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▪ 61/2014/EU irányelv a nagy sebességű elektronikus hírközlési hálózatok kiépítési

költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (BCRD Irányelv)

▪ Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) létrehozásáról szóló Európai Parlament és

Tanács (EU) 2018/1972 Irányelve (2020-ban Magyarország a Kódexet az Eht. Módosításá-

val implementálta, 9 módosult és 13 új NMHH-rendelet került megalkotásra)

▪ Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

▪ Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával

kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet

▪ A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR – LEGFONTOSABB SZABÁLYOK
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▪ Elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésének elősegítése

a belső piacon, szélessávú hálózatok kiépítésének

költségcsökkentése.

▪ Együttműködési és tűrési kötelezettség az elektronikus

hírközlő hálózatok kiépítése kapcsán.

▪ Idegen tulajdonban álló ingatlanok igénybevételének

lehetősége hírközlési létesítmények elhelyezéséhez.

▪ Települések tervezésekor, közművesítés esetén

biztosítani kell hírközlési létesítmények elhelyezésének

lehetőségét.

JOGALKOTÓI CÉLOK, ALAPVETÉSEK
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▪ A jogvitás eljárás jogintézménye már korábban is létezett, a BCRD Irányelv szabályai alapján

kiegészültek az Eht. vonatkozó szabályai.

▪ Csak a felek kérelmére indul, hivatalból nem indítható!

▪ A jogvitás eljárások szabályozásának puszta ténye is szerepet játszik a felek közötti viták

rendezésében.

▪ Gyakran még az eljáró tanács formális döntése előtt megegyeznek a felek.

▪ Korábbi jogvitás hatósági döntések segítik a felek közötti megállapodást.

▪ „Regulation by litigation” hatás - az eljáró tanács kötelező döntései a piaci szereplők számára

iránytűként szolgálnak.

▪ A jogvitás eljárások általában a komplexebb ügyekben indulnak, egyszerűbb esetekben

elősegítik a felek közötti sikeres tárgyalásokat.

A JOGVITÁS ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI CÉLJA
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A fizikai infrastruktúra átalakításával, közös használatra alkalmassá tételével kapcsolatos jogvita

(Eht. 94. §) + általános hatósági felügyeleti eljárás (Eht. 94. § (2j))

▪ Cél: elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése, elősegítése érdekében hálózatüzemeltető

tűrési kötelezettsége, illetve aktív együttműködési kötelezettség.

Az építési munkák összehangolásával kapcsolatos jogvita (Eht. 83/A. § - 83/B. §)

▪ Cél: érdemi egyeztetés kezdeményezése az építési munkák hatékonysága érdekében, saját

tervezett hálózatfejlesztéssel összehangoltan.

A helymegosztással, illetve a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával

kapcsolatos jogvita (Eht. 90. §)

▪ Cél: olyan szolgáltatás nyújtásában való együttműködési kötelezettség, amelynek környe-

zetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági, építésügyi, település- vagy területrendezési

okok miatt megfelelő más ingatlanhoz vagy hálózati elemekhez, eszközhöz való hozzáférésre

nincs lehetősége.

AZ EGYES JOGVITÁS ELJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSI CÉLJA
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A fizikai infrastruktúrával kapcsolatos átláthatóság biztosításával kapcsolatos jogvita

(Eht. 93/A. § - 93/B. §)

▪ Cél: alapvető információk beszerzése a hálózatok fejlesztése érdekében.

A tervezett építési munkák átláthatóságával kapcsolatos jogvita (Eht. 93/B. §)

▪ Cél: A közműhálózatok fejlesztésének átláthatóságával kapcsolatban adatszolgáltatási

kötelezettségek telepítésével lehetővé teszi az építési munkálatok összehangolását.

Az épületen belüli fizikai infrastruktúrához való hozzáférés biztosításával kapcsolatos jogvita

(Eht. 99/A-99/B.§)

▪ Cél: épületekben, társasházakban több hírközlési szolgáltató legyen jelen, új építésű

ingatlanokat ezért épületen belüli fizikai infrastruktúrával kell ellátni, mely alkalmas a nagy

sebességű technológia fogadására.

AZ EGYES JOGVITÁS ELJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSI CÉLJA
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