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• Jelenlegi intézményrendszer

• Hogyan működik a BEREC?

• Mi változik?

• Új BEREC feladatok 

Témák
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• A 2009-es felülvizsgálat célja: tovább erősíteni a belső piaci
célkitűzést szolgáló szabályozási következetességet, amelyet egy új
intézményi és szabályozási rendszer követett:

 Többszintű szabályozási folyamat formalizálása és a Bizottság

hatásköreinek erősítése a szabályozási folyamatban;

 Nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének megerősítése;

 A "soft law" rendelkezések erőteljesebb szerepe

 BEREC, mint szakmai tanácsadó szerv létrehozatala (1211/2009 / EU

rendelet)

• A jelenleg hatályos 2009-es szabályozási keret az EU és a nemzeti
szint közötti innovatív együttműködési modell kialakításával
hozzájárul a piaci verseny ösztönzéséhez.

• A felülvizsgálat során az elért eredményekre támaszkodva kívántak a
rendszeren finomhangolni, illetve azt az új technológiai
fejlesztésekhez igazítani.

A jelenlegi intézményi keret főbb jellemzői
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Jogalkotás menete – BEREC Rendelet 
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Eredeti tervek – megvalósult elemek

Tárgy Bizottsági javaslat Végleges szöveg

Szervezeti kérdések

Uniós ügynökség
BEREC megtartja a jelenlegi kettős 

struktúrát (BEREC+BEREC Hivatala)

Jogi személyiség
BEREC Hivatalnak marad a jogi 

személyisége

Fellebbviteli Testület (kötelező

erejű határozatok)

BEREC+BEREC Hivatal nem hoz 

kötelező erejű határozatot

Szavazás
Főszabály szerint egyszerű 

többséggel

Főszabály szerint egyszerű többség, 

bizonyos esetekben 2/3-os többség

• Kérésre vagy saját kezdeményezés alapján támogatást nyújt és tanácsadással szolgál a 

nemzeti szabályozó hatóságok, az uniós intézmények számára a hatáskörébe tartozó, 

elektronikus hírközléssel kapcsolatos technikai kérdésekben.

• Kérésre támogatást nyújt és tanácsadással szolgál a Bizottság számára az 

elektronikus hírközlés területére vonatkozó jogalkotási aktusokra vonatkozó javaslatok 

előkészítésével összefüggésben.
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BEREC + BEREC Hivatal felépítése

BEREC Hivatal

BEREC Szabályozó Tanács

Nemzeti Szabályozó Hatóságok (28)

Elnök & alelnökök

Igazgató

Kapcsolattartó Hálózat
(Senior szakértők 

munkacsoportja)

Kapcsolattartó hálózat 

elnöke

BEREC munkacsoportok

Európai 

Bizottság

BEREC Hivatal Irányító Bizottsága

Elnök & alelnökök

Ad hoc Kommunikáció

Végfelhasználói jogok

Piac és gazdaság elemzés

Fix hálózatok

Vezetéknélküli hálózatok
7. és 7a cikk szerinti ad hoc

csoportok

Roaming

Statisztika és mutatókKötelezettségek

Trendek és tervezés

Munkacsoportok

Igazgatás & Pénzügyek

Végrehajtás

támogatása

Program irányítási osztály

Pénzügyi és

adminisztratív vezető

Program irányítási

vezető

Nyílt internet

Keretszabályozás
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• Iránymutatások
 Általános engedélyezés (+ adatbázis)

 Hálózatok földrajzi felmérése

 Szimmetrikus szabályozás

 Hálózati végpontok különböző hálózati topológiák esetében történő

meghatározása

 Határokon átnyúló piacok

 Referenciaajánlatra vonatkozó minimumkövetelmények

 Társberuházások

 Nagyon nagy kapacitású hálózatok

 Számozás (nem ECN által használt számozási erőforrások tekintetében)(+

adatbázis)

 EU-n belüli hívások fenntarthatósági kritériumai

 QoS paraméterek (IAS, ICS)

 Lakossági vészriasztó rendszer

• Vélemények (nem taxatív lista)
 MTR, FTR

 Előfizetői szerződés minta

 112-vel kapcsolatos vélemények (+ E.164 adatbázis - CEPT)

BEREC – új feladatok
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https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/

Vegyenek részt a konzultációkban!

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


