, ahol a kutatás 
résztvevői ismét egy négyrészes sorozatban közérthető, 
de mégis szakmailag korrekt módon mutatták be a jövő 
internet kutatások szabályozás számára is érdekes te-
rületeit, melyekkel a szabályozó hatóságnak is lesznek 
feladatai a jövőben. 2015-ben a felhőhálózatok, a fel-
hőarchitektúrák, az információbiztonság és a személyes 
adatvédelem, valamint a big data jelenség és annak sze-
repe a médiában és a hírközlésben volt a szakmai műhely 
középpontjában.

a mobilrádiótelefon-szolgáltatóknak is alkalmassá tenni-
ük a hálózatukat az e-segélyhívást jelző e-flag kezelésére, 
valamint ekkorra kell az ESR-112 fogadóközpontnak is 
készen állnia az e-segélyhívások fogadására. A rendszer 
éles működésének az időpontja 2018. március, egyben 
ekkortól kell az új autótípusokat is ellátni az e-segélyhívás 
végberendezésével.

Az NMHH szakemberei folyamatosan követik az európai 
bevezetéssel kapcsolatos műszaki és szabályozási híre-
ket, és feldolgozzák a kiadott dokumentumokat. Emellett 
rendszeres kapcsolatot tartanak a mobilrádiótelefon-szol-
gáltatók szakembereivel a bevezetés részleteit illetően. 
Ugyanakkor a teljes rendszer bevezetése ennél sokkal 
nagyobb feladatot jelent, és feszes koordinációt követel 
meg a fentebb felsorolt szereplők között. Az ezzel kapcso-
latos egyeztetésekben az NMHH szakértői is részt vesznek.

3.6. A jövő internetjének trendjei
Az IP-alapú rendszerekre való áttérés mind a médiatar-
talmak továbbításában, mind a hírközlési szolgáltatások 
terén egyértelmű trendként jelentkezik. Mint láthattuk, 
ezek a trendek nemcsak a zárt szolgáltatói hálózatokat 
veszik igénybe, hanem egyre inkább használják a nyilvános 
interneten keresztüli tartalomtovábbítást is, általánossá 
kezd válni a minőségi garanciák nélküli – szaknyelven best 
effort jellegű – átviteli szolgáltatások használata. Ennek 
következtében a hatóság számára is megnőtt a fontos-
sága az internet fejlődésére, az internet jövőjére vonat-
kozó ismereteknek. Az NMHH éppen ezért a Jövő Internet 

A MédiaPlatform 2015 konferencia megnyitóján beszédet mondott Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója
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A  P O S T A I  S Z O l G Á l T A T Á S O K  P I A C A

1. BEVEZETŐ

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi ClIX. tör-
vény (postatörvény) a postai szolgáltatások fejlődése 
és a postapiaci liberalizáció elősegítése céljából a postai 
piac zavartalan működésének biztosítása mellett az új 
technológiák alkalmazásának lehetőségeit is biztosító 
új specifikus szabályozást rögzít. A felhasználói érdekek 
védelme mellett a postapiaci résztvevők szükség sze-
rinti együttműködését is támogató joganyag a hatóság 
hatáskörébe utalja a postai piac felügyeletét. A törvény 
rendelkezik arról is, hogy a hatóság kétévente – első alka-
lommal 2016-ban – készítsen jelentést az Országgyűlés 
számára a liberalizált postapiac fejlődéséről, a törvényi 
célok megvalósulásáról, beleértve a postai szolgáltatók 
hálózatai közötti hozzáférési viszonyok alakulását.

Jelen fejezet a postapiaci liberalizáció folyamatát, a ma-
gyar postai piac helyzetét és a várható piaci változásokat 
is bemutató szakmai elemzést tartalmazza.

2. A POSTAPIAC BEMUTATÁSA

2.1. A piaci liberalizáció és a jogszabályi háttér
A postapiaci liberalizáció az Európai Unión belül hosz-
szú,1997-ben kezdődött és 2012. december 31-én véget 
ért folyamat során valósult meg. Az európai szabályozók 
a piacnyitás fokozatosságával biztosítottak kellő időt az 
inkumbens szolgáltatók számára a piaci verseny kihívá-
saira való felkészüléshez. A folyamat fontosabb állomá-
sait a következő diagram foglalja össze.

Az európai postapiaci liberalizáció lépései

27. diagram

2008.  az európai Parlament és 
a Tanács 2008/6/ek irányelve

 – Fentartott szolgáltatások megszüntetése 
2010./2012. december 31-ig

 – A méltánytalan többletteher finanszírozásának 
módjai:
 - Állami kompenzáció
 - Megosztás a piaci szereplők vagy 

szolgáltatások igénybe vevői között

2002.  az európai Parlament és 
a Tanács 2002/39/ek irányelve

 – A fenntartott szolgáltatás súlyhatárai változnak
 - 2003. január 1-jétől 100 g
 - 2006. január 1-jétől 50 g

1997.  az európai Parlament és 
a Tanács 97/67/ek irányelve

 – Részleges piacnyitás
 – Egyetemes szolgáltatás:

 – 2 kg alatti küldemények
 – 10/20 kg alatti postacsomagok

 – Fenntartott szolgáltatások:
 –  350 g alatti belföldi levélküldemények 

és a nemzetközi levél- és címzett 
reklámküldemények

 – Közösségen belül minőségi szabvány:
 – D+3: 85%
 – D+5: 97%

 – Alkalmazás: 2004-ig

a PosTai 
szolgÁlTaTÁsok 
PiaCa2
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még tovább csökkentette, egészen 50 grammig. Ezzel né-
mileg gyorsított az előző irányelv által meghatározott fo-
kozatos átállás sebességén.

A liberalizáció harmadik és egyben utolsó fontos lép-
csőfoka teljessé tette a postai piacnyitást. A 2008/6/EK 
irányelv rendelkezett a fenntartott szolgáltatási kör eltör-
léséről, és egyúttal az egyetemes szolgáltatás méltány-
talan többletterheinek finanszírozására két lehetőséget 
határozott meg:

•	 az	állami	alapokból	történő	kompenzációt	és
•	 az	egyetemes	szolgáltatás	számított	nettó	költségének	

a szolgáltatók és/vagy felhasználók közötti megosztását.

A fenntartott szolgáltatási kör megszüntetését az egyes 
tagállamokban eltérő határidők mellett kellett végrehaj-
tani. A véghatáridő 2010. december 31. vagy 2012. de-
cember 31. volt annak függvényében, hogy a tagállamok 
éltek-e derogációs kérelemmel. 2012. december 31-től 
tehát az uniós postapiaci liberalizáció teljesnek tekinthető.

2.1.1. A hazai szabályozás
A 2008/6/EK irányelvben rögzítettek implementálásán 
túlmenően a nemzeti szintű új szabályozás tulajdon-
képpen teljes egészében újraszabályozta a postai piacot. 
A magyar postapiacra vonatkozó alapvető szabályokat 
a postatörvény, a postai szolgáltatások ellátásához kap-
csolódó részletes előírásokat, valamint a számviteli sza-
bályokkal és költségekkel összefüggő előírásokat rende-
leti szintű jogforrások tartalmazzák.

A magyar szabályozás a teljes piacnyitási folyamat 
utolsó szakaszának lezárása – az 50 g-os levélkülde-
mények kezelésére vonatkozó fenntartott szolgáltatási 
terület megszüntetése – mellett számos változást veze-
tett be a piaci szereplők számára, és újradefiniálta a szol-
gáltatási kategóriákat. 

A postatörvény a postai szolgáltatásokat a 40 kg alatti 
küldemények felvételére, gyűjtésére, feldolgozására, szál-
lítására és kézbesítésére értelmezi. A postai szolgáltatá-
sokat a törvény három kategóriára bontja.

 – 1) Az egyetemes szolgáltatás nyújtására egyedül a Magyar 
Posta Zrt. jogosult, kijelölés alapján legalább 2020. 
december 31-ig látja el ezt a feladatot. Az egyetemes 
szolgáltatás körébe tartoznak:

•	 a 2 kg-ot meg nem haladó tömegű, nem könyvelt 
postai küldemények,

•	 a 20 kg-ot meg nem haladó tömegű postacsomagok,

A postapiaci liberalizáció első fontos lépése a 97/67/EK 
irányelv elfogadása volt 1997. december 15-én.
Az irányelv

 – meghatározta az egyetemes postai szolgáltatások körét,
 – definiálta az egyetemes szolgáltató számára fenntartható 

szolgáltatások körét, és azt, hogy hogyan biztosítható az 
egyetemes szolgáltatás finanszírozása,

 – előírta a tagállamoknak az egyetemes szolgáltatásra 
vonatkozó kötelező minőségi szabályok meghatározását 
az átfutási időre, a szolgáltatás rendszerességére és 
a megbízhatóságra,

 – valamint meghatározta az Európai Közösségen belüli 
határokon átnyúló postaforgalomra vonatkozó minőségi 
szabványokat.

Az irányelv az egyetemes postai szolgáltatások közé sorol-
ta a legfeljebb 2 kg tömegű küldemények, valamint a leg-
feljebb 10 kg tömegű (tagállamok 20 kg-ra emelhetik ezt 
a korlátot) postai csomagok gyűjtését, feldolgozását, szál-
lítását és kézbesítését.

A fenntartható szolgáltatások közé ezen belül az első 
lépcsőben a 350 gramm alatti belföldi és nemzetközi levél-
küldemények, valamint az ugyanilyen súlykategóriájú nem-
zetközi címzett reklámküldemények kerültek. Az irányelv 
szerint az egyetemes szolgáltatóknak az ezeken a részpia-
cokon elért eredményéből kellet fedezniük az egyetemes 
szolgáltatás nettó költségét.

Az irányelv előírja, hogy az Európai Unión belüli minőségi 
szabványok tekintetében – a küldemények 85%-a eseté-
ben – a feladást követő harmadik munkanapon kézbesí-
teni kell a küldeményeket, míg a küldemények 97%-ánál 5 
munkanapon belül kell megérkeznie a küldeménynek az 
unió bármely részére.

Az irányelv lefektette az egyetemes szolgáltatások 
árazásának vezérlőelveit, és rendelkezett az egyetemes 
szolgáltatók költségeinek megbontási módjáról is. A sza-
bályok alkalmazására a tagállamoknak relatíve tág időke-
ret – 1997. december 15-től 2004. december 31-ig – állt 
rendelkezésükre.

A piacnyitási folyamat második lépcsőjét a 2002/39/EK 
irányelv jelentette, amelynek 1997-es elődjéhez képest 
a két legfontosabb módosítása a fenntartott szolgáltatá-
sok körét érintette.

Míg a 97/67/EK irányelv a fenntartható szolgáltatások 
felső tömeghatárát 350 grammban határozta meg, addig 
a módosító rendelkezés ezt a korlátot lejjebb húzta meg: 
először 100 grammnál, melynek alkalmazása 2003. január 
1-jétől volt kötelező, majd 2006-tól kezdődően ezt a határt 

lévő) szerepkört is definiál ehhez kapcsolódóan, melyek 
a „postai konszolidátor” és a „postai közvetítő” szerepei. 
E szereplők közös jellemzője, hogy az egyetemes szol-
gáltató hálózatához kapcsolódva végeznek feladói vagy 
fiókbérlettel egybekötve kvázi kézbesítési tevékenységet, 
amely nem von bejelentési kötelezettséget maga után. 
A gyakorlatban az egyetemes szolgáltatói hálózat hasz-
nálata ezeken a szerepeken keresztül valósul meg piaci 
alapon, szabályozatlan formában.

2.1.2. Az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés (EPKSZ)
Az EPKSZ-t a magyar állam és a Magyar Posta Zrt. kötötte 
meg 2013. április 30-án, amely alapján utóbbi fél 2020. 
december 31-ig köteles biztosítani az egyetemes postai 
szolgáltatásokat. Az EPKSZ többek között lefekteti a szol-
gáltatás minőségére, elérhetőségére, megbízhatóságára 
és gyorsaságára vonatkozó részletes követelményeket.

2.2. A magyar postapiac
2.2.1. Szolgáltatástípusok szerinti szegmentáció
A magyar postapiacon működő vállalkozások árbevételü-
ket és küldeményforgalmukat jogszabályi kötelezettség 
alapján 2013 óta a következő bontásban jelentik a ha-
tóság felé:

•	 egyetemes	postai	szolgáltatás,
•	 egyetemes	helyettesítő	(engedélyes)	postai	szolgáltatás,
•	 futárposta-szolgáltatás,
•	 expressz	szolgáltatás,
•	 EMS-szolgáltatás,
•	 jelentős	hozzáadott	értéket	adó	egyéb	postai	szolgáltatás.

A 29 legnagyobb szolgáltató adatai szerint a magyar pos-
tapiaci árbevételek évente átlagosan több mint 4%-kal 
növekedtek 2010 óta, így a 2015-re várható érték közel 
166 milliárd forint.

A piac több mint felét adják az egyetemes szolgál-
tatások, itt azonban (a helyettesítő kategória nélkül) az 
árbevételek átlagosan 2%-kal mérséklődtek, tehát jóval 
alulmúlták a teljes piaci átlagot. A visszaesés csak vi-
szonylagos, hiszen az új szabályozásban megjelenő új 
termékkör ettől a szegmenstől vonta el az ügyfeleket. 
Az egyetemes postai szolgáltatásokat helyettesítő szol-
gáltatások árbevétel tekintetében az új postatörvény 
hatálybalépése óta 22% feletti növekedést mutatnak 
éves szinten. Mivel ezen a részpiacon legnagyobb rész-
ben az egyetemes szolgáltató generál bevételeket, ezért 
a növekedés is leginkább hozzá köthető, ellensúlyozva 
az egyetemes szolgáltatás minimális visszaesését. A két 

•	 a vakok írását tartalmazó küldemények és
•	 a hivatalos iratok.

 – 2) Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő 
kategóriába tartozik 

•	 a futárposta-szolgáltatás,
•	 az	expressz	postai	szolgáltatás,
•	 a nemzetközi EMS-szolgáltatás és
•	 a jelentős hozzáadott értéket képviselő egyéb 

szolgáltatás.

 – 3) Végül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő 
kategóriába azok a szolgáltatások tartoznak, amelyeket 
a postai szolgáltatók nem az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettség alapján nyújtanak, és nem tartoznak a nem 
helyettesítő szolgáltatások közé.

A szolgáltatási kategóriák mellett a törvény meghatározza 
az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
legfontosabb minőségi és elérhetőségbeli követelménye-
ket, mint a postai küldemények munkanaponkénti (heti 5 
alkalom) felvételének biztosítása, a küldemények felvéte-
lének és kézbesítésének biztosítása minden településen, 
az elsőbbségi belföldi küldemények 85%-ának kézbesí-
tése a feladást követő munkanapon, 97%-uk kézbesítése 
a feladást követő harmadik munkanapon, az elsőbbségi 
EU-n belüli küldemények 85%-ának kézbesítése a fel-
adást követő harmadik munkanapon, 97%-uk kézbesítése 
a feladást követő ötödik munkanapon,a nem elsőbbségi 
belföldi küldemények 97%-ának kézbesítése a feladást 
követő ötödik munkanapon, valamint hogy a felvételi 
pontok (levélgyűjtő szekrények nélkül) ne legyenek lég-
vonalban 5 km-nél távolabb a lakosság 95%-ától, és 10 
km-nél távolabb a lakosság 99,5%-ától.

Az egyetemes szolgáltató nem köteles hálózatának 
megosztására, azonban erre irányuló igény esetén jóhi-
szemű tárgyalásokat kell folytatnia. (A hálózati hozzáférés 
keretében a postai szolgáltatók az általuk engedélykö-
teles szolgáltatás keretében felvett postai küldemények 
feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen ma-
gában foglaló tevékenység ellátása érdekében igénybe 
vehetik az egyetemes postai szolgáltatónak az egyete-
mes postai szolgáltatás érdekében működtetett hálózatát, 
és az egyetemes postai szolgáltató mindenkori hálózati 
szerkezetéhez és technológiai rendszeréhez igazodó tar-
talmú hálózati hozzáférési szerződés megkötését kez-
deményezhetik.) A hálózat megosztása iránti igénnyel 
eddig egyetlen postai szolgáltató sem élt. Ennek egyik 
oka vélhetően az, hogy a törvény két (részben átfedésben 
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2015 előzetes eredményeit vizsgálva (29. diagram) lát-
ható, hogy a volumenek tekintetében jelentősen külön-
böznek az egyes szegmensek, a szolgáltatások átlagos 
egységára 65 és 9600 Ft között ingadozik.

A legalacsonyabb árazás az egyetemes helyettesítő 
kategóriában figyelhető meg. Ennek magyarázata, hogy 
itt legnagyobbrészt többletszolgáltatások nélküli levélkül-
deményekkel és címzett reklámküldeményekkel kapcso-
latos szolgáltatásokat látnak el a szolgáltatók. Az ajánlott 
küldemények aránya minimális, a postacsomagok pe-
dig teljes mértékben hiányoznak ebben a kategóriában. 
Az egyetemes szolgáltatás kategóriában a levélkülde-
mények nagy aránya nyomja le az átlagos egységárat 
142 forintra. A legmagasabb küldeményenkénti árat az 

szolgáltatáscsoport – az egyetemes és az egyetemest 
helyettesítő postai szolgáltatások – eredményeinek 
összegzésével láthatjuk teljes egészében a piacváltozás 
mértékét a régi szabályozás alapján rögzített időszak-
hoz képest az egyetemes postai szolgáltatások adatait 
tekintve. A 2012-ben 93,1 milliárd forintos árbevétel 
2015-re 94,4 Mrd Ft-ra emelkedett, és az előző két év 
visszaesését követően ma már meghaladja a liberalizá-
ció előtti szintet.

A hagyományosan versenyző szegmensek jellemző-
en dinamikus, 15-22% közötti növekedést mutattak, az 
egyetlen kivétel a jelentős hozzáadott értéket adó egyéb 
postai szolgáltatások kategóriája volt, amely mindössze 
átlagosan 6,5%-kal nőtt évente.

visszaesést, reálértéken azonban így is zsugorodott a piac. 
A postacsomagok árbevételének növekedési üteme alul-
múlta a volumenek emelkedését, azaz a küldeményfor-
galom felfutása lefelé nyomta az egységárakat.

2.2.3. Az egyetemes szolgáltatás mutatói
Magyarország területén az egyetemes postai szolgálta-
tásokat kijelölés alapján 2020. december 31-ig a Magyar 
Posta Zrt. látja el. A vállalat mindhárom postai szolgálta-
tási kategóriában jelen van, az egyetemes szolgáltatás 
mellett tehát engedélyes és bejelentett tevékenységeket 
is végez, emellett nem postai szolgáltatásokat is nyújt. 
Jelen fejezet kifejezetten az egyetemes és az azt helyette-
sítő engedélyes szolgáltatáshoz kapcsolódó eredmények 
bemutatására fókuszál.

2.2.3.1. A forgalmi és a foglalkoztatási adatok
Az egyetemes szolgáltató egyetemes és helyettesítő 
szolgáltatásokból elért volumene 2010 óta folyamatos 

EMS-kategórián belül láthatjuk, 9600 forinttal, ezt kö-
vetik az expressz és a jelentős hozzáadott értéket adó 
egyéb postai szolgáltatások küldeményenkénti árai 1444 
és 1413 forinttal.

2.2.2. Termékkategóriák szerinti szegmentáció
A levél- és csomagküldemények száma a 30. diagramon 
összesítve jól szemlélteti a két legjelentősebb, postai 
iparágat formáló trendet: az elektronikus helyettesítés 
miatt csökken a levélpiac forgalma, és az e-kereskedelem 
miatt élénkül a csomagforgalom. Bár a postacsomagok 
növekedési üteme jóval meghaladja a levélküldemények 
visszaesésének sebességét, a teljes forgalomból való 
alacsony részesedés miatt mégsem képes önmagában 
pótolni a kieső bevételeket, így középtávon is a levélkül-
demények relatív drágulása várható.

Az árbevétel oldaláról vizsgálva a folyamatot látha-
tó, hogy a levélküldemények piaca stagnál, tehát az árak 
növekedésével többnyire sikerült elkerülni a nominális 
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grammos kategóriába, addig 2014-re ez az arány 10%-ra 
esett vissza.

Az egyetemes szolgáltató teljes bevételén belül a pos-
tai szolgáltatások nagyságrendileg 50%-ot tesznek ki. Ez 
az arány 2011-ben 51,68% volt, 2014 végére 52,68%-ra 
emelkedett. Mind a postai, mind az egyéb bevételek te-
kintetében mérsékelt növekedés volt tapasztalható az 
elmúlt évek során, az előbbi 1,05%-kal, az utóbbi 4,45%-
kal növekedett évente átlagosan.

Az egyetemes postai szolgáltató országosan a máso-
dik legnagyobb foglalkoztató volt 2014-ben. A foglalkoz-
tatottak 83%-a vett részt a postai szolgáltatások nyúj-
tásában. 2010 és 2014 között ez a létszám áltagosan 

a bevételekre. A 33. diagram a levélküldemények súly-
kategóriák szerinti megoszlásának változását mutatja 
be 2007-ben és 2014-ben. látható, hogy az 50 gramm 
és 100 gramm közötti küldemények részaránya vissza-
esett a kisebb küldemények javára, azaz bevételoldalon 
ez a változás tovább súlyosbítja az összvolumen csökke-
néséből fakadó visszaesést. A 2007-es 4% helyett 2014-
ben ennek csak a felét tették ki a közepes méretű levelek.

A címzett reklámküldemények esetében hasonló vál-
tozás következett be. A középső súlykategória aránya 
csökkent, a legkisebbé pedig növekedett a teljes volu-
menen belül. A változás arányaiban itt nagyobb mértékű: 
míg 2007-ben a küldemények 20%-a esett az 50-100 

a teljes egyetemes és helyettesítő küldeményforgalomból, 
a levélpiaccal ellentétben növekedést mutatott. Előbbi 
átlagosan 2,44%-kal nőtt évente, utóbbi 4,05%-kal.

A legnagyobb visszaesést az egyéb termékek kategó-
riájában lehetett tapasztalni, amely a nyomtatványokat, 
az egyetemes postacsomagokat és a távirat termékeket 
tömöríti magába. Ezek a termékek mindössze a teljes 
küldeményforgalom 0,14%-át tették ki 2014-ben, miután 
az elmúlt időszakban átlagosan közel 27%-kal csökkent 
évente a mennyiségük.

Az évek során nemcsak az összvolumen változott, 
hanem szegmenseken belül a súlykategóriák szerin-
ti megoszlás is módosult, amely szintén hatással van 

esést mutat, a küldemények összes mennyisége 2007 és 
2014 között évente átlagosan 2,82%-os ütemben csök-
kent. Ez főként az elektronikus helyettesítésnek köszön-
hető, amely leginkább a levélpiacon érzékelteti hatását.

Az egyes termékcsoportokat tekintve a növekedés 
üteme és iránya is különbözik. A 2014-ben közel 86%-ot 
kitevő levélküldemények piaca az átlagos ütemet megha-
ladó mértékben, átlagosan 3,43%-kal csökkent a vizsgált 
időszakban. A piac zsugorodása nem volt egyenletes az 
elmúlt 8 évben, 2010 után gyorsult fel igazán: ekkortól 
az átlagos visszaesés 5,5%-ra tehető.

A hivatalos iratok és címzett reklámküldemények szeg-
mense, amely 2014-ben rendre 7,7 és 6,2%-ot tett ki 
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32. diagram
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•	 az	elveszett	vagy	megsemmisült	könyvelt	küldemények	
aránya nem lehet magasabb 0,06 ezreléknél,

•	 a részlegesen elveszett vagy megsérült könyvelt 
küldemények aránya nem lehet magasabb 0,05 ezreléknél.

A fenti követelmények kapcsán megjegyzendő, hogy a bel-
földi, nem elsőbbségi küldemények esetén az EPKSZ szigo-
rúbb követelményeket fogalmaz meg, mint a postatörvény, 
utóbbi ugyanis a 85%-os kritériumot nem említi.

A 38. diagram a szolgáltatói mérések alapján az átfutási 
idő minőségi mutatóinak alakulását mutatja be elsőbb-
ségi küldemények esetén. A követelmények elvárt szint-
je ez esetben 90% és 97%. A diagramon látható, hogy az 
egyetemes szolgáltató a feladást követő első munkanapos 
határidőt 2010-ig folyamatosan javította, majd ettől kezd-
ve fokozatosan a minimumkövetelményhez konvergált az 
eredmény. A feladást követő 3. munkanapos átfutási mu-
tató ezzel szemben alig változott az évek során, és jelenleg 
is jóval az elvárt szint felett van.

Az elveszett küldemények számát és arányát vizsgál-
va láthatjuk, hogy a teljes forgalom csökkenése ellenére 
2011-től kezdve ez a minőségi mutató mind az egyetemes 
szolgáltatás, mind az egyéb postapiaci szolgáltatások te-
kintetében romlott, 2010 és 2014 között évente átlagosan 
22 és 18%-kal. Bár az egyetemes és a helyettesítő szolgál-
tatáson belül elveszett küldemények száma háromszor 
magasabb az egyéb postai szolgáltatásoknál eltűnőknél, 
arányaiban az egyetemes szolgáltatások még mindig 

Az egyetemes postai szolgáltatóhelyek száma 2006 
óta folyamatosan, kismértékben csökkent (37. diagram). 
2005 és 2014 között az átlagos növekedési ütem –0,26% 
volt. Az állandó szolgáltatóhelyek és a mobilpostával el-
látott települések változását külön vizsgálva az előbbiek 
száma átlagosan 0,78%-kal csökkent, míg a mobilpostával 
ellátott települések száma 1,15%-kal nőtt. Az egyetemes 
szolgáltató tehát fokozatosan váltotta fel az állandó szol-
gáltatóhelyeket mobilpostai szolgáltatással.

2.2.3.3. A minőség
Az egyetemes szolgáltatások minőségére vonatkozóan 
a postatörvény rendelkezésein túl az EPKSZ határoz meg 
specifikus követelményeket. A következő fontosabb mi-
nőségi kritériumok kerültek be az Egyetemes Postai Köz-
szolgáltatási Szerződésbe:

•	 az	elsőbbségiként	feladott	küldemények	90%-ának	
kézbesítése a feladást követő első munkanapon, 97%-uk 
kézbesítése a feladást követő ötödik munkanapon,

•	 a nem elsőbbségiként feladott küldemények 85%-ának 
kézbesítése a feladást követő harmadik munkanapon, 
97%-uk kézbesítése a feladást követő ötödik munkanapon,

•	 az	egyetemes	postacsomagok	kötelező	átfutási	ideje	
85%-ban a feladást követő második munkanap, 95%-ban 
a feladást követő harmadik munkanap,

•	 a hivatalos iratok kötelező átfutási ideje 85%-ban 
a feladást követő harmadik munkanap, 97%-ban a feladást 
követő ötödik munkanap,

Közszolgáltatási Szerződés követelményeket fogalmaz 
meg, amelyek a következők:

•	 minden	1000	lakos	feletti	településen	és	Budapest	
minden kerületében állandó postai szolgáltatóhelyet kell 
fenntartani,

•	 a napi nyitvatartási idő a forgalom függvényében legalább 
2 óra lehet egyben vagy legfeljebb 2 részre osztva, 7 és 20 
óra között,

•	 állandó	szolgáltatóhellyel	nem	rendelkező	községek	
esetében kötelező mobilpostával biztosítani az ellátást. 
A mobilpostának minden kijelölt elérhetőségi ponton 
munkanaponként legalább 20 percet kell tartózkodnia.

2,59%-kal csökkent, miközben a küldeményvolumenek 
4,46%-kal estek vissza átlagosan. Az egyéb területeken 
dolgozók létszáma ezzel szemben évi 5,76%-kal emelke-
dett átlagosan, aminek hatására a teljes létszám átlagos 
csökkenése mindössze 1,41% volt a vizsgált időszakban.

A piacnyitás a későbbiekben nagyobb arányú automa-
tizálás bevezetését teheti szükségessé az egyetemes 
szolgáltatónál, amely folyamat a költséghatékonyság 
emelkedésén keresztül növelheti a versenyképességet, 
viszont a foglalkoztatottak számának nagyobb mértékű 
visszaesését is eredményezheti.

2.2.3.2. Elérhetőség
Az egyetemes szolgáltatás elérhetőségére vonatko-
zóan mind a postatörvény, mind az Egyetemes Postai 
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36. diagram
Az egyetemes szolgáltatás könyvelt küldeményeinek átfutási ideje 2005 és 2015 között

38. diagram
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2.3. Nemzetközi kitekintés
2.3.1. A postapiac világszinten
A postapiaci szektor globális szinten folyamatos változás-
ban van, teljesítménye és mutatószámai pedig régiónként 
eltérnek. A régiós postapiacok 2012 és 2014 közötti át-
lagos növekedése Ázsiát és a csendes-óceáni térséget 
kivéve az 1% alatti növekedés és a 10%-os visszaesés 
között változik.

A legerősebb, 9,7%-os visszaesés Kelet-Európában 
és a FÁK-államokban volt 2012 és 2014 között, míg Af-
rikában (az arab országok kivételével) szintén jelentős, 

veti össze a 30 napon túl intézett panaszokkal. Az adatok 
alapján 2011-ben a panaszok száma az előző évi érték 
ötszörösére emelkedett, majd a következő évben már 
egy jóval alacsonyabb szinten normalizálódott. Ennek oka 
a szolgáltatói panaszkezelési rendszer adatgyűjtési és 
nyilvántartási részének egy hibája, amelyet később egy 
hatósági vizsgálat feltárt.

A minőségi mutatókat elemezve összességében el-
mondható, hogy az egyetemes szolgáltató lényegében 
teljesíti a postatörvényben és az EPKSZ-ben meghatá-
rozott követelményeket.

szolgáltatások során megkötött szolgáltatási szerződé-
sek általában csomagtermékekre vonatkoznak, amelyek 
nagyobbak és nehezebbek a leveleknél, emiatt pedig 
a kezelésük a szolgáltatási lánc valamennyi mozzana-
tánál nagyobb erőfeszítést és nagyobb körültekintést 
kíván az alkalmazottaktól.

A postatörvény néhány minőségi mutató meghatá-
rozása mellett rendelkezik a panaszkezelés módjáról és 
a kapcsolódó határidőkről is. A felhasználói panaszok ki-
vizsgálására és a válaszadásra 30 nap áll az egyetemes 
szolgáltató rendelkezésére, amely a felhasználó egyidejű 
értesítése mellett egy alkalommal újabb 30 nappal meg-
hosszabbítható. A 41. diagram az egyetemes szolgálta-
táshoz kapcsolódó jogos és nem jogos panaszok számát 

nagyságrendekkel biztonságosabbak a többi szolgáltatás-
nál, jóval túlteljesítve az EPKSZ által előírt határértékeket.

A sérült küldemények száma az elveszettekhez ha-
sonlóan szintén növekedésnek indult 2011-től, azonban 
egy mérsékeltebb emelkedés már 2008-tól elkezdődött. 
Itt további érdekesség, hogy a nem egyetemes és helyet-
tesítő szolgáltatások során abszolút értékben is nagy-
ságrendileg 50-szer több küldemény sérül meg, mint 
az egyetemes szolgáltatásban. Arányaiban a különbség 
még jelentősebb: míg az egyetemes szolgáltatás közel 
40-szeresen túlteljesíti az EPKSZ által meghatározott 
célértéket (100 000-ből 6 sérült küldemény), addig 
a bejelentett szolgáltatók esetén 100 000 küldemény-
re 140 sérült jut. Ennek oka, hogy a nem helyettesítő 
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39. diagram
Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos panaszok száma (db) és kezelésük átfutási ideje 2005 és 2015 között
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40. diagram

A postapiac főbb mutatói régiók szerint1 

42. diagram
1 UPU-statisztikák alapján.
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a nagy nyugat-európai országokban már lecsengőben 
lehet. Ezzel szemben a magyar adatok a 29 legnagyobb 
vállalat információi alapján 2,65%-kal csökkentek átla-
gosan ugyanebben az időszakban. Arányaiban a magyar 
piac 0,77%-át adja a 2014-es európai levélforgalomnak, 
tehát a forgalomból nagyobb arányban részesedik, mint 
a bevételekből. Ebből következik az is, hogy átlagosan és 
abszolút értékben a magyar levélküldemények díjszabása 
kedvezőbb, mint az európai átlag.

A postacsomagokat tekintve az UPU-statisztikák 
alapján Európában 2,66 milliárd küldeményt kézbesítet-
tek 2014-ben, amelyből a magyar piac 44 milliót adott 
a legnagyobb szolgáltatók bevallása szerint. Arányai-
ban ez 1,66%, ami jóval magasabb a levélpiac 0,77%-os 

milliárd eurót tett ki, amelyből a magyar piac mindössze 
498 millió eurós, azaz kevesebb, mint az összpiac 0,4%-a. 
Azonban míg az európai összesített bevételek átlagosan 
0,14%-kal nőttek 2010 és 2014 között, addig Magyar-
országon az euróra konvertált átlagos bevételnövekedés 
1,07%-os volt.

2.3.2.2. Küldeményforgalom
A levélküldemények volumene az EU-ban az elmúlt 
években hullámzóan alakult az UPU-statisztikák sze-
rint, a 2010 és 2014 közötti éves átlagos növekedés 
0,36% volt, tehát a változás összességében minimális, 
de meglepő módon pozitív. Ez azt is jelentheti, hogy az 
e-helyettesítésből fakadó levélpiaci volumencsökkenés 

is stagnálást mutatnak, négy év alatt 1,41%-os növeke-
déssel. Ezzel ellentétben a második legnagyobb Ázsia és 
a csendes-óceáni térség ugyanezen időszakban 99,32%-
kal növelte bevételeit. Arányait tekintve a további terü-
letek nem gyakorolnak jelentős hatást a globális szintű 
trendekre.

A postai küldemények volumenének csökkenése mö-
gött az e-helyettesítés áll. A csökkenés mértéke 2010 
és 2014 között évesen átlagosan 2,82% volt, 2010-ről 
2014-re így összesen 10,8%-ot zsugorodott a levélkülde-
mények volumene. Ezzel párhuzamosan nőttek azonban 
egy másik postapiaci szolgáltatás naturáliái, a csomagkül-
demények volumene ugyanis ugyanezen időszakban éve-
sen átlagosan 4,73%-kal növekedett. A volumen 2010-ről 
2014-re összesen 20,3%-kal, 6134 millió darabról 7379 
millió darabra nőtt. Bár a csomagküldemények volume-
nének növekedése százalékosan meghaladja a levélkülde-
mények csökkenésének ütemét, a szegmens részesedése 
a teljes postapiacból még nem éri el azt a mértéket, hogy 
a bevételnövekedés önmagában képes legyen kompen-
zálni a zsugorodó levélpiacot.

Két egymás ellen ható trend találkozik tehát a posta-
piaci szolgáltatások két nagy szegmensében, a korábbi 
bevételre vonatkozó adatok tükrében azonban jól lát-
szik, hogy a negatív részpiaci trendek ellenére globáli-
san folyamatos bevételnövekedés jellemzi a postapiaci 
szolgáltatásokat.

2.3.2. A magyar postapiac uniós összehasonlításban
2.3.2.1. Árbevétel
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union, 
UPU) kimutatása szerint az EU28-államok postai válla-
latainak összesített működési bevétele 2014-ben 122,5 

5,8%-os csökkenés volt tapasztalható. Dél-Amerika és 
a karibi térség területén 2012 és 2014 között kisebb mér-
tékű, 3,1%-os visszaesés mutatkozott. A fejlett, valamint 
az arab országok is csak 1% alatti, minimális növekedést 
tudtak felmutatni ugyanebben az időszakban. Az egyetlen 
kiemelkedő növekedést produkáló régió Ázsia és a csen-
des-óceáni térség, amely 14,8%-os átlagos bővülést ért el. 

Az egy lakosra jutó felvett levelek számát tekintve a fej-
lett országok 2014-ben 301 db felvett levéllel messze 
a legmagasabb értéket mutatják, amelyet Kelet-Európa 
és a volt FÁK-államok, majd Dél-Amerika és a karibi térség 
követ. Ugyanez a mutatószám a felvett csomagok ese-
tében is hasonló mintázatot követ, itt azonban Ázsia és 
a csendes-óceáni térség megközelíti az utóbbi két régió 
teljesítményét.

összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a fejlett 
országok esetében egy sokkal érettebb, azonban az érett-
ség következtében kevésbé dinamikus piacról beszélhe-
tünk, míg a növekedés motorját Ázsia és a csendes-óceáni 
térség adja. A kelet-európai és a volt FÁK-államok piacán 
pedig a viszonylagos fejlettség mellet erős recesszióban 
vannak a postapiacok.

A fenti bontásnak megfelelően a 2010–2014-es idő-
távon részletesebben is láthatjuk a különböző fejlettségű 
országok bevételének alakulását. A globális postapiaci 
bevételek folyamatos növekedést mutatnak a vizsgált 
időszakban, 3%-os éves átlagos növekedéssel. Érdekes 
megfigyelni azonban, hogy a 2010–2013 közti időszak 
lineáris (kb. –1% és 2,4% közti) növekedését követően 
2013-ról 2014-re 8,92%-kal nőtt a globális postapiac. 
Ennek hátterében a fejlett országok, valamint Ázsia és 
a csendes-óceáni térség 11-11 millió eurós bővülése áll. 
A fejlett országok azonban a hosszabb, 4 éves időtávon 
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43. diagram
1 UPU-statisztikák alapján.

Postapiaci vállalatok összesített bevétele az EU27-országokban (millió euró1), 2010–2014

45. diagram
1 UPU-statisztikák alapján.
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1 UPU-statisztikák alapján.
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iránt, és a kutatás feltételezése szerint ez a preferen-
cia a kutatást követő 2–3 évben nem is változott. Ezt 
támasztja alá egy további, szintén 2011-es kutatás is, 
amely szerint három kulcsfontosságú előfeltétele van az 
optimális e-helyettesítőnek: legyen könnyen használható, 
megbízható és biztonságosan alkalmazható. A helyette-
sítés megvalósulásának üteme fogyasztói szegmensen-
ként változik. Míg a magánszemélyek közti levelezésben 
a helyettesíthetőség gyorsan megvalósul, addig az üzleti 
feladóktól a magánszemélyek részére irányuló levélfor-
galom területén, az úgynevezett B2C-szegmensben ez 
a változás lassabban zajlik24. 

Az e-helyettesítés szerepe a postai szolgáltatások 
piacán azonban nem kizárólag technológiai, hanem lé-
nyegét tekintve legalább ennyire szabályozási kérdés is. 
Az Európai Unió Digitális Menetrendjének internetelérésre 
vonatkozó elvárásai (miszerint 2020-ra 100%-os, leg-
alább 30 Megabit/s-os, ezen belül 50%-os, legalább 100 
Megabit/s-os internet-hozzáférési lefedettség legyen 
EU-szerte), valamint a telekommunikációs szolgáltatások 
egy részének egyetemes szolgáltatási körbe való felvéte-
lének szándéka alapján egyaránt azt mondhatjuk, hogy az 
elektronikus kommunikáció a postai szolgáltatások egyre 
relevánsabb helyettesítőjévé válik.

A postapiacok liberalizációja során, a monopó-
lium megszűnésének következtében, versenyképesség 
szempontjából kulcskérdéssé válik a költséghatékony-
ság. Az egyetemes postai szolgáltatások egyes költség-
elemei magasak, így az egyetemes szolgáltatók keresik, 
hogyan lehet ezeket a költségeket csökkenteni. Ennek 

24 WIK Consult: Main Developments in the Postal Sector, 2010–2013.

2.4.1. E-helyettesítés
Az internetpenetráció globális szintű jelentős növekedé-
sével párhuzamosan az elektronikus kézbesítési módok 
egyre inkább jelentenek reális helyettesítő megoldásokat 
a postapiaci szolgáltatásokra. A levélpostai szolgáltatások 
iránti keresletet három tényező határozza meg: a gaz-
dasági növekedés mértéke, a kommunikációs szokások, 
valamint a szolgáltatási árak. A levélpostai piac két leg-
nagyobb kihívása az elmúlt években ezek alapján nem 
volt más, mint a stagnáló gazdaság és a vállalkozások, 
a magánszemélyek, valamint a szervezetek és a magán-
személyek közti kommunikációs szokások megváltozása. 
Ennek együttes hatása jelentős keresletcsökkenést ered-
ményezett a levélpostai szolgáltatások piacán.

A globálisan is tapasztalható levélvolumenek csökke-
nésével párhuzamosan, a funkcióját tekintve ahhoz leg-
közelebb álló elektronikus szolgáltatás, az e-mail volume-
ne folyamatos növekedést mutat. Így egyre aktuálisabb 
kérdéssé válik a levélküldemények esetleges e-mailes 
helyettesíthetősége. Több felmérés is azt mutatja, hogy 
az infrastrukturális követelmények megléte mellett több 
fontos tényező is befolyásolja a levélpostai szolgáltatások 
elektronikus megoldások által való helyettesíthetőségét. 
Ilyen tényező az információbiztonság, az elektronikus 
megoldások által nyújtott felhasználói élmény, valamint 
a kommunikációs szokások. Egy 2011-es kutatás ki-
mutatta, hogy az elektronikus számlák használata el-
terjedtebb az északi országokban, mint Európa más or-
szágaiban, ami nem kizárólag az internet-infrastruktúrák 
különbségének köszönhető. Németország, az Egyesült 
Királyság és néhány kelet-európai ország megkérdezettei 
ugyanis erős preferenciát mutattak a papíralapú számlák 

a magyar szolgáltatás a hatodik legdrágább a vizsgált 
országok között.

2.4. Piaci jövőkép
A postai szolgáltatások piacát több, a piac jövőjét potenciá-
lisan alakító trend befolyásolja. Ezen irányzatok ismerete 
mind a jelenlegi helyzet értékelése, mind a jövőbeli válto-
zások vizsgálata során segítik a piac pontos megértését.

A jelenleg időszerű, és a piacra szignifikáns hatással 
bíró trendeket két nagy csoportba sorolhatjuk: a postai 
piacon megjelenő digitális megoldások, valamint az al-
ternatív kiszállítási módokat felölelő trendek csoportjába.

A digitális technológiák a postapiaci átalakulás fókusz-
pontjában állnak, amelyek elterjedése több helyettesítőt, 
de egyben számos ösztönzőt is életre hívott az elmúlt 
évtizedekben. A következőkben az e-helyettesítés, va-
lamint az e-kormányzat postapiacra gyakorolt hatásait, 
valamint az e-kereskedelem térnyerésének ösztönző 
szerepét mutatjuk be.

részesedésénél. A növekedési trendek tekintetében meg-
haladtuk az uniós átlagot, 2010 és 2014 között átlago-
san 18%-kal növekedett a piac, ami több az uniós átlagos 
növekedésnél. A gyorsabb növekedés oka feltehetően az, 
hogy a magyar piacon az e-kereskedelem térnyerése idő-
ben elmaradt a nyugat-európai országokétól.

2.3.2.3. Árazás
A postai szolgáltatások árának összehasonlítása az Eu-
rópai Unió országaiban az Európai Bizottság által irányí-
tott, az európai postai hatóságokat összefogó szervezet, 
eredeti nevén The European Regulators Group for Postal 
Services (ERGP) által gondozott statisztikai adatok alapján 
a legkézenfekvőbb (46. diagram). A diagram a 20 gramm 
alatti egyetemes levélküldemények árát mutatja euró-
ban kifejezve, a jobb oldalon pedig ezt arányosítja az egy 
főre eső vásárlóerő-paritáson számított rendelkezésre 
álló jövedelemhez. A vizsgált 23 országból mindössze 8 
esetén alacsonyabb a küldemény ára a magyarországi-
nál. A szomszédos Szlovákia árazása például több mint 
30%-kal magasabb. Az egy főre jutó jövedelem arányában 
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46. diagram
1 Szerkesztés ERGP- és Eurostat-statisztikák alapján.
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1 UPU és http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2009/05/email-stats-report-exec-summary.pdf
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2.5. A liberalizáció céljai és ezek teljesülése
2.5.1. A piacnyitás iránti igény és célok az Európai Unió szintjén
A piacnyitás előtt az uniós postai szolgáltatások piaca 
széttagolt volt, a szabályozás jelentősen különbözött 
a tagállamokban. A piac egyes szegmensei versenypi-
acként működtek (pl. expressz küldemények), míg más 
szolgáltatásokat jellemzően monopóliumok nyújtottak (pl. 
levélküldemények). Az inkumbens szolgáltatók többnyire 
állami tulajdonban álltak, veszteségesen működtek, nem 
voltak képesek az elavult infrastruktúra modernizálására 
és új beruházások megvalósítására. Részben az vezetett 
az uniós piacnyitás céljainak megfogalmazásához, hogy 
felmerült ezeknek a problémáknak a kezelési igénye.

Az európai postai szabályozás céljait a legjobban az 
ERGP honlapján található leírás foglalja össze32. A szö-
veg hét pontban írja le a szabályozás fő elemeit, illetve öt 
további területet jelöl ki, amelyekre az Európai Bizottság 
kiemelt figyelmet fordít.

A hét pont a következő:
1. Az egyetemes postai szolgáltatások meghatározása, 

a felhasználók számára a postai szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési jog biztosítása. Minimum szolgáltatási kör 
biztosítása meghatározott minőségi színvonalon és 
elérhető áron minden uniós országban, a felhasználók 
érdekeit szem előtt tartva, földrajzi elhelyezkedéstől 
függetlenül.

32 http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/legislation/index_en.htm

taglalja, elsősorban azokra a tranzakciókra fókuszálunk, 
amelyek fizikai kiszállítást igényelnek. Az E-commerce 
Europe becslése szerint a fizikai kiszállítást igénylő e-ke-
reskedelmi tranzakciók a legtöbb európai országban a tel-
jes e-kereskedelmi értékesítések 50–65%-át teszik ki, és 
a szolgáltatások adják a piac fennmaradó 35–50%-át30. 
Az e-kereskedelem a kézbesítési szolgáltatások iránt je-
lentkező kereslet növelésén keresztül új lehetőségeket 
nyitott meg a postai szolgáltatások piacán.

Egy adott ország e-kereskedelmi forgalmát számos 
tényező befolyásolja. Az infrastruktúra szükségességén 
túl az egyik szignifikáns forgalmat befolyásoló tényező 
a térítésmentes visszaszállítás rendelkezésre állása, ami 
számottevő hatással bír a vásárlók jövőbeli vásárlási ma-
gatartására. A Washington és lee University’s Williams 
School of Commerce, Economics, and Politics 2012-es 
kutatása kimutatta, hogy amikor a vásárlók térítésmentes 
visszaszállításban részesülnek, vásárlásaik a következő 
két évben 58% és 357% közötti ütemben emelkedtek. Ab-
ban az esetben pedig, amikor ki kellett fizetniük a vissza-
szállítás díját, későbbi vásárlásaik 74% és 100% közötti 
ütemben csökkentek31. Így a térítésmentes visszaszállítás 
biztosítása a közvetett reálgazdasági hatások miatt ér-
dekében állhat mind az e-kereskedelmi szolgáltatásokat 
nyújtó társaságoknak, mind a szabályozóknak.

30 E-commerce Europe (2013), Europe B2C E-commerce Report 2013.
31 Lásd Retailwire, . A tanulmány szerint az ingyenes visszaszállítás sokféle előnnyel 

bír. 2012. október 8-án publikálva: http://www.retailwire.com/discussion/16320/
study-finds-wide-benefit-to-free-online-returns

Az elektronikus ügyintézés elterjedésével a kisebb 
front-office kapacitások következtében nagymértékben 
csökkenthetőek a rendszer fenntartási, valamint irodai és 
kézbesítési költségei. Ezen pénzügyi és emberi erőforrá-
sok részben átcsoportosíthatók az érdemi ügyintézésre, 
így megvalósítható az ügyintézési határidők csökkentése.

Az állampolgári ügyek intézéséhez a jövőben olyan 
komplex informatikai rendszer kialakítására van szükség, 
amely egy egységes adatbázison alapul, és a különböző 
alrendszerek megfelelő paraméterezésével képes a kü-
lönböző ügytípusokhoz szükséges adatlapok, kérvények 
és okiratok generálására. Az idő- és helyfüggetlenség 
mellett kívánatos az ügyintézési formák közötti függet-
lenség megvalósulása is, ami azt jelenti, hogy a szemé-
lyesen, telefonon, ügyfélszolgálaton, elektronikusan vagy 
interneten keresztül indított folyamatok lefutása között 
nem szabad különbséget tenni, és azok között az állam-
polgár igénye szerint bármikor válthasson26. 

2.4.2. E-kereskedelem
Az e-kereskedelem az elmúlt időszak egyik legbefolyáso-
sabb gazdasági trendjének bizonyult, amely nagy hatással 
van a postai és logisztikai hálózatokra és infrastruktúrákra. 
Az e-kereskedelem globális piaca meglehetősen gyors 
ütemben fejlődik. Az E-commerce Europe egyesület becs-
lése szerint 2014-ben a 14,3%-os növekedést követően 
a teljes globális B2C e-kereskedelemi piac 1943 milliárd 
dolláros (USD) forgalommal bírt. Ezen belül 567 milliárd 
dolláros (USD) éves forgalmával Európa számított a világ 
második legnagyobb piacának, amelyet csak az Ázsia és 
a csendes-óceáni térség előzött meg 770 milliárd dol-
láros forgalommal. A közép-európai régió növekedése 
ennél valamivel lassabb volt 2014-ben, a 12,9%-os nö-
vekedést követően 106,5 milliárd eurós27 forgalommal 
rendelkezett. Ezen belül Magyarország 930 millió eurós 
e-kereskedelmi forgalmat bonyolított le 2014-ben, ami 
273 milliárd forintnak felel meg28. Ez a 2014-es hazai GDP 
arányában 0,85%.

Az Eurostat definíciója szerint az e-kereskedelem olyan 
vállalkozások, háztartások, természetes személyek vagy 
magánszervezetek közti adásvétel, amely elektronikus 
tranzakciókon keresztül, internet, vagy egyéb számító-
gépek által közvetített online kommunikációs hálózat se-
gítségével jön létre29. Mivel jelen fejezet elsősorban a tren-
dek postapiaci szolgáltatások jövőjére gyakorolt hatásait 

26 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020.
27 2014-es átlagárfolyamon kb. 142 milliárd USD.
28 http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/infographics
29 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:E-commerce

eredményeképp egyre több postai szolgáltató kezdett 
vagy kezd digitális megoldások kidolgozásába fektetni, 
hogy összekapcsolják a digitális megoldásokat a hagyo-
mányos fizikai postai szolgáltatásokkal. A jelenlegi kísér-
leti projektek közé elsősorban virtuális postafiókok (lásd 
belga posta, Post Danmark, Canada Post), valamint elekt-
ronikus számlázási és e-kormányzati kezdeményezések 
tartoznak. Az e-helyettesítés során fontos kérdés a le-
vélbiztonság és a digitális identitás biztonsága, amelyre 
a postai szolgáltatók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, 
az általuk használt távközlési hálózat üzemeltetőjével 
együtt.

Az e-helyettesítés egyik korábban említett, de részle-
tesen nem tárgyalt szegmense az e-kormányzat. Egyes 
országok, mint például Dánia, kifejezetten fejlett szaka-
szában vannak a digitális célkitűzéseik megvalósításának, 
így esetükben évek óta jellemző a levélforgalom volu-
menének folyamatos, nagymértékű csökkenése. Ennek 
következtében a Dániában végrehajtott fejlesztések 
előrevetítik Európa többi országának jövőbeli fejlesztési 
lehetőségeit és az ezek okozta változásokat.

Az e-kormányzati törekvések Magyarországon is jelen 
vannak, hasonló ambíciókkal, mint az északi országokban. 
A 2014–2020-as Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fej-
lesztési Stratégia Magyarországon célul tűzte ki az ad-
minisztratív terhek, ezen belül a lakossági adminisztratív 
terhek csökkentését. A stratégia a közigazgatás haté-
konyságnövelésének, egyben a lakossági adminisztratív 
terhek csökkentésének egyik legfontosabb eszközének 
az infokommunikációs technológiák elterjesztését tekinti. 
A 2014–2020-as stratégia központi eleme az e-közigaz-
gatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének 
javítása mind a közigazgatás ügyfelei és a közigazga-
tásban dolgozók munkájának megkönnyítése, mind az 
eljárások és a szervezeti folyamatok egyszerűsítése és 
hatékonyabbá tétele érdekében25. 

A különböző állami és közigazgatási rendszerek elekt-
ronizálása folyamatosan zajlik, már több összetevő is 
kialakult, amely hozzájárul az e-közigazgatás fejleszté-
séhez: pl. az elektronizált iratkezelés, az azonosítást és 
a hozzáférést, valamint a hitelesítést támogató kártya, 
a kormányzati adatbázisok fejlesztése. Az állampolgárok 
jogainak feltétlen biztosítása érdekében ma Magyaror-
szágon még elengedhetetlen a személyes ügyintézési 
forma fenntartása, ugyanakkor fontos a fizikai szemé-
lyes ügyfélkiszolgálásból adódó időbeni és térbeli korlátok 
felszámolása.

25 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020.

Az NMHH folyamatosan figyeli a postapiacot, és egyeztet a piacnyitás céljairól
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2.5.3. A magyarországi liberalizációs célok
Magyarország esetén a postai irányelv átültetése során 
a közösség által meghatározott irányvonal érvényesült. 
A legfontosabb szabályozási célokat a postatörvény az 
alábbiak szerint fogalmazza meg:

„A postai szolgáltatások fejlődése és liberalizációja, az 
Európai Unió jogának való megfelelés, a mindenki szá-
mára elérhető és hozzáférhető, a társadalmi, gazdasági 
és technikai környezethez igazodó, hatékony egyetemes 
postai szolgáltatás folyamatossága, valamint a gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradott térségben 
élő felhasználók megfelelő minőségű postai szolgáltatá-
sokhoz és az egyetemes postai hálózat igénybevételével 
ellátható egyéb közszolgáltatásokhoz való hozzáférésé-
nek biztosítása érdekében, a postai piac zavartalan és 
eredményes működésének fenntartásával, figyelembe 
véve az új technológiák alkalmazásának lehetőségeit, 
a felhasználók érdekeinek védelmét és a postai piaci 
résztvevők szükség szerinti együttműködését, jogaik és 
kötelezettségeik érvényesítését.”

2.5.4. A célok teljesülése Magyarországon
Ha a célok teljesülését négy mérhető, piacnyitással kap-
csolatos várakozásra vonatkoztatjuk – a szolgáltatás mi-
nőségének és hozzáférhetőségének javulása, a verseny 
intenzitásának növekedése (piaci koncentráció csökkené-
se), az árcsökkenés és a beruházások élénkülése –, akkor 
a magyarországi postapiaci liberalizáció eredményessége 
vegyes képet mutat.

A szolgáltatás minősége és hozzáférhetősége tekin-
tetében a teljes piacnyitás elérése óta inkább minőségi 

Emellett azonban a leírás megjegyzi azt is, hogy a ver-
senypiaci belépések üteme a vártnál lassabban alakult, és 
az egyetemes szolgáltatók több országban megtartották 
domináns pozíciójukat.

A 48. diagram a liberalizáció inkumbens szolgálta-
tókra gyakorolt hatásait foglalja össze néhány európai 
országban.

Az általános piaci trendek (levélpiac csökkenése) és 
a verseny intenzitásának növekedése együttesen az ese-
tek többségében az inkumbens szolgáltatók profitabi-
litásának csökkenéséhez vezetett. Ahol a szolgáltatók 
képesek voltak ezt ellensúlyozni, ott jellemzően erőteljes 
nemzetközi vagy más szegmensekben való terjeszkedés 
állt a háttérben. A versenytársak piaci részesedése a vizs-
gált tagállamokban 13% és 35% között ingadozik, tehát 
az inkumbens szolgáltató minden esetben fenntartotta 
vezető pozícióját.

Az elérhető árú szolgáltatások is hangsúlyosan szere-
peltek a célrendszerben, e tekintetben az ERGP a lakos-
sági szolgáltatások drágulásáról és az üzleti levelezés 
olcsóbbá válásáról számol be általánosságban. A drágulás 
okaként az e-helyettesítést és az ezáltal okozott volu-
mencsökkenést jelöli meg, amely a szolgáltatók olda-
lán növekvő átlagköltséget eredményez. Az árváltozási 
trendek másik magyarázata lehet, hogy az új belépők az 
úgynevezett „cherry picking” vagy „mazsolázás” taktikáját 
alkalmazva jellemzően a jobban jövedelmező tömeges 
üzleti küldemények részpiacát célozzák meg a csökkenő 
lakossági szegmens helyett, ezért inkább ezen a terüle-
ten alakul ki árverseny az inkumbens szolgáltató és az új 
belépők között.

3. Annak biztosítása, hogy a szabályozás kialakítása 
során figyelembe veszik a felhasználók szükségleteit, 
a dolgozók érdekeit és a szektor alapvető szerepeit az EU 
gazdasági, kulturális, és társadalmi fejlődésében, valamint 
kohéziójában.

4. A postai szabályozás fejlesztésének koordinálása a többi 
uniós szakpolitikával, valamint egységes megközelítés 
alkalmazása az átfedésben lévő területeken.

5. A fenti célokkal összhangban lévő megközelítés 
alkalmazása a közösségen kívüli nemzetközi postai 
forgalomra.

2.5.2. A célok teljesülése az Európai Unió szintjén
Az ERGP honlapján egy külön szekció foglalkozik a libe-
ralizációval kapcsolatos leggyakoribb kérdésekkel. A kér-
dések között szerepel az is, hogy pontosan mit sikerült 
elérni a postás direktíva 1997-es elfogadása óta. Az ERGP 
értékelése szerint a két fő célt sikerült teljesíteni, ezek 
a következők voltak:

•	 a minimumszolgáltatási kör elérhetőségének biztosítása 
a meghatározott minőségben és elérhető áron minden 
felhasználó számára, és

•	 a megfelelő versenyfeltételek melletti piacnyitás.

2. Eszközök biztosítása a tagállamok számára, hogy az 
egyetemes szolgáltatás fenntartható módon biztosítható 
legyen.

3. A postai szolgáltatások minőségének javítása EU-szintű 
szolgáltatásminőségi sztenderdek kialakításával az unión 
belüli határkeresztező küldeményekre. A tagállamok belső 
küldeményforgalmára vonatkozó minőségi elvárások 
kialakítása és publikálása, valamint a visszamérések 
eredményeinek megjelentetése.

4. A költségalapú árazás alapelvének bevezetése és 
az egyetemes szolgáltatások finanszírozásának 
átláthatósága.

5. A technikai sztenderdek harmonizációjának elősegítése 
a felhasználók érdekeinek szem előtt tartásával.

6. A külső és a belső panaszkezelési folyamatok kialakítása 
a postai szolgáltatások minden felhasználója számára.

7. Független nemzeti szabályozó hatóságok alapítása.

Ezekhez kapcsolódóan az Európai Bizottság fókuszterü-
letei a következők:

1. A versenyhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása.
2. A postai szektor ösztönzése és segítése a technológiai 

fejlődéshez és a kereslet változásához való gyors és 
hatékony alkalmazkodásra.

A postapiaci liberalizáció hatása az inkumbens szolgáltatókra néhány európai országban1 

48. diagram
1 Forrás: PwC-elemzés, éves beszámolók.
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Az egyetemes szolgáltatás átfutási ideje és az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben lefektetett minimumkövetelmény nem elsőbbségiként 
feladott levélküldeményekre1 2011 és 2015 között

49. diagram
1 NMHH-statisztika alapján.
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hanem sokkal inkább a levélpiac zsugorodása következ-
tében a Magyar Posta Zrt. csökkenő piaci részesedésének.

A piacnyitással kapcsolatos harmadik várakozás a pos-
tai szolgáltatások árának mérséklődése. Az adatok azt 
mutatják, hogy ebben a tekintetben sem váltotta be a li-
beralizáció maradéktalanul a hozzá fűzött várakozásokat. 
2012-től kezdve az előző években tapasztalt alacsony 
áremelkedéssel ellentétben nőtt az egyetemes szolgál-
tatás egy küldeményre jutó átlagos ára.

Végül az utolsó várakozás esetén lehet a legjelentő-
sebb pozitív eredményről beszámolni: a beruházások 
élénkülését mutatják az egyetemes szolgáltató pénz-
ügyi beszámolói.

A Magyar Posta Zrt. eszközállománya töretlen növeke-
dést mutat 2010 óta, az eszközállomány átlagos növeke-
dési üteme 10,85% volt 2010 és 2014 között.

összegzésként megállapítható, hogy a postai piac-
nyitással kapcsolatos előzetes várakozások ez idáig nem 
teljesültek, az egyetlen üdítő kivétel a beruházások élén-
külése, ebben a tekintetben érvényesült leginkább a sza-
bályozói szándék.

csökkenésről lehet beszámolni. Az egyetemes szolgáltató 
a piacnyitást megelőzően bizonyos mértékig túlteljesítet-
te a hozzáférhetőségre és minőségre vonatkozó, Egye-
temes Postai Közszolgáltatási Szerződésben lefektetett 
előírásokat, 2012-től kezdve azonban visszaesés figyel-
hető meg a minőségi mutatókban.

A verseny intenzitásának változása sem mutat jelen-
tős fejlődést a piacnyitás óta, ugyanis a bejelentett postai 
szolgáltatók száma 2013-ban jelentősen visszaesett az 
előző évekhez képest. 2014 óta azonban a piac szerep-
lőinek száma újra dinamikus növekedést mutat. Meg-
jegyzendő azonban, hogy az egyetemes szolgáltatást 
helyettesítő kategóriában ez idáig mindössze egyetlen 
engedélyt adott ki Magyarország, tehát érdemi versenyről 
még nem lehet beszámolni.

A piaci koncentráció tekintetében a verseny szem-
pontjából pozitív változás következett be a piacnyitás óta, 
a koncentrációt mérő Herfindahl-Hirschman Index (HHI)33 
a 2012-es 5240-es értékről 2014-re 4380-ra csökkent 
a postai szolgáltatásból származó árbevételek alapján. Ez 
azonban nem az új belépők térnyerésének köszönhető, 

33 A HHI értéke az egyes piaci szereplők árbevétel-alapú részesedésének négyzetösz-
szege összeadásával számítható, értéke 0 és 10 000 között mozog. A GVH katego-
rizálása alapján 1000 alatti érték esetén alacsony, 1000 és 1800 között mérsékelt, 
1800 felett magas koncentrációról beszélhetünk.
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51. diagram

1 Az NMHH-statisztika és a KSH harmonizált fogyasztói árindex alapján.

Az egyetemes szolgáltató eszközállományának alakulása1 2010 és 2014 között

52. diagram

1 Szerkesztés céginformációs adatbázisok alapján.
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a vizsgált piacokon a verseny ex-ante szabályozási köte-
lezettségek nélkül is kellően hatékony. Ennek megfelelően 
a határozattervezetek megszüntetik a korábban jelen-
tős piaci erejűként azonosított szolgáltatók jelentős piaci 
erejű státuszát, valamint előirányozzák a korábban kirótt 
kötelezettségek kivezetését. Ez a gyakorlatban a közve-
títőválasztás-kötelezettség fokozatos kivezetését jelenti. 
A határozattervezetekkel kapcsolatban decemberben le-
bonyolított nemzeti konzultáció és a 2016 tavaszán le-
zajló bizottsági notifikáció után a végleges határozatokat 
várhatóan 2016 második negyedévében tesszük közzé.

A helyhez kötött telefonszolgáltatás nagykereskedelmi 
piacain – a 2007-es ajánlás szerint 2. számú („Híváskez-
deményezés nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból”) 
és 3. számú (Hívásvégződtetés nyilvános, helyhez kötött 
egyedi telefonhálózatban) piacokon a 2013 novembe-
rében kiadott negyedik körös piacelemzési határozatok 

1. PIACELEMZÉS

1.1. A helyhez kötött hang piacok
Tavalyi jelentős szabályozási eredmény, hogy a hatóság 
újabb piacelemzési kört indított a helyhez kötött tele-
fonszolgáltatás kiskereskedelmi piacain. Ezek a piacok 
a 2003-as ajánlás szerinti 3. és 5. piac (Nyilvánosan el-
érhető helyi és/vagy országos, helyhez kötött telefon-
szolgáltatások lakossági és nem lakossági felhasználók 
számára), a 4. és 6. piac (Nyilvánosan elérhető nemzet-
közi, helyhez kötött telefonszolgáltatások lakossági és 
nem lakossági felhasználók számára), valamint a 2007-
es ajánlás szerinti 1. piac (Hozzáférés nyilvános helyhez 
kötött telefonhálózathoz lakossági és nem lakossági fel-
használók számára). A hatóság 2015. november 30-án 
tette közzé az 1/2007., 3–6/2003. piacokra vonatkozó 
határozattervezeteit, melyekben megállapította, hogy 

a TiszTességes, 
HaTékony Verseny 
kialakUlÁsÁnak és 
FennTarTÁsÁnak 
elősegÍTése az 
elekTronikUs 
HÍrközlési PiaCon3
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azonosította az Antenna Hungária Zrt.-t, és fenntartotta 
a korábban kirótt következő kötelezettségeket: az átlátha-
tóságot, az egyenlő elbánást, a költségalapúság és a díjak 
ellenőrizhetősége kötelezettséget, valamint a hozzáfé-
réssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettséget.

A költségalapúság kötelezettség teljesítése során 
a szolgáltatónak a teljesen felosztott költségek módszer-
tanára épülő költségmodellt 2015. január 31-ig kellett be-
nyújtania, illetve az így kiszámított díjakat kell alkalmaznia. 
A szolgáltató a költségmodellt a határozatban foglaltaknak 
megfelelően benyújtotta, az abban szereplő díjakat a ha-
tóság jóváhagyta.

2. A PIACELEMZÉS SORÁN ELŐÍRT 
KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

2.1. A szabályozott nagykereskedelmi árakkal 
kapcsolatos tevékenységek
A magyarországi hírközlési piacot szabályozó piacelem-
zési határozatok eredményeként a jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltatókkal szemben a hatóság – a piaci 
erővel való visszaélés megelőzése érdekében – különböző 
gazdasági szabályozó eszközöket alkalmazhat. Ennek so-
rán határozatában megfelelő kötelezettségeket róhat ki. 
Az egyik ilyen kötelezettség a költségalapúság és a díjak 
ellenőrizhetősége, amelyet a nagykereskedelmi piacokon 
határoz meg.

A mobil- és vezetékes hívásvégződtetési díjak szabá-
lyozása az Európai Bizottság ajánlásának34 megfelelően 
szolgáltatásonként kialakított hatósági, tiszta BU-lRIC 
(Buttom Up long Run Incremental Cost) módszerű35 költ-
ségmodelleken alapul. A hatósági mobil BU-lRIC költ-
ségmodell frissítésére, felülvizsgálatára irányuló munka 
még 2013 végén indult meg, eredményei az egységesen 
alkalmazandó új mobilhívás-végződtetési díj formájában 
mutatkoznak meg. A modellel meghatározott 1,71 Ft/
perc mobilhívás-végződtetési díj, amely jelenleg az EU 
második legalacsonyabb mobilvégződtetési díja, 2015. 
április 1-jétől hatályos, s valamennyi magyarországi mo-
bilszolgáltatóra egységesen vonatkozik. 

A szélessávú hozzáférési piacon a nagykereskedel-
mi országos bitfolyam-hozzáférést a jelentős piaci erejű 

34 2009/396/EK ajánlás (2009. május 7.) az EU-ban a helyhez kötött és mobilvégződte-
tési díjak szabályozói kezeléséről.

35 A módszer a modern technológiát használó, hatékony üzemeltető költségeit hatá-
rozza meg, mégpedig oly módon, hogy abban csak azon költségek számolhatók el, 
amelyek elkerülhetők lennének a harmadik személyeknek nyújtott nagykereskedelmi 
hívásvégződtetési szolgáltatás beszüntetésével.

április 1-jétől) 1,71 Ft/perc értékre csökkentek a koráb-
bi 7,06 Ft/perc értékről. Az alacsonyabb díjak, amellett, 
hogy hozzájárulnak a piacelemzés során feltárt lehet-
séges piactorzító magatartásformák (pl. túlzó árazás) 
kezeléséhez, nagyobb teret biztosítanak a szolgáltatók 
számára az innovatív, jelentősebb beszédmennyiséget 
tartalmazó tarifacsomagok kialakítására. Az alkalmazott 
díjakat a szolgáltatóknak csak az EU/EGT területéről ér-
kező hívások esetében kell alkalmazniuk.

1.4. A bérelt vonali piac
A 2007-es ajánlás szerinti 6. számú, „Bérelt vonalak nagy-
kereskedelmi végződtetési szegmense, a bérelt vagy de-
dikált kapacitás biztosításához használt technológiától 
függetlenül” elnevezésű nagykereskedelmi szolgáltatási 
piac esetében a legutóbbi piacelemzési eljárás 2012 ele-
jén zárult le. 

A szélessávú piacokkal kapcsolatos európai szabályo-
zási irányvonal változása a bérelt vonali szolgáltatások 
piacait is érintette, ami a bérelt vonali piaci szabályozás 
teljes felülvizsgálatát teszi szükségessé. Az Európai Bi-
zottság ex-ante szabályozási szempontból érintett pia-
cokkal kapcsolatos 2014-es ajánlásában a korábbi 6. piac 
helyébe a 4. számú „Helyhez kötött jó minőségű hozzá-
férés nagykereskedelmi biztosítása” elnevezésű nagy-
kereskedelmi piac lépett.

Tekintettel a felülvizsgálat idő- és erőforrásigényére, 
a hatóság e piac esetében is a piacelemzéshez kapcsolódó 
3 éves kötelező felülvizsgálati időszak meghosszabbítá-
sát kérte az Európai Bizottságtól. A bizottság a halasz-
tást engedélyezte, így a bérelt vonali nagykereskedelmi 
piachoz kapcsolódó szabályozás felülvizsgálatára ennek 
megfelelően 2015–2016-ban kerül sor. A piacelemzési 
eljárás előkészítése érdekében a hatóság 2015 áprilisá-
ban adatszolgáltatásra hívta fel a vizsgált piacon szolgál-
tatást nyújtó szolgáltatókat.

1.5. A műsorterjesztési piac
A 2003-as ajánlás szerinti 18. számú, „Műsorterjesztési 
szolgáltatás, tartalom végfelhasználók felé való eljutta-
tásának céljából” elnevezésű nagykereskedelmi piacon 
a második körös piacelemzési eljárás eredményeként 
2013 decemberében kiadott piacelemzési határozat van 
hatályban. 

A határozat érintett piacként azonosította az országos 
földfelszíni analóg rádió-műsorszórás nagykereskedel-
mi piacát. A piacelemzés eredményeként a hatóság az 
országos földfelszíni analóg rádió-műsorszórás nagy-
kereskedelmi piacán jelentős piaci erejű szolgáltatóként 

költségmodell építéséhez is, amely a szélessávú nagy-
kereskedelmi szolgáltatások díjainak kiszámításához 
használható fel, és amelyet az uniós ajánlás elveinek 
megfelelően alakít ki.

1.3. A mobilhangpiacok
A 2014-es ajánlás szerinti 2. számú (korábban: 2007-es 
ajánlás szerinti 7. piac), „Beszédcélú hívásvégződtetés 
egyedi mobilrádiótelefon-hálózatban” elnevezésű nagy-
kereskedelmi piacon az ötödik körös piacelemzési eljárás 
lezárásaként a hatóság 2015 márciusában közzétette 
a határozatát, amely a korábbiakhoz képest jelentős díj-
csökkenést irányoz elő a mobilszolgáltatók számára az 
általuk alkalmazott hívásvégződtetési díjakra.

A „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobilrádiótele-
fon-hálózatban” elnevezésű piacon azonosított szolgálta-
tás a mobilhívás-végződtetés, amely a hívások eljuttatását 
jelenti az összekapcsolási ponttól (ami két szolgáltató há-
lózatának csatlakozási pontja) az előfizetőig. A hívásvég-
ződtetésért a hívást indító előfizető szolgáltatója díjat fizet 
a hívott mobil-előfizető szolgáltatójának. A szabályozás 
a hívásvégződtetési díjra irányul. A 2015-ben kiadott ha-
tározatban a 2/2014. számú piacon a Magyar Telekom 
Nyrt.-t, a Telenor Zrt.-t, a Vodafone Zrt.-t, a Tesco MBl Zrt.-t, 
a UPC Magyarország Kft.-t, valamint a Netfone Telecom 
Kft.-t azonosítottuk jelentős piaci erővel rendelkező szol-
gáltatóként. Az új tervezet tehát a korábban már jelentős 
piaci erejűként azonosított, saját hálózattal rendelkező 
szolgáltatókon kívül három további, saját rádiós hálózattal 
nem rendelkező, ún. virtuális mobilszolgáltatót azonosított 
jelentős piaci erejű szolgáltatóként. (A saját hálózatában 
mind a hat mobilszolgáltató monopolista a végződtetett 
hívások tekintetében, hiszen más nem képes a hívást el-
juttatni az összekapcsolási ponttól az előfizetőig.) 

A 2015-ben kiadott határozatban jelentős piaci erejű-
ként azonosított szolgáltatókat terhelő kötelezettségek 
a következők: az átláthatóság (meghatározott informá-
ciók nyilvánosságra hozatala), az egyenlő elbánás, a költ-
ségalapúság (hatóság által meghatározott költségalapú 
végződtetési díjak alkalmazása), a számviteli szétválasz-
tás (üzletágak, tevékenységek elkülönített kimutatása) 
a saját hálózattal rendelkező szolgáltatók esetében, és 
a hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kö-
telezettség (nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtására 
kötelezés, valamint a kapcsolódó közös eszközhasználat).

A hatóság 2015 márciusában közétett határozata a dí-
jak jelentős, azonnali csökkentését irányozta elő, amely-
nek eredményeként a mobilvégződtetési díjak mértéke 
a határozat közzétételét követő hónaptól (tehát 2015. 

vannak hatályban. A nagykereskedelmi piaci szabályozás 
következő felülvizsgálatára 2016-ban kerül sor.

1.2. A szélessávú szolgáltatások piacai
A 2007-es ajánlás szerinti 4. számú (Nagykereskedelmi 
hozzáférés a helyhez kötött hálózat [fizikai] infrastruktú-
rájához – beleértve a részleges vagy teljes átengedést) 
és 5. számú (Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés) 
számú piacokon a 2011-ben kiadott, 4. körös határoza-
tok vannak hatályban. A határozatokban a jelentős piaci 
erejű szolgáltatókra kirótt kötelezettségek lehetővé te-
szik az alternatív szolgáltatók számára, hogy szabályo-
zott nagykereskedelmi szolgáltatások igénybevételével 
elérjék a hálózattal rendelkező szolgáltatók előfizetőit, 
és számukra kiskereskedelmi szélessávú és/vagy hang-
szolgáltatásokat nyújtsanak.

A szélessávú piacokkal kapcsolatos európai szabá-
lyozási irányvonal – többek között a válság hatásaként 
visszaeső beruházások következtében – jelentősen 
módosult az elmúlt években. Az Európai Bizottságnak 
az ex-ante szabályozási szempontból érintett piacokkal 
kapcsolatos 2014-es ajánlása, valamint a bizottságnak 
a 2013-ban kiadott, a szélessávú piacokon kirótt egyes 
kötelezettségekkel (egyenlő elbánás, költségalapúság) 
kapcsolatos ajánlása jelentős változást jelent a koráb-
bi szabályozási kerethez képest. Ez a piaci határozatok 
tartalmának részletes felülvizsgálatát teszi szükségessé.

Az Európai Bizottság ex-ante szabályozási szempont-
ból érintett piacokkal kapcsolatos 2014-es ajánlásában 
a korábbi 4. számú és 5. számú piac helyébe a következő 
nagykereskedelmi piacok léptek:

•	 3.	a)	piac	–	helyhez	kötött	helyi	hozzáférés	
nagykereskedelmi biztosítása,

•	 3.	b)	piac	–	központi	hozzáférés	helyhez	kötött	
nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez.

A felülvizsgálat jelentős idő- és erőforrásigénye miatt 
a hatóság 2014-ben a piacelemzéshez kapcsolódó 3 éves 
kötelező felülvizsgálati időszak meghosszabbítását kérte, 
amit a bizottság engedélyezett, és a hatóság hozzálátott 
a szélessávú nagykereskedelmi piacokhoz kapcsolódó 
szabályozás felülvizsgálatához. 2015. december 8-án 
a hatóság nyilvános meghallgatást tartott, hogy meg-
ismerje a szélessávú piaci szereplők és a szabályozás 
egyéb érintettjeinek tapasztalatait, a piaci folyamatokról 
és a kívánatosnak tartott szabályozási irányokról alko-
tott véleményeket. Szintén a szabályozás felülvizsgála-
tához kapcsolódóan a hatóság hozzálátott a BU-lRIC+ 
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2014-ben a vizsgált szolgáltatók nem szegték meg 
a kirótt kötelezettséget. A hozzáférési díjak árindexei – 
azokban a számozási körzetekben, ahol a szolgáltatók 
jelentős piaci erővel bírnak – a Magyar Telekom Nyrt.-nél 
0,57, az Invitel Zrt.-nél 2,44, az UPC Kft. esetében 0,81 
százalékponttal maradtak a fogyasztói árindex, azaz 
a 99,8%-os ársapka alatt. A számított árindexek alapján 
a szolgáltatók árpolitikájukban feltételezhetően figyeltek 
a deflációs előrejelzésre, és a tényleges áraik összessé-
gükben csökkentek.

alapján, a Központi Statisztikai Hivatal által az adott évre 
megadott tényleges fogyasztóiár-indexszel összevetve, 
évente vizsgálja a hatóság.

2015-ben a hatóság az érintett jelentős piaci erejű 
szolgáltatók esetében hatósági ellenőrzési eljárás ke-
retében vizsgálta a piacelemzési határozatban kirótt 
kötelezettség előző évi teljesítését. 2014-ben a három 
szolgáltató összesen 300 díjcsomagban 859 díjelemet 
kínált az ügyfeleknek. A hatóság az Invitel Zrt.-nél 113, 
a UPC Kft.-nél 15, a Magyar Telekom Nyrt.-nél 2014-hez 
képest még több, 731 hozzáférési szolgáltatást vizsgált.

a hatóság a nagykereskedelmi szolgáltatások maximális 
díját és minimális árrését.

2.2. A szabályozói számvitellel kapcsolatos 
kötelezettségek
A hatóság hatályos piacelemzési határozataiban kirót-
ta a számviteli szétválasztás kötelezettségét is, ennek 
ellenőrzése 2015-ben is lezajlott. A számviteli szétvá-
lasztás segítségével a szabályozó képes az árdiszkrimi-
nációval és a túlzó és/vagy ragadozó árral kapcsolatos 
lehetséges versenytorzító magatartásformákat ellenőriz-
ni, és megfelelő visszajelzést kap a nagykereskedelmi 
piaci szabályozás hatásosságának mértékéről. Minden, 
a nagykereskedelmi piacon kirótt kötelezettség végső 
célja a kiskereskedelmi piaci verseny elősegítése, ezért 
elengedhetetlen, hogy a hatóság megfelelő információval 
rendelkezzen a kötelezett szolgáltatók nagykereskedelmi 
és kiskereskedelmi tevékenységéről, azok eredményessé-
géről. Ezek az információk teljeskörűen és ellenőrizhetően 
csak az előírásoknak megfelelően elkészített számviteli 
szétválasztási kimutatásokból nyerhetőek ki. A nagyke-
reskedelmi piacon kirótt szabályozás elégségességének 
vizsgálatához tehát a számviteli szétválasztásból szár-
mazó információk elengedhetetlenek. 

E kötelezés keretében a kötelezett szolgáltatók (a 
Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Zrt., a Vodafone Zrt., az 
Invitel Zrt. és a UPC Kft.) határidőben benyújtották ki-
mutatásaikat a hatóság elnökének, és a beadványokat 
a jogszabályi előírások szerinti eljárás keretében, több-
körös ellenőrzési és hiánypótlási eljáráson keresztül, az 
előírt határidőn belül a hatóság jóváhagyta.

2.3. Kiskereskedelmi árellenőrzések
A hatóság a jelentős piaci erejű szolgáltatók (Magyar Tele-
kom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Kft.) esetében korlátozta az előfi-
zetői hozzáférés kiskereskedelmi díjának (egyszeri telepítési 
és havi előfizetési díjak)37 emelését a technológiasemleges 
módon meghatározott vezetékestelefon-hozzáférési pia-
con. Ha a hozzáférési díjak emelkedése a megelőző egy-
éves időszakhoz viszonyítva az éves fogyasztóiár-index 
mértékét meghaladja, az indokolatlanul magas árat jelent, 
és a hatóság ezt a fogyasztóiár-index mértékét meghaladó 
díjnövelést megtiltja. A kötelezettség teljesítését a hatályos 
piacelemzési határozat függelékében foglalt módszertan 

37 Egyszeri telepítési díj: az előfizetői hozzáférési pont bekapcsolásáért az előfizetőnek 
a szolgáltató által egy alkalommal felszámítható díj. A telepítési díj tartalmazza 
a szolgáltató kiépített szolgáltatási területén belüli létesítés esetén a szerelési költ-
séget is. Havi előfizetési díj: minden olyan – az igénybevétel mértékétől (forgalomtól) 
független – díj, amelyet a szolgáltató a telefonszolgáltatás folyamatos rendelkezés-
re állásáért számít fel az előfizetőnek.

szolgáltatóként azonosított három szolgáltató (a Magyar 
Telekom Nyrt., az Invitel Zrt. és a UPC Kft.) retail minus 
módszerrel36 kialakított díj alkalmazásával köteles nyúj-
tani. Az így szabályozott nagykereskedelmi ár mint árpla-
fon abszolút határt szab a nagykereskedelmi árazásnak, 
és segíti az alternatív szolgáltatók e nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra épülő kiskereskedelmi szolgáltatásai-
nak versenyképességét, a kiskereskedelmi árak csök-
kenését és egyúttal a szélessávú piacon célul kitűzött 
ellátottságnövelést.

A retail minus árszabályozással biztosítható, hogy 
a nagykereskedelmi árak a tényleges kiskereskedelmi 
ártendenciáknak megfelelően változzanak. Az árszabá-
lyozás féléves periódusokban történik, és a szolgáltatók 
fordulónapot megelőző féléves árbevételi és költségada-
tait veszi alapul. A szolgáltatók 2015-ben kétszer – az Eht. 
hatálybalépése óta 20. és 21. alkalommal – nyújtották be 
adatszolgáltatásukat az ármegállapításhoz.

A kötelezett szolgáltatóktól beérkező alapadatokat 
és számításokat a hatóság ellenőrzi, jóváhagyja, meg-
határozott esetekben módosítja, majd a hatóság elnöke 
megállapítja a nagykereskedelmi szélessávú szolgálta-
tások minimális árrését és maximális nagykereskedelmi 
árát. A hatóság elnöke által jóváhagyott retail minus alapú 
díjak inputköltségekként jelennek meg a jogosult szolgál-
tatóknál azok kiskereskedelmi ajánlataiban.

A 2015. december 31-én hatályos nagykereskedelmi árak átlagos 
változása

Szolgáltató megnevezése Változás az előző évhez képest

Magyar Telekom Nyrt. –1,37 %

Invitel Zrt. –0,65 %

UPC Kft. –0,10 %

1. táblázat

A szabályozás értelmében a kötelezett szolgáltatók köte-
lesek megajánlani valamennyi kiskereskedelmi termékük-
nek megfelelő nagykereskedelmi terméket, ideértve az új 
kiskereskedelmi termékeiket is. Új szélessávú kiskereske-
delmi szolgáltatás tervezett bevezetése miatt a Magyar 
Telekom Nyrt. 1 alkalommal, az Invitel Zrt. 2 alkalommal 
kezdeményezte az új kiskereskedelmi termékeknek meg-
felelő nagykereskedelmi ár megállapítását. A 3 eljárás-
ban összesen 37 termékre vonatkozóan határozta meg 

36 A retail minus módszer a kiskereskedelmi árból származtatott díjképzési módszer, ahol 
a nagykereskedelmi ár a kiskereskedelmi ár árréssel csökkentett értékével egyenlő.
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A jelentős piaci erejű szolgáltatók  aggregált árindexei és az infláció alakulása, 2014 
53. diagram
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telefont használók átlagosan havi 4, míg a mobil-előfize-
téses felhasználók 19 SMS-t küldtek39. 

Az NMHH honlapján havonta frissülő tartalommal je-
lennek meg a szolgáltatók több mint 280 szolgáltatására 
kiszámított ÁHK-értékek, valamint szolgáltatáscsoma-
gonként a legolcsóbb és legdrágább kínálatokat ábrázoló 
infografikák. A mobiltarifa-csomagok esetében a havi-
díjba foglalt belföldi adatforgalmi keretet is feltüntetjük.

A hatóság 2015-ben is folytatta kiskereskedelmi ár-
monitoring tevékenységét. A vezetékes és mobiltele-
fon-szolgáltatások, valamint a legjelentősebb vezeté-
kes és mobilinternet-szolgáltatások áradatbázisa alapján 
félévente készülnek elemzések, amelyek az ártenden-
ciák mellett a szolgáltatások kínálatának változásáról is 
beszámolnak. 

2. AZ EGYETEMES ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások köré-
be tartozik a telefonhálózat, a nyilvános telefonállomások, 
az országos belföldi tudakozószolgálat működtetése és 
az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele.

39 A telefonálási fogyasztási szerkezetet a szolgáltatóktól bekért forgalmi adatok alap-
ján évente aktualizálja a hatóság.

1. AZ ÁTLAGOS HAVI KÖLTSÉGMUTATÓ, 
ÁRELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE

Az átlagos havi költségmutató (ÁHK) értékei 2015. ja-
nuár óta jelennek meg havonta a hatóság honlapján, hogy 
megkönnyítsék a telefonhasználók tájékozódását és a ta-
rifacsomagok közti választást. A mutató a három jelentős 
piaci erejű vezetékes (Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., 
UPC Kft.) és a három mobilszolgáltató (Magyar Telekom 
Nyrt., Telenor Zrt., Vodafone Zrt.) aktuálisan előfizethe-
tő telefonszolgáltatásainak ár-összehasonlítását segíti. 
Az ÁHK-értékek egyetlen számmal jelzik, hogy az egyes 
díjcsomagok használata átlagos lakossági fogyasztást 
feltételezve milyen havi kiadással jár38. 

Az átlagos magyar lakossági felhasználó telefonálási 
szerkezete azt mutatja meg, hogy havonta hányszor kez-
deményez hívást, milyen irányba (saját hálózat, vezetékes, 
mobil, nemzetközi), milyen napszakban (csúcsidőben vagy 
azon kívül), milyen hosszan (hány percig) telefonál. Ma-
gyarországon 2014-ben az átlagos fogyasztó havonta ve-
zetékes telefon esetében 28 db 5,1 perces, feltöltőkártyás 
készülékkel 19-szer 1,7 perces, míg mobil-előfizetéssel 
81 db 2,6 perces hívást kezdeményezett. A feltöltőkártyás 
38 A havi előfizetési díjon és az esetlegesen fizetendő egyszeri díjon felül a forgalmi dí-

jakat is tartalmazó mutató kalkulálásánál a hatóság figyelembe vett minden publikált 
és számszerűsíthető engedményt, így a hűségvállalással járó havidíj-kedvezménye-
ket, a havi díj lebeszélhetőségét, a díjcsökkentő opciókat és a csomagajánlatokkal 
járó ármérsékléseket.

a FelHasznÁlÓk 
érDekeinek VéDelme4
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4. GYERMEKVÉDELEM AZ INTERNETEN

Az Országgyűlés által 2013 decemberében elfogadott 
Internetes Gyermekvédelmi Törvény40 alapján az inter-
nethozzáférés-szolgáltatóknak 2014. július 1-jétől in-
gyenesen elérhető gyermekvédelmi szűrőszoftvert kell 
biztosítaniuk ügyfeleik számára. A törvény értelmében 
a gyermekvédelmi szűrőszoftvernek magyar nyelvűnek, 
könnyen telepíthetőnek és használhatónak, továbbá 
a szolgáltató honlapjáról ingyenesen letölthetőnek és 
azután is ingyenesen használhatónak kell lennie. Szintén 
a Gyermekvédelmi Törvény hozta létre a Gyermekvédelmi 
Internet-kerekasztalt, amely 2014. április 23-án aján-
lást41 adott ki a kiskorúakra káros internetes tartalmak 
és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó 
jelzésekről és szűrőszoftverekről. A kerekasztal 2015-ben 
vizsgálatot végzett az internethozzáférés-szolgáltatók és 
tartalomszolgáltatók körében azzal kapcsolatban, hogy 
mennyiben tesznek eleget a szabályozásnak, majd fel-
szólította az érintett szolgáltatókat a kötelezettségeik 
betartására.

A Hivatal az internethozzáférés-szolgáltatást igény-
be vevők mintegy 90%-át kiszolgáló internethozzáfé-
rés-szolgáltatókat vizsgálta meg, hogy eleget tesznek-e 

40 Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
2013. évi CCXLV. törvény.

41 http://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuroszoftver_ajanlas.pdf

a biztonságos internethasználattal kapcsolatos társa-
dalmi tudatosítás is.

2015-ben az Internet Hotline több mint 430 bejelen-
tést kapott. A legtöbb tavalyi bejelentés hozzájárulás 
nélkül hozzáférhetővé tett tartalomról szólt, mennyisé-
gükben ezt követték a rasszista, gyűlöletkeltő tartalmat 
kifogásoló és az online zaklatások miatt tett bejelentések.

A panaszok alapján az Internet Hotline munkatársai 
jogsértő tartalmak esetén felhívták a szolgáltatókat a tar-
talmak hozzáférhetetlenné tételére, a súlyosan jogsértő 
tartalmakról pedig ezen felül feljelentést is tettek a rend-
őrségnél. A hotline-nak 2015-ben 38 esetben jeleztek pe-
dofil tartalmakat a bejelentők. A magyar szerveren tárolt 
ilyen tartalmak kapcsán minden esetben a rendőrséghez 
fordultunk, a külföldi szerveren tárolt tartalmakról pedig 
az INHOPE-ot, a gyermekpornográfia és a gyermekekkel 
szembeni online visszaélések ellen küzdő nemzetközi 
szervezetet értesítettük a szervezet tagjaként.

A biztonságos internethasználattal kapcsolatos be-
jelentések esetében az Internet Hotline válaszolt a be-
jelentők kérdéseire, tanácsaival segítette őket például 
a közösségi oldalak, levelezőrendszerek biztonságos 
használatában, a jelszavak védelmében, az adathalászat 
elleni védekezésben, és arról is tájékoztatta az érintet-
teket, hogy az internetes jogsértésekkel kapcsolatban 
milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról. A korábbi, 
azonos tárgyú rendelet felülvizsgálatának indoka és célja 
kettős. Egyrészt elsősorban az, hogy racionalizáljuk az 
eljárási szabályokat az egyetemes szolgáltatások kap-
csán lefolytatott kijelölési, felügyeleti és egyéb hatósági 
eljárásokban felmerült jogalkalmazói tapasztalatok alap-
ján, másrészt az, hogy a felhasználói és szolgáltatói igé-
nyekkel összhangban fejlesszük azokat a szabályokat, 
amelyek az egyetemes szolgáltatás nyújtásakor felmerülő 
nettó elkerülhető költségek megtérítésére vonatkoznak. 
Az egyetemes szolgáltatók kijelölése iránti eljárásokban 
fontos módosítások, hogy garanciálisan pontosabbá vált 
az ajánlati felhívás közzétételére okot adó körülmények 
felsorolása, és egyértelműbb lett a kijelölési eljárás ügy-
félköre is. A rendelet szabatosabbá teszi a kijelölési eljárás 
során hozott hatósági döntések tartalmát, az egyetemes 
szolgáltatás nyújtásával összefüggő alapvető jogokat és 
kötelezettségeket, a szolgáltatásnyújtás időtartamát, va-
lamint az egyetemes szolgáltatás tárgyában kötött ható-
sági szerződés tartalmi keretét is. 

A jogszabály pontosítja az egyetemes szolgáltatás 
nyújtásával összefüggő szabályokat, így például egyér-
telműsíti az országos tudakozó szolgáltatás és a telefon-
könyvek alapját képező névjegyzékek adatainak frissítésé-
re, szükség szerinti korrigálására vonatkozó szabályokat. 
A rendelet konkrétan és részletesen tartalmazza azokat 
az adatszolgáltatási szabályokat is, amelyeket az egye-
temes szolgáltató köteles betartani.

A rendelet garanciális jellegű szabályokat rögzít azok-
nak a nettó elkerülhető költségeknek a megtérítésére, 
amelyek az egyetemes szolgáltatás nyújtásával össze-
függésben merülnek fel, a költségtérítés iránti kérelem 
benyújtásakor egyértelműsíti a hiánypótlás eseteit, az 
igény tartalmi elbírálásával összefüggő eljárási kérdé-
seket, a kérelem megtagadásának okait, valamint jóvá-
hagyás esetében a kifizetés rendjét.

3. INTERNET HOTLINE

A hatóság 2011 szeptembere óta működteti a jogellenes, 
illetve kiskorúakra káros tartalmak bejelentésére szol-
gáló Internet Hotline szolgáltatást. A bejelentő felület 
a http://internethotline.hu címen érhető el. 

Az Internet Hotline munkatársai a bejelentések alapján 
nem hatósági eljárás keretében kezdeményezik a sérel-
mezett jogellenes tartalmak hozzáférhetetlenné téte-
lét a tartalom- vagy a tárhelyszolgáltatónál. A jogelle-
nes tartalmak eltávolításán túl az Internet Hotline célja 

Ha valamely szolgáltatáselem nem érhető el az ország 
teljes területén, az NMHH elnöke egyetemes szolgáltatót 
vagy szolgáltatókat jelölhet ki.

2014-ben zárult le az eljárás, amelynek eredménye-
ként Magyarország területe egyetemes elektronikus hír-
közlési szolgáltatással lefedettnek tekinthető, a követke-
ző táblázatnak megfelelően.

Az egyetemes szolgáltatások összefoglaló táblája

Szolgáltatás Egyetemes 
szolgáltató

A szolgáltatás 
nyújtásának 

alapja
Területi hatály

telefonhálózathoz 
való hozzáférés

Magyar Telekom 
Nyrt.

kijelölés és 
hatósági 

szerződés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

telefonhálózathoz 
való hozzáférés Invitel Zrt. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

telefonhálózathoz 
való hozzáférés UPC Kft. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

országos belföldi 
tudakozó Invitel Zrt.

kijelölés és 
hatósági 

szerződés

Magyarország 
területe

nyilvános 
telefonállomások

Magyar Telekom 
Nyrt. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

nyilvános 
telefonállomások Invitel Zrt. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

nyilvános 
telefonállomások UPC Kft. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

előfizetői 
névjegyzék

Magyar Telekom 
Nyrt. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

előfizetői 
névjegyzék Invitel Zrt. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

előfizetői 
névjegyzék UPC Kft. kijelölés

volt koncessziós 
szolgáltatási 

terület

2. táblázat

2015-ben az egyetemes szolgáltatók az egyetemes szol-
gáltatás nyújtásából eredő méltánytalan többletterheik 
megtérítését nem kérték a hatóságtól, így ilyen jogcímen 
nem kaptak kifizetést.

Az egyetemes szolgáltatások szabályozásának mind 
az európai, mind a hazai jogi környezete folyamatosan 
változik, fejlődik. Ennek keretében 2015-ben megkez-
dődött azoknak a szabályoknak a felülvizsgálata is (a 
hatóság részvételével), amelyek az európai uniós keret-
szabályozásban az egyetemes szolgáltatásra vonatkoz-
nak. Emellett megjelent a 6/2015. (X. 26.) NMHH ren-
delet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás 

Az NMHH 2015 áprilisában „Biztonság az iskolában és azon túl” címmel rendezett konferenciát
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különleges alkalommal diákújságírók, szakmai érdeklődők 
és a NOE tagjai is első kézből ismerkedhettek meg a ház 
falai között folyó változatos programokkal.

Tavaly Bűvösvölgy újabb szegletet foglalt el magának 
a virtuális térben is. A TÁMOP támogatásával nyolc mobil-
alkalmazást fejlesztettünk, amelyek egyrészt a médiakul-
túra szerepköreit – a reklámproducerét, a lapszerkesztőét, 
a valóságshow-rendezőét – kínálják fel játékos kipróbá-
lásra, másrészt a biztonságos, tudatos internethasználat 
kérdéseivel szembesítenek.

4.2. Új Médiakultúra Kreatív Műhelyek
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015-ben is 
folytatta a 2012 decemberében elindított „NMHH Új Mé-
diakultúra Kreatív Műhelyek” programot. Ennek kereté-
ben a hatóság a jövő médiaszakembereinek gyakorlati 
képzését támogatja, vagyis olyan egyetemeken hoz lére 
egy-egy médialabort, ahol a hallgatók kommunikációs 
vagy médiatudományi képzésben vesznek részt. 2015-
ben az NMHH a Debreceni Egyetemen és a Corvinus Egye-
temen adott át kreatív műhelyeket.

A médialaborokat a hatóság 6 db nagy teljesítményű, 
csúcskategóriás Apple iMac és Mac Pro géppel szereli fel, 
amelyek a legmagasabb követelményszintnek is megfe-
lelnek. A munkaállomásokon olyan széles körben használt 

szól 10 friss hangvételű fikciós kisfilmünk, amelyekben 
átélhető helyzetek, frappáns történetek, visszatérő ka-
rakterek segítségével járják körül az online személyiség, 
az egészséges testkép, az internetbiztonság, az online 
zaklatás vagy éppen a szexting témáit.

A kisfilmeket, az ismeretterjesztő munkafüzeteket és 
a szakkönyveket egyben is elérhetővé tettük az ún. Bű-
vösvölgy-CD-ken, amelyeket a munkafüzetekkel együtt 
minden magyar alap- és középfokú oktatási intézmény-
nek eljuttattunk, és gondoskodtunk róla, hogy az állami 
gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok is hozzájut-
hassanak. Minden kiadványunk, segédanyagunk bármikor 
letölthető a buvosvolgy.hu és a gyermekbarat.nmhh.hu 
weboldalról is.

Bűvösvölgy a korábbi jó tapasztalatokra alapozva 
2015-ben is ingyenes nyári napközis tábort szervezett. 
Július négy hetében közel kétszáz 6-15 éves diák töltött 
el egy-egy hetet a médiakultúra bűvöletében.

Délelőttönként stúdiófoglalkozások; délutánonként 
kézműves foglalkozás, film, sport, kvízjátékok, társasjá-
tékok várták őket. A táborozási időszak felében a jelentke-
zésnél előnyt biztosítottunk a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) tagjai számára.

A médiaértés-oktató központ munkáját 2015-ben 
nyílt napokon is bemutattuk az érdeklődőknek, egy-egy 

a modern infokommunikációs eszközök felelősségtudatos 
használatára ösztönzik a fiatalokat, felhívják a figyelmü-
ket az ismeretszerzési lehetőségekre, de a bennük rejlő 
kockázatokra is.

A központ hat téma köré szervezi a foglalkozásait. 
A sajtóstúdióban a gyerekek megszerkeszthetik saját 
magazinjuk címlapját, és szalagcímeket, cikkeket írva 
fedezik fel az események hírértékét. A híradóteremben 
megismerkednek a greenboxtechnikával és a hírolvasás, 
az időjárás-jelentés titkaival. A reklámstúdióban Bűvös-
völgy saját márkája, a Csoda termékcsalád népszerűsíté-
sén keresztül sajátítják el a hatás, meggyőzés technikáit. 
A rádiós foglalkozáson egy profi hangstúdióban rögzít-
hetik saját színes magazinműsorukat. Az internetes fog-
lalkozáson nyomozós játék és kvíz mutatja meg, miként 
közlekedhetünk a neten okostelefonnal vagy táblagéppel 
tudatosan és biztonságosan, személyes adataink meg-
gondolatlan kiszolgáltatása nélkül.

A központ programja 2015. szeptember 30-ig rész-
ben a TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001. sz. „A jövő tudatos 
médiafogyasztói – médiaműveltség és médiatudatosság 
elterjesztése” című projekt keretén belül valósult meg. 
Így fedezhettük a központba látogató diákok utazásának 
költségeit, és biztosíthattunk nekik hidegétkezési cso-
magot, amelyet az NMHH saját költségvetéséből ezután 
is biztosít.

A TÁMOP-projektben tett vállalásunk szerint figyelmet 
szenteltünk annak, hogy hozzájáruljunk a médiaismere-
tekhez való hozzáférés kiterjesztéséhez. 2015-ben 1375 
diák látogató érkezett hozzánk halmozottan hátrányos 
helyzetű családból, illetve a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekből. Gondoskodtunk arról is, hogy a központ 
országos lefedettséggel működjön, és biztosítsa a re-
gionális esélyegyenlőséget – 2015-ben minden hazai 
régióból, minden megyéből érkezett tanuló Bűvösvölgybe. 

Szintén a TÁMOP-projekt jóvoltából fontos kiadványok 
megjelentetésével ösztönöztük a médiaértésről, média-
műveltségről és oktatásáról folyó hazai párbeszédet. Nyolc 
értékes szakkönyvet adtunk ki külföldi és hazai szerzőktől 
magyarul, a köteteket eljuttattuk minden, a médiaértéssel 
foglalkozó hazai felsőoktatási intézménynek, az egyete-
mekkel együttműködésben létrehozott Kreatív Médiamű-
helyeknek, valamint könyvtáraknak, közösségi házaknak. 

A Mit csinál a gyerek a neten? című, 16 oldalas kiadvá-
nyunkkal az iskolások szüleihez fordultunk, „A médiáról 

– neked 1–3.” című ismeretterjesztő munkafüzeteink pedig 
három korosztály (a 6–9; 10–12; 13–16 évesek) számára 
foglalták össze a médiaértés alapjait élményszerű, játé-
kos formában. Ugyanezeknek az iskolás korcsoportoknak 

a törvényi elvárásoknak: a kiskorúakra káros tartalmak 
elérését korlátozó szűrőszoftver honlapjukon ingyenesen 
és könnyen elérhető helyen hozzáférhető-e, illetve az 
azok használatához szükséges segédanyagok megtalál-
hatók-e (szöveges telepítési útmutatók, magyar nyelvű 
videók). A legtöbb szolgáltató honlapján elérhetőek voltak 
a szűrőszoftverekre mutató linkek, illetve egyéb informá-
ciók, azonban komoly problémát jelentett, hogy azok vagy 
nem központi helyen voltak fellelhetők, vagy csak hiányo-
san álltak rendelkezésre. A kerekasztal ennek megfelelően 

– a nagyobb szolgáltatók esetében személyre szabottan 
– leveleket küldött a szolgáltatóknak a szűrőszoftverekkel 
kapcsolatos elvárások megjelölésével annak érdekében, 
hogy mielőbb tegyenek eleget a törvényi, illetve az aján-
lásban megfogalmazott elvárásoknak.

A Hivatal egy másik ellenőrzésekor mintegy 120, kisko-
rúakra káros tartalmakat is nyújtó honlapot vizsgált meg 
2015-ben két alkalommal abból a szempontból, hogy 
a kiskorúakra káros tartalmak megjelenítése előtt alkal-
maznak-e figyelemfelhívó jelzéseket, illetve azok mennyi-
ben felelnek meg a kerekasztal ajánlásában foglaltaknak. 
A vizsgálat eredményei alapján az érintett szolgáltatók 
levélben kaptak felszólítást a törvényi előírások és az 
ajánlások betartására attól függően változó tartalommal, 
hogy milyen mértékben tettek eleget kötelezettségeik-
nek. A 2015 elején és a felszólító levél kézhezvétele után, 
szeptemberben elvégzett vizsgálatba 85 olyan tartalom-
szolgáltatót vontak be, amely már az első vizsgálat során 
is elhelyezett valamilyen figyelmeztető jelzést a kisko-
rúakra káros tartalmak megjelenítése előtt. Az első és az 
ellenőrző vizsgálat eredménye szerint az egyes elemek 
megléte és alkalmazása átlagosan 20%-kal javult. Tekin-
tettel arra, hogy ezenfelül mintegy 30 tartalomszolgáltató 
egyáltalán nem alkalmazott a korábbiakban semmilyen 
figyelemfelhívó jelzést, ők egységes tartalmú levelet kap-
tak a kiskorúakra káros tartalmak esetén alkalmazandó 
szabályok betartására. 

4.1. Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ
2015 tevékeny év volt a hatóság hűvösvölgyi médiaér-
tés-oktató központjában. Bűvösvölgy második évében 
a szakképzett animátorcsapat 6021 iskolásnak nyújtott 
bevezetést a médiaértésbe – térítésmentesen, tanulsá-
gos és szórakoztató formában, korszerű stúdiótechnikai 
eszközök segítségével. 

Az NMHH küldetésének tekinti, hogy útmutatást adjon 
a felnövekvő generációnak az eligazodáshoz a globali-
zált virtuális térben. Bűvösvölgy különböző médiamű-
fajok szerint gondosan felépített 50 perces foglalkozásai 

Az NMHH könyvbemutatót szervezett, ahol maguk a szerzők beszéltek a tudatos médiahasználat témáját felölelő munkafüzetekről, szakkönyvekről, tájé-
koztató kiadványról és kisfilmekről
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vehetnek részt, ahol egy elrejtett jeladót – „rókát” – ke-
resnek, és kipróbálhatják a hírközlési törvényszerűségeket 
bemutató játékokat is.

2015-ös munkájáért a hatóság elnyerte a Magyar Üz-
leti Felelősség Díjat a közszférából egyedüli pályázóként. 
A CSR Hungary Díj bírálói a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság társadalmi felelősségvállalási programját 
a Közös felelősség – közös ügyek kategóriában tartották 
kiemelkedőnek.

A NMHH a jövőben is folytatja társadalmi felelősség-
vállalási munkáját. Az NMHH ennek keretében támogatja 
munkatársai részvételét az önkéntesprogramban. A ha-
tóság célja, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek 
és felnőtt jusson hozzá naprakész tudáshoz a felelős és 
tudatos médiahasználat területéről.

5. A SZOLGÁLTATÓK 
TEVÉKENYSÉGÉNEK FELÜGYELETE

A hatóság egyik fontos feladata, hogy az elektronikus 
hírközlési és a postai szolgáltatások területén, valamint 
a jogszabályban meghatározott berendezésfajták értéke-
sítésével kapcsolatban végzett felügyeleti tevékenységével 
védje a szolgáltatások igénybe vevőinek és a korlátos erő-
források jogosult használóinak garanciális jogait, valamint 
fenntartsa a tisztességes és hatékony verseny feltételeit. 
Ennek eszköze az Eht. hatálybalépése óta hagyományosan 
a piacfelügyeleti tevékenység volt. A piacfelügyelet nem 
csupán ellenőrzést és a feltárt jogsértések megszüntetését 

játékos körülmények vagy interaktív kiscsoportos be-
szélgetések során felelősen, biztonságosan fedezzék fel 
a média, ezen belül kiemelten az internet által nyújtott 
értékes lehetőségeket, és nézzenek szembe az esetleges 
kockázatokkal is.

2015-ben a cél megvalósítása érdekében a hatóság 
egész napos programot szervezett a kőszegi gyermek-
faluba, és egy-egy napos tréninget tartott a szegedi, séi 
ifjúsági házakban élő, valamint egy budapesti gyakornoki 
programban részt vevő fiataloknak. A kőszegi gyermekfa-
luban szervezett interaktív programon közel ötven mun-
katárs vett részt: szakemberek és a legkülönbözőbb szak-
mai területről érkező önkéntesek. A délelőtti programok 
párhuzamosan zajlottak: amíg a falu minden gyermek 
lakója egy különleges akadályversenyen vett részt, addig 
a szakemberek a nevelőszülőknek tartottak foglalkozást. 
Délután a program egy média- és hírközlési témájú inter-
aktív vetélkedővel folytatódott.

Az NMHH önkéntesprogramjának különlegessége, 
hogy a gyerekek nem oktatáson ülnek, hanem csapa-
tokban versenyezve, önkéntes kísérővel akadályverse-
nyen vesznek részt, ahol a játékos feladatok megoldásán 
keresztül tapasztalják meg a biztonságos médiahasz-
nálat alapszabályait. Az egyes megállókban a gyerekek 
korosztályuknak megfelelő filmet láthatnak, majd totót 
tölthetnek ki a tanulságokkal, belecsöppenhetnek egy 
izgalmas nyomozójátékba, ami az okostelefonokban ta-
lálható adatok védelmére hívja fel a figyelmet, a zaklató 
és az áldozat bőrébe egyaránt bújhatnak az online visel-
kedést modellező szituációs játékban, „rókavadászaton” 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2013. február), Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem (2013. december), Eöt-
vös loránd Tudományegyetem (2014. október), Szegedi 
Tudományegyetem (2014. december), Debreceni Egyetem 
(2015. május), Corvinus Egyetem (2015. szeptember).

4.3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
társadalmi felelősségvállalási programja
2015-ben a hatóság folytatta speciális célcsoportra kiter-
jesztett gyermekvédelmi tevékenységét, együttműköd-
ve az S.O.S. Gyermekfalu magyarországi alapítványával. 
A 2014-ben indított hároméves megállapodás alapján 
a hatóság célja továbbra is az, hogy a vér szerinti család-
juk nélkül, gyermekfalvakban felnövő, a digitális térben 
nagyobb veszélynek kitett gyermekek és fiatal felnőttek 

digitális kreatív programcsomag teljes verziója fut (Adobe 
Creative Suite Master Collection), amelyet a világ legna-
gyobb hírcsatornáinak munkatársai is használnak. A kiad-
ványtervezéstől és -szerkesztéstől a tervezőgrafikán át az 
utómunkálatokig a szakma minden fázisát megismerhetik 
a diákok, mire a diploma a kezükbe kerül. Kilépve a munka-
erőpiacra – a műhelyben szerzett tudásnak köszönhetően 

– képesek lesznek online médiatartalmak létrehozására, 
hanganyagok, mozgóképes anyagok előállítására is.

Az együttműködésben részt vevő felsőfokú oktatási 
intézményeknek csak egy alkalmas helyiséget (tantermet) 
kell biztosítaniuk, a gépek mellett a bútorokat és a deko-
rációt is az NMHH biztosítja. 

Így 2015-ben hétre bővült a már működő műhe-
lyek száma: Pécsi Tudományegyetem (2012. december), 

Az NMHH Médiaműhelyeit csúcskategóriás számítógépekkel szereli fel a hatóság

A Budapesti Corvinus Egyetemen Karas Monika NMHH-elnök és 
Rostoványi Zsolt rektor adták át az új médiaműhelyt

Karas Monika, az NMHH elnöke, és Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem 
rektora aláírták a megállapodást az új médiaműhelyről az egyetemen

Az SOS gyermekfalvakba szervezett foglalkozásokon az NMHH munkatársai játékosan tanították a gyerekeket média- és hírközlési ismeretekre



o r s z á g g y ű l é s i   b e s z á m o l ó   2 0 1 5 A  F E l H A S Z N Á l Ó K  É R D E K E I N E K  V É D E l M E

7 57 4

a szerződéskötéshez kapcsolódóan, valamint azoknak 
a szabályoknak a teljesülését, amelyek a külön előfizetői 
nyilatkozatokra vonatkoznak. Hasonlóan átfogó vizsgálat 
foglalkozott azzal, hogy ha az előfizetői szerződés szerint 
valamilyen adatforgalmi vagy összegszerű korlát elérése 
után a szolgáltató az igénybevételt korlátozza (pl. az inter-
net elérését lelassítja), akkor az erre vonatkozó szerződési 
feltételekre az előfizető figyelmét külön felhívták-e, és az 
előfizető külön nyilatkozattal ezeket elfogadta-e.

Ugyancsak az elektronikus hírközlés területére tartoz-
nak azok a vizsgálatok, amelyek a hazai piacon forgalma-
zott elektronikus hírközlő végberendezések, rádióberen-
dezések, illetve a nagyfrekvenciás jelet, mellékhatást keltő 
berendezések elektromágneses összeférhetőségét (EMC) 
ellenőrzik az alapvető követelmények és forgalmazási 
szabályok betartatásával.

A hatóság 2014. évi postafelügyeleti feladataiban 
a törvényi szabályozás olyan területeire fókuszált, me-
lyek egyfelől az igénybe vevői érdekek védelme szem-
pontjából kiemelt jelentőségűek, másfelől pedig jelen-
tősen érintettek voltak a szabályozás változása miatt. 
Ez alapján kiemelten foglalkoztunk annak ellenőrzésével, 
hogy az előzetes hatósági nyilvántartásba vétel alapján 
gyakorolt szolgáltatói tevékenységet mennyire végzik 
jogszerűen, valamint hogy a postai szolgáltatói panasz-
kezelési rendszerek hogyan működnek az egyszerűség, 
az átláthatóság és a jogkövetés szempontjából. 2015-
ben – az előző évben megkezdett ellenőrzésekhez kap-
csolódva – a hatósági postai piacfelügyelet a hangsúlyt 
a szolgáltatásminőségi követelményrendszer teljesítésé-
nek, ezen belül pedig kiemelten a küldeményátfutási idő 
mértékének ellenőrzésére helyezte, az ügyfélelvárások 
és felhasználói elégedettségi szint megismerése mellett.

5.1.1. Az ellenőrzés alá vont szolgáltatók kiválasztása
Az indokolt módon való eljárásnak és a hatékonyságnak 
mint eljárási alapelveknek43 való megfelelés érdekében 
a hatóság az ellenőrzés alá vont szolgáltatókat előzetes 
elemzés alapján választja ki.

Az egyedi kérelmek, bejelentések, a korábbi eljárások 
tapasztalatai és a piaci folyamatok megfigyelése révén 
a hatóság tudomására jutott tények segítenek meg-
határozni azokat a problémákat, melyekkel a hatóság-
nak foglalkoznia kell. Az ellenőrzendő szolgáltatás vagy 
valószínűsíthetően jogsértő gyakorlat meghatározását 
követően ki kell választani azt a szolgáltatói kört, ahol 
a hatóság a vizsgálatot lefolytatja.

43 Eht. 24. §.

magatartás elérésében szerepe van az informális (soft law 
jellegű) eszközöknek, így az érintettekkel folytatott ható-
sági egyeztetéseknek és a tájékoztató kampányoknak is.

5.1. A felügyeleti terv végrehajtása
Az elektronikus hírközlésben a 2015-re vonatkozó terv 
alapján három fő témakörben vizsgálta a hatóság az előfi-
zetők érdekeit védő szabályok teljesülését. Egyrészt azt el-
lenőriztük, hogy a szolgáltatók betartják-e az előfizetőknek 
fizetendő kötbérekkel kapcsolatos szabályokat. A jogsza-
bályok az előfizetők és a szolgáltatók közötti szerződéses 
kapcsolatrendszerben több olyan szolgáltatókra vonatkozó 
kötelezettséget nevesítenek, amelyek elmulasztása vagy 
késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató az előfizetőnek 
automatikusan a jogszabályban meghatározott mértékű 
kötbért köteles megfizetni. Ennek oka, hogy a jogalkotó 
ezzel is hangsúlyozni kívánta e kötelezettségek fontos-
ságát, és megfelelő anyagi érdekeltséget is kívánt terem-
teni a szolgáltatók oldalán ezek teljesítésére függetlenül 
attól, hogy az előfizető ezzel kapcsolatban reklamációval 
fordult-e hozzá. A téma fontosságát jelzi, hogy 2015-ben 
két terv szerinti vizsgálat is kapcsolódott hozzá: a szolgál-
tatói hibakezelési folyamat és a kapcsolódó kötbérfizetési 
kötelezettségek terén, valamint az előfizetői jogviszonyhoz 
kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettségeket illetően a hi-
bakezelés kivételével.

A másik nagy témakör tavaly is annak ellenőrzése volt, 
hogy a szolgáltatók általános szerződési feltételei és 
azoknak az év közben benyújtott módosításai megfelel-
nek-e a jogszabályoknak, mivel ezek a szolgáltatók vala-
mennyi meglévő és leendő előfizetőjére kihatással vannak. 
Az év során több lépésben lépett hatályba az előfizetői 
szerződésekre vonatkozó új rendelet42 (Eszr.), ami vala-
mennyi szolgáltatói ÁSZF módosítását szükségessé tette. 
Mivel az új rendelet számos, az előfizetők jogait védő mó-
dosítást tartalmaz, a hatóság külön tervfeladat keretében 
vizsgálja, hogy a szolgáltatók az ÁSZF-módosításokat az 
Eszr.-rel összhangban készítették-e el. Emellett a hatóság 
a jelentősebb előfizetői számmal rendelkező szolgáltatók 
esetében 2015-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte 
a bejelentett ÁSZF-módosítások jogszerűségét, szükség 
esetén proaktívan fellépve az előfizetők érdekében.

A harmadik fő ellenőrzési témakört a szolgáltatók 
számára előírt egyes tájékoztatási kötelezettségek és 
a kapcsolódó előfizetői nyilatkozatokra vonatkozó kötele-
zettségek területe jelentette. Így a hatóság vizsgálta a szol-
gáltatókat terhelő tájékoztatási kötelezettségek betartását 

42 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések 
részletes szabályairól.

A következőkben a terület tevékenységét öt csoport-
ban mutatjuk be, ezek sorrendben az elektronikus hír-
közlési és a postai szolgáltatások általános hatósági és 
piacfelügyeletével, a berendezésfelügyelettel, a kérelem 
alapján folytatott eljárásokkal és a felügyeleti szankciók-
kal foglalkoznak.

Az általános hatósági felügyeleti és a piacfelügyeleti 
tevékenység alapját az évente kidolgozott és elfogadott 
felügyeleti terv jelenti. Ez tartalmazza azokat a kiemelt 
vizsgálati területeket, amelyeken a hatóság megítélése 
szerint átfogó ellenőrzések végrehajtására van szük-
ség a korábbi évek ellenőrzései, eljárásai és a fogyasztói 
panaszai, illetve a piaci információk alapján. A tervben 
meghatározzuk azok az utóellenőrzéseket is, amelyek 
megmutatják, hogy a korábbi években előírt szolgáltatói 
kötelezettségek miként teljesültek. A tervben kitűzött 
feladatokon kívül a hatóság év közben is indít hivatalból 
ellenőrzéseket olyan esetekben, amikor az adatok, be-
jelentések azt valószínűsítik, hogy az elektronikus hír-
közlésre vonatkozó szabályokat megsértették.

A terv szerinti és a terven kívüli, hivatalból indított 
ellenőrzések mellett a hatóság kérelem (postai szol-
gáltatások esetében panasz) alapján is eljár, kivizsgálva, 
hogy az ügyfél által jelzett konkrét ügyben a szolgáltató 
megtartotta-e az irányadó jogszabályokat, illetve a sa-
ját, szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeit. Ezek 
a kérelmek értékes információforrást jelentenek a fel-
ügyeleti munkában, mivel a legközvetlenebb módon jelzik 
a hatóság számára a piacon meglévő problémákat. Ezért 
elemzésükkel az egyéni ügyeken túlmutató következ-
tetések levonására is mód nyílik, amelyek a felügyelet 
súlyponti területeinek meghatározásánál használhatók 
fel. A hatóság számára az eljárási szabályok biztosítják 
annak a lehetőségét is, hogy amennyiben egy kérelemre 
indult ügyben az egyedi ügyön túlmutató, rendszerszintű 
jogsértés gyanúja merül fel, akkor az eljárását hivatal-
ból kiterjessze. Ez biztosítja a hivatalból és a kérelem-
re folytatott felügyeleti tevékenység közötti folyamatos 
kapcsolatot, és lehetővé teszi, hogy a hatóság megfelelő 
lépéseket tegyen az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
szabályok érvényre juttatására.

A felügyeleti tevékenység elsődleges célja a feltárt jog-
sértések megszüntetése és annak biztosítása, hogy ha-
sonló jogsértések a jövőben ne fordulhassanak ismételten 
elő. Ezért a fokozatosság elvével összhangban hatósági 
szankciók alkalmazására akkor kerül sor, ha az egyéb ren-
delkezésre álló eszközök nem vezettek eredményre, vagy 
a jogsértést az elmarasztalt szolgáltató ismételten elkö-
veti. A formális eljárások és szankciók mellett a jogkövető 

célzó tevékenységet jelent, hanem az érintett hírközlési 
piac változásainak figyelemmel kísérését, elemzését és 
szükség esetén jogalkotás kezdeményezését is. 2011-ben 
az Eht. módosításával a felügyeleti eszköztár gazdagodott 
az általános hatósági felügyelet intézményével, a piacfel-
ügyelet szabályai pedig változásokon mentek át. Mindkét 
felügyeleti tevékenységnek az a célja, hogy ellenőrizze az 
elektronikus hírközlési szabályok megtartását, és meg-
szüntesse a talált eltéréseket, a közöttük lévő legfontosabb 
különbség a fókuszban van. 

A piacfelügyelet elősegíti az elektronikus hírközlési piac 
zavartalan és eredményes működését, védi a hírközlési 
tevékenységet végzők, előfizetők és felhasználók érdekeit, 
és fenntartja a tisztességes és hatékony piaci versenyt. En-
nek megfelelően a piacfelügyelet körébe tartozó hatósági 
ellenőrzések és eljárások mindig hivatalból indulnak, és 
jellemzően a piac egy-egy nagyobb szeletét fedik le. Az eljá-
rások eredményeként a hatóság egységes és egybefoglalt, 
minden vizsgált ügyfélre kiterjedő határozatot hoz, amely 
értékeli a vizsgált szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi 
előírások érvényesülését, a feltárt jogsértéseket, és meg-
határozza a jogkövetkezményeket. Emellett a határozatok 
ugyancsak meghatározzák azokat az állami beavatkozási 
irányokat is, amelyek megkönnyítik a jogsértések jövőbe-
ni megelőzését, az önkéntes jogkövetés előmozdítását és 
a piaci folyamatok még zavartalanabb működését.

Az általános hatósági felügyelet ezzel szemben azt 
ellenőrzi, hogy az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végző egyes szolgáltatók jogkövetően, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó jogszabályokban, a hatóság hatá-
rozataiban és az általános szerződési feltételeikben fog-
laltak szerint járnak-e el. Az általános hatósági felügyelet 
körébe tartozó eljárások mind kérelemre, mind hivatalból 
indíthatók, és egyedi döntésekkel zárulnak.

A kétféle felügyeleti tevékenység összekapcsolódik, 
és kiegészíti egymást. A piacfelügyelet révén a hatóság 
átfogó ismereteket szerez a piaci folyamatokról, a fej-
lődés irányairól, és ugyancsak átfogó módon képes azt 
befolyásolni az eljárásokban hozott döntéseivel. Az álta-
lános hatósági felügyelet ugyanakkor jellemzően a min-
dennapokban előforduló jogsértéseket tárja fel, és ez-
által aprópénzre váltja a sokféle jogszabályi és hatósági 
előírást, így segítve elő az Eht. alapelveinek és céljainak 
minél teljesebb érvényesülését. A hatósági gyakorlatban 
a vizsgálatok és eljárások túlnyomó többsége az általá-
nos hatósági felügyelet körébe tartozik; a piacfelügyelet 
eszközei inkább a komplex, a piac egészét vagy egy-egy 
jelentős szeletét és számos szolgáltatót érintő problémák 
kezelésében kapnak szerepet.
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keretnek megfelelően Magyarországon sem feladata 
a hatóságnak, hogy ezeket egyenként engedélyezze, de 
a módosítások vizsgálatával és az esetleges jogsértések 
jelzésével rendszerint sikerül elérni, hogy még a hatály-
balépés előtt javítsák a szolgáltatók ezeket. A vizsgála-
tot nehezítette, hogy egyes szolgáltatók 3-14 naponta 
változtatják ÁSZF-jeiket. Természetesen a már hatályos 
szerződési feltételek jogellenessége esetén a hatóság 
már szankciókat is alkalmazhat. 

2015-ben több szakaszban lépett hatályba az előfize-
tői jogviszonyt jelentős mértékben újraszabályozó rende-
let, az új Eszr. A szolgáltatóknak szeptember 1-jéig, illetve 
december 1-jéig kellett az ÁSZF-jeiket az új jogszabállyal 
összhangban módosítaniuk, és a változtatásokat a folya-
mataikban ténylegesen be is vezetniük. A hatóság külön 
tervfeladat keretében vizsgálta a szolgáltatók ÁSZF-jeit, 
illetve azok módosításait. A vizsgálat megállapította, hogy 
a kiadott rendelet új szabályait a szolgáltatók nem meg-
felelően képezték le az ÁSZF-jeikben, így a vizsgálatba 
bevont 18 szolgáltató mindegyike esetében tárt fel jog-
sértést a hatóság. Mivel a szabályozás új, ezért a foko-
zatosság elvének megfelelően a hatóság egyelőre bírság 
nélkül, felhívással figyelmeztette a szolgáltatókat, ugyan-
akkor az új szabályozás betartását 2016-ban is kiemelt 
figyelemmel kíséri majd. 

5.2.3. A szolgáltatói tájékoztatással, valamint a kapcsolódó 
előfizetői nyilatkozatokkal kapcsolatos szolgáltatói egyes nevesített 
kötelezettségek teljesítése 
Visszatérő probléma – és ezt a hatósághoz beérkező pa-
naszok is megerősítik –, hogy bár a jogszabályok több 
ponton kifejezetten kötelezik a szolgáltatókat az előfi-
zetők megfelelő tájékoztatására a szerződéskötés előtt, 
illetve a szerződéskötés során, és az előfizetőknek a tájé-
koztatás megtörténtét és annak tudomásulvételét kifeje-
zett nyilatkozattal el kell ismerniük, a gyakorlatban azon-
ban a tájékoztatás vagy meg sem történik, vagy pusztán 
formális; a nyilatkozatok elhelyezése, megfogalmazása 
pedig nem teljesíti a jogszabályi követelményeket. 

Az egyik ilyen célvizsgálat témája annak ellenőrzése 
volt, hogy ha a szolgáltatók a szerződésben meghatáro-
zott adatmennyiség vagy forgalmi keret elfogyása után 
a szolgáltatást korlátozzák (például az internetelérés se-
bességét lelassítják), akkor erről az előfizetőket az előírt 
módon tájékoztatják-e, és ennek a feltételnek az elfo-
gadása az előfizető részéről külön nyilatkozattal meg-
történik-e. A másik tervfeladat tárgyai a szerződéskötés-
hez kötődő olyan kiemelt tájékoztatási kötelezettségek 
voltak, amelyek elmaradását – éppen ezek fontossága 

mulasztás esetén. Az ellenőrzés tavaly is számos hiá-
nyosságot tárt fel főleg a szerződési feltételek, valamint 
a hibanyilvántartás terén, ezért a hatóság 53 szolgáltató 
esetében bocsátott ki felhívást. Egy esetben általános 
hatósági felügyeleti eljárást is indított, mivel a szolgáltató 
kötbérszámítási eljárása a felhívás nyomán végrehajtott 
módosítás után sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 

A jogszabályok meghatározzák, hogy a szerződéskö-
tés után a szolgáltatásnyújtást mikor kell megkezdeni. 
Ugyancsak vannak kötelező határidők a szerződések 
előfizetők közötti átírására, a vezetékes szolgáltatások 
előfizetői kérésre történő áthelyezésére és arra is, hogy 
ha a szolgáltató valamilyen előfizetői szerződésszegés 
miatt a szolgáltatást korlátozta, de annak oka megszűnt, 
akkor a szolgáltatás teljes körű használhatóságát mi-
lyen határidővel kell ismét biztosítani. Ha a szolgáltató 
ezeket a határidőket elmulasztja, az előfizető részére 
automatikusan, külön kérés nélkül kötbért köteles fizet-
ni. A hatóság 2015-ben 6 olyan, az elmúlt években nem 
vizsgált szolgáltatónál ellenőrizte ezeknek a szabályoknak 
a betartását, amelyek helyhez kötött telefonszolgáltatást, 
vezetékes internethozzáférés-szolgáltatást és kábelte-
levíziós szolgáltatást nyújtanak.

Az ellenőrzés 5 szolgáltatónál tárt fel jogsértést, jel-
lemzően a kötbérszámítás módszere, illetve az automa-
tikus kötbérfizetés elmaradása miatt. Az egyik esetben 
a felhívás elegendő jogkövetkezménynek bizonyult. Négy 
szolgáltatónál azonban a hatóság eljárást indított a feltárt 
jogsértés súlyára és az érintett előfizetők nagy számára 
tekintettel. Ennek eredményeként a szolgáltatók több 
mint 37 millió forintnyi elmaradt kötbért térítettek meg 
az érintett előfizetőknek, emellett a hatóság kötelezte 
a szolgáltatókat, hogy folyamataikat hozzák összhangba 
a jogszabályokkal.

5.2.2. Az általános szerződés feltételek megfelelősége 
Az előfizetői szerződések tartalmát alapvetően befolyá-
solják a szolgáltatók általános szerződési feltételei, hiszen 
a nemegyszer milliós előfizetői kör minden egyes tagjával 
nem lehetséges egyedileg megtárgyalt és kialkudott szer-
ződést kötni. Ugyanakkor éppen ebben rejlik a probléma 
is: az előfizetőknek ezekre a feltételekre semmilyen rá-
hatásuk nincsen, pusztán teljes egészükben elfogadhatják, 
vagy elutasíthatják őket. A hatóság ezért már évek óta 
folyamatosan ellenőrzi a legnagyobb előfizetői számmal 
rendelkező elektronikus hírközlési szolgáltatók általános 
szerződési feltételeinek módosításait, amelyeket a szol-
gáltatók a jogszabályok szerint a hatálybalépés előtt 30 
nappal kötelesek bejelenteni. Bár az európai szabályozási 

az előfizetők és a szolgáltatók közötti jogviszonyban 
a szolgáltatói kötbérfizetést, másfelől azt, hogy a szol-
gáltatók általános szerződési feltételei mennyiben felel-
nek meg az előfizetői jogviszonyra vonatkozó, az év során 
jelentős változáson átment jogszabályoknak. A vizsgála-
tok harmadik fő csoportja pedig a szolgáltatókat terhelő 
egyes nevesített tájékoztatási kötelezettségek és a kap-
csolódó előfizetői nyilatkozatok jogszerűségét vizsgálta.

5.2.1. A kötbérfizetéssel kapcsolatos szabályok betartása 
A kötbérfizetésre vonatkozó szabályok fontos és gyakran 
problematikus részei az előfizetők és a szolgáltatók kö-
zötti jogviszonynak. Az egyik, a témához köthető hatósági 
vizsgálat a szolgáltatói hibakezelést vette górcső alá.

Az előfizetői szerződés alapján az elektronikus hír-
közlési szolgáltató kötelezettsége, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtson, melynek alapján az elő-
fizető a szerződés tartama alatt jogosult a szolgáltatást 
bármikor igénybe venni. Az elektronikus hírközlési szol-
gáltatások mára olyannyira a mindennapjaink részévé 
váltak, hogy esetleges hibájuk, elérhetetlenségük komo-
lyan befolyásolja mind a vállalkozások működését, mind 
a magánéletet. Ezért a hírközlésre vonatkozó jogszabá-
lyok számos előírást tartalmaznak a szolgáltatók számá-
ra az előfizetőktől érkező hibabejelentések fogadására, 
nyilvántartására, a hibák kivizsgálására és kijavítására. 
Alapvető szabály, hogy a szolgáltató a hibák bejelentésé-
re megfelelő lehetőséget köteles biztosítani, és minden, 
hozzá beérkezett hibabejelentést nyilvántartásba kell 
hogy vegyen a későbbi követhetőség érdekében. Ezután 
a szolgáltatónak 48 órája van a hiba fennállásának és 
okának megvizsgálására, és ha az valós, és az ő érdek-
körében merült fel, akkor maximum 72 órán belül azt ki is 
kell javítania, ezért az előfizetőtől külön díjat nem kérhet. 
A kivizsgálás eredményéről, a javítás megtörténtéről, il-
letve annak várható határidejéről az előfizetőt értesíte-
nie kell. Ha a szolgáltató az értesítést elmulasztja, vagy 
a határidőket nem tudja tartani, akkor az előfizető au-
tomatikusan a jogszabályban meghatározott mértékű 
kötbérre jogosult. 

A már több éve folytatódó vizsgálat 2015-ben is arra 
irányult, hogy a kiválasztott 65 kis és közepes előfizető-
számmal rendelkező szolgáltató általános szerződési fel-
tételei, illetve egyedi előfizetői szerződéseinek mintái tar-
talmazzák-e a hibakezeléssel kapcsolatban a jogszabály 
által előírt elemeket, a hibanyilvántartást megfelelően 
vezetik-e, az előfizetők számára az előírt értesítéseket 
elküldik-e, illetve kötbérfizetési kötelezettségüknek auto-
matikusan, az előfizető kérése nélkül is eleget tesznek-e 

A szolgáltatók kiválasztására irányuló elemzés figye-
lembe veszi a rendelkezésre álló hatósági erőforrásokat, 
és az egész vizsgálandó sokaságot jól jellemző 10-20%-
os reprezentatív minta alapján meghatározza a vizs-
gálandó szolgáltatói kört, azt is figyelembe véve, hogy 
a vizsgálat lehetőleg minél nagyobb előfizetői létszámot 
érintsen. Másik fontos alapszabály, hogy az adott évben 
az azonos szolgáltatási területen működő, közel azonos 
nagyságú előfizetői körrel rendelkező szolgáltatókat lehe-
tőleg ugyanannyi tervfeladat érintsen. Ez a megközelítés 
biztosítja az egyenlő elbánás elvének érvényesülését.

Értelemszerűen nincs szükség az érintett szolgáltatói 
kör mintavételes meghatározására, ha az ellenőrzés vagy 
felmérés valamennyi szolgáltatóra kiterjed, vagy ha az 
eljárás alanyai csak jogszabályban meghatározott szol-
gáltatók lehetnek, mint pl. az elnöki hatáskörbe tartozó 
ügyek esetében a jelentős piaci erővel rendelkező szolgál-
tatók, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatá-
sok esetében az e tárgyban a hatóság elnökével hatósági 
szerződést kötött vagy az elnök által kijelölt szolgáltatók.

5.1.2. Statisztikai adatok
2015-ben az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
érintő tervfeladatok végrehajtása során az eljárások, el-
rendelt adatszolgáltatások, illetve helyszíni ellenőrzések 
összesen 85 szolgáltatót érintettek (egy szolgáltatót több 
feladat is érinthetett). A postai piacfelügyelet körében – az 
egyetemes szolgáltatót is beleértve – 181 szolgáltató 
ellenőrzésére került sor. A berendezések felügyelete ösz-
szesen 138 berendezéstípust érintett.

Az éves összesített adatok alapján elmondható, hogy 
a felügyeleti terv végrehajtása során az ellenőrzések nagy 
százalékában jogsértő szolgáltatói gyakorlatot talált a ha-
tóság, ami a terv készítése során azonosított problémák 
relevanciáját mutatja. A hatóság a tervben foglalt felada-
tok végrehajtása mellett több olyan nagy jelentőségű, de 
a tervben nem szereplő vizsgálatot is elvégzett, amelyek az 
előfizetők széles körét érintették. Ezekről a jelen beszámoló 

„Jelentősebb ügyek” című alfejezetében adunk tájékoztatást.
A kérelemre indult eljárásokra, valamint a hatósági fel-

ügyelet során alkalmazott szankciókra vonatkozó leg-
fontosabb statisztikai adatok a jelen beszámoló adott 
témáról szóló alfejezetében találhatóak meg.

5.2. A felügyeleti terv céljainak érvényesülése az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások területén
A hatóság 2015-ös hírközlési felügyeleti tervében az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások három fontos vizs-
gálati témakörét határozta meg. Egyfelől vizsgálni kívánta 
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A konkrét ügyekben indított eljárások mellett a hatóság 
feladata az is, hogy minden, a hírközlésben jelentkező prob-
lémát figyelemmel kísérjen, és szükség esetén tegye meg 
a hatáskörébe tartozó lépéseket. Ennek érdekében a ha-
tóság a megszüntetett eljárásokat és az érdemi vizsgálat 
nélkül – jellemzően a hatáskör hiánya miatt – elutasított 
kérelmeket is elemzi és rendszerezi. Így ha maga nem jo-
gosult egy problémával kapcsolatban eljárni, akkor szükség 
esetén más hatóság eljárását kezdeményezheti, illetve 
büntetőeljárás megindítása érdekében feljelentést tehet. 

A beszámoló szolgáltatási területenként és szolgáltat-
ónként mutatja be a beadványok megoszlását.

5.3.1. A kérelmek általános értékelése
A hatósághoz 2015-ben összesen 689 kérelem érkezett.

Általános tapasztalat, hogy a kérelmezők nem minden 
esetben vannak tisztában azzal, hogy kérelmük mely ha-
tóság hatáskörét érinti. Így a beérkező kérelmek 32,8%-a 
más hatóságtól áttétel útján érkezik az NMHH-hoz. Mivel 
a kérelmezők jellemzően leginkább a fogyasztóvédelmi 
hatóságot keresik fel problémáikkal, az áttételek nagy 
része – 90,7%-a – is onnan érkezett.

Az 54. diagramból jól látszik, hogy a benyújtott kérel-
mek megoszlásában egyik szolgáltatástípust sem lehet 
igazán kiemelni. A legtöbb kérelem a mobilszolgáltatások-
kal, a legkevesebb pedig a vezetékes és műholdas, illetve 
előfizetéses földfelszíni műsorterjesztéssel kapcsolatban 
érkezett.

A kérelmek az 55. diagram szerinti főbb probléma-
köröket érintették. Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább-
ra is előtérben vannak az előfizetői szerződésekkel és 
a számlázással kapcsolatos problémák. A számlázás-
sal kapcsolatos kérelmek hátterében azonban gyakran 
más (szerződéskötéssel, szerződésmódosítással, illetve 
a szolgáltatás minőségével kapcsolatos) kifogások állnak, 
de az előfizetők az általuk nem jogosnak tartott számla 
miatt fordulnak először a hatósághoz. A szolgáltatás mi-
nőségét kifogásoló kérelmek aránya csökkent, de jellemző, 
hogy az internetszolgáltatás minőségével kapcsolatban 
még mindig sok gond jelentkezik.

Az egyedi előfizetői szerződéshez köthető beadványok 
közül a szerződés megkötésével, megszűnésével, teljesí-
tésével kapcsolatosak a leggyakoribbak, ezért a hatóság 
hivatalból végzett felügyeleti munkájában is fokozott fi-
gyelemmel kíséri ezt a területet.

5.3.2. A kérelmek értékelése szolgáltatási területenként
Az egyes szolgáltatási területeken jellemző problémá-
kat a hatóság az adott területre benyújtott valamennyi 

a vezetékes telefonkészülékek, faxok, routerek) száma, 
és ezek megfelelőségével is kevés a gond. A különféle 
vezeték nélküli adatátvitelt használó rádióberendezé-
sek száma ugyanakkor rohamosan növekszik, a kimon-
dottan hírközlési célú eszközök (például mobiltelefonok, 
Wi-Fi-routerek) mellett ma már a szórakoztatóelektroni-
kai és a háztartási gépek, eszközök egyre nagyobb része 
is használ rádióhullámokat kommunikációra. Mivel a ren-
delkezésre álló rádiófrekvenciák száma véges, és a nem 
megfelelően működő berendezések akár nagy földrajzi 
területen is képesek zavarást okozni, a terület kiemelt 
ellenőrzése továbbra is indokolt. Hasonló a helyzet az 
elektromágneses összeférhetőség (EMC) vizsgálatok-
nál is, mivel egy-egy nem megfelelő berendezés akkor 
is jelentősen akadályozni tudja a rádióspektrumot hasz-
náló alkalmazások használatát, ha nem rádiós átvitellel 
kommunikál ugyan, de működése során zavarást okoz. 
A hatóság az előző évekhez hasonlóan sokféle eszközt 
vizsgált ilyen szempontból, a skála a villamos meghaj-
tású kéziszerszámoktól a lED-es fényforrásokig terjedt.

A berendezések forgalmazásával kapcsolatos előírások 
betartásának ellenőrzése kapcsán a hatóság nemzetközi 
együttműködés keretében más európai társszervekkel 
közös vizsgálatokon vesz részt. 2015-ben ilyen volt a tá-
volról irányított repülő berendezések vizsgálata.

Az európai uniós piacfelügyeleti rendelet, valamint 
a termékek piacfelügyeletéről szóló hazai törvény értel-
mében a vámhatóságtól kapott értesítésekre 3 napon 
belül kell döntést hoznia a hatóságnak, hogy az unió külső 
vámhatárán feltartóztatott berendezés ügyében indít-e 
felügyeleti eljárást vagy sem. 2015-ben 12 ilyen megke-
resés érkezett, melyek közül nem megfelelőség gyanúja 
miatt 9 esetben indított a hatóság felügyeleti eljárást. 

5.3. Kérelmek, panaszok
A kérelemre indult eljárásokban a hatóság ugyanazokat az 
eszközöket alkalmazhatja jogsértés megállapítása esetén, 
mint a hivatalból indított eljárásokban: felhívhatja a szol-
gáltatót jogkövető magatartás tanúsítására, kötelezheti 
a jogsértés abbahagyására és a jogszerű állapot helyre-
állítására, bírságot szabhat ki, meghatározott informá-
ciók nyilvánosságra hozatalára kötelezheti a jogsértőt, 
vagy önmaga hozhat nyilvánosságra jogszabályban meg-
határozott adatokat, valamint rendelkezhet az eljárási 
költségek viseléséről. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy 
a kérelmezőt ért konkrét jogsértést orvosolni, az esetleg 
elszenvedett kárt rendezni nem tudja, az a polgári bíró-
ságok hatáskörébe tartozik.

ismeretekkel, felhasználói tapasztalattal és elvárások-
kal rendelkeznek. A kvantitatív vizsgálat adatai szerint 
a háztartási fogyasztók tudatában elsődlegesen az a kép 
jelenik meg, hogy a Magyar Posta megbízható (83%-os 
elfogadottság), minőségi szolgáltatást nyújtó (82,3%-os 
elfogadottság) cég, amely elkötelezett a fogyasztók iránt 
(82,5%-os elfogadottság).

Tavaly 208 panaszvizsgálati kérelmet nyújtottak be 
a hatósághoz a postai szolgáltatásokat igénybe ve-
vők, amelynek kétharmada bizonyult megalapozottnak. 
A hatóság a jogsérelmek magas számát figyelembe véve 
számos minőségjavító intézkedés megtételére kötelezte 
a postai szolgáltatókat. Például korrigálniuk kellett a hibás 
szolgáltatási technológiát, módosítani az ÁSZF tartalmát, 
fokozottabban ellenőrizni a kijelölt területet, újból elvé-
gezni a panasz-felülvizsgálatot vagy a kártérítési eljárást.

A hatóság külön tervfeladat keretében vizsgálta, hogy 
a szolgáltatók betartják-e a bejelentéskor vállaltakat, 
a hatósági nyilvántartásba vételkor tett nyilatkozatuk 
a valóságnak megfelelt-e, és jogkövetőek-e, amikor 
a szolgáltatást végzik. Az ellenőrzés garancia arra, hogy 
megőrizzük a hatóságba vetett bizalmat a postai felada-
tok gondos felügyeletével, a postához fűződő igénybe-
vevői jogok érvényesítésével. 

A vizsgálat a postai szolgáltatók 10%-át érintette. 
A helyszíni ellenőrzéseken megállapítottuk, hogy 17-ből 
11 szolgáltató már nem végzi postai tevékenységét, és 
nyilatkozatuk alapján töröltük a postai szolgáltatók köz-
hiteles nyilvántartásából. Két egyetemes postai szolgál-
tatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokat ellátó 
postai szolgáltatóval szemben pedig általános piacfel-
ügyeleti eljárást indított a hatóság amiatt, hogy az ügy-
félszolgálat és a panaszkezelési rendszere nem működött 
jogszerűen, és az ÁSZF-jeinek tartalma nem felelt meg 
a jogszabályoknak.

5.2.5. Berendezésfelügyelet
A hatóság a berendezések ellenőrzését az értékesítési 
módok, illetve a forgalmazók piaci helyzetének figyelem-
bevételével négy részfeladat keretében, három típus sze-
rinti bontásban végzi (EMC [nagyfrekvenciás jelet vagy 
mellékhatást keltő berendezések elektromágneses ösz-
szeférhetősége], valamint rádiós és elektronikus hírközlő 
végberendezések). Az előző évekhez viszonyítva egyre 
jobbak az ellenőrzött berendezések vizsgálati eredményei, 
tehát alapvetően javultak a forgalmazott berendezések 
megfelelőségi mutatói. Továbbra is csökken a piacon új-
onnan megjelenő, vezeték nélküli átvitelt nem használó 
elektronikus hírközlő végberendezések (ilyenek például 

miatt – a jogszabály az adott szerződési feltétel érvény-
telenségével szankcionálja. Ebbe a körbe tartozik, hogy ha 
a szerződés határozott időre szól, akkor a szolgáltatónak 
fel kell ajánlania a 24 hónapos mellett a 12 hónapos, il-
letve a határozatlan idejű szerződéskötés lehetőségét, és 
ismertetnie kell ennek részletes feltételeit. Ha ez elmarad, 
akkor a határozott időből adódó, az előfizető számára hát-
rányos szerződési feltételek nem alkalmazhatók. Hasonló 
előírás, hogy a kis- vagy középvállalkozásnak minősülő 
előfizetők esetében fel kell ajánlani az egyéni előfizetőkre 
vonatkozó szabályok alapján való szerződés lehetőségét, 
ennek elmaradása esetén a szerződés semmis. De több 
helyen van előírás arra, hogy az előfizetőt tájékoztassák 
és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát rögzítsék a mobil-
telefon-szolgáltatásokon belül a külföldi barangoláshoz 
(roaming) kapcsolódóan is. A szolgáltatói gyakorlat meg-
ismerése érdekében a hatóság a dokumentumok vizsgá-
lata mellett próbavásárlásokat is végzett az ország több 
pontján. A tapasztalatok szerint egyik vizsgált szolgálta-
tónál sem volt megfelelő a tájékoztatási kötelezettségek 
teljesítése több ponton sem, ezért a hatóság felhívásban 
kötelezte őket a jogszerű gyakorlat kialakítására. Ugyan-
akkor pozitívum, hogy a vizsgálat nyomán a szolgáltatók 
képviselői több esetben konzultációt kezdeményeztek 
arról, hogyan teljesíthetnék ezeket a kötelezettségeket 
megfelelően a jövőben.

5.2.4. A postai szolgáltatások felügyelete
A 2013. január 1-jén hatályba lépett postatörvény vala-
mennyi postai szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet 
számára teljesen új előírásokat rögzített. Az ismételt ha-
tósági regisztráció után új technológiai elemek kerültek 
be a szolgáltatói tevékenységek közé. Emiatt az igénybe 
vevők az előző években megszokottakhoz képest eltérő 
szolgáltatási teljesítménnyel szembesültek. Azt ellenőriz-
tük, hogy a postai szolgáltatók, főként a törvény által az 
egyetemes szolgáltatások ellátására kijelölt Magyar Posta 
Zrt. a tevékenységével megfelel-e a felhasználói igények-
nek, és hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma 
az igénybe vevői érdekek mentén alakult-e ki azon túl, 
hogy teljesítik a jogszabályokban és az Egyetemes Köz-
szolgáltatási Szerződésben rögzített kötelezettségeket.

A hatóság ezek vizsgálatára, valamint a Postatv.-ben 
rögzített célok teljesülésének ellenőrzése céljából egy or-
szágos, empirikus kutatást végeztetett el a magyar lakos-
ság, a kis- és középvállalkozások és a közszféra szereplői 
körében. A kvantitatív közvélemény-kutatás keretében 
választ kapott a hatóság arra, hogy a postai szolgál-
tatások felhasználói milyen attitűddel, motivá ciókkal, 
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területen a minőséggel kapcsolatos problémák kevésbé 
jellemzőek, inkább a lefedettséggel, illetve annak hiányá-
val kapcsolatos panaszok jellemzőek.

5.3.2.3. Internet
E szolgáltatástípussal kapcsolatban 2015-ben 146 ké-
relem érkezett. Itt is a kisebb előfizetői létszámmal ren-
delkező szolgáltatókra jött több, ezer előfizetőre vetí-
tett kérelem. Ennek hátterében sokszor a kisebb cégek 
kevésbé hatékony panaszkezelési eljárásai állnak. 2014 
utolsó, illetve 2015 első negyedévében a Business Te-
lecomot érintő kiemelkedő mennyiségű panasz ahhoz 

5.3.2.2. Mobil rádiótelefon
E szolgáltatástípussal kapcsolatban 2015-ben 279 ké-
relem érkezett. A három saját hálózattal is rendelkező 
szolgáltató közül abszolút számokban a Magyar Telekom 
Nyrt., míg ezer előfizetőre vetítve a Vodafone Zrt. volt 
a legtöbbször érintett, ugyanakkor a panaszok száma 
a szolgáltatók milliós nagyságrendű előfizetői bázisához 
képest nem jelentős.

A mobil rádiótelefon szolgáltatás miatt tett panaszokon 
belül a leggyakoribb probléma szintén az előfizetői szer-
ződések és a számlázási gyakorlat volt, az ügyfélszolgálati 
és panaszkezelési gondok mellett. Ezen a szolgáltatási 

megkötésével, a szolgáltató által alkalmazott ügynöki 
értékesítéssel kapcsolatosak. A már 2014-ben is jelent-
kezett problémát a szolgáltató intézkedési terv végre-
hajtásával orvosolta, vélhetően azonban nem kellő ha-
tékonysággal, mivel a közelmúltban újra jelentkeztek 
a panaszok (56. diagram). 

A helyhez kötött telefon szolgáltatás miatt benyúj-
tott kérelmek leginkább az előfizetői szerződéseket és 
a számlázást kifogásolták.

kérelem száma szerint elemzi, ugyanis e szám jelzi, hogy 
az előfizetők és a felhasználók milyen problémákkal szem-
besülnek a hírközlési szolgáltatások igénybevételekor. 

5.3.2.1. Helyhez kötött telefon
E szolgáltatással kapcsolatban 2015-ben 160 kérelem 
érkezett. Bár abszolút számokban a legtöbb kérelem 
a legnagyobb szolgáltatóra (Magyar Telekom Nyrt.) ér-
kezik (az összes témával kapcsolatos kérelem 65%-a), ezer 
előfizetőre vetítve azonban már más képet kapunk: az 
ACN Communications Kft.-re is kiemelkedő számú pa-
nasz érkezett. Ezek jellemzően az előfizetői szerződés 
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A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó kérelmek megoszlása ezer előfizetőre vetítve, 2014–2015
56. diagram

A kérelmek tárgy szerinti megoszlása, 2015
55. diagram

A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó kérelmek tárgy szerinti megoszlása, 2015

57. diagram
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nem változott, jellemzően a Magyar Telekom Nyrt., az 
Invitel cégcsoport és a PR-Telecom Zrt. szolgáltatásaival 
kapcsolatban merült fel panasz. Ugyanakkor a digitális 
szolgáltatások térhódítása a legnagyobb szolgáltatóknál 
mostanra már nagymértékben előrehaladt, így az analóg 
szolgáltatások fokozatosan a kisebb előfizetőszámmal 
rendelkező, jellemzően kisebb településeken működő 
szolgáltatók hálózataiba szorulnak vissza.

Tavaly a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan a szol-
gáltatás minősége, az előfizetői szerződés nem meg-
felelő kezelése és a nem megfelelő számlázás okozott 
problémát.

kell tüntetni. A garantált sávszélességhez kapcsolódnak 
az előfizetői szerződések miatt emelt kifogások is, mivel 
az előfizetők az általuk nem megfelelő minőségűnek ítélt 
szolgáltatás előfizetői szerződéseit igyekeznek megszün-
tetni, a szolgáltatók viszont a vállalt határozott idő le nem 
telte miatt a szerződésbontásokhoz csak jelentős kötbér 
mellett járulnak hozzá. 

5.3.2.4. Műsorterjesztés
Az analóg műsorterjesztéssel kapcsolatban 2015-ben 
38 kérelem érkezett, ami az összelőfizetői létszámhoz 
viszonyítva nem jelentős. Az érintett szolgáltatók köre 

Ez egyrészt a szolgáltatásnak abból a jellemzőjéből 
adódik, hogy egyes technikai megoldások esetében az 
előfizető által elérhető le- és feltöltési sebesség mértéke 
függ attól, hogy adott időszakban mennyien veszik igény-
be a szolgáltatást, másrészt abból, hogy a szolgáltatók 
jellemzően az elérhető maximális sávszélességgel hirde-
tik díjcsomagjaikat. E kérdés kezelésére a hatályos jogsza-
bály44 előírja, hogy a hirdetetésekben a maximális kínált 
sávszélesség mellett a garantáltsebesség-értékeket is fel 

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

köthető, hogy a szolgáltatás nyújtását a cég váratlanul 
kedvezőtlen gazdasági helyzete miatt beszüntette, és ez 
az ügyfélszolgálat megszűnéséhez, illetve az előfizetőkkel 
történő elszámolás elmaradásához vezetett. Ezekben 
az ügyekben azonban a hatóságnak a jogsértések pusz-
ta megállapításán túl nem volt mozgástere érdemben 
fellépni, mivel a szolgáltató már sem nyilatkozattételre, 
intézkedésre képes vezetőkkel, sem működő folyamatok-
kal nem rendelkezett, és a cég ellen felszámolási eljárás 
indult fedezetlen hitelezői követelések miatt.

Ezen a szolgáltatási területen – az általánostól eltérően 
– a minőséggel kapcsolatos probléma volt a leggyakoribb.
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A mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó beadványok tárgy szerinti megoszlása,  2015
59. diagram
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mindenekelőtt az Eht. és az Eszr., részletesen és eltérést 
nem engedő módon szabályozzák a szerződések megkö-
tését, módosítását, megszüntetését és a szerződési felté-
telek lehetséges tartalmát. A gyakorlatban a szolgáltatók 
által végrehajtott, illetve kezdeményezett szerződésmó-
dosítások az előfizetői jogviszony különösen neuralgikus 
pontját jelentik, mert visszaélésszerű magatartásokra ad-
nak alkalmat, amelyek révén különösen a határozott időre 
valamilyen kedvezmény fejében a szerződés fenntartá-
sát vállaló előfizetők helyzete jelentősen rosszabbodhat. 
Ezért a jogszabályok a szerződés egyoldalú módosítását 
már csak kivételes esetekben, pontosan meghatározott 

legfontosabb dokumentuma, ez tartalmazza a felek alap-
vető jogait és kötelezettségeit, valamint meghatározza 
az előfizető által igényelt és a szolgáltató által teljesíteni 
vállalt előfizetői szolgáltatások tartalmi és minőségi para-
métereit. Mivel a gyakorlatban ezeknek a szerződéseknek 
a megkötésére jellemzően nem egyedi tárgyalások és 
alku eredményeképpen kerül sor, hanem a szolgáltatók 
előre megfogalmazott általános szerződési feltételeinek 
és kereskedelmi ajánlatainak az előfizető általi puszta 
elfogadásával, a felek között az érdekérvényesítő ké-
pességükben jelentős különbség áll fenn. Ezt ellensúlyo-
zandó az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok, 

időszakokra vonatkozó kérelmekkel is foglalkoznia 
kellett a hatóságnak.

Az előfizetői szerződések és a számlázás mellett ezen 
a területen is a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos prob-
lémák jelentkeztek a legnagyobb számban.

5.4. Jelentősebb ügyek
2015-ben az elektronikus hírközlési szolgáltatások fel-
ügyelete során a jelentősebb ügyek közül több a szol-
gáltatók által kezdeményezett kétoldalú előfizetői szer-
ződésmódosításokhoz kapcsolódott. Az előfizetői 
szerződés a szolgáltató és az előfizető közötti jogviszony 

A digitális kábeles és műholdas műsorterjesztéssel 
kapcsolatban 2015-ben 66 kérelem érkezett, ami az egy-
re bővülő felhasználói kört és a szolgáltatók növekvő szá-
mát figyelembe véve nem tekinthető magasnak.

A kérelmek abszolút száma szerint a UPC DTH S.a.r.l. 
(21%), a Magyar Telekom Nyrt. (32%), a Digi Kft. (20%) 
és a UPC Kft. (9%) emelkedik ki. Az előfizetők számára 
vetítve e tendencia itt is kissé módosul. A UPC DTH 
S.a.r.l. esetében a megugró kérelemszámot részben 
magyarázza, hogy az általa nyújtott műholdas mű-
sorterjesztés szolgáltatással kapcsolatos jogható-
sági vita 2014-ben történt lezárása után a korábbi 
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Az analóg műsorterjesztési szogláltatásra vonatkozó beadványok tárgy szerinti megoszlása, 2015
63. diagram

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

UPC Kft.

UPC DTH S.a.r.l.

Digi Kft.

Magyar Telekom Nyrt.

2015 Q42015 Q32015 Q22015 Q12014 Q4
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Iparági átlag

2015 Q42015 Q32015 Q22015 Q12014 Q4

0,8

0,3

0,5

0,9

1,3 1,3

1,8

2,1

1,0

0,4

0,7

0,2

0,7

0,5 0,5 0,5 0,5

Korlátozás és szüneteltetés
Ügyfélszolgálat és panaszkezelés
Számlázás
Minőség
Előfizetői szerződés és ÁSZF39%

5% 3%
26%

27%

A digitális műsorelosztás szolgáltatásra vonatkozó kérelmek megoszlása ezer előfizetőre vetítve, 2014–2015
64. diagram

Digitális műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó beadványok tárgy szerinti megoszlása, 2015

65. diagram



o r s z á g g y ű l é s i   b e s z á m o l ó   2 0 1 5 A  F E l H A S Z N Á l Ó K  É R D E K E I N E K  V É D E l M E

8 78 6

találta, így az eljárás itt is hatósági szerződés megköté-
sével és a hatóság, valamint a szolgáltató részéről a nyil-
vánosság tájékoztatásával zárult.

5.4.3. A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes szolgáltatások 
korlátozásával kapcsolatos gyakorlatának átfogó vizsgálata
A hatóság az előző évek tapasztalatai alapján átfogó 
vizsgálatot indított az ügyben, hogy a Magyar Telekom 
Nyrt. jogszerűen korlátozta-e vezetékes szolgáltatásait. 
Azt vizsgáltuk a szolgáltató ÁSZF-jének, valamint gya-
korlatának elemzésével, hogy a díjtartozás miatt alkal-
mazott korlátozások kapcsán a szolgáltató valóban csak 
a jogszabályban előírt előfeltételek fennállása esetén 
alkalmaz-e korlátozást, és annak bevezetése előtt, illet-
ve a bevezetéskor az előírt értesítési kötelezettségének 
eleget tett-e. 

Megállapítottuk, hogy a szolgáltató a folyamataiba 
nem építette be az értesítési követelményeket. Egyrészt 
rendszeresen késve adta postára az értesítéseket, így 
azok az előfizetőkhöz sem érkezhettek meg időben, más-
részt semmilyen intézkedést nem tett annak érdekében, 
hogy megállapítható legyen, az előfizető az értesítést kéz-
hez vette-e, és ha igen, mikor. Emellett további jogsértést 
jelentett, hogy a jogszabály szerinti 30 napos határidőt 
nem a fizetési felszólítás kézhezvételétől, hanem annak 
keltétől számította, amivel az előfizető számára rendel-
kezésre álló fizetési póthatáridőt több nappal, egyes ese-
tekben akár egy héttel is megrövidítette. A késedelmes 
postázás és a kézhezvétel időpontjának megállapítha-
tatlansága miatt nem teljesült az az előírás sem, amely 
szerint a korlátozásról annak bevezetésével egyidejűleg 
kell az előfizetőt értesíteni. Ezáltal pedig a korlátozás be-
vezetésekor az előfizetők nem tudhatták, hogy a szolgál-
tatást nem meghibásodás miatt nem tudják igénybe venni, 
és amíg nem vették fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, 
azzal sem lehettek tisztában, hogy a teljes körű szolgál-
tatás helyreállítása érdekében mit kell tenniük. 

Mivel ugyanezen jogsértések miatt a hatóság a szol-
gáltatót az elmúlt években már számos esetben elma-
rasztalta és bírságolta is, és ennek ellenére a jogsértő gya-
korlat továbbra is fennmaradt, a hatóság – figyelemmel az 
érintett előfizetők nagy számára is – a szolgáltatóra 160 
millió forint, annak vezető tisztségviselőjére pedig 2 millió 
forint bírságot szabott ki, és a szolgáltatót a jogsértések 
megszüntetésére kötelezte. A szolgáltató a határozattal 
szemben fellebbezést nyújtott be, majd annak helybenha-
gyása után felülvizsgálatot kért a bíróságtól, de kérelmét 
a bíróság elutasította. A határozatban előírt kötelezettsé-
gek teljesítését a hatóság 2016-ban kiemelten ellenőrzi.

során olyan vállalásokat tett, amelyek alkalmasak voltak 
a szerződésmódosítás nyomán kialakult jogsértő helyzet 
következményeinek kezelésére. Így a szolgáltató már az 
eljárás ideje alatt további, kiegészítő tájékoztatást küldött 
az érintett előfizetőknek a szerződésmódosítási ajánlatról 
és az azzal kapcsolatos jogaikról, emellett lehetőséget 
adott a személyre szóló tájékozódásra is az őket érintő 
díjszabás változásáról az ajánlat elfogadása esetén. Meg-
hosszabbította az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozat meg-
tételére szolgáló határidőt, és vállalta, hogy a módosítást 
el nem fogadó előfizetők számára a korábbival legalább 
azonos szerződési feltételeket biztosít. Tekintettel arra, 
hogy a szolgáltató vállalásait a hatóság megfelelőnek 
találta, az eljárás a hatósági szerződés megkötésével le-
zárult. Erről mind a hatóság, mind a szolgáltató széles-
körűen tájékoztatta az előfizetőket.

5.4.2. A Magyar Telekom Nyrt. kétoldalú szerződésmódosítási 
ajánlata
A Magyar Telekom Nyrt. 2015 nyarán ugyancsak kétolda-
lú szerződésmódosítási ajánlattal kereste meg a mobil-
szolgáltatásaira előfizetőket. A javasolt módosítások az 
előző ügyhöz hasonlóan itt is a díjszabást érintették, és 
elfogadásuk esetén díjemelést eredményeztek az elő-
fizetők számára. A hatóság azonnal, hivatalból megindí-
tott ellenőrzése feltárta, hogy az értesítés itt sem tartal-
mazott minden, a jogszabály által előírt tartalmi elemet. 
A módosítás végrehajtása is jogsértés gyanúját vetette 
fel, mivel a módosítási ajánlat elfogadásához a szolgál-
tató nem kívánta meg az előfizetők jogszabályban előírt 
egyértelmű és tevőleges magatartását. Tekintettel arra, 
hogy a módosításról szóló értesítés, valamint a módosí-
tás végrehajtása kapcsán a hatóság itt is több ponton az 
előfizetők széles körét jelentős kárral fenyegető jogsértés 
gyanúját állapította meg, a szolgáltató számára ideig-
lenes intézkedéssel megtiltotta a szerződésmódosítás 
hatálybaléptetését az eljárás befejezéséig. 

A szolgáltató ez esetben is hatósági szerződés meg-
kötését kezdeményezte, és a szerződésmódosítás miatt 
kialakult helyzet megoldására önkéntes vállalásokat tett. 
Ezek értelmében egyrészt vállalta, hogy az előfizetőknek 
újból értesítéseket küld ki, és a szerződésmódosításról új 
közleményt jelentet meg, amely már megfelelően tartal-
mazza az előfizetőket megillető jogokról szóló tájékoz-
tatást. Másfelől meghosszabbította a nyilatkozattétel-
re nyitva álló határidőt, és vállalta, hogy a módosítás el 
nem fogadásáról nyilatkozó előfizetőknek a korábbiakkal 
legalább azonos szerződési feltételek mellett biztosítja 
a szolgáltatást. A hatóság a vállalásokat megfelelőnek 

tartalmaznia kell a kritikus forgalmi keretet, a túllépés 
következményeit és azokat a lépéseket, amelyeket az elő-
fizető megtehet a teljes értékű szolgáltatás visszaállítása 
érdekében, és ezeket az előfizetőnek külön nyilatkozattal 
el is kell fogadnia. Mivel a korlátozás a szolgáltató kezé-
ben egy nagyon erős eszközt jelent, ezért a jogszabályok 
pontosan meghatározzák a lehetséges korlátozási ese-
tek mellett azt is, hogy a korlátozás bevezetését milyen 
értesítés, felszólítás kell hogy megelőzze, valamint hogy 
mikor és milyen határidővel köteles a szolgáltató a kor-
látozást megszüntetni. 

5.4.1. A Telenor Zrt. kétoldalú szerződésmódosítási ajánlata
A Telenor Zrt. 2015 nyarán kétoldalú szerződésmódo-
sításra tett ajánlatot több százezer előfizetője számára, 
amely a díjszabás számos elemét érintette, és jellem-
zően díjemelést eredményezett az azt elfogadók számára. 
A szolgáltató módosításról szóló értesítése szerint az 
ajánlatot elfogadottnak tekintette, ha az előfizető a szol-
gáltató által megszabott határidőben ezzel ellentétes tar-
talmú nyilatkozatot nem tett, és a szolgáltatást a továb-
biakban is igénybe vette. 

A hatóság, miután a módosítási ajánlatról tudomást 
szerzett, azonnal hivatalból ellenőrzést indított. Mivel az 
ügyben több ponton az előfizetői szerződések módosítá-
sára vonatkozó jogszabályok súlyos, nagyszámú előfizető 
komoly érdeksérelmével fenyegető megsértésének gya-
núja merült fel, ezért a hatóság a szolgáltatónak ideig-
lenes intézkedéssel megtiltotta a tervezett módosítás 
hatálybaléptetését az eljárás befejezéséig. 

Az ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy 
a szolgáltató feltételezhetően megsértette a kétoldalú 
szerződésmódosításról szóló értesítésekre vonatkozó 
szabályokat, mivel az értesítés megfogalmazása alapján 
az előfizetők azt a következtetést vonhatták le, hogy egy-
oldalú módosításra kerül sor, amelyhez hozzájárulás nem 
szükséges. Hiányzott az értesítésből az előfizetői jogokra 
vonatkozó közérthető tájékoztatás is. Ugyancsak a két-
oldalú szerződésmódosításra vonatkozó szabályok sérel-
mét valószínűsítette, hogy a szolgáltató a módosításokat 
az előfizetők jogszabályban előírt kifejezett, tevőleges 
elfogadó magatartása hiányában is elfogadottnak tekin-
tette, sőt, olyan magatartásokat is elfogadás kifejezésé-
re alkalmasként határozott meg, amelyek az előfizetői 
szerződés alapján az előfizető alapvető jogosultsága (a 
szolgáltatás igénybevétele). 

Az ideiglenes intézkedés elrendelése és az általános 
hatósági felügyeleti eljárás megindítása után a szolgáltató 
hatósági szerződés megkötését kezdeményezte, ennek 

feltételek és eljárásrend mellett teszik lehetővé, és az 
előfizetők számára biztosítják a határozott idős szerző-
dések idő előtti, következmények nélküli felmondásának 
a lehetőségét, amennyiben a módosítás számukra hát-
rányos, és a határozott idő vállalására tekintettel nyújtott 
kedvezményt is érinti. A kétoldalú szerződésmódosítások 
esetében a módosítás tárgya és jogalapja nincs korlá-
tozva, de ebben az esetben a módosítást a szolgáltató 
önmaga nem hajthatja végre, hanem szükséges, hogy 
az érintett előfizető is elfogadja azt. Elfogadás hiányá-
ban a felek között a szerződés a korábbi feltételek mel-
lett marad hatályban. A jogszabályok meghatározzák azt 
is, hogy milyen magatartások tekinthetők elfogadásnak, 
valamint előírják a módosítási ajánlatról szóló részletes 
és kellő időben megküldött értesítést is, hogy az érintett 
az ajánlatot mérlegelve dönthessen annak elfogadásáról.

Egy további kiemelt ügyben a szolgáltatások korlá-
tozásával kapcsolatos szolgáltatói gyakorlatot vizsgálta 
a hatóság. A korlátozás az elektronikus hírközlésre vo-
natkozó jogszabályokban meghatározott speciális szol-
gáltatói jogosultság, amellyel a szolgáltató akkor élhet, ha 
az előfizető valamely, a jogszabályban pontosan körülírt 
szerződésszegést követ el (a szolgáltatás igénybevételét 
engedély nélkül, ellenérték fejében átengedi, a szolgáltató 
hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyezteti, 
illetve az erről szóló értesítés kézhezvételét követően 30 
napon túl is fennálló lejárt díjtartozása van). A korláto-
zás célja, hogy az előfizetőnek lehetőséget adjon a szer-
ződésszegés megszüntetésére, és ezzel elkerülje, hogy 
a szerződést a szolgáltató felmondja, és így elveszítse 
a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Ugyan-
akkor a korlátozás a szolgáltató számára is eszköz arra, 
hogy az előfizetőt szerződésszerű magatartásra szorít-
sa anélkül, hogy ehhez minden esetben felmondáshoz 
kellene folyamodnia, vagy bírósághoz kellene fordulnia. 
A korlátozás azt jelenti, hogy a szolgáltató az előfizetői 
szolgáltatás valamilyen mennyiségi és/vagy minőségi 
jellemzőjét csökkenti, lerontja, és ezáltal csökkent érté-
kű szolgáltatást nyújt az előfizetőnek mindaddig, amíg 
az előfizető a szerződésszegést meg nem szünteti, vagy 
az előfizetői szerződés meg nem szűnik. Ez alatt az idő 
alatt a szerződés továbbra is fennáll, de az előfizetőnek 
csak a nyújtott szolgáltatással arányos csökkentett díjat 
kell fizetnie. A korlátozás ugyanakkor nem jelenthet teljes 
kizárást a szolgáltatás igénybevételéből. A szolgáltató 
akkor is alkalmazhat korlátozást, ha az előfizető túllépi az 
előfizetői szerződésben meghatározott adatmennyiséget 
vagy forgalmi keretet, bár ez nem feltétlenül jelent szer-
ződésszegést. Ilyen esetben az előfizetői szerződésnek 
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5.5. Szankciók
Ha a hatóság hivatalból vagy kérelemre eljárva jogsértést 
észlel, intézkedik a jogsértő állapot megszüntetésére, va-
lamint a jogszerű működés helyreállítására. Az Eht.-ban 
meghatározott jogkövetkezmények közül ennek érdeké-
ben az egyenlő elbánás, a fokozatosság és az arányos-
ság elvének figyelembevételével választja ki a megfele-
lőt, ha pedig a feltárt jogsértés súlya indokolja, szankciót 
alkalmaz.

A hatóság felügyeleti tevékenysége során az egyik leg-
gyakrabban alkalmazott szankció a bírság. 2008–2015 
között a hivatalból indított és a kérelemre indult eljárá-
sokban a bírságok összértéke a 66. diagram szerint alakult.
A legtöbb bírság kiszabására az előző évekhez hason-
lóan 2015-ben is jellemzően (az esetek több mint két-
harmadában) a kérelemre indult eljárásokban került 
sor. A bírságok összegét tekintve jól látható az előző 
évekhez képest a jelentős emelkedés (2014-hez képest 
a kiszabott bírságok összege több mint négyszeresére 
emelkedett). Ez döntően a hivatalból indított átfogó vizs-
gálatoknak köszönhető, az itt megállapított, nemegyszer 
az előfizetők százezreit érintő jogsértések miatt a szol-
gáltatóknak a korábbiaknál jóval magasabb bírságösz-
szegekkel kellett szembenézniük. Ma már a hivatalból 
indított ügyekből származik a beszedett bírságösszeg 
nagyobb része (61,4%). A hivatalból indított eljárások 
közül három esetben kellett az elmarasztalt szolgálta-
tóknak jelentősebb összegű bírságot fizetniük. A Magyar 
Telekom Nyrt.-re a korlátozásra vonatkozó jogszabályi 

előírások be nem tartása miatt 160 millió forintos, míg 
a JPE-kötelezettségek megsértése miatt 20 millió forin-
tos bírságot, a Telenor Zrt.-re az előfizetői szerződések 
egyoldalú módosítása miatt 250 millió forintos bírságot 
szabott ki a hatóság.

104 alkalommal ismételt jogsértést is megállapí-
tott a hatóság, így a szolgáltató mellett annak veze-
tő tisztségviselőjével szemben is bírságot szabott ki. 
A kiszabott bírságok összértéke 868,48 millió forint (67. 
diagram). Mivel az eljárási szabályok az ismételtségre 
korábban nem állapítottak meg elévülési határidőt, az 
ismételt jogsértés megállapítását az is megalapozhatta, 
ha ugyanazt a szolgáltatót azonos tárgyban akár évek-
kel ezelőtt a hatóság már egyszer elmarasztalta. Ezért 
a hatóság kialakult gyakorlata szerint az ismételtséget 
csak akkor állapítja meg, ha az aktuális jogsértés szo-
ros összefüggésben volt az előzővel, és a kettő között 
legfeljebb öt év telt el. 

Ugyanakkor az Eht. nem zárja ki, hogy a hatóság bír-
ságot szabjon ki a vezető tisztségviselőre ismételtség 
hiányában is. Erre jellemzően súlyosabb jogsértések ese-
tén kerülhet sor, amikor az elkövetett jogsértés piacra 
gyakorolt hatása jelentős, és nagyszámú előfizetőt érint. 

Szankciókat 2015-ben legtöbbször az adatszolgálta-
táshoz, az általános szerződési feltételek módosításá-
nak jogszerűségéhez, a hibabejelentések kezeléséhez, 
a késedelmes hibaelhárításhoz, valamint az előfizetői 
szerződéshez és annak megszűnéséhez kapcsolódóan 
alkalmaztunk (68. diagram).
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szólt. Az engedélyek, előzetes és utólagos bejelentések 
mind darabszámban, mind beruházási értékben meg-
haladják az utóbbi 5 év átlagát. Épült a GSM-R hálózat, 
és határidőre készülnek a „GOP-2012-3.1.2 szélessávú 
körzethálózat fejlesztése támogató pályázat” keretében 
támogatást nyert szélessávú fejlesztések. A Digital Agen-
da 2020 szellemében, az állammal kötött szélessávú fej-
lesztési szerződés keretében a Magyar Telekom Nyrt. és 
az Invitel Távközlési Zrt. nagy erőkkel fejleszti digitális 
hozzáférési hálózatait. A UPC Kft. is elkezdte „Deep fibre” 
hálózatai építését. Nagyberuházóként színre lépett a Ce-
coin Kft., amely FTTH, azaz előfizetői végpontig optikai 
hálózatokat épít a Magyar Telekom partnereként.

A kiadott engedélyfajták évenkénti eloszlását a 71. diag-
ram ábrázolja.

Az építési engedélyek darabszáma 2015-ben elma-
rad a 2014-es, rekordnak számító szinttől – amit ak-
kor a vészjelző rendszer és a GSM-R-tornyok nagyon 
megemeltek –, a bejelentés engedélyformánál viszont 

A legtöbb bírságot olyan jogsértések miatt szabtuk 
ki, amelyek az előfizetői jogviszonyban a szerződéshez, 
annak módosításához és megszüntetéséhez, a hibabe-
jelentések kezeléséhez, a késedelmes hibaelhárításhoz, 
az általános szerződési feltételek jogszerűtlen módosí-
tásához, valamint a kötbérfizetéshez kapcsolódnak. A ha-
tóságnak teljesítendő szolgáltatói kötelezettségek közül 
a leggyakrabban amiatt bírságoltunk, hogy a szolgáltatók 
elmulasztották az előírt adatszolgáltatást (69. diagram).

A legmagasabb összegű bírságok ugyanakkor az előfi-
zetői szerződés egyoldalú jogszerűtlen módosításához és 
megszüntetéséhez, az ÁSZF-rendelkezések megsérté-
séhez, a késedelmes hibaelhárításhoz és a kötbérfizetés 
elmulasztásához kapcsolódtak (70. diagram).

5.6. Elektronikus hírközlési építmények
A hatóság építményengedélyezéssel foglakozó munka-
társai eredményes éven vannak túl. 2015 – hosszú évek 
után – ismét a hírközlési beruházások fellendüléséről 
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Az első fél évben 12 esetben az építésfelügyelet értesíté-
se mellett továbbra is papíralapú naplóvezetést kezdtek. 
Ezekben az esetekben útépítés miatti hálózatkiváltások 
munkáit rögzítették, amelyeknél a naplót 2013-ban vagy 
2014-ben már papíralapon megnyitották, és a szakági 
hírközlési naplót az áttekinthetőség érdekében szintén 
papíralapon kívánták vezetni. 

Nagyobb beruházásból, azaz 50 millió forint feletti költ-
ségvetésű projektből 135-öt kezdtek meg, 50 millió forint 
alatti munkából 973 darab kivitelezése kezdődött meg. 
Az 50 milliós értékhatárnak a szabályozás változása miatt 
a beruházásoknál már nincs jelentősége 2015-ben, csak 
a jobb összehasonlíthatóság érdekében jelenítettük meg.

A megkezdett munkák darabszámban és beruhá-
zási értékben is meghaladták a megelőző évek adatait. 
A beruházási összeg közel háromszorosára emelkedett 
a hasonló időszakban tapasztaltakhoz képest. A GOP-pá-
lyázatokból finanszírozott munkák 4,5 milliárd forinttal, 
a GSM-R-munkákkal összefüggő építések 5,1 milliárd 
forint összeggel jelentek meg. Jelentős értékűek még 

szervezeti egységei intézik. A kiadott engedélyek meg-
oszlását, valamint az egyes engedély- vagy bejelentés-
fajtákat irodánkénti bontásban a 72. diagram mutatja. 
A hatóság nem része az ÉTDR-rendszernek (az építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektroni-
kus dokumentációs rendszernek), ezért az elektronikus 
ügyintézés egyelőre csak részben működtethető. A rend-
szer fejlesztésének figyelemmel kísérésére, a hatóságnál 
történő bevezetésére munkacsoport alakult.

A 2015. március 1-je után megkezdett építéseknél 
már e-építésinapló-vezetési kötelezettség áll fent. Ennek 
következménye, hogy a munkakezdést már nem kell a ha-
tóságnak bejelenteni, mivel a napló megnyitásáról az épí-
tésfelügyeleti munkatársak a rendszer révén értesülnek. 

Az e-napló bevezetése várakozáson felüli munkakez-
déssel párosult. Az első negyedévben 183 bejelentést és 
6 főnaplónyitást regisztráltunk, míg a teljes évet tekintve 
906 főnaplót (és 780 darab alnaplót) nyitottak meg az 
építtetők. Ez 2015-ben 1686 elektronikus napló ellen-
őrzését jelentette a hatóság építésfelügyelete számára. 

szélessávú hálózati lefedését hivatott biztosítani. A be-
ruházás 2016–2018 között 68 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást, 10 milliárd forintnyi kedvezményes 
támogatást és még legalább 10 milliárd forint magántő-
két hoz az ágazatba. A korábbi pályázatok tapasztalatai 
alapján a megvalósítás a szakaszos tervezés miatt járá-
sonként akár több mint 10 építési engedély kiadását is 
szükségessé teheti. 

Az antennák és antennatartók építése is tovább folyta-
tódik. A negyedik mobilszolgáltató, a Digi Kft. is jelezte már 
a hatóságnál, hogy elkezdi antennatartó szerkezeteinek 
telepítését annak érdekében, hogy minél hamarabb saját 
hálózattal rendelkezhessen. A Magyar Telekom Nyrt. Nyu-
gat-Magyarországon, míg a Telenor Zrt. Kelet-Magyar-
országon tervezi 100-100 újabb bázisállomás építését, 
és ezek közös eszközhasználatával mindkét szolgáltató 
javíthatja országos lefedettségét.

Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos építésható-
sági ügyeket első fokon a hatóságnak a tervezett építés 
helye szerint illetékes, az országban hat helyen működő 

látványos a növekedés. A használatbavételi engedé-
lyek nagy száma a 2014-es építésiengedély-számokból 
egyenesen következik: a 2014-ben nagy számban épített 
MOlARI- és GSM-R-tornyok használatbavételi engedé-
lyezési eljárásai tavaly zajlottak. Az előzetes bejelentések 
száma szintén ugrásszerűen emelkedett. Ez az eljárás 
a meglévő tartószerkezetre, meglévő alépítménybe épí-
tendő kábelmunkáknál alkalmazható. A hatóság, az épít-
tetők és a szakmai szereplők észrevételeire és javaslataira 
reagálva, tavaly módosította az építéshatósági eljárá-
sokat szabályozó rendeletet45, és többek között ennek 
a bejelentési formának a feltételeit is egyszerűsítette, így 
megkönnyítette az építtetők adminisztratív terheit.

Az engedélyezések számának növekedése nem átme-
neti: várhatóan a következő néhány évben sem csökkenni, 
hanem továbbra is erősen növekedni fog. A Miniszter-
elnökség meghirdette a GINOP 3.4.1-2015 Újgenerációs 
NGA és felhordó hálózat projektjét (SZIP), amely 154 járás 

45 Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési épít-
ményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet.
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72. diagram

0

5000

10000

15000

20000

25000
Összeg (millió Ft)

20152014201320122011

0

200

400

600

800

1000

1200

Bejelentések száma

1108

24646

629

8606

192

2776

142

2291

240

3983

Kivitelezés bejelentésének alakulása, 2011–2015 
73. diagram



o r s z á g g y ű l é s i   b e s z á m o l ó   2 0 1 5 A  F E l H A S Z N Á l Ó K  É R D E K E I N E K  V É D E l M E

9 59 4

0

200

400

600

800

1000

1200

Összesen>50 M Ft<50 M Ft

20152014201320122011
0

5

10

15

20

25

Beruházási érték (Mrd Ft)

1108

135

44

973

629
585

193240

133 142

13 9 9

227
184

Munkakezdés bejelentésének alakulása, 2011–2015
74. diagram

1 804 487 000 Ft; 7%

787 309 717 Ft; 3%

1 837 889 948 Ft; 13%

1 490 905 004 Ft; 6%

234 297 000 Ft; 1%

983 926 000 Ft; 0%68 840 002 Ft; 4%

1 596 083 627 Ft; 7%

5 925 299 998 Ft; 24%

5 123 546 786 Ft; 21%

4 568 445 559 Ft; 19% egyéb; 29 építettő
GSM-R
Kiváltás
MVM
Antennatartó / 5 építtető
G.O.P. / 9 építtető
Digi Kft.
UPC Magyarország Kft.
Invitel Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
Cecoin Kft.

Az építtetők részesedése bejelentéseik alapján, 2015. évben

75. diagram

0

100

200

300

400

500

KiváltásBontásGSM-RAntenna, toronyMobil szélessáv miattG.O.P.Szélessávú helyiFTTHOptikai gerinc

57

188

404

80

159

21
71

126

2

Építés alatt lévő építményfajták, 2015
76. diagram

az út- és vasútépítéssel kapcsolatos kiváltások, ezek 
2015-ben 3,6 milliárd forintot tettek ki. A piaci szereplők 
saját erős építései közül a Magyar Telekom Nyrt. part-
nereként hálózatot építő Cecoin Kft. kiemelkedő, amely 
FTTH-hálózatok építésére ruház be meglehetősen magas 
összegeket.

Az idén ismét előtérbe kerültek a FTTx-fejlesztések. 
Ezeket az Invitel Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. valamint 
a Magyar Telekom Nyrt. partnereként nagyobb (Cecoin, 
Huawei) és kisebb (pl. lantelker) építtetők végzik.

A nagyobb vezetékes elektronikus hírközlési szolgálta-
tók: a Magyar Telekom Nyrt. (VDSl), a UPC Magyarország 
Kft. (Deep Fibre) és az Invitel Zrt. (VDSl) más technoló-
giával is megkezdte szélessávú hálózatainak fejlesztését.

Az útépítések körében meg kell említeni a 6-os, a 21-
es, a 47-es, a 84-es és a 86-os számú főutak korsze-
rűsítését, amelyek miatt védelembe át kellett helyezni 
a telekommunikációs hálózatokat, míg Budapesten a bu-
dai fonódó villamoshálózat kiépítése, a Széll Kálmán tér 
átépítése és az M1–M7 bevezető átépítése járt nagyobb, 
az elektronikus hírközlési hálózatokat is érintő építésekkel.

5.6.1. Építésfelügyelet
Az építésfelügyeleti eljárásokat hivatalból, más közigazgatá-
si szerv megkeresésére vagy kérelemre folytat le a hatóság. 
2015-ben kiemelt feladat volt:

•	 az	e-építésinapló-vezetési	kötelezettség	betartatása,	
használatának segítése, tartalmának és mellékleteinek 
vizsgálata,

•	 a központi költségvetési vagy európai uniós támogatási 
forrásból megvalósuló kivitelezések szakmai figyelemmel 
kísérése a helyszíni ellenőrzésekkel,

•	 a kiviteli tervdokumentáció meglétének és 
szakszerűségének vizsgálata,

•	 a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök 
tevékenységének értékelése,

•	 az	új	pályázatok	közreműködőinek	segítése,
•	 a kiadott hatósági határozatok figyelemmel kísérése és 

elemzése,
•	 a kérelemre indult építésfelügyeleti, építésrendészeti 

vizsgálatok elvégzése.
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bontásra kötelezéssel zárult, mivel az építményt nem 
lehetett szabályossá tenni.

Nyomvonalas létesítmények ügyében 3 esetben kellett 
intézkedni a karbantartási kötelezettség elmulasztása 
vagy késedelmes elvégzése miatt. További két esetben 
az ingatlan tulajdonosa talált olyan kábelt az ingatlanán, 
amely a tulajdoni lapon nem szerepelt. Az egyik esetben, 
miután megállapították az üzemeltető kilétét, a kábelt 
eltávolították a telekről, a másik esetben a hatóság ren-
delkezésére álló adatok alapján építéssel kapcsolatos sza-
bálytalanság nem történt; a tulajdonos további igényeit 
bíróság előtt érvényesítheti. 

Nyomvonalas építmények ellenőrzésekor két ügyben 
adott ki a hatóság bontási határozatot, mivel építé-
si engedély nélkül létesítettek hálózatot, és a fenn-
maradási engedély kiadásának feltételeit sem tudták 
teljesíteni.

A statisztikák, előrejelzések az építésfelügyeletnél is 
növekvő mennyiségű munkát jeleznek. A nagyobb volu-
menű kivitelezési munkák számának növekedése és a ke-
vés szakkivitelező előrevetíti a jogsértések növekedését, 
mint azt a 79. diagram is mutatja.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a kis- 
és középvállalatok kerülnek a pályázatok középpontjába. 
A kkv-kat jogi és szakmai szempontokból is ellenőrizni és 
segíteni kell. Az antennákkal, antennatartó szerkezetekkel 
szembeni lakossági ellenérzés továbbra is sok munkát 
fog adni az építésfelügyeletnek, mivel a mobilhálózatok 
kiépítése folytatódik.

2015-ben 90 építésfelügyeleti ellenőrzést végeztünk, 
ezek nyomán három esetben köteleztük az építtetőt 
fennmaradási engedély kérésére. Ebből két alkalommal 

– az engedélykérelem beadására megszabott határidő 
eredménytelen eltelte miatt – a hatóság az építmény 
bontására kötelezte az építtetőt, egy 2014-ben kezdő-
dött antennaelhelyezési ügyben pedig szintén bontási 
határozatot adtunk ki.

Építésfelügyeleti ügyekben három esetben szabtunk ki 
bírságot, és két esetben figyelmeztettünk bírság mellőzé-
sével. 2015-ben tervezők ellen két esetben indult eljárás, 
mindkétszer jogosulatlan tervezési tevékenység miatt.

Néhány esetben a lakosság és az önkormányzat ellen-
kezését váltotta ki, hogy a mobiltelefon-szolgáltatáshoz 
szükséges antennákat, antennatartó szerkezeteket léte-
sítettek, bővítettek, jellemzően az antennák sugárzásá-
nak egészségügyi hatásaira vonatkozó aggodalmak miatt. 
Az ilyen panaszokat a hatóság bejelentésnek minősíti, és 
építésfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja az épí-
tés, bővítés körülményeit. Ez azonban csak az építésre 
vonatkozó jogszabályok betartására terjed ki, a sugár-
egészségügyi előírások betartatása nem tartozik a ha-
tóság hatáskörébe. 

Az antennatartó szerkezetekre érkezett panaszok kö-
zül egy megalapozott volt, és a hatóság fennmaradási 
engedély megkérésére vagy az építmény bontására kö-
telezte a tulajdonost építésrendészeti eljárás keretében. 
2014-ben szintén érkezett egy olyan bázisállomással 
kapcsolatos bejelentés, amelynek vizsgálata 2015-ben 
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1. A KORLÁTOSERŐFORRÁS-GAZDÁL-
KODÁS SZERVEZETEI, TERÜLETEI

A korlátoserőforrás-gazdálkodás a frekvencia- és az azo-
nosítógazdálkodás területeit foglalja magában. Az NMHH 
gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatko-
zó állami tulajdonosi jogokat, és gazdálkodik velük. 

Az NMHH rádióspektrum-stratégiája a spektrum-
vagyon hasznosítását az egyik legfontosabb célnak és 
feladatnak tekinti. A hasznosítás akkor éri el a célját, ha 
a spektrumot ténylegesen felhasználják, illeszkedik a tár-
sadalmi, gazdasági, piaci elvárásokhoz, ugyanakkor mind 
jogi, mind műszaki szempontból megfelelő. 

A Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázata szerinti 
polgári és nem polgári sávok elosztását a 80. diagram 
szemlélteti.
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1 0 11 0 0

Polgári célú hatósági tevékenységek (db)

c2d) kiadott rádióengedély 58

d) Rádióberendezés-bejelentés

da) regisztrációval kapcsolatos határozatok száma 577

db) nyilvántartásba vett berendezések száma 662

e) Rádióamatőr-szolgálat

ea) rádiókezelői vizsgák 10

eb) rádiókezelői vizsgát tett személyek 117

ec) rádióamatőr-engedélyezési közigazgatási eljárási 
cselekmények 819

f) Benyújtott fellebbezések 0

g) Ügyfél-tájékoztató levelek 251

h) Díjtartozással kapcsolatos levelezések 379

i) Egyéb hatósági ügy 40

3. táblázat

Az NMHH a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás ke-
retében kiemelt figyelmet fordított azokra a rádiófrek-
venciákra, amelyek a Magyar Honvédség növekvő számú 
hazai és külföldi gyakorlataihoz, valamint a külföldi misszi-
ókban részt vevő magyar katonai kontingensek, továbbá 
a külföldi delegációk biztonságáért felelős szervezetek 
feladatai ellátásához szükségesek.

Nem polgári célú hatósági tevékenységek Darabszám

Frekvenciakijelölés 5

Rádióengedély (hazai) 71

Rádióengedély (NATO) 27

Rádióengedély-módosítás 3

Rádióengedély összesen 101

Felfüggesztő végzés 0

Rádióberendezések nyilvántartásba vétele 6

Adatszolgáltatás 3

összesen 115

4. táblázat

A kialakult migrációs helyzethez igazodva a rendészeti 
szervek ezzel összefüggő járulékos frekvenciahasználati 
igényei – pilóta nélküli repülő eszközök, személyfelderítő 
radarok, a mohácsi vízi határátkelő hajóforgalmát ellen-
őrző rendszer, az EDR-mobil-bázisállomások – soron-
kívüliséget élveztek a hatósági engedélyezési és zavar-
vizsgálati eljárások során.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás területén, 
a polgári frekvenciagazdálkodási szakértőkkel együtt-
működve az NMHH 2015-ben is kiemelt hangsúlyt fek-
tetett a pilóta nélküli légi járművek frekvenciahasználati 
problémáinak kezelésére, a készenléti szolgálatok jelen-
legi keskenysávú EDR- (Egységes Digitális Rádiótávközlő 
Rendszer) rendszere mellett a PPDR bszélessávú rend-
szer (Public Protection and Disaster Relief) megvalósítá-
sának és európai harmonizációjának frekvenciakérdéseire, 
valamint a Magyar Honvédség külföldi és a NATO magyar-
országi frekvenciahasználati igényeinek biztosítására. 

2. A FREKVENCIÁKKAL MINT 
KORLÁTOS ERŐFORRÁSSAL 
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI 
TEVÉKENYSÉG
A hatóság a polgári frekvenciagazdálkodási feladatai kap-
csán mintegy 5800 partner 12 500 okiratát tartja nyilván.

A polgári célú frekvenciafelhasználás hatósági engedé-
lyezési eljárásai (frekvenciakijelölési, rádióengedélyezési 
eljárások, tervezési adatszolgáltatások, frekvenciadíjak 
megállapítása) során, továbbá a rádiókezelői vizsgák le-
bonyolításával kapcsolatosan meghozott közigazgatási 
határozatok, egyéb eljárások számszerűsíthető eredmé-
nyeit az alábbi táblázat foglalja össze:

Polgári célú hatósági tevékenységek (db)

a) Kommunikációs szolgálatok

aa) repülőgép- és hajófedélzeti engedélyezési közigazgatási 
eljárási cselekmények 561

ab) földi mozgószolgálat-engedélyezési közigazgatási eljárási 
cselekmények 1487

ac) a 960 MHz feletti használattal kapcsolatos közigazgatási 
eljárási cselekmények 2530

b) Analóg rádióműsor-szórás

ba) besugárzási terv készítéséhez kiadott adatszolgáltatás 13

bb) besugárzási terv bírálata 8

bc) kiadott frekvenciakijelölési határozat 6

bd) kiadott rádióengedély 175

c1) Analóg televízióműsor-szórás

c1a) kiadott frekvenciakijelölési határozat 0

c1b) kiadott rádióengedély 1

c2) Digitális televízióműsor-szórás 

c2a) besugárzási terv készítéséhez kiadott adatszolgáltatás 8

c2b) besugárzási terv bírálata 18

c2c) kiadott frekvenciakijelölési határozat 19

Az NMHH a 2016-2020-as időszakra vonatkozó spektrumstratégia megalkotása során figyelembe vette a szolgáltatók és a hálózati eszközök gyártóinak, 
forgalmazóinak véleményét is

Frekvenciakoordinációs értekezlet az ukrán hatóság képviselőivel Budapesten
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A MASAT-1 működésének befejeződéséről az NMHH 
tájékoztatta az ITU-t (a Nemzetközi Távközlési Egyesü-
letet), illetve egy új, jövőbeli magyar műholdas projekttel 
(SMOG-1) kapcsolatban egyeztetett, majd nemzetközi 
bejelentést tett az üzemeltetési frekvenciákról. A CE-
RES-AMOS műholdas hálózat Európára kiterjedő bővítése 
érdekében az NMHH folytatta az egyeztetést a társható-
ságokkal, hogy adjanak hozzájárulást az országuk terüle-
tén a műholdas rendszer működésére.

Az operatív frekvenciakoordinációs tevékenység ada-
tait az alábbi táblázat tartalmazza:

Koordinációs tevékenység Állomás (db)

Külföldi digitális műsorszóró adóállomások koordinációja 
(DVB-T, T-DAB) 117

Külföldi analóg műsorszóró adóállomások koordinációja 
(URH-FM) 128

Magyar digitális műsorszóró adóállomások koordinációja 
(DVB-T, DVB-T2, T-DAB) 48

Magyar analóg műsorszóró adóállomások koordinációja 
(URH-FM) 30

Az ITU-BR körlevelekben megjelent külföldi műsorszóró 
bejelentések vizsgálata 154

Külföldi műholdas rendszerek koordinációja 18

Hazai műholdas rendszerek bejelentése, koordinációja 3

Az ITU-BR körlevelekben megjelent külföldi műholdas rend-
szerek vizsgálata 1126

Műholdas földi állomások koordinációja 8

Állandó helyű és földi mozgószolgálat koordinációja 18 946

Tengeri mozgószolgálat koordinációja 24

légi mozgószolgálat koordinációja 85

6. táblázat

A nemzetközi frekvenciakoordinációs feladatok változása 
az elmúlt hároméves időszakban:

A nem polgári célú frekvenciafelhasználók, a NATO- és 
békepartnerségi erők frekvenciaigényeinek elbírálásához 
szükséges hazai frekvenciaegyeztetések, továbbá a nem 
polgári célú frekvenciagazdálkodást érintő hazai és nem-
zetközi polgári koordinációs eljárások adatai az alábbiak:

Nem polgári célú koordinációs tevékenység Kérelem (db) Állomás (db)

Nemzetközi 175 26 313

Hazai 83 1 213

NATO-berendezés-használati állásfoglalás 25 –

összesen 283 27 526

7. táblázat

sáv alatt, és megkezdte ezek nemzetközi egyeztetését. 
A témában több frekvenciakoordinációs értekezletet is ren-
deztünk az érintett szomszédos országokkal 2015-ben. 
Az NMHH kezdeményezésére SEDDIF (South European 
Digital Dividend Implementation Forum) néven megalakult 
a közép- és dél-európai országok részvételével a mara-
dék műsorszóró sáv újratervezését segítő fórum. A SED-
DIF-munkacsoport célja, hogy az új digitális televíziós há-
lózatok terveinek nemzetközi koordinációját összehangolja 
az érintett országok között.

A földfelszíni digitális televíziós és rádiós, valamint az 
analóg rádiós hálózatok fejlesztése a szomszédos orszá-
gokban is kiemelt jelentőségű. Az NMHH a koordinációs 
igények vizsgálatára nagy hangsúlyt fektetett 2015-ben 
is. Az elmúlt évben növekvő számú osztrák és szlovák 
analóg rádiós koordinációs kérelem érkezett. 

A T-DAB digitális rádiós hálózatokhoz alternatív frek-
venciaátrendezési tervek készültek az ellátottság optima-
lizálása érdekében, figyelembe véve az eddigi koordinációs 
eredményeket, valamint a további koordinációs lehetősé-
geket. Folytatódott a frekvenciatervek nemzetközi egyez-
tetése és az adóállomások bejelentése az ITU nyilvántartási 
rendszerébe. A többoldalú koordinációs értekezleteken is 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitális rádiózás, mely fo-
lyamatos műszaki vizsgálatokat tesz szükségessé.

A hatóság kiemelt feladata, hogy kidolgozza azt a fel-
tételrendszert, amelynek mentén bevezethetők lesznek 
a szélessávú adatátvitelt lehetővé tevő technológiák 
a 700 MHz-es frekvenciasávban. Jelentős eredmény, hogy 
sikerült megállapodni az ukrán igazgatással az ukrán–
magyar határövezetben működtethető szélessávú mobil-
technológiák kereteiről, ha nem műsorszórásra használja 
Ukrajna a 700 MHz-es frekvenciasávot.

Az NMHH nagy figyelmet fordít a 3400–3800 MHz-es 
frekvenciasáv újrahasznosítására, hiszen a sáv nagy sűrű-
ségű és nagy sebességű, vezeték nélküli szélessávú háló-
zatok telepítéséhez kínál lehetőséget. Az új koncepciót az 
Európai Unió szándékával és határozatával összhangban 
alakítottuk ki. A hatóság felülvizsgálta a 3,5 GHz-es sávra 
vonatkozó hatályos nemzetközi koordinációs megállapo-
dásokat. Az uniós szabályozás hazai átültetéséhez kidol-
gozta a multilaterális megállapodás tervezetét, melyet öt 
szomszédos ország – Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Horvát-
ország és Szlovénia – hatósága elfogadott. A WRC-15 ideje 
alatt Genfben aláírt megállapodás biztosítja a határ menti 
területeken az egyenlő jogú és arányú hozzáférést a szó-
ban forgó sávhoz, valamint a különböző rádiószolgálatok, 
alkalmazások zavarmentes együttélését a határövezetben.

hozzáférésének feltételeit két- vagy többoldalú megálla-
podások rögzítik. A technikai fejlődés időről időre szüksé-
gessé teszi a koordinációs megállapodások felülvizsgálatát, 
újak kidolgozását az új hírközlési technológiák országhatár 
mentén történő alkalmazhatósága érdekében.

A televízióműsor-szórás területén a jelen és a követ-
kező évek nagy kihívása olyan megoldás megtalálása, 
amellyel kompenzálható a földfelszíni digitális televí-
ziós műsorszóró sáv (470–790 MHz) szűkülése miatt 
a kisugározható műsorok számának csökkenése. A sáv 
csökkenése várhatóan 2020-ban fog bekövetkezni, ami-
kor európai uniós kötelezettség miatt fel kell szabadítani 
a 700 MHz-es (694–790 MHz), jelenleg földfelszíni digi-
tális televíziós műsorszórásra használt sávot a vezeték 
nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára. 

A hatóság fontos feladatának tekinti a sávcsökkenés 
műsorszórásra gyakorolt hatásának elemzését a frek-
venciagazdálkodási szempontok figyelembevételével, és 
a lehetséges műszaki megoldások feltárását. Ennek figye-
lembevételével az NMHH kidolgozta a földfelszíni digitális 
televíziós műsorszóró hálózatok új digitálistelevízió-szab-
ványon alapuló frekvenciakiosztási terveit a 700 MHz-es 

Nem polgári célú ellenőrzések, mérések Darabszám

Hatósági ellenőrzés 27

Visszaellenőrzés 0

Rádiómegfigyelés 1

Zavarvizsgálat 5

EMC-mérés a polgári hatósággal közösen 2

összesen 35

5. táblázat

3. NEMZETKÖZI 
FREKVENCIAKOORDINÁCIÓ

A rádiózás bővítéséhez a hatóság folytatta a hálózatter-
vezési és nemzetközi egyeztetési feladatokat. A koordiná-
ciós övezetben lévő országok igazgatásaival, elsősorban 
a szomszédos államokkal kölcsönösségi alapon szükséges, 
hogy az NMHH a frekvenciafelhasználásokat azonos elvek 
és jogok figyelembevételével egyeztesse. A frekvencia-
koordináció célja, hogy biztosítsa az állomások kölcsönös 
zavarmentességét. A korlátos erőforrású frekvenciák jobb 
kihasználásának és az országok spektrumhoz való azonos 

A SEDDIF-munkacsoport tagjai közép- és dél-európai szabályozó szervek szakemberei
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a minőségőrzésben, a tényfeltárásban, és tevékenysé-
gével hatást gyakorol a jogszabályok és a hatósági határo-
zatok betartására, a fogyasztói tudatosság növekedésére.

5.1. A frekvenciasávok felügyelete
A mérőszolgálat egyik kiemelt feladata, hogy a frekven-
ciahasználat szabályszerűségét felügyelje. Az országos 
Spektrum- és Interferenciamonitoring (SIMON) rendszer 
a központi frekvenciagazdálkodási adatbázisban sze-
replő adások engedélyezési paramétereit összehason-
lítja a mérési eredményekkel, eltérés esetén riasztást ad, 
melynek alapján a hatóság ellenőrző vizsgálatot végez az 
engedélyszerű üzemeltetéshez.

Az országban működő 38 távkezelt mérőállomás, va-
lamint a Visegrádi utcai műholdas megfigyelőrendszer 
segítségével a hatóság folyamatosan elemezte a földfel-
színi, valamint a műholdas frekvenciasávok használatát. 

A folyamatos ellenőrzési és sávtisztítási tevékenység 
mellett 2015-ben sor került egy nagy léptékű, a hazai 
és külföldi műsorszóró adók azonosítását is tartalmazó 
ellenőrző méréssorozatra. Ennek célja az volt hogy meg-
határozhassuk, mennyire teljesek azok az adatbázisok, 
amelyeket a hazai műsorszóró adóhálózatok tervezése 
során felhasználunk. Ennek során 2786 FM-adót és 544 
tv-adót azonosítottunk és ellenőriztünk. Az eredménye-
ket az alábbi két diagram szemlélteti (83–84. diagram).

Az eredmények megmutatták, hogy a nemzetközi 
adatcserében szereplő adatok (koordinációs adatbázis) 
mellett sok, eddig az adatbázisból hiányzó adóval is 

céljából, valamint a hatósági felügyelet támogatására az 
NMHH rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot (mé-
rőszolgálatot) tart fenn. 

Az NMHH mérőszolgálati tevékenységéhez speciális 
méréstechnikai eszközök és módszerek alkalmazásá-
val végzett hatósági feladatok tartoznak. Az alkalmazott 
módszerek a térből vett jelek analízisére, a térerősség-el-
oszlás vizsgálatára, a berendezésparaméterek mérésé-
re, a zavarforrások behatárolására, valamint irány- és 
helymeghatározásra terjednek ki. Eszközei a fixen te-
lepített vagy gépjárműben elhelyezett mérőállomások, 
a laboratóriumi mérőrendszerek, valamint a speciális kézi 
műszerek lehetnek.

A mérőszolgálati tevékenység támogatja a döntés-
hozatalt és az NMHH intézkedéseinek végrehajtását. In-
formációt szolgáltat a hatósági eljárásoknál az elektro-
nikus hírközlés valóságos műszaki adatairól a polgári és 
a nem polgári frekvenciagazdálkodási, a piacfelügyeleti, 
a médiainfrastruktúra-szabályozási és a piacszabályozási 
döntések előkészítése érdekében, és visszacsatolást ad 
azok eredményességéről. 

A mérőszolgálaton belüli tevékenységek közé tartozik 
a rádiómegfigyelés (spektrummonitoring), a rádióellenőr-
zés és -felderítés, a rádió-zavarvizsgálat, a térerősség- és 
ellátottságmérés, az EMC-berendezések (működésükhöz 
rádióhullámokat használó készülékek) mérése, valamint 
a felügyeleti (berendezés- és szolgáltatás-) mérések. 
A mérőszolgálat stratégiai szerepet játszik a zavarmen-
tesítésben, a berendezésszűrésben, a sávtisztításban, 

Azonosítógazdálkodási hatósági tevékenységek db

i) Egyéb határozat (pl. eljárási illeték visszatérítését elrendelő, 
nem jogerős határozatot visszavonó) 0

Benyújtott fellebbezés 2

8. táblázat

4.2. Számhordozás
A számhordozás kiemelt jelentőségű előfizetői jogo-
sultság, amelynek műszaki megvalósításához szüksé-
ges Központi Referencia Adatbázis (KRA) működteté-
séért és fejlesztéséért a hatóság felelős. Az NMHH végzi 
a számhordozás nyilvántartási és felügyeleti eljárásait, 
és ügyfélszolgálatot tart fenn a szolgáltatók számára: 
segíti az adminisztrációjukat, és műszaki támogatást ad. 
A KRA-hoz 2015-ben 156 telefonszolgáltató kapcsoló-
dott, ennyi szolgáltató között volt lehetséges a szám-
hordozás Magyarországon. Az elmúlt négy évben egyre 
többen élnek ezzel a jogosultsággal, a felfutást a 82. diag-
ram szemlélteti.

5. MÉRŐSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

Az elektronikus hírközlés védelme, a frekvenciahaszná-
lat hatékonysága és káros zavaroktól való mentessége, 
az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása 

4. AZONOSÍTÓGAZDÁLKODÁSI 
FELADATOK

4.1. Azonosítóengedélyezéssel kapcsolatos hatósági 
tevékenység
A telefonszámok és más távközlési azonosítók haszná-
latát a hatóság engedélyezi a szolgáltatóknak, és az azo-
nosítóengedélyekről vezetett nyilvántartást a honlapján 
közzéteszi. 2015-ben a szolgáltatók használatában lévő 
földrajzi és mobiltelefonszámok száma kismértékben nö-
vekedett annak ellenére, hogy a beérkezett azonosító-
engedélyezéssel kapcsolatos kérelmek, illetve hivatalból 
indított eljárások száma az előző évekhez hasonló volt.

Azonosítógazdálkodási hatósági tevékenységek db

Beérkezett kérelem és hivatalból indított eljárás 168

Kiadott határozat 163

a) Kijelölő határozat 81

b) lekötési határozat 0

c) Számmezőátadó határozat 38

d) Visszavonó határozat 36

e) Módosító határozat 0

f) Elutasító határozat, végzés 2

g) Külön díjmegállapító határozat 0

h) Eljárást megszüntető végzés, eljárást felfüggesztő végzés 6
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Tényfeltáró mérőszolgálati vizsgálatok száma db

Rádió-zavarvizsgálat 285

Rádiófelderítés 258

Rádió-ellenőrzés 202

Berendezésmérés 419

Elektroszmogmérés 508

Műsorellátottság-mérés 178

9. táblázat

A rádió-ellenőrző és zavarvizsgáló tevékenység eredménye, 
hogy tavaly 1267 olyan berendezés használatát szüntettük 
meg, amelynek nem volt engedélye, illetve az engedélyezet-
től eltérő vagy nem megfelelő paraméterekkel működött.

A mérőszolgálat folyamatosan biztosította, hogy 
a rádiófrekvenciás hazai nagy hálózatok zavarmentesen 

ezáltal a hírközlésbiztonság veszélyeztetését és az 
esetleges gazdasági károk keletkezését képesek legyünk 
megelőzni. A hatóság számára lényeges, hogy az értéke-
sítendő, megnyitásra váró nagy értékű frekvenciasávok 
tiszták legyenek, és ezt átfogó EMC-mérésekkel bizto-
sította is. Ennek keretében tavaly a mérőszolgálat el-
végezte a 3,4–3,8 GHz-es sáv sávtisztasági vizsgálatát, 
emellett felmérte a polgári és nem polgári felhasználású 
radarok mellékhullámú sugárzásának, valamint a hatá-
rainkon túli felhasználások várható hatásait a sávokra, 
felderítette a frekvenciasávokat jogszerűtlenül haszná-
lókat, és megtette az üzemeltetésük beszüntetéséhez 
szükséges hatósági intézkedéseket.

át az egészségügyi határértéket. Tavaly elkezdtük kiter-
jeszteni a fix mérőpontos, területileg korlátosan érvényes 
vizsgálati eredményeket nagyobb földrajzi egységekre, 
útvonal-regisztráló mérésekkel. Az eredményeket fel-
használva egész településrészeket lefedő, ún. mester-
ségesen színezett „hőtérképek” készültek az átfogóbb 
tájékoztatás érdekében. Ezeken eltérő színek jelzik az 
elektromágneses sugárzás különböző szintjeit egy-egy 
adóberendezés vagy bázisállomás környezetében.

5.2. Zavarmentesítés, rádió-zavarelhárítás, 
tényfeltáró mérések
A korszerű technika birtokában a sávhasználat felügye-
lete lehetővé teszi, hogy a nagyobb zavartatások és az 
EMC-problémák kialakulási esélyeit időben észleljük, 

számolni kell a hazai műsorszóró hálózatok tervezése-
kor. A méréssorozatból kinyert adatokkal bővítettük az 
NMHH megfelelő adatbázisait.

A hatóság tavaly is folytatta kiemelt feladatként a la-
kosság „elektroszmog”-kitettségét, azaz annak felmérését, 
hogy az állampolgárok milyen dózisú rádiófrekvenciás elekt-
romágneses sugárzásnak vannak kitéve Magyarországon.

Rádiófrekvenciás elektromágneses lakossági expozí-
ciót – egy-két hét időtartamú folyamatos regisztrálással 

– összesen 335 helyszínen vizsgáltunk. Ebből 197 mérést 
gyermekintézményekben végeztünk. Ezen túl 173 hely-
színen kézi műszeres méréssel ellenőriztük a mobil-bá-
zisállomások környezetét, külön figyelemmel a mind több 
helyen alkalmazott lTE-technológiájú berendezésekre. 
A vizsgálatok szerint a sugárzás sehol, egyszer sem lépte 
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objektív információkat ad a hazai szélessávú szolgálta-
tások valós adatairól. A szélessávú szolgáltatások elter-
jedésének ösztönzésére a tudatos szolgáltatásválasztás 
támogatására kidolgozott program (SZÉP-projekt) kere-
tében az NMHH által működtetett mérőrendszer lehe-
tővé teszi a felhasználóknak, hogy közvetlenül és akár 
hosszabb távon monitorozzák, ellenőrizzék az igénybe 
vett internetszolgáltatás fontos paramétereit: a le- és fel-
töltési sebességet, a késleltetési időt, a hálózatsemleges-
séget és a szolgáltatás stabilitását. A hatóság szelessav.
net honlapján keresztül elérhető alkalmazás segíti a fo-
gyasztókat a vezetékes és mobilinternet-szolgáltatások 
tényleges paramétereinek megismerésében és ezáltal 
a tudatosabb szolgáltatóválasztásban. A rendszer nem-
csak a fogyasztóknak ad lehetőség valós mérésekre, ha-
nem a hatóság mérőautók segítségével is gyűjt adatokat, 
amelyeket szintén publikál a honlapon, így téve lehetővé 
a minél teljesebb kép kialakulását.

A rendszer fogyasztóvédelmi szerepet is betölt, mi-
vel objektív adatokkal támogatást ad a fogyasztói pana-
szok kivizsgálásához. lehetővé teszi ugyanis a felmerült 
probléma analizálását, akár a megoldását is a fogyasz-
tói végpontra kihelyezett mérőeszköz használatával. 
A nagyszámú mérési mintavételi, monitoringadatok át-
fogó, független, objektív, valid és valós képet szolgáltatnak 
a szélessávú internet használatának lehetőségeiről, és 
előmozdítja az elérhető minőségi ellátottság bővülését is. 
Az augusztusban nyilvános üzembe helyezett honlapnak 
az év végéig 124 093 látogatója volt, akik közül 8646-an 
váltak a mérőrendszer regisztrált felhasználóivá. A ha-
tóság a fogyasztóvédelmi célokat szolgáló oldalt aktív 
marketingkampánnyal is népszerűsítette.

A szélessávú szolgáltatásokat mérő rendszerben de-
cember végéig regisztrált felhasználók szoftveres mérési 
pontjai:

A mérőszolgálat speciális műszerekkel felszerelt gép-
kocsikkal rendszeresen méri a mobilszolgáltatók hálóza-
tainak lefedettségét és legfontosabb adatátviteli paramé-
tereit, amelyek aggregált mérési eredményei a szelessav.
net oldalon tekinthetők meg.

A mérőszolgálat ellenőrizte és felmérte a rádió- és 
tv-szolgáltatások ellátottságát, különös tekintettel a di-
gitális átállás eredményes megvalósítására. Elvégezte 
a mobilszolgáltatások ellátottsági és minőségvizsgála-
tát a felhasználók által panaszolt területeken. A Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal megkeresésére 47 esetben adott ki 
szakhatósági állásfoglalást olyan kérelmek elbírálásához, 
amelyekben a közvetlen adatlekérdezésű adatszolgálta-
tás teljesítése alól kértek egyedi mentesítést.

üzemelhessenek mind a kormányzati és készenléti szer-
vek hírközlését kiszolgáló EDR-rendszerrel és az MVM 
NET hálózatán, valamint a mobilszolgáltatóknál. Ez bizo-
nyos esetekben, például a migránsprobléma bizonyos idő-
szakaiban a humán erőforrások kimagasló megterhelésé-
vel volt elérhető. Alkalmanként – vagyis az állami ünnepek, 
illetve kiemelt kormányzati rendezvények, magas rangú 
külföldi állami vezetők magyarországi látogatása idején 

– készültséget biztosítottunk, hogy egy esetleges külső 
zavart a lehető legrövidebb időn belül elháríthassunk.

A mérőszolgálat az összes bejelentett, hatáskörébe 
tartozó zavart kivizsgálta, és intézkedett azok elhárítása 
érdekében.

A mérőszolgálat ellenőrizte a 2014-ben értékesített 
(450 MHz-es és 800–900–1800–2600 MHz-es) frek-
venciasávok hatósági szerződéseiben foglaltak teljesítését. 
A hatóság két alkalommal is megállapította, hogy a 450 
MHz-es sávban a szolgáltató az általa vállalt kiépítési 
ütemtervtől jelentősen elmaradt. Ellenőriztük azt is, hogy 
a szomszédos országok analóg műsorszóró hálózatai va-
lóban leálltak, hiszen ez a mobilszolgáltatóknak adta meg 
a lehetőséget a 800 MHz-es sáv teljes körű használatához. 
Elvégeztük a frekvenciák országos használhatóságához, 
nemzetközi koordinációjához szükséges méréseket is.

A mérőszolgálat mérési eredményeinek felhasználá-
sával szakértőként segítette a Gazdasági Versenyhivatal 
munkáját 2015-ben két alkalommal. A GVH a Magyar Te-
lekom Nyrt. reklámjaival kapcsolatban tett fel kérdéseket. 
Az egyik esetben „Magyarország legnagyobb 4G-hálózata” 
szövegű reklámjával kapcsolatban, a másik esetben „Ha 
számít a gyorsaság! Telekom” és a „Tesztelték, bizonyított! 
Netezz Telekom 4G-mobilinternettel!” szövegű reklámjával 
kapcsolatban. A kérdésekre részletes válaszokat adtunk.

5.3. Berendezésszűrés
A hatóság akkreditált mérőlaboratóriumában végzett mé-
résekkel ellenőrizte, hogy a piacon lévő rádióberendezések, 
elektronikus hírközlési végberendezések és nagyfrekven-
ciás jelet vagy mellékhatást keltő villamos berendezések 
megfelelnek-e az alapvető követelményeknek. A berende-
zéspiac-felügyeleti mérésekkel 174 berendezéstípus 419 
db mintáját vizsgáltuk, amely alapján 39 nem megfelelő 
berendezéstípust szűrtünk ki a piaci forgalomból.

5.4. Szolgáltatás-ellenőrző mérések, minőségőrzés, 
SZÉP-projekt
A hatóság tavalyi egyik legfontosabb eredménye, hogy 
üzembe állította az internetszolgáltatások minőségi pa-
ramétereit mérő és publikáló interaktív rendszert, mely 86., 87. diagram
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Parlamenttel és a Tanáccsal. A BEREC-álláspontok kialakítá-
sában az NMHH szakértői is részt vettek elsősorban a háló-
zatsemlegességi, roaminggal és spektrummal kapcsolatos 
kérdésekben. 2015 egyik legfontosabb feladata volt, hogy 
felkészüljünk az elektronikus hírközlési keretszabályozás 
2016-ban induló felülvizsgálatára. A testület az NMHH koor-
dinálásával készített egy átfogó szakmai elemzést a jelenlegi 
irányelvek értékeléséről és a jövőbeli szabályozási irányokról. 
A hatóság a hazai szabályozási munkája során figyelem-
be vette az európai társhatóságok legjobb gyakorlatait és 
a BEREC ajánlásait. A hatóság képviselői szakmai támo-
gatást nyújtottak az európai hírközlési keretirányelv 7. és 
7a. cikkelye szerinti eljárásokban, amelyek során a BEREC 
véleményt alakít ki az európai uniós hatóságok piacelemzési 
határozatairól. A hatóság a BEREC keretein belül szorosan 
együttműködik az Európai Bizottság CONNECT főigazgató-
ságával, ami lehetőséget biztosít a szakmapolitikai kérdések 
folyamatos egyeztetésére.

2.2. COCOM
A hatóság részt vett az Európai Bizottság Kommunikációs 
Bizottságának (COCOM) munkájában, ahol a bizottság-
nak az európai távközlési piac szabályozására vonatko-
zó javaslatait vitatták meg. Az NMHH szakértői aktívan 
részt vettek az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
hírközléssel és audiovizuális médiával foglalkozó temati-
kus szakértői csoportjának (EKTB 16 és 29) munkájában, 
ahol érdemben segítették a magyar tárgyalási álláspontok 
kialakítását.

2.3. TSM (Telecoms Single Market)
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kétéves 
tárgyalássorozat után, 2015. október végén megállapo-
dott az Egységes Távközlési Piacról szóló rendelet vég-
leges szövegéről. Ez az elektronikus hírközlés két fontos 
területén határoz meg új szabályokat: egyrészt két lép-
csőben (2016. április és 2017. június) eltörli a túlzottan 
magas roamingdíjakat, másrészt részletesen szabályoz-
za az eddig csak alapelvekben meghatározott hálózat-
semlegességet. A hatóság közreműködött a tárgyalási 

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A hatóság által felügyelt iparágakkal kapcsolatos szabá-
lyozói döntések jelentős része nemzetközi szinten, multi-
laterális intézményekben születik. Emiatt kiemelt fontos-
ságú, hogy a hatóság részt vegyen azokban a nemzetközi 
és uniós szakmai vitákban, egyeztetésekben, amelyek 
a hazai elektronikus hírközlési, média- és postai piacok 
fejlődését és a szabályozási eszközrendszer hatékony 
alkalmazását teszik lehetővé. Az NMHH szakértői számos 
nemzetközi szervezet, munkacsoport és multilaterális 
platform munkájához járulnak hozzá. Így aktívak az EU 
releváns szervezeteiben: a BEREC-ben (Európai Elekt-
ronikus Hírközlési Szabályozók Testülete), az ERPG-ben 
(Postai Szolgáltatásokkal Foglalkozó Szabályozó Ható-
ságok Európai Csoportja) és az ERGA-ban (Audiovizuális 
Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Szabályozó Hatóságok 
Európai Csoportja). Emellett jelentős szakmai tevékeny-
séget fejt ki olyan multilaterális szervezetekben, mint az 
ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület), az UPU (Egyete-
mes Postaegyesület) és az OECD (Gazdasági Együttmű-
ködési és Fejlesztési Szervezet) releváns munkacsoportjai. 
A nemzetközi szervezetekben való részvétel megteremti 
a lehetőséget arra, hogy a hatóság becsatornázza a mun-
kájába a külföldi legjobb gyakorlatokat, valamint támogat-
ja a hatékony együttműködést elsősorban az EU-n belüli 
társhatóságokkal (pl. kétoldalú egyeztetések és megálla-
podások révén) és a kelet-közép-európai régióban. Az így 
kialakított folyamatos párbeszéd révén a hatóság első 
kézből szerez be olyan információkat, amelyek támogat-
ják a munkáját, és egyúttal biztosítják, hogy szakmailag 
megalapozott hatósági döntéseket hozhasson meg.

2. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

2.1. BEREC
2015-ben az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) számos európai hírközlés-politikai kér-
désben működött együtt az Európai Bizottsággal, az Európai 

nemzeTközi szakmai 
TeVékenység
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ügyfél-elégedettségi vizsgálatát, illetve a 2016 I. negyed-
évére elkészülő friss tanulmányt.

4. FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSSAL 
ÖSSZEFÜGGŐ NEMZETKÖZI 
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK

A frekvenciákkal és azonosítókkal mint korlátos erőforrással 
való gazdálkodás sajátossága, hogy ezeket az erőforráso-
kat nemzetközi méretben, közösen használják az országok. 
A korlátos erőforrások különböző szegmenseit az országok 
között nemzetközi egyezményben felosztották, védelmet 
biztosítanak a használatukra a felhasználók számára, de 
az országok lehetőséget adnak az egymás közötti két- és 
többoldalú felhasználás egyeztetésére is. Nemzetközi 
együttműködés teszi lehetővé világ- vagy legalábbis regio-
nális vagy európai szinten, hogy az eszközök, szolgáltatások, 
azaz ezáltal az őket használó emberek a lehető legkevesebb 
korlátozás mellett szabadon mozogjanak. Ennek következ-
tében a korlátos erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás 
igénye szükségessé teszi, hogy az NMHH folyamatosan 
részt vegyen a felosztás és a felhasználás szabályozását 
végző nemzetközi szervezetek munkájában.

4.1. Az ITU szervezeteiben végzett feladatok

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) mint az ENSZ 
szakosított szerve a távközlési ágazat világszintű össze-
hangolását biztosítja.

Az ITU-T szabványosítási tevékenysége teszi lehetővé 
a távközlő hálózatok világméretű együttműködését. A szer-
vezet ennek keretében meghatározza a nemzetközi táv-
közlési azonosítókat, az azonosítóhasználat és -kiosztás 
elveit, valamint azt a nemzetközi számozási tervet is, amely 
a telefonszámok felosztását tartalmazza az egyes orszá-
gok között. Az NMHH munkatársai részt vesznek az ajánlá-
sok kidolgozásában és a globális telefonszámokkal és más 
távközlési azonosítókkal való gazdálkodás kialakításában.

Az ITU-R-nek (Rádió-távközlési Szektor) az a szerepe, 
hogy a rádióspektrumot minden rádiótávközlési szolgálat 
észszerűen, méltányosan, hatékonyan és gazdaságosan 
használja fel, valamint javaslatokat dolgozzon ki a rádió-
távközléssel kapcsolatos kérdésekben 

Az ITU Alapokmányában, valamint az Egyezményében 
foglalt szabályoknak megfelelően WRC-15-ön módosították 

3.2. ERGP
A hatóság 2015-ben az Európai Postai Szolgáltatásokat 
Szabályozók Csoportjában (European Regulators Group 
for Postal Services, ERGP) számos európai postapolitikai 
kérdésben működött együtt az Európai Bizottsággal, va-
lamint a Digital Single Market (DSM) határt átlépő e-ke-
reskedelmi csomagkézbesítés projekt keretében a BE-
REC-kel is. 2015-ben az egyik legfontosabb eredmény 
az volt, hogy megkezdtük a határt átlépő e-kereskedelmi 
csomagkézbesítéshez kapcsolódó szabályozások és gya-
korlatok feltérképezését, ami 2016-ra is áthúzódik. 

A hatóság aktívan részt vett a Költségszámítás mun-
kacsoportban (Cost accounting WG), amely 2015-ben az 
alkalmazható versenyellenes árazási stratégiákat vizsgál-
ta, és meghatározta a kapcsolódó költségsztenderdeket. 
A Fogyasztói elégedettség és a piaci helyzet figyelése 
munkacsoport (End-user WG) az NMHH közreműködé-
sével tavaly a tagországi postapiaci adatok gyűjtésével, 
európai uniós szintű összesítésével, az európai posta-
piacról készült állapotjelentés elkészítésével foglalkozott.

Az Egyetemes Szolgáltatási Kötelezettség implemen-
tálása és fejlődése munkacsoport (Implementation of USO 
WG) – amelyben szintén jelen volt magyar képviselő is – 
2015-ben az egyetemes postai szolgáltatások felhasználói 
igényeit mérte fel az unióban, és javaslatot tett az Európai 
Bizottságnak az egyetemes szolgáltatási kör változtatására.

3.3. UPU
Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) feladata többek kö-
zött, hogy koordinálja a nemzetközi szabályozási mun-
kát, amely az egyetemes postai szolgáltatói világhálózat 
zökkenőmentes működéséhez szükséges. 2015 a 2016. 
szeptember 19. – október 07. között megrendezésre ke-
rülő Postai Világkongresszusra való felkészülés jegyében 
telt. A főbb témák közé tartozott tavaly az UPU szervezeti 
reformja, valamint a világszintű e-kereskedelmi csomag-
piac szabályozása és a tranzitár újraszabályozása.

3.4. Budapesti ülések a hatóság szervezésében 
A Postai Szabályozási Szervezetek Európai Bizottsága 
Igazgatási ügyek munkacsoportjának ülését 2015. októ-
ber 1–2-án rendeztük meg Budapesten, ahol az elektro-
nikus kézbesítés elterjesztéséről és az ezzel kapcsolatos 
fejlesztésekről tárgyaltak a szakértők. 

Az ERGP „Egyetemes Szolgáltatási Kötelezettség 
implementálása és fejlődése” megnevezésű munka-
csoport ülését 2015. szeptember 29-én tartottuk Buda-
pesten. Itt megállapodtunk, hogy az NMHH feldolgozza 
a munkacsoport számára a hatóság 2012-ben készített 

tevékenységében is részt vett, ezzel erősítve a magyar ér-
dekképviseletet. 2015 a 2016 júniusában megrendezendő 
Miniszteri Értekezlet előkészítése és az arra való szakmai 
felkészülés jegyében telt. A nemzetközi roamingajánlás fe-
lülvizsgálata 2015 decemberében befejeződött, a jelentés 
végleges szövegét a CDEP-bizottság fogadta el.

2016 kiemelt jelentőségű hazánk OECD-tagsága 
szempontjából, idén ünnepeljük ugyanis csatlakozásunk 
20. évfordulóját, valamint Magyarország lesz a 2016-os 
Miniszteri Értekezlet alelnöke. Ennek megfelelően ható-
ságunk fókuszáltan vesz részt az OECD Nemzeti Tanács 
munkájában továbbra is.

3. POSTA

3.1. Európai Bizottság
A hatóság az EU Bizottság által kért, készülő tanulmányok-
hoz, stratégiákhoz közvetlenül szolgáltat adatokat, vala-
mint az egyes főigazgatóságok felől érkező postai témájú 
közvetlen megkereséseket teljesíti. Részt vesz az EU-s 
postapiaci adatbázis kialakításában, melynek alapjául szol-
gálhat a magyar adatszolgáltatási űrlap tartalma és struk-
túrája is. A Postai Irányelv Bizottság (PDC) munkájához kap-
csolódó legfőbb feladatunk volt 2015-ben, hogy biztosítsuk 
az irányelv-módosítás előkészítéséhez szükséges szakmai 
hátteret, valamint hogy részt vegyünk azoknak a hatósági 
feladatoknak a végrehajtási lehetőségeit kidolgozó vizsgá-
latokban, amelyeket a csomagkézbesítési szolgáltatások 
hatékonyabbá és megfizethetőbbé tétele céljából jelöltek 
ki a Digital Single Market (Egységes Digitális Piaci) stratégia 
I. pillér 3. pontjában megfogalmazott, az egységes belső 
csomagpiac megvalósításához szükséges „Cselekvési terv-
ben”. Átfogó szakmai elemzést is készítettünk az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a postai szolgáltatásokról 
szóló irányelv (a 2002/39/EK és a 2008/6/EK irányelvvel 
módosított 97/67/EK) alkalmazásáról (5. számú jelentés). 

álláspont kialakításában, illetve a tárgyalás során a BE-
REC-nek delegált feladatok végrehajtásában. Az új ren-
deletből fakadóan a BEREC-nek iránymutatásokat, az 
Európai Bizottságnak pedig végrehajtási jogi aktusokat 
kell kidolgoznia és elfogadnia az új szabályok értelme-
zésével, kiegészítésével kapcsolatban. A hatóság mind 
a barangolásra, mind a hálózatsemlegességre vonatkozó 
új szabályozási környezet kialakításában, végrehajtásának 
felügyeletében aktív szerepet tölt be.

2.4. ITU
Még 2014-ben nyerte el Magyarország az ITU Telecom 
World 2015 konferencia rendezésének jogát, amelyet 
2015. október 12–15. között tartottak meg Budapesten. 
A rendezvényen a hazai infokommunikációs vállalkozá-
soknak nemzetközi szakértői közönség előtt is alkalmuk 
nyílt a bemutatkozásra. Az NMHH szempontjából is ki-
emelt jelentőséggel bírt az esemény, hiszen a hatóság 
munkatársai a távközlés- és hírközlés-szabályozás kez-
dete óta számos tudományos munkával és számos sza-
bályozási javaslattal járultak hozzá az ágazat fejlődésé-
hez. 2015-ben is részt vettek a hatóság szakemberei az 
ITU jövő hálózataival foglalkozó munkacsoportjaiban is, 
melyek a vezetékes és mobilhálózati rendszerek aján-
lásait dolgozzák ki. Az ITU optikai hálózatokkal kapcso-
latos ajánlásait kidolgozó munkacsoport a szélessávú 
hálózatok bevezetése és elterjesztése szempontjából 
kiemelkedő fontosságú terület, a gép-gép kommunikáció 
és a tárgyak internetje témában pedig az ITU IoT munka-
csoport tevékenysége és az abban való hatósági részvétel 
érdemelt különös figyelmet.

2.5. OECD 
A hatóság 2015-ben a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) Adatvédelmi és információ-
biztonsági munkacsoport (WPSDE) és a Kommunikációs 
infrastruktúrák és szolgáltatások munkacsoport (WPCISP) 

Budapest adott otthont az ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 150. évét lezáró ITU Telecom World 2015 konferenciának
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MHz-es frekvenciatartomány alkalmas PPDR-célokra az 
1. Körzetben. A műszaki feltételrendszer közös alapokra 
helyezésével nőtt az országok közötti együttműködés, 
segítségnyújtás lehetősége például az egyes természeti 
katasztrófák esetén. Ezzel a döntéssel valóban kialakultak 
azok a frekvenciatartományok, ahol már szélessávú, akár 
videoátvitelt lehetővé tevő alkalmazások is világviszony-
latban használhatók.

Újdonság volt a világértekezleten a polgári repülést érin-
tő globális követő rendszerrel (Global Flight Tracking: GFT) 
kapcsolatos határozat, amely az elmúlt évek légi kataszt-
rófái miatt is kiemelt jelentőséggel bírt. Már az értekezlet 
második hetében konszenzus született egy új frekven-
ciasáv, a 1087,7–1092,3 MHz felosztásáról, mely a légi 
közlekedés biztonságát szolgálja majd. Arról a sávmeg-
osztásról, amely a pilóta nélküli légijármű-rendszereknek 
(UAS) – a műholdas állandó helyű szolgálat számára kijelölt 
sávtartományokban történő − távvezérlését, felügyeletét, 
légi forgalmi irányítását és az érzékelési funkciókat ellátó 
összeköttetéseit elkülönített légtéren kívül biztosítja, az ér-
tekezlet utolsó napján sikerült megállapodni: a WRC-19-ér-
tekezletre elkészített hatástanulmányok jóváhagyása után 
lesz lehetőség a műholdas sávot ilyen célra használni.

Az NMHH a honvédséggel együttműködve ellátta 
a NATO Polgári-katonai Spektrum Képesség Panelben 
(NATO CaP3) a nemzeti képviseletét, valamint támogatta 
az ITU 2015. évi Rádiótávközlési Világértekezletén a szö-
vetségi katonai képességek megtartásához szükséges 
rádióspektrum rendelkezésre állásának biztosítását.

Houlin Zhao záróbeszédében a hazai delegációt azok 
között a küldöttségek között említette, ahol a résztvevők 
több mint harmada nő volt. Ezzel a jelen lévő 165 ország 
közül Magyarország azon 8 közé került, amely élen jár 
a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemben.

4.3. Az európai uniós szervezetekben végzett 
feladatok
Az európai uniós spektrumgazdálkodás politikájának célja, 
hogy a szélessávú vezeték nélküli adatátviteli technológi-
ák és szolgáltatások széles körű elterjedését ösztönözze, 
a piaci versenyt élénkítse, valamint a második digitálisho-
zadék-sávot közösségi szinten, a lehető leghatékonyab-
ban használja fel. Emellett az uniónak kiemelten fontos, 
hogy a spektrumot mint korlátos erőforrást hatékony 
használják fel, és az erre hatékony ösztönzőrendszert 
alakítson ki, beleértve a megosztott használatot is. Ennek 
érdekében a hatóság a tevékenységét két munkacsoport-
ba koncentrálta: a frekvenciahasználati hatékonyság nö-
velésével és az összehangolt európai rádióengedélyezési 

(IMT) céljára felhasználható frekvenciasávok biztosítása 
és a megfelelő szabályozási feltételek elfogadása volt. 
Hosszas viták után néhány ország, illetve országcsoport 
számára további frekvenciasávokban, például a 470–694 
MHz-es sávban is lehetővé vált az IMT bevezetése. Az eu-
rópai országok határozottan elutasították a műsorszóró 
sáv további csökkentését a mobilszolgáltatások javára. 
Emiatt nem támogatták a 470–694 MHz-es sáv vagy 
egyes részeinek felosztását a mozgószolgálat számára, 
mivel a műsorszóróknak is elengedhetetlen a kiszámít-
ható, stabil szabályozási környezet, amely hosszú távon 
biztosítja a beruházások sikerét. Végül az a kompromisz-
szumos megoldás született, hogy a Genfi Megállapodás 
(GE’06) országai (köztük az európai országok) nem változ-
tatják meg a jelenlegi szabályozást, azonban a 2023-as 
értekezleten (WRC-23) napirendre tűzik a sáv felülvizs-
gálatát és esetleges mobilcélú felosztásának lehetőségét.

Az értekezlet jóváhagyta az 1. Körzetben (amelyhez ha-
zánk is tartozik) a 700 MHz-es sáv felosztását műsorszó-
rás mellett elsődlegesen a mobilszolgálat javára. A sávot 
az 1. Körzet országai jelenleg műsorszórásra használják. 
Ugyanakkor a volt szovjet tagállamok többségében, így 
a velünk szomszédos Ukrajnában is a 700 MHz-es sávban 
a műsorszórás mellett légi rádiónavigációs rendszerek is 
üzemelnek. Emiatt a sávban üzemelő meglevő rendszerek 
védelmére ki kellett dolgozni a megfelelő szabályozá-
si feltételeket. Az értekezlet elfogadta a légi navigációs 
rendszerek védelmére vonatkozó műszaki kritériumokat 
és a nemzetközi frekvenciakoordinációs eljárás szabá-
lyait. A műsorszórás védelmére új szabályozásra nem 
volt szükség, emiatt a WRC úgy döntött, hogy a GE’06 
tartalmazza azokat a műszaki követelményeket és eljárási 
szabályokat, amelyek alapján a nemzetközi koordináció 
lefolytatható az érintett országok között. A légi navigá-
ciós rendszerek és a mobilszolgálat közötti összeférhe-
tőségi feltételek biztosítására a CEPT és a volt szovjet 
tagállamokat tömörítő regionális szervezet, az RCC már 
a felkészülés időszakában együttműködött, és az érintett 
országok kétoldalú egyezményekben rögzítették a külön-
böző rendszerek együttéléséhez szükséges koordinációs 
szabályokat. Magyarország 2015. október 6-án írta alá 
a megállapodást Ukrajnával.

A rend- és a katasztrófavédelem (összefoglalóan: 
PPDR) számára is kiemelt jelentőségű volt a WRC-15, 
mert a napirenden szerepelt a PPDR-célokra haszná-
latos frekvencia harmonizációja. Az elfogadott határo-
zat ösztönzi az igazgatásokat arra, hogy fontolják meg 
a 694–894 MHz-es frekvenciatartomány PPDR-célú 
használatát globális szinten, megerősítve, hogy a 380–470 

került sor. A magyar kormány felhatalmazása alapján és 
Karas Monika, az NMHH elnöke megbízásából november 
2–27. között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mellett 
az NMHH spektrumgazdálkodási szakértőiből álló magyar 
delegáció vett részt Svájcban a világ egyik legnagyobb rá-
dióspektrum-gazdálkodási rendezvényén. A rádiótávközlés 
hosszú távú szabályozásáért felelős szervezet legfonto-
sabb rendezvényén 162 ország mintegy 4000 regisztrált 
delegáltja hajnalokba nyúlóan kereste a szakmai megol-
dást a modern kor technológiai kérdéseire a műholdas és 
mobilszolgáltatások, valamint a rádióamatőr-használatra 
alkalmas frekvenciasávok területén. A WRC-15 témáinak 
sokszínűségét és a majd egy hónapos megfeszített mun-
ka eredményét mutatja a 448 oldalas záródokumentum 
is, amely alapvetően meghatározza a globális spektrum-
politikát az elkövetkező négy évre. Az értekezleten a de-
legáltak mellett 130 egyéb szervezet megközelítőleg 500 
munkatársa vett részt megfigyelőként, beleértve a NATO-t 
és az Európai Uniót és az iparági képviselőket.

Hazánk számára a négyhetes konferencia legfonto-
sabb napirendi pontja a szélessávú mobilalkalmazások 

a frekvenciafelhasználás egységes nemzetközi szabályait, 
elfogadták a WRC-19, valamint a WRC-23 napirendjét. 
A WRC-19 előkészületei, a tudományos vizsgálatok, a tag-
államok közötti egyeztetések regionális és egyéb szinteken, 
így az Európai Unióban is már folyamatban vannak.

Az ITU-R szervezésében a hatóság közreműködik az 
állandó helyű, a mozgó-, a műsorszóró és a műholdas 
szolgálatok és rádióalkalmazások problémáival foglalko-
zó spektrumgazdálkodási műszaki kérdések vizsgálatában 
és szabályozásában (SG1, SG6, WP 1A, WP 1B, WP 4A, WP 
6A, WP 6B, WP 3J, WP 3K, WP 9B, SG8, WP 8A, WP-8F).

Az ITU-D által létrehozott SG1 tanulmányi csoportban 
a hatóság a digitális átállás során és a spektrumfelosztás 
monitorozásáról szerzett tapasztalatait adja át a fejlődő or-
szágok számára. Ennek keretében 2015-ben egy nemzetközi 
értekezletet tartottunk, ahol a frekvenciagazdálkodás aktuális 
kérdéseit vitattuk meg a környező országok szakértőivel.

4.2. A WRC-15 eredményei
Az ITU négyévenként megrendezett négyhetes Rádiótáv-
közlési Világértekezletére (WRC-15) 2015 novemberében 

Az NMHH szakemberei Svájcban, a világ egyik legnagyobb rádióspektrum-gazdálkodási rendezvényén, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
négyévenként megrendezett Rádiótávközlési Világértekezletén

A Hungexpo világkiállításon hazánk önálló pavilonnal mutatkozott be, ahol több szakmai előadás is elhangzott az infokommunikációs szektor jövőjét tekintve
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– a korábbi 2016. júliusi időpontról – módosult, várhatóan 
az ECC 2016. márciusi ülésére elkészül. Ennek a jelentésnek 
tartalmaznia kell a WRC-15 témával kapcsolatos eredmé-
nyét, ezek alapján az első jelentés felülvizsgálatát, valamint 
a 3. pontban megfogalmazott feladat kidolgozását.

2014. szeptember 1-jén az Európai Bizottság közzétette 
Pascal lamynak, az unió akkori kereskedelmi biztosának 
UHF-sávra vonatkozó jelentését. A jelentés három javas-
latot tartalmaz, melyek igazodnak a Digitális Menetrend-
hez, valamint a műsorszórás számára világos jövőképet 
vázolnak. Eszerint egyrészt a 700 MHz-es sávot Euró-
pában vezeték nélküli szélessávú alkalmazások számára 
kellene kijelölni 2020-ra (+/– 2 év). Az átállásra elegendő 
időt kellene biztosítani a költségek minimalizálása érdeké-
ben, valamint az időzítést a földfelszíni műsorszórás eltérő 
penetrációjához igazítva kellene megállapítani. Másrészt 
a szabályozásban biztonságot és stabilitást kell biztosítani 
a műsorszórás számára a 470–694 MHz-es sáv 2030-ig 
történő használatát illetően nemzeti, EU-s és nemzet-
közi szinten. Harmadrészt 2025-re felül kellene vizsgálni 
az UHF-sáv használatáról készült leltárt, figyelembe véve 
a változó felhasználói igényeket és az elérhető új techno-
lógiákat, többek között az egységesített hálózatokat. 

Az RSPG 2015. február 19-ei ülésén fogadott el egy 
szakvéleményt az UHF-sáv jövőbeli használatára vo-
natkozó hosszú távú stratégiáról az Európai Unióban. 
A 700 MHz-es frekvenciasávot a lehető leghamarabb 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások részére el-
érhetővé kell tenni a tagállamoknak az RSPG ajánlása 
alapján. Az RSPG által javasolt átállási dátum 2020 vége. 
Természetesen az országok között frekvenciakoordiná-
ciós kérdésekre tekintettel kell majd lenni. Sajátos helyi 
körülmények esetében a derogációt 2 évig lehetővé kel-
lene tenni az adott tagállam számára. Az ajánlás alapján 
minél hamarabb meg kell tenni az átálláshoz szükséges 

MHz-nyi spektrum a 470–694 MHz-es sávban áll ren-
delkezésre a PMSE-alkalmazásoknak.

A tagállamok és a bizottság törekszik annak biztosítá-
sára, hogy legyen elérhető spektrum a rádiófrekvenciás 
azonosítás (RFID) és más, a „tárgyak internetje” (Internet 
of Things – IoT) céljait szolgáló vezeték nélküli kommuni-
kációs technológiák (beleértve a gép-gép kommunikációt 
is – M2M) számára, valamint egymással együttműködve 
részt vesznek a szabványok kidolgozásában és a tagál-
lamokon átívelő spektrumkiosztás harmonizálásában az 
IoT-kommunikáció számára (RSPP 5.6 Cikk).

2013 februárjában a 700 MHz-es sáv műszaki és sza-
bályozási kérdéseihez kapcsolódó jelentések kidolgozására 
az Európai Bizottság a CEPT49-et megbízásban50 kérte fel. 
Ez egyrészt meghatározza, hogy az MFCN részére ki kell 
dolgozni egy megfelelő csatornaelrendezést és a hozzá 
kapcsolódó műszaki paramétereket, szem előtt tartva 
a 694 MHz alatt a szomszédos frekvenciasávban üze-
melő műsorszóró és egyéb szolgálatokat (például: PMSE). 
A megbízás másfelől azt tartalmazza, hogy a 694–790 
MHz-es sávban alkalmas sávrészt kell biztosítani egyéb 
szolgálatokra (például: PMSE, PPDR). Erre alkalmas lehet 
az uplink és downlink sáv közti duplex rés és az alsó védő-
sáv. A jelentéseknek olyan részletességgel kell elkészülniük, 
hogy azok megfelelő hátteret biztosítsanak az EU sávhar-
monizációval kapcsolatos döntéseinek előkészítéséhez. 

Az első jelentés (CEPT 53. Jelentés – Report A) 2014 no-
vemberére készült el. Ez a jelentés alapozza meg a vezeték 
nélküli szélessávú szolgálatok számára a 700 MHz-es sáv 
használatának harmonizált műszaki feltételeit. A máso-
dik végleges jelentés (Report B) elkészítésének határideje 

49 Conference Europeenne des Postes et Telecommunications – Postai és Távközlési 
Igazgatások Európai Értekezlete.

50 Mandate to CEPT to develop harmonised technical conditions for the 694–790 MHz 
(700 MHz’) frequency band in the EU for the provision of wireless broadband and 
other uses in support of EU spectrum policy objectives.

szolgálatok együttműködését a tagállamok között össze-
hangolt műszaki megoldásoknak kell garantálniuk, szé-
lessávú PPDR-rádióalkalmazásokkal. A PPDR-t szolgáló 
mobil szélessávú szolgáltatások biztosításához elegendő 
harmonizált spektrumot kell elérhetővé tenni az 1 GHz 
alatti frekvenciatartományban az elkövetkezendő 5-10 
évben. 

Az utóbbi időszakban újraosztották azon frekvenciák 
egy részét, amelyeken a PMSE-eszközök (különleges ese-
mények rádióalkalmazásai) működnek. Példa erre a 800 
MHz-es sáv, ahol a PMSE-eszközök csak a downlink és 
uplink sáv közti 11 MHz széles duplex rés egy részén 
üzemelhetnek, a PMSE-alkalmazások iránt azonban to-
vábbra is nagy igény mutatkozik. Az RSPP 6.6 cikkének 
értelmében az EU-tagállamoknak vizsgálniuk kell, hogy 
a 800 MHz-es sáv kiürítése milyen kedvezőtlen hatással 
volt a PMSE-felhasználókra. A bizottság közreműködé-
sével a tagállamoknak célul kell kitűzni, hogy biztosítsák 
a szükséges frekvenciasávot a PMSE-nek, igazodva az 
Európai Unió belső piaci integrációjavítási és a kultúrához 
való hozzáférés-növelési célkitűzéseihez (RSPP 8.5 cikk). 

Ezzel összhangban a PMSE-határozat48 szerint az unió 
szintjén 59 MHz harmonizált spektrumot kellett kijelöl-
ni és elérhetővé tenni vezeték nélküli hangfrekvenciás 
PMSE-berendezések (pl. rádiómikrofonok) használatára 
a határozat hatálybalépésétől számított 6 hónapon be-
lül. Ebből 29 MHz a 823–832 MHz-es és 1785–1805 
MHz-es sávokban áll rendelkezésre PMSE-alkalmazások 
számára a 2014/641/EU végrehajtási határozat mellék-
letében foglalt harmonizált sávhasználati szabályok alkal-
mazása mellett. Az előírásban szereplő, fennmaradó 30 

48 A bizottság 2014/641/EU számú végrehajtási határozata (2014. szeptember 1.) 
az unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték 
nélküli hangfrekvenciás berendezések rádióspektrum-használatának harmonizált 
műszaki feltételeiről.

eljárásokkal foglalkozó COCOM-albizottságokra, illetve az 
EU frekvenciagazdálkodási politikával foglalkozó munka-
bizottságaira (RSPG, RSC).

Az Európai Unió Digitális Menetrendjében lefektetett 
célok alapján 2020-ra az Európai Unió minden háztartá-
sában legalább 30 Mbit/s, valamint az EU háztartásai-
nak 50%-ában 100 Mbit/s sebességű, szélessávú elérést 
kell biztosítani. Ezért a Radio Spectum Policy Program-
me46-ben (RSPP) is elsődleges szempont lett, hogy bizto-
sítsa a célként megfogalmazott adatátviteli sebességek 
és lefedettség eléréséhez szükséges frekvenciasávot. 
Az RSPP 3. cikkében foglaltak szerint további cél, hogy 
2015-re 1200 MHz spektrumot kell biztosítani a szé-
lessávú vezeték nélküli adatátvitelhez. Az RSPG (Radio 
Spectrum Policy Group)47 feladata, hogy a 2013–2020 
közötti időintervallumra felmérje, hogyan elégíthetők ki 
a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások igényei az em-
lített célok teljesítése mellett. Ennek érdekében a csoport 
vizsgálta többek között a 700 MHz-es sáv felhasználását, 
harmonizálását gazdasági és társadalmi szempontból is. 

Az Európai Bizottság Egységes Digitális Piac (Digital 
Single Market) stratégiája kiemeli a 700 MHz-es frek-
venciasáv biztosítását a vezeték nélküli szélessávú szol-
gáltatások céljára, különös tekintettel a vidéki területekre. 
Az ehhez szükséges tagállami frekvenciakoordinációt meg 
kell kezdeni az audiovizuális tartalmak szétosztásának 
figyelembevétele mellett. Célja, hogy ösztönözze a nagy 
sebességű szélessávú hálózatok fejlesztését célzó be-
ruházásokat, és elősegítse a fejlett digitális szolgáltatások 
elterjedését. 

Az RSPP preambulumának 32. bekezdése közér-
dekű célként tűzi ki, hogy a biztonsági és a készenléti 

46 Egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 
14-i 243/2012/EU parlamenti és bizottsági határozat.

47 Rádiófrekvenciás ügyekben az Európai Bizottság tanácsadó testülete.

A CEPT ECC értekezletén számos témakörben jelentős előrelépés történt, amelyek közül kiemelkedő a vezeték nélküli szélessáv fejlődését szolgáló 
700 MHz-es határozat

Az NMHH rendezte meg 2015-ben a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) Elektronikus Hírközlési Bizottságának (ECC) 39. ülését
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A csoportnak jelenleg 10 tagországa van (Ausztria, Al-
bánia, Bosznia, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Monte-
negró, Magyarország, Szerbia, Szlovénia), valamint további 
4 ország (Németország, Moldávia, Románia, Törökország) 
megfigyelői státuszban.

Szintén jelentős egyeztetési siker, hogy Magyarország 
16 másik európai országgal együtt aláírta a HCM-megálla-
podást, amely tartalmazza a 29,7 MHz–43,5 GHz közötti 
frekvenciák felhasználásának koordinálására vonatkozó el-
járásrendet az állandó helyű és a földi mozgószolgálatokra. 
A HCM munkacsoportjai (TWG-HCM SWG-FS, TWG HCM 
SWG-MS) foglalkoznak az eljárási rend gyakorlati kérdései-
vel, a számítási módszerek tökéletesítésével a megjelenő 
új technológiák és ajánlások figyelembevételével. Munkájá-
ban a hatóság aktívan részt vesz az adminisztratív eljárást 
és a számítási módszereket korszerűsítő javaslataival.

A digitális műsorszórással kapcsolatos nemzetközi 
egyeztetések keretében az NMHH tevékenyen részt vett 
egyéb nemzetközi szervezetek (pl. WorldDMB, NEDDIF) 
munkáiban is, a technológiaváltás elősegítése érdekében 
folyamatosan tájékoztatást adott a magyar helyzetről, és 
egyúttal figyelembe veszi a tervezéssel, végrehajtással 
kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat, tapasztalatokat.

A hatóság tavaly tovább folytatta a Nemzetközi Pol-
gári Repülési Szervezettel (ICAO) kapcsolatos frekven-
ciagazdálkodási témák megvitatását, valamint a magyar 
érdekek képviseletével azokat a feladatokat, amelyek 
a Duna Bizottság és a nemzetközi belvízi hajózás szá-
mára szükséges frekvenciák biztosítását végző munka-
bizottsághoz (RAINWAT Committee) kapcsolódnak, illetve 
az ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Testület), az 
Európai Bizottság által elismert szabványosítási szervezet 
munkáját segítik. 

aktívan közreműködnek az európai közös szabályozás 
kialakításában.

4.5. A NATO szövetségi frekvenciagazdálkodás 
érdekében végzett feladatok
Az NMHH a honvédséggel együttműködve, tagállami 
szövetségi kötelezettségként tavaly is ellátta a NATO Pol-
gári-katonai Spektrum Képesség Panelben (NATO CaP3) 
a nemzeti képviseletet. Szakértői munkát végzett a szövet-
ségi érdekeltségű nemzetközi értekezleteken, különös te-
kintettel a CEPT frekvenciagazdálkodási és rádiótávközlési 
világértekezlet (WRC-15) előkészítő munkacsoportjának 
értekezleteire, valamint a NATO CaP3 munkacsoportjaira 
és a katonaiinformáció-elosztó rendszerekkel foglalkozó 
fórumok értekezleteire.

A hatóság a nemzeti álláspont mellett támogatta 
a WRC-15-ön, az ITU 2015. évi Rádiótávközlési Világ-
értekezletén a szövetségi katonai képességek megtartá-
sához szükséges rádióspektrum rendelkezésre állásának 
biztosítását.

Az NMHH 2015-ben az Egyesült Államok Európai Pa-
rancsnoksága és a német Bundeswehr frekvenciagazdálko-
dási szervezetével erősítette a kétoldalú együttműködést. 

4.6. Az egyéb szervezetekben elvégzett speciális 
feladatok
2015 egyik nagy eredménye, hogy Magyarország irányítá-
sával megalakult a SEDDIF (South European Digital Dividend 
Implementation Forum) munkacsoport, amelynek célja, hogy 
megfelelő fórumot biztosítson a tagországoknak a 470–694 
MHz-es sávú műsorszóró hálózatok áttervezésére, a koor-
dinációs egyeztetésekre és az implementációnak az elő-
segítésére. A munkacsoport vezetője az NMHH. 

Az NMHH a fentieken túl részt vett a 2015. május 8-i 
bizottsági végrehajtási határozat előkészítésében, amely 
az 1452–1492 MHz-es frekvenciasáv unión belüli harmo-
nizálásáról szól az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerekre. Az Európai 
Unió 2008-ban a 2 GHz-es frekvenciasáv közösségi kivá-
lasztási eljárásában döntött olyan üzemeltetők kiválasztá-
sáról, amelyek egy összeurópai mobil műholdas rendszert 
működtethetnek. 2015-ben az NMHH mind nemzetközi-
leg, mind az országon belül aktív párbeszédet folytatott az 
egyik kiválasztott üzemeltetővel (Inmarsat ltd.) arról, hogy 
milyen feltételek mellett vezetné be Magyarországon a 2 
GHz-es sávra tervezett új típusú, a repülőgépek fedélzetén 
nyújtandó szélessávú hozzáférési szolgáltatását (AeroCGC). 

4.4. A CEPT szervezeteiben kifejtett tevékenységek
A CEPT az ITU európai döntés-előkészítő fóruma, amely-
nek célja, hogy tagállamai között koordinálja azt az európai 
feltételrendszert, amely az ITU döntéseinek megfelelő 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, technológiákra 
vonatkozik. Döntéseit kompromisszumos alapon hozza. 
Ez alapozza meg az európai harmonizációt, és keretet te-
remt az európai szomszédos államok frekvenciahaszná-
latához. Az EU mandátumokat ad a CEPT-nek arra, hogy 
műszakilag előkészítse a rádióspektrum-használati dön-
téseit. Az EU frekvenciahasználati döntéseinek műszaki 
feltételrendszerét tehát a hatóság a CEPT-tagságán ke-
resztül tudja befolyásolni. A CEPT két bizottságot hozott 
létre, melyek döntéseket hoznak. Ezek egyike a CERP, 
amely a postai ügyekért felel, míg az ECC a távközléssel 
(beleértve az azonosítógazdálkodást), rádiótávközléssel 
kapcsolatos témaköröket kezeli. 

Számos munkacsoportban zajlik azoknak a műszaki 
feltételeknek a meghatározása, amelyek az új rádiófrek-
venciás technológiák és alkalmazások bevezetését segítik 
elő (WG FM, ECC PT1, WG SE, SRD-MG, WG SE21, WG 
FM PT 38, SE40, FM 44, FM51, FM 53). Az európai közös 
frekvenciainformációs rendszer kialakításáért, működteté-
sért is a CEPT felel (a felelős munkacsoport a WG FM EFIS). 
Ezekben a munkacsoportokban az NMHH munkatársai is 
közreműködnek. A WRC-15 Rádió-távközlési Világértekez-
letet előkészítő munkacsoportjaiban (CPG) az európai közös 
állásfoglalás kialakítása, a magyar érdekek érvényesítése 
érdekében a hatóság munkatársai aktívan részt vettek.

A CEPT azonosítógazdálkodás-témaköréért felelős 
(WG NaN) munkacsoportja felel a számok és szolgál-
tatások harmonizálásáért, az új technológiák és alkal-
mazások számozási igényeinek biztosításáért. A ható-
ság munkatársai a magyar érdekek képviselete mellett 

lépéseket. A 700 MHz elvesztésével a földfelszíni te-
levíziós műsorszórásra új nemzeti frekvenciaterveket 
kell készíteni, lehetőleg 2017 végére. Az RSPG ajánlása 
szerint a megmaradt 470–694 MHz-es frekvenciasávot 
hosszú távon, legalább 2030-ig műsorszórás számára 
kell biztosítani, valamint a földfelszíni televíziós mű-
sorszóró infrastruktúra-beruházások megtérülését és 
biztonságát is szem előtt kell tartani.

Az Európai Unió két döntést, határozatot tervez a 700 
MHz-es sávval kapcsolatban. A bizottsági végrehajtási 
határozat – melynek előkészítése már 2015-ben meg-
kezdődött – a műszaki szabályokkal és a harmonizációval 
kapcsolatos szabályokat rögzíti majd. 2016 márciusában 
várható a végleges szöveg elfogadása. A másik döntés 
egy parlamenti és tanácsi határozat, mely az implemen-
tációs határidőket és egyéb tagállami kötelezettségeket 
szabályoz majd, de nemcsak a 700 MHz-es sávra, ha-
nem a 470–694 MHz-es frekvenciasáv felhasználására 
is kiterjed a hatálya. Ennek megjelenése 2016 májusára 
prognosztizálható. 

A bizottsági végrehajtási határozat tervezetéből már 
körvonalazódik, hogy milyen műszaki szabályozás valószí-
nű. Az európai unión belüli rádióspektrum-harmonizációs 
kérdésekkel foglalkozó kommitológiai bizottság, a Rádió-
spektrum Bizottság (Radio Spectrum Commeettee, RSC) 
a koncepcionális kérdéseket lezárta. Eszerint a harmonizált 
feltételek az EU-ban biztosítják a 700 MHz-es sáv fel-
használását a rádióspektrum-politikai prioritásokkal össz-
hangban; elősegítik az egységes piac kialakulását, a káros 
zavarások, zavartatások enyhítését, valamint megköny-
nyítik a frekvenciakoordinációt. A bizottsági végrehajtási 
határozat nemzeti opciókat határoz meg a sáv felhasz-
nálására a 2x30 MHz-es MFCN-re dedikált sávrészeken 
kívül. A 700 MHz-es sávban nemzeti igényektől függően az 
MFCN-hez az aszimmetrikus forgalom biztosítását meg-
valósító, ún. kiegészítő downlink (SDl) csatorna, valamint 
PPDR-, PMSE- vagy IoT-alkalmazások működhetnének. 
A bizottsági végrehajtásihatározat-tervezet rugalmas ke-
retet ad a tagállamoknak a 700 MHz-es sáv használatának 
szabályozásához. A vezeték nélküli szélessávú elektronikus 
hírközlési szolgáltatások kötelesek megfelelő védelmet 
biztosítani a televíziós műsorszórásnak, valamint a 694 
MHz alatt használt PMSE-készülékeknek. A tagállamoknak 
törekedniük kell a szomszédos országokkal (akár EU-tag-
ország, akár nem) kétoldalú megállapodások megkötésére 
a káros interferencia elkerülése és a spektrum hatékony 
felhasználása érdekében. A szakmai előkészítő munka az 
NMHH-n belül is megkezdődött, és a hatóság részt vesz 
a nemzetközi döntéshozatalban.

A WRC 15-re való felkészülés CPG-PTC munkacsoportjának megbeszélésen az európai országok mellett nemzetközi szervezetek is részt vettek, mint NATO, 
Eurocontrol, IARU, ECO
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