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II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Határozatok

DH-18542-1/2008. számú határozat, adatszolgáltatási kötelezettség elõírása tárgyában,
mobil rádiótelefon szolgáltatók részére

Ügyiratszám: DH-18542-1/2008.
Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség elõírása piacelemzési eljárás lefolytatása érdekében
Mell.: l. számú melléklet: 3 db kérdõív

2. számú melléklet: Tájékoztató

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az érintett piacok azonosítására, az érintett piaco-
kon fennálló verseny hatékonyságának elemzésére, az érintett piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók
azonosítására, illetve a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók jogszabályban meghatározott kötelezettség elõírá-
sára irányuló eljárásának lefolytatása érdekében

kötelezi
a …………………………-t (cím:…………… cégjegyzékszám: Cg:………. a továbbiakban: Kötelezett szolgáltató),

hogy a jelen határozathoz l. számú mellékletként csatolt kérdõíveket kitöltve, cégszerûen aláírva a jelen határozat
kézbesítésétõl számított 30 napon belül a 2. számú mellékletben meghatározott formában, módon küldje meg a Tanács
részére.

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett az eljárás szabályait megsérti, így különösen, ha téves vagy hamis adatot
közöl, az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot elhallgat, felvilágosítást nem, vagy nem határidõn belül ad meg,
vagy az elektronikus hírközlési tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintést, illetve az eljárás lefolytatását
egyéb módon akadályozza, a Tanács a kötelezett szolgáltatót árbevételének legfeljebb 0,05 %-ának megfelelõ mértékû,
de legalább 100 000 forint összegû pénzbírsággal sújthatja, illetve ismételt jogsértés esetén sújtani köteles.

Ezeken túlmenõen a Tanács 50 000 forinttól 3 millió forintig terjedõ bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén
sújtani köteles – a jogsértõ szervezet vezetõ tisztségviselõjét.

Jelen határozat felülvizsgálata a határozat közlésétõl számított 15 napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsá-
hoz három példányban benyújtott keresettel kérhetõ a Fõvárosi Bíróságtól.

Indokolás
A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § f) pontja szerinti hatás-

körében, az Eht. 52-55. § szerint piacelemzési eljárást folytat le: az Eht. 52. § (1) bekezdése alapján azonosítja az érintett
piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az érintett piacokon a je-
lentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatót, illetve szolgáltatókat, valamint a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgál-
tatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt ver-
senyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elõ, vagy a jelentõs piaci erõ-
vel rendelkezõ szolgáltatóra korábban, az e bekezdés szerinti piacelemzés elsõ elvégzését megelõzõen jogszabályban,
illetve azt követõen a hatóság határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.

Az Eht. 52. § (2) bekezdése értelmében a piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szol-
gáltatók adatszolgáltatásra kötelesek.

A Tanács az Eht. 151. § (1) bekezdése értelmében határozatával kötelezheti az elektronikus hírközlési tevékenységet
végzõt az elektronikus hírközlési szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek szol-
gáltatások igénybevételéhez, a hálózati szolgáltatások megvalósításához, továbbá a hatóság hatáskörébe utalt feladatok
végzéséhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok üzleti titoknak minõsülnek.

Az Eht. 151. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra megfelelõ határidõt kell meghatározni. Amennyiben az
adatszolgáltatás piacmeghatározás, illetve piacelemzés érdekében szükséges, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidõ
30 nap.

Annak érdekében, hogy a Tanács az Európai Bizottság Commission Recommendation of 17 December 2007 No.
2007/879/EC címû ajánlása szerinti piacokra vonatkozó piacelemzési eljárásait meg tudja indítani, illetve le tudja
folytatni, valamint meg tudja állapítani, hogy szükség van-e az ajánlástól eltérõ piacok meghatározására, a kötelezettek
megfelelõ adatszolgáltatásra kötelesek.
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Amennyiben a Kötelezett szolgáltató által szolgáltatott adatok, vagy azok valamely része a Kötelezett szolgáltató
megítélése szerint üzleti titoknak minõsül, a Kötelezett szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor
köteles ezen adat, adatok üzleti titok mivoltát egyértelmûen megjelölni, az üzleti titok vonatkozásában nyilatkozni.

Az Eht. 151. § (3) bekezdése alapján amennyiben egy szolgáltató a kért adatokat az elõírt határidõre nem, hiányosan,
vagy a valóságnak nem megfelelõen bocsátja a hatóság rendelkezésére, a hatóság az Eht. 33. § (3) bekezdés a) pontja,
valamint a 33. § (5) bekezdése értelmében bírságot szab ki.

A kötelezettek jogorvoslati jogosultsága az Eht. 46. § (1) bekezdésén és a 47. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2008. április 30.

A Tanács teljes ülése nevében:
Dr. Nyevrikel Emília s. k.

tanácstag
A határozatot kapják:
1. a mellékelt címjegyzékben megjelölt szolgáltatók
2. irattár

Címjegyzék

1.) Pannon GSM Távközlési Zrt.
(cím: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.)

2.) Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág
(cím: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.)

3.) Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
(cím: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
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Nemzeti Hírközlési Hatóság

Adatbekérés a hatóság piacelemzési munkájához

Budapest, 2008. április

I. Általános adatok

1. A szolgáltató (cég) azonosítási adatai (2008. jan. 1-jei állapotnak megfelelõen)

A hatóság által adott szolgáltató-kód

A társaság

Megnevezése
Székhelye
Cégszáma
Adószáma

Kérdõív kitöltéséért felelõs
személy

Neve

Telefonszáma

közvetlen
központon keresztül

elérhetõ
mobil

Címe
e-mail címe

Kitöltési útmutató:
i., A táblázat soraiban a hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint a 2008. január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni. Amennyiben e téren elfogadott

változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni.

ii., A táblázat soraiban azt a természetes személyt kérjük megnevezni, aki a kérdõív kitöltésében operatív és felelõs módon részt vett, és szükség esetén a cég
képviseletében a Nemzeti Hírközlési Hatósággal az adatok tekintetében érdemben együtt tud mûködni.
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I. Általános adatok

2. A szolgáltató (cég) tulajdonosainak adatai (2008. jan. 1.)

A tulajdonos

Neve Tulajdoni részesedés mértéke (%)
Befolyásszerzésének mértéke

(0=nincs, 1=jelentõs, 2=többségi,
3=közvetlen)

Elsõbbségi részvények típusa (0=nincs, 1=osztalékhoz,
2=likvidációs hányadhoz, 3=szavazathoz,

4=elõvásárláshoz fûzõdõ)

Kitöltési útmutató:
i., A táblázat soraiban a hiteles cégbírósági nyilvántartás szerint a 2008. január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni. Amennyiben e téren elfogadott

változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni.

ii., A táblázat "neve" oszlopában valamennyi tulajdonos pontos nevét kérjük megjelölni, a tulajdoni részesedésük szerint, csökkenõ sorrendben. Nem kell feltün-
tetni a nyilvános alapítású részvénytársaság esetében azon tulajdonosok nevét, akik törzs-, kamatozó-, vagy dolgozói részvénnyel (1997. évi CXLIV. tv. 181-188.§)
rendelkeznek és befolyásszerzésük (szavazatuk) mértéke nem éri el az 5%-ot.

iii., A táblázat "befolyásszerzésének mértéke (0=nincs, 1=jelentõs, 2=többségi, 3=közvetlen)" oszlopában a tulajdonos befolyásának mértékét (1997. évi
CXLIV.tv. 288-297.§) kérjük megadni.
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I. Általános adatok

3. A szolgáltató társaságban (cégben) legalább jelentõs befolyással rendelkezõ tulajdonos (anyavállalat) adatai - (2008. jan. 1.)

Anyavállalat neve
Anyavállalat székhelye
Anyavállalat cégszáma (bejegyzés országa)
Az anyavállalat tulajdonosai közül a legalább jelentõs befolyással rendelkezõk

Neve
Tulajdoni részesedése

(%)

Befolyásszerzésének
mértéke (0=jelentõs,

1=többségi, 2=közvetlen)

Elsõbbségi részvények típusa
(0=nincs, 1=osztalékhoz,
2=likvidációs hányadhoz,

3=szavazathoz, 4=
elõvásárláshoz fûzõdik)

I.
II.
III.
IV.
anyavállalat távközlési szolgáltatásból származó 2007. évi nettó

(ÁFA nélküli) árbevétele az anyavállalat honosságának megfelelõ
pénznemben, millió egység

MFt

M….. (pénznem)

Kitöltési útmutató:
i., Valamennyi, a cégben legalább jelentõs befolyással rendelkezõ (1997. évi CXLIV. tv. 188-297. §) tulajdonos (anyavállalat) esetén külön-külön lap kitöltése

szükséges
ii., A táblázat soraiban a 2008. január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbíró-

sági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott
változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni.

iii., A táblázat oszlopait a 2. táblázatnál írtak szerint kell kitölteni azzal, hogy az anyavállalat tulajdonosai közül csak a legalább jelentõs befolyással rendelke-
zõket kell feltüntetni.

iv., A táblázat “anyavállalat távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele (millió Ft)” sorában a KSH által 2007. évre meghatározott SZJ 64.2x.xx.x
szám alatt számlázott nettó árbevételeket kérjük megadni a Magyarországon bejegyzett cégek esetében, míg a külföldön bejegyzett cégek esetében az elektronikus
hírközlésii szolgáltatásból származó nettó árbevételeket. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 188. § 13. pontja szerint: elektronikus hírközlési
szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlõ hálózaton történõ
átvitelébõl, és ahol ez értelmezhetõ, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások-
felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztõi ellenõrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az in-
formációs társadalommal összefüggõ, más jogszabályokban mehatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsõsorban az elektronikus hírközlõ hálózatokon történõ
jeltovábbításból állnak.
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I. Általános adatok

4. Az anyavállalat tulajdonában álló, Magyarországon elektronikus hírközlési tevékenységet végzõ társaságok (testvérvállalat) adatai - (2008. jan.1.)

A testvérvállalat

neve székhelye cégszáma (bejegyzés országa)
távközlési tevékenységbõl
származó 2007. évi nettó

árbevétele (millió Ft)

Kitöltési útmutató:
i., Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 188. § 15. pontja szerint elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értel-

mezhetõ formában elõállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetû egyéb közlemény elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül egy vagy több felhasz-
nálóhoz történõ eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlõ hálózat vagy végberendezés üzemel-
tetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások.

ii., A táblázat soraiban a 2008. január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbíró-
sági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott
változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni.
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I. Általános adatok

5. A szolgáltató (cég) tulajdonában álló, Magyarországon elektronikus hírközlési tevékenységet végzõ társaságok (leányvállalat) adatai - (2008. jan. 1.)

A leányvállalat

neve székhelye
cégszáma

(bejegyzés országa)
távközlési tevékenységbõl származó 2007. évi

nettó árbevétele (millió Ft)

Kitöltési útmutató:

i., Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 188.§ 15. pontja szerint elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely
értelmezhetõ formában elõállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetû egyéb közlemény elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül egy vagy több
felhasználóhoz történõ eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlõ hálózat vagy végberendezés
üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások.

ii., A táblázat soraiban a 2008. január 1. napján hatályos adatokat kérjük feltüntetni, a Magyarországon bejegyzett társaságok esetében a magyar hiteles cégbíró-
sági nyilvántartás szerint, a külföldön bejegyzett társaságok esetében pedig a bejegyzés helyén érvényes cégnyilvántartás szerint. Amennyiben e téren elfogadott
változás következett be (taggyûlési/közgyûlési határozat stb.), de ennek cégbírósági bejegyzése még nem történt meg, azt is kérjük feltüntetni.
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I. Általános adatok

6. A szolgáltató pénzügyi adatai

EZT AZ ADATLAPOT CSAK AZOKNAK A SZOLGÁLTATÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK, AMELYEK 2007. ÉVI NETTÓ (ÁFA NÉLKÜLI) ÁRBEVÉTELE A 100
MILLIÓ Ft-OT MEGHALADTA!

2005 2006 2007
Összes eszköz (millió Ft)
Tárgyi eszközök aránya* (%)
Tõkeellátottság** (%)
Likviditási mutató*** (%)
Esedékességi mutató**** (%)
Adósságfedezeti mutató***** (%)
Összes bevétel (millió Ft)
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (millió Ft)
Adózott eredmény (millió Ft)
Befektetett eszközök beszerzése****** (millió Ft)
Befektetett eszközök eladása******* (millió Ft)

* tárgyi eszköz / összes eszköz
** saját tõke / összes forrás
*** forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek
**** rövid lejáratú kötelezettségek / összes kötelezettség (rövid+hosszú lejáratú)
***** (befektetett eszközök+forgóeszközök) / összes kötelezettség (rövid+hosszú lejáratú)
****** megegyezik a számvitelrõl szól 2000. évi C. törvény 7.sz melléklete szerinti cash flow-kimutatás 14. számú sorával
******* megegyezik a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 7.sz melléklete szerinti cash flow-kimutatás 15. számú sorával
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

1. HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA

1a. GSM hálózati infrastruktúra

Az adatszolgáltatás dátuma:

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. dec. 31. 2006. dec. 31. 2007. dec. 31.

(01)
Lefedettség (%)

lakossági

(02) területi

(03)

Hálózati elem

BTS szám

(04)
BTS telephelyek
száma

saját

(05) nem saját

(06) összesen 0 0 0

(07) BSC szám

(08) MSC szám

(09) GMSC szám

(10)

Hálózati
összekapcsolódási
pontok száma

* mobil hálózathoz

(11) * mobil hálózathoz

(12) Magyar Telekom vez. hálózathoz

(13) Emitel** hálózathoz

(14) Invitel hálózathoz

(15) Hungarotel** hálózathoz

(16) Monortel hálózathoz

(17) Egyéb vezetékes hálózathoz

(18) Egyéb irányba összesen

(19) összesen 0 0 0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelem szerûen nem szerepel adat
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1 b. UMTS hálózati infrastruktúra

Az adatszolgáltatás dátuma:

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. dec. 31. 2006. dec. 31. 2007. dec. 31.

(01)
Lefedettség (%)

lakossági

(02) területi

(03)

Hálózati elem

Node B szám

(04)
Node B telephelyek
száma

saját

(05) nem saját

(06) összesen 0 0 0

(07) RNC szám

(08) SGSN szám

(09) GGSN szám
(10)

Hálózati
összekapcsolódási
pontok száma

* mobil hálózathoz

(11) * mobil hálózathoz

(12) Magyar Telekom vez. hálózathoz

(13) Emitel** hálózathoz

(14) Invitel hálózathoz

(15) Hungarotel** hálózathoz

(16) Monortel hálózathoz

(17) Egyéb vezetékes hálózathoz

(18) Egyéb irányba összesen

(19) Összesen 0 0 0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelem szerûen nem szerepel adat
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

2. ELÕFIZETÉSEK

2a. GSM elõfizetések*(db)

Az adatszolgáltatás dátuma:

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. dec. 31. 2006. dec. 31. 2007. dec. 31.

(01) Elõfizetésszám Pre-paid

(02) Post-paid

(03) pre-paid és post-paid együtt 0 0 0

GSM elõfizetésszám változás (db) 2005 2006 2007

(04) Pre-paid új elõfizetés

(05) lemorzsolódás

(06) változás 0 0 0

(07) Post-paid új elõfizetés

(08) lemorzsolódás

(09) változás 0 0 0

(10) Összesen új elõfizetés 0 0 0

(11) lemorzsolódás 0 0 0

(12) változás 0 0 0

*Elõfizetései közül azok, amelyek nem képesek vagy nem jogosultak az UMTS hálózathoz való hozzáférésre
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

2b. UMTS elõfizetések*(db)

Az adatszolgáltatás dátuma:

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. dec. 31. 2006. dec. 31. 2007. dec. 31.

(01) Elõfizetésszám Pre-paid

(02) Post-paid

(03) pre-paid és post-paid együtt 0 0 0

(04)
Ebbõl hang hívásvégzõdtatés szolgáltatásra nem alkalmas készülékekhez
kapcsolódó elõfizetések**

A megadott (04) érték tényadat***

UMTS elõfizetésszám változás (db) 2005 2006 2007

(05) Pre-paid új elõfizetés

(06) lemorzsolódás

(07) változás 0 0 0

(08) Post-paid új elõfizetés

(09) lemorzsolódás

(10) változás 0 0 0

(11) Pre-paid és post-paid együtt új elõfizetés 0 0 0

(12) lemorzsolódás 0 0 0

(13) változás 0 0 0

* Azon elõfizetések, amelyek alkalmasak és jogosultak UMTS hozzáférésre.
** Pl. olyan számítástechnikai eszköz, amely csak adatforgalomra alkalmas.
*** Amennyiben a (04) sorban tényadat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az adat becsült.

4
szám

H
ÍR

K
Ö

Z
L

É
S

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

781



V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

2.1 Hordozott számok (db)

Az adatszolgáltatás dátuma:

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005 2006 2007

(01)

Az érkezõ hordozott számok mennyisége

* mobil hálózatból

(02) * mobil hálózatból

(03) Összesen 0 0 0

(04)

A távozó hordozott számok mennyisége

* mobil hálózatba

(05) * mobil hálózatba

(06) Összesen 0 0 0

Megjegyzés
*Írja be mobil szolgáltató nevét

782
H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
4.szám



V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3. HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS

3.1.a Hang híváskezdeményezés, pre-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
Forgalom (millió perc) Hívások száma (millió db)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

(01) Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(02) * mobil hálózathoz

(04) * mobil hálózathoz

(05) Magyar Telekom vezetékes hálózathoz

(06) Emitel** hálózathoz

(07) Invitel hálózathoz

(08) Hungarotel** hálózathoz

(09) Monortel hálózathoz

(10) Egyéb vezetékes hálózathoz

(11) Egyéb irányba összesen

(12) összesen 0,0 0,0 0,0 0 0 0

(13) Az UMTS hálózaton indított forgalom aránya [%] (15) A megadott érték mért***

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelem szerûen nem szerepel adat
*** Amennyiben a (15) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az adat becsült.

4
szám

H
ÍR

K
Ö

Z
L

É
S

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

783



3.1.b. Hang híváaskezdeményezés, post-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
Forgalom (millió perc) Hívások száma (millió db)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

(01) Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(02) * mobil hálózathoz

(04) * mobil hálózathoz

(05) Magyar Telekom vezetékes hálózathoz

(06) Emitel** hálózathoz

(07) Invitel hálózathoz

(08) Hungarotel** hálózathoz

(09) Monortel hálózathoz

(10) Egyéb vezetékes hálózathoz

(11) Egyéb irányba összesen

(12) összesen 0,0 0,0 0,0 0 0 0

(13) Az UMTS hálózaton indított forgalom aránya [%] (15) A megadott érték mért***

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelem szerûen nem szerepel adat
*** Amennyiben a (15) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az adat becsült.
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.2.a Indított SMS

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
Indított SMS-ek száma (millió db)

2005 2006 2007

(01) Pre-paid

(02) Post paid

(03) Mindösszesen 0 0 0

(04) Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(05) * mobil hálózathoz

(06) * mobil hálózathoz

(07) Vezetékes belföldi irányokhoz összesen

(08) Nemzetközi irányokban összesen

(09) Egyéb irányba összesen

(10) összesen 0 0 0

(11) Az UMTS hálózaton indított forgalom aránya [%]

(11) A megadott érték mért**

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** Amennyiben a (11) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az adat becsült.
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.2.b Indított MMS

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
Indított MMS-ek száma (millió db)

2005 2006 2007

(01) Pre-paid

(02) Post paid

(03) Mindösszesen 0 0 0

(04) Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(05) * mobil hálózatba indított

(06) * mobil hálózatba indított

(07) Vezetékes belföldi irányokhoz összesen

(08) Nemzetközi irányokban összesen

(09) Egyéb irányba összesen

(10) összesen 0 0 0

(11) Az UMTS hálózaton indított forgalom aránya [%]

(11) A megadott érték mért**
Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** Amennyiben a (11) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az adat becsült.
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.3.a Bevételek, pre-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
millió Ft (ÁFA nélkül)

2005 2006 2007

(01)

Hívásindításból

Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(02) * mobil hálózathoz

(03) * mobil hálózathoz

(04) Magyar Telekom vez. hálózathoz

(05) Emitel** hálózathoz

(06) Invitel hálózathoz

(07) Hungarotel** hálózathoz

(08) Monortel hálózathoz

(09) Egyéb vezetékes hálózathoz

(10) Egyéb irányba összesen

(11) összesen 0,0 0,0 0,0

(12)

Egyéb forgalmi
szolgáltatásokból

SMS

(13) MMS

(14) GPRS

(15) EDSZ SMS

(16) egyéb adatforgalom

(17) egyéb

(18) Készülékértékesítés

(19) Aktiválás

(20) Havi díj

(21) Egyéb bevételek

(22) Minösszesen 0,0 0,0 0,0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelemszerûen nem szerepel adat
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.3.b Bevételek, post-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
millió Ft (ÁFA nélkül)

2005 2006 2007

(01)

Hívásindításból

Saját hálózatba irányuló (on net) forgalom

(02) * mobil hálózathoz

(03) * mobil hálózathoz

(04) Magyar Telekom vez. hálózathoz

(05) Emitel** hálózathoz

(06) Invitel hálózathoz

(07) Hungarotel** hálózathoz

(08) Monortel hálózathoz

(09) Egyéb vezetékes hálózathoz

(10) Egyéb irányba összesen

(11) összesen 0,0 0,0 0,0

(12)

Egyéb forgalmi
szolgáltatásokból

SMS

(13) MMS

(14) GPRS

(15) EDSZ SMS

(16) egyéb adatforgalom

(17) egyéb

(18) Készülékértékesítés

(19) Aktiválás

(20) Havi díj

(21) Egyéb bevételek

(22) Minösszesen 0,0 0,0 0,0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** A fúziók után értelemszerûen nem szerepel adat
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.4.a Díjcsomagok 2005-2007-ben, pre-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

A díjcsomag
jellege

A díjcsomag neve
Érvényessége

A díjcsomagban levõ elõfizetések száma
év végén

A díjcsomagból származó bevétel (millió Ft,
ÁFA nélkül)

-tól -ig 2005 2006 2007 2005 2006 2007

(01)

pre-paid

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10) ÖSSZESEN 0 0 0 0,0 0,0 0,0
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.4.b Díjcsomagok 2005-2007-ben, post-paid

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

A díjcsomag
jellege

A díjcsomag
neve

Érvényessége
A díjcsomagban levõ elõfizetések száma

év végén
A díjcsomagból származó bevétel

(millió Ft, ÁFA nélkül)
-tól -ig 2005 2006 2007 2005 2006 2007

(11)

post paid

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27) ÖSSZESEN 0 0 0 0,0 0,0 0,0

(28) MINDÖSSZESEN (pre-paid összesen + post paid összesen) 0 0 0 0,0 0,0 0,0

790
H

ÍR
K

Ö
Z

L
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
4.szám



V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.5. Versenypozíciót befolyásoló tényezõk

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005 2006 2007

(01)

ARPU (Ft, ÁFA nélkül)

pre-paid

(02) post paid

(03) minden elõfizetésre

(04)
Készülék ártámogatás
(millió Ft, ÁFA nélkül)

pre-paid

(05) post paid

(06) átlagosan*

(07)

A támogatott készülékek száma (db)

pre-paid

(08) post paid

(09) összesen

(10)

A támogatott készülékek aránya (%)

pre-paid

(11) post paid

(12) összesen

(13)
Kérem, ismertesse a megadott
ARPU-értékek számítási módját

Megjegyzés
*A támogatott készülékek számával súlyozott átlag
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.6. A tíz legnagyobb ügyfél (bevétel alapján)

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

2005 2006 2007

(01) Név:

(02) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(03) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(04) Név:

(05) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(06) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(07) Név:

(08) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(09) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(10) Név:

(11) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(12) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(13) Név:

(14) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(15) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(16) Név:

(17) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(18) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(19) Név:

(20) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(21) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(22) Név:

(23) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(24) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(25) Név:

(26) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(27) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)

(28) Név:

(29) Elõfizetések száma dec. 31-én (db)

(30) Bevétel (millió Ft, ÁFA nélkül)
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

3.7. Összekapcsolási szerzõdéses partnerek 2007. dec. 31.-én*

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**
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(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

(01) Név:

(02) Az összekapcsolódási szerzõdés aláírásának napja

(03) Összekapcsolódási pontok száma

(04) Összekapcsolódási szolgáltatások típusai**

(05) felkínált

(06) igénybe vett

Megjegyzés
* Minden partnerre külön résztáblázatot - (01)-(06) - kell kitölteni. (Igény szerint több oldalt használjon, oldalszámozással!)
**Pl. beszédcélú hívásindítás, hívásvégzõdtetés nem beszédcélú.

Oldalszám: 1/1



V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

4. HÍVÁSVÉGZÕDTETÉS
4.1. Beszédcélú forgalom végzõdtetés

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés
Forgalom (millió perc) Hívások száma (millió db)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

(01) * csúcsidejû**

(02) mobil hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidõn kívüli

(03) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(04) * csúcsidejû**

(05) mobil hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidõn kívüli

(06) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(07)
Vezetékes hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(08) csúcsidõn kívüli

(09) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(10)
Nemzetközi hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(11) csúcsidõn kívüli

(12) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(13) Külsõ hálózatokból
végzõdtetett forgalom
összesen

csúcsidejû* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(14) csúcsidõn kívüli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(15) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(16)
Saját hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(17) csúcsidõn kívüli

(18) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(19) Összes (külsõ + saját
hálózatból) végzõdtetett
forgalom

csúcsidejû** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(20) csúcsidõn kívüli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(21) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(22)
Az UMTS hálózaton végzõdtetett forgalom aránya
[%]

(22) A megadott
érték

mért***

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** Munkanap 7:00-18:00 között
*** Amennyiben a (22) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az

adat becsült.
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

4.2. SMS/MMS forgalom végzõdtetés

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés

SMS MMS

Forgalom (millió db) Forgalom (millió db)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

(01) * csúcsidejû**

(02) mobil hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidõn kívüli

(03) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(04) * csúcsidejû**

(05) mobil hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidõn kívüli

(06) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(07)
Vezetékes hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(08) csúcsidõn kívüli

(09) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(10) Nemzetközi
hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(11) csúcsidõn kívüli

(12) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(13) Külsõ hálózatokból
végzõdtetett forgalom
összesen

csúcsidejû* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(14) csúcsidõn kívüli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(15) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(16)
Saját hálózatból
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû**

(17) csúcsidõn kívüli

(18) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(19) Összes (külsõ + saját
hálózatból)
végzõdtetett forgalom

csúcsidejû** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(20) csúcsidõn kívüli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(21) összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(22)
Az UMTS hálózaton végzõdtetett forgalom
aránya [%]

(22) A megadott
érték

mért***

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** Munkanap 7:00-18:00 között
*** Amennyiben a (22) sorban mért adat nem áll rendelkezésre, becsült adatot tüntessen fel, és jelölje, hogy az

adat becsült.
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

4.3. Bevételek (milllió Ft ÁFA nélkül)

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. 2006. 2007.

(01)

Beszédcélú hívásvégzõdtetésbõl

*

(02) mobil hálózatból

(03) *

(04) mobil hálózatból

(05) vezetékes belföldi hálózatból

(06) nemzetközi hálózatból

(07) összesen 0,0 0,0 0,0

(08)

SMS végzõdtetésbõl

*

(09) mobil hálózatból

(10) *

(11) mobil hálózatból

(12) vezetékes belföldi hálózatból

(13) nemzetközi hálózatból

(14) összesen 0,0 0,0 0,0

(15) Egyéb végzõdtetési bevételek

(16) ÖSSZES VÉGZÕDTETÉSI BEVÉTEL 0,0 0,0 0,0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét

4
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

4.4. Kifizetések (millió Ft. ÁFA nélkül)

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. 2006. 2007.

(01) * végzõdtetésért

(02)
mobil hálózatba

egyéb forgalmi szolgáltatásért

(03) összesen 0,0 0,0 0,0

(04) * végzõdtetésért

(05)
mobil hálózatba

egyéb forgalmi szolgáltatásért

(06) összesen 0,0 0,0 0,0

(07)
Vezetékes belföldi
hálózatba

végzõdtetésért

(08) egyéb forgalmi szolgáltatásért

(09) összesen 0,0 0,0 0,0

(10)

Nemzetközi hálózatba

végzõdtetésért

(11) egyéb forgalmi szolgáltatásért

(12) összesen 0,0 0,0 0,0

(13) MINDÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0

Megjegyzés
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
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V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

4.5. Az SMS végzõdtetés díjai (Ft/db ÁFA nélkül)

Az adatszolgáltatás dátuma

Az adatszolgáltató kódja

Megnevezés 2005. dec. 31. 2006. dec. 31. 2007. dec. 31.

(01) * csúcsidejû**

(02)
mobil hálózatból

csúcsidõn kívüli

(03) átlagos***

(04) * csúcsidejû**

(05)
mobil hálózatból

csúcsidõn kívüli

(06) átlagos***

(07)

Vezetékes belföldi hálózatból

csúcsidejû**

(08) csúcsidõn kívüli

(09) átlagos***

(10)

Nemzetközi hálózatból

csúcsidejû**

(11) csúcsidõn kívüli

(12) átlagos***

Megjegyzések
* Írja be a mobil szolgáltató nevét
** Munkanap 7:00-18:00 között
*** Átlagos hívásvégzõdtetési díj: a dec. 31. csúcsidejû és csúcsidõn kívüli díjak éves forgalommal súlyozott átlaga
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2. számú melléklet a DH-18542-1 /2008. számú határozathoz

Szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése során az alábbiakban meghatározottak szerint kötelesek
eljárni.

Szolgáltatók a határozat 1. számú mellékletét képezõ kérdõíveket az elõírt határidõn belül kötelesek kitölteni, és azt
postai úton a

1525 Budapest, Pf. 75.
címre megküldeni vagy a Nemzeti Hírközlési Hatóság

https://elhisz.nhh.hu/kozepfok/urlapok/mpf00901/form.html
címen elérhetõ, biztonságos protokollt használó felületére feltölteni.
Az alkalmazás használatához szükséges elõfeltételek:
Internet Explorer (verzió: 6 vagy 7), Firefox v.2.0.0.7 vagy újabb, Opera v.9.02 vagy újabb Sun Java J2SE 1.5.0.08

(vagy ennél újabb) jre (Java futtató környezet).
Emellett az NHH honlapjáról szükséges letölteni és a web böngészõbe telepíteni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Leg-

felsõ Hitelesítés-szolgáltatójának tanúsítványát (https://webold.nhh.hu/adatlap345/common/NHHRootCA.cer). A tele-
pítés módszere a web böngészõ típusától függ. Kérjük, vegye igénybe informatikai rendszergazdája segítségét, vagy
tájékozódjon a böngészõ felhasználói útmutatójából.

A rendszer abban az esetben is mûködik, ha a tanúsítvány nincs telepítve, azonban ekkor a weboldalra lépve böngészõ
típustól függõen „A webhely tanúsítványa hibás” hibaüzenetet kaphatunk. Ebben az esetben a „Továbblépés erre a web-
helyre (nem javasolt)” linkre kattintva érhetõ el a benyújtó felület.

Az alkalmazás a benyújtott adatokat közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírással hitelesíti, amihez a benyúj-
tó természetes személynek a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz
tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekrõl
szóló 194/2005 (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti fokozott biztonságú, vagy minõsített – közigazgatási CA által kibocsá-
tott – elektronikus aláíró tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentumok a vonatkozó jogszabályok szerint természetes személy által lesz-
nek hitelesítve, kérjük, hogy a benyújtó személy céges meghatalmazását hagyományos úton (FAX-on, vagy postai kül-
deményként) a dokumentum feltöltése elõtt szíveskedjen eljuttatni a következõ telefax számra:

(06-1) 3565-520
vagy a következõ postacímre:

1525 Budapest, Pf. 75.
A Tanács a fenti elektronikus formátumban megküldött adatlapok Nemzeti Hírközlési Hatósághoz történõ beérke-

zésérõl visszaigazoló e-mail-t küld a Kötelezett szolgáltatónak.
A Tanács a Szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének elõsegítése, valamint a hatékony adatfeldolgozás érde-

kében az adatszolgáltatási kötelezettséget elõíró határozat kézbesítésével egyidejûleg elektronikus – Excel ill. Word fájl
– formátumban a

www.nhh.hu
internetes honlapon, elérési út: Címlap/Határozatok,közlemények/Tanács piacelemzési határozatai, a következõ URL:

http://www.nhh.hu/?id=hirek�mid=1139&lang=hu
címszó alatt hozzáférhetõvé és letölthetõvé teszi a következõ adatkérõ fájlokat:

Táblázatos általános adatszolgáltatási kérdõív_üres.xls
Táblázatos mobil adatszolgáltatási kérdõív_üres.xls
Szöveges mobil adatszolgáltatási kérdõív_üres.doc

A Tanács nyomatékosan kéri a Kötelezett szolgáltatót, hogy amennyiben a kitöltött kérdõíveket postai úton juttatja el
a Nemzeti Hírközlési Hatóság részére, akkor azt elektronikus formában CD lemezen is csatolja.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatban észrevételeiket és kérdéseiket Bitter Ferenc szakértõnk felé
tehetik meg, akinek hivatali elérhetõségei a következõk:

Tel.: (06-1) 4577-921
E-mail: bitter@nhh.hu
A Tanács kéri a Kötelezett szolgáltatót, hogy a kitöltött kérdõívek Nemzeti Hírközlési Hatóság részére történõ eljutta-

tásával egyidejûleg adja meg annak a személynek a nevét és elérhetõségeit, akin keresztül a Hatóság a Kötelezett szol-
gáltatóval az adatszolgáltatást érintõen kapcsolatot tud tartani.
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A Tanács tájékoztatja a Kötelezett szolgáltatót, hogy a kérdõívekben szolgáltatott üzleti titkot képezõ és bizalmas
adatok teljes körû védelemben részesülnek, azok kezelése a jogszabályok által megkövetelt módon történik.

A Tanács a Kötelezett szolgáltató és a kitöltött kérdõívek azonosíthatósága, valamint a szolgáltatott adatok feldolgo-
zásának megkönnyítése érdekében a Szolgáltatók részére háromjegyû egyéni azonosító kódot állapított meg, melyet a
Kötelezett szolgáltatók az általuk megfelelõen kitöltött kérdõív valamennyi oldalán, a megadott helyen, illetve elektro-
nikus adathordozón történõ továbbítás esetén a dokumentum fájlnevében is kötelesek feltüntetni.

………………….
szolgáltató egyéni azonosító kódja:

…………..

V. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

Szöveges formában megválaszolandó kérdések

1. Céginformációs és pénzügyi adatok

Kérjük, csatolja a 2006. és 2007. évi Éves Beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás, Cash Flow kimutatás,
Kiegészítõ Melléklet, Üzleti Jelentés).

2. Hálózati infrastruktúra

2.1 Adja meg hálózati topológiájának vázlatát a 2007. év végi állapotnak megfelelõen, feltüntetve az MSC-k,
GMSC-k (GSM) és az SGSN-ek, GGSN-ek (UMTS) helyét (település), az ezeket összekötõ hálózat kapacitá-
sát, valamint a külsõ hálózatokhoz való kapcsolódás helyét (település mindkét oldalon), kapacitását és az ellen-
oldal megnevezését (pl. Magyar Telekom szekunder központ).

2.2 Írja le a forgalomirányítás elvét a hálózatába érkezõ, illetve az onnan induló forgalomra. Változott-e ez 2005.
január 1-je óta? Ha igen, hangsúlyozza a változást.

2.3 Van-e hálózati szûk kapacitása? Ha igen, írja le mi az, milyen jellegû és mértékû.
2.4 Egy átlagosnak tekinthetõ munkanap forgalmas órájában milyen szabad kapacitással rendelkezik?

2.4.1 Adja meg (becsülje meg) a kiépített hálózata szabad kapacitását (pl. %, Erlang, stb.)
2.4.2 A szabad kapacitás hogyan oszlik meg a GSM1 hozzáférés és az UMTS hozzáférés között?
2.4.3 Amennyiben megegyezne ezen szabad kapacitásának nagykereskedelmi értékesítésérõl, ezt elsõsorban

(vagy kizárólagosan) milyen szolgáltatások nyújtására biztosítaná?
2.5 Megítélése szerint van-e olyan hatóság/állam által befolyásolt körülmény (pl. frekvencia-kiosztás, kötelezett-

ségek, engedélyek stb.) az infrastruktúra-építés területén, amely többletkiadásra kényszeríti versenytársaihoz
képest?

2.6 Van-e versenytársai felé infrastruktúra-megosztási igénye? Ha igen:
– nevesítse és
– ismertesse az igénybejelentés körülményeit és eredményét.

2.7 Igényelt-e Öntõl versenytársa vagy a piacra belépni szándékozó vállalkozás infrastruktúra-megosztást? Ha igen:

– nevesítse és
– ismertesse az igénybejelentés körülményeit (kezdeményezõ, idõpont stb.) és eredményét.

3. Nagykereskedelmi mobil hozzáférés

3.1 Van-e versenytársai felé belföldi roaming igénye? Ha igen:
– ismertesse az igénybejelentés körülményeit és eredményét.

3.2 Igényelt-e Öntõl versenytársa vagy a piacra belépni szándékozó vállalkozás belföldi roaming szolgáltatást? Ha
igen:

1 Mindazok a hozzáférési lehetõségek, melyek az UMTS licens nélkül is rendelkezésre állnak.



– nevesítse és
– ismertesse az igénybejelentés körülményeit (kezdeményezõ, idõpont stb.) és eredményét.

3.3 Megkereste-e Önt versenytársa vagy a piacra belépni szándékozó vállalkozás MVNO létrehozásának szán-
dékával? Ha igen:
– nevesítse és
– ismertesse a tárgyalások fõbb jellemzõit (idõpont, az ajánlat jellege, a tárgyalások idõtartama stb.) és
eredményét.

3.4 Keresett-e meg Ön külsõ vállalkozást MVNO létrehozásának szándékával? Ha igen:
– nevesítse és
– ismertesse a tárgyalások fõbb jellemzõit (idõpont, az ajánlat jellege, a tárgyalások idõtartama stb.) és
eredményét.

3.5 Tervezi-e saját MVNO létrehozását? Ha igen,
– milyen formában és
– mikor?

3.6 Véleménye szerint segítené-e a versenyt MVNO-k jelenléte a magyarországi mobil piacon
– szolgáltatói döntésen alapuló szerzõdéssel
– hatósági beavatkozás nyomán?

3.7 Értékelése szerint vannak-e olyan gazdasági, mûszaki, jogi vagy egyéb körülmények, amelyek nehezítik
és/vagy indokolatlanná teszik Magyarországon az MVNO vállalkozások létrejöttét. Ha igen, kérem, adja meg
az Ön által legfontosabbaknak ítélt körülményeket!

4. Elõfizetõkkel kapcsolatos kérdések

4.1 Megkülönbözteti-e az egyéni és az üzleti elõfizetõket? Ha igen, kérjük, részletezze, hogyan.
4.2 Alkalmaz-e SIM-zárat (vagy ezzel egyenértékû megoldást) az eladott készülékeknél? Ha igen,

4.2.1 Mikor, milyen feltétellel?
4.2.2 Hány %-a ilyen a készülékeknek?

– post-paid
– pre-paid

4.2.3 Mennyi a zár tipikus idõtartama?
4.2.4 Tájékoztatja-e elõfizetõit a zárfeloldási lehetõségérõl? Hogyan?
4.2.5 A zár feloldására

– mi az eljárás
– mennyi ideig tart átlagosan és
– mennyi a folyamathoz köthetõ teljes átlagos elõfizetõi költség?

4.3 Post-paid esetben van-e minimum idõtartama a szerzõdésnek? Ha igen,
4.3.1 mennyi ez az idõtartam és
4.3.2 hány %-a az elõfizetéseknek nem volt hosszabb ennél a minimumnál?

4.4 Van-e lojalitási programja? Ha igen, írja le röviden!
4.5 Mivel segíti az Ön cége elõfizetõit a különbözõ tarifák és díjcsomagok közötti eligazodásban?
4.6 Tapasztalatai szerint megfelelõ elõfizetõi tájékozottsága a különbözõ tarifa-választási lehetõségekrõl?
4.7 Alkalmazott, ill. alkalmaz-e elõfizetõi felé valamilyen kedvezményt (pl. számlán való jóváírást stb.) a beszéd-

célú hívásvégzõdtetéssel kapcsolatban? Ha igen,
4.7.1 kérem, ismertesse ennek a lényegét, idõtartamát,
4.7.2 adja meg, hogy ez 2006-ban és 2007-ben (külön-külön)

– hány elõfizetést (db),
– hány beszédpercet (perc) és hívást (db) érintett és

4.7.3 mennyi volt a bármilyen formában megjelenõ, elõfizetõknek szóló jóváírás teljes összege, éves bontás-
ban, amikor ezt a kedvezményt alkalmazta (Ft).

4.8 Ki számít az Ön cégénél nagyfogyasztónak?
4.9 A nagyfogyasztókra vonatkozó mennyiségi és/vagy egyéb jellemzõk, követelmények valamint az ezekhez köt-

hetõ kedvezmények nyilvánosak és bárki számára azonos feltételekkel elérhetõek? Ha igen, kérem, adja meg
ezek elérhetõségét!

4.10 Milyen tipikus kedvezményt kapnak a nagyfogyasztók? (Részletezze az elmúlt két évet!)
4.11 Mi a kedvezmények átlagos mértéke a 10 legnagyobb fogyasztójára?
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4.12 Mutassa be értékesítési és szervizhálózatát (helyek száma, jellege, igénybe vehetõ szolgáltatások stb.) és fõ vona-
lakban ezek földrajzi elhelyezkedését.

5. Hálózati szolgáltatások piaca

5.1 Egyetért-e azzal, hogy a különbözõ szolgáltatóktól érkezõ beszédcélú forgalom, SMS, MMS és/vagy az egyéb
adatátviteli formák végzõdtetésében az egyes szolgáltatástípusokon belül nincs olyan költség-különbség, amely
indokolná különbözõ hívásvégzõdtetési díjak alkalmazását? Ha nem, fejtse ki és indokolja!

5.2 Rendelkezik olyan bizonyítékkal, amely azt igazolja, hogy az elõfizetõi szolgáltatások piacán van olyan elõfizetõi
magatartás, amely a mobil szolgáltatókat a hálózati szolgáltatások piacán a végzõdtetési díjak csökkentésére
kényszeríti? Ha igen, részletezze.

5.3 Lát-e olyan piaci, mûszaki vagy egyéb megoldást, amely a hálózati szolgáltatások piacán a hívásvégzõdtetésben
versenyt idézne elõ?

5.4 Kérjük, sorolja fel a tartalomszolgáltatókkal meglevõ szerzõdéseit és ismertesse ezek fõbb tartalmi vonásait. A
szerzõdések között jelölje meg azokat, amelyek kizárólagosságot biztosítanak Magyarországon az Ön mobil cége
számára.

5.5 Van-e kizárólagos szerzõdése bármilyen távközlési hálózati szolgáltatóval? Ha igen, kérem, részletezze!

5.6 Kérem, részletezze az Ön vállalata által hálózati szolgáltatásként biztosított díjmentes és kedvezményes díjazású
és emeltdíjas hangszolgáltatásokat, beleértve a díjakat is.

5.7 Kérem, részletezze az Ön vállalata által hálózati szolgáltatásként biztosított díjmentes, kedvezményes díjazású és
emeltdíjas SMS szolgáltatásokat, beleértve a díjakat is.

6. UMTS fejlesztések

6.1 Tervei szerint 2008, 2009 és 2010 végére milyen lakossági ill. földrajzi lefedettséget valósít meg UMTS háló-
zattal?

6.2 Tervei vagy becslése szerint milyen arányú lesz az UMTS hálózat használata a beszédcélú hívásindításra és
hívásvégzõdtetésre 2008-2010 között? (Ha különbözõ részesedést vár indításra és végzõdtetésre, kérem,
indokolja, és mindkét értéket adja meg.)

6.3 Véleménye szerint 2009 végéig, a beszédcélú hívás-lebonyolításokhoz várható-e olyan mobiltelefon forgalomba
kerülése, amely kizárólag az UMTS hálózaton fog üzemelni?

6.3.1 Ha igen, milyen arányt vár a kizárólag UMTS és a 2G/3G képes készülékek között 2008-2010 között?

6.4 Tervezi-e az UMTS fejlesztésekhez kapcsolódóan az UMTS hálózatának (pl. belföldi roaming formájában tör-
ténõ) megosztását valamelyik versenytársa közremûködésével? Ha igen,

6.4.1 milyen idõtávra,

6.4.2 melyik mobil céggel és

6.4.3 milyen formában?

7. Egyéb észrevételek

Kérjük, írjon le minden olyan egyéb információt, amely véleménye szerint fontos lehet a piacmeghatározás és
-elemzés szempontjából!
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DH-10524-13/2008. számú, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározása retail minus módszer alkalmazásával tárgyban hozott határozat

*A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a DH-10524-12/2008.sz. határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: DH-10524-13/2008.
Tárgy: Az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail

minus módszer alkalmazásával

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az Invitel Távközlési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, mint a Hungarotel Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság jogutódja (cím: 2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 8-10. cg.:13-10-040575) (a továbbiakban: Kötelezett) által alkalmazható, az országos szintû IP
bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás legmagasabb árát, valamint a kiskereskedelmi szélessávú DSL
szolgáltatás nyújtása során a különbözõ szélessávú hozzáférés típusok tekintetében alkalmazott átlagos kiskereskedelmi
ár és a társszolgáltatók számára nyújtott IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatás nagykereskedelmi ára közötti különbség
(árrés) mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Havi díjak (nettó Ft) – nem csupasz DSL szolgáltatás esetében:

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi korlát (GB) Elkötelezettség Árrés*
Megállapított

nagykereskedelmi
ár nettó Ft

Egyéni 1280 nincs nincs 6 489

Egyéni 1280 nincs 1 éves 3 067

Egyéni 1280 nincs 2 éves 4 390

Egyéni 4480 nincs nincs 8 106

Egyéni 4480 nincs 1 éves 5 089

Egyéni 4480 nincs 2 éves 4 835

Egyéni 8096 nincs nincs 16 011

Egyéni 8096 nincs 1 éves 7 391

Egyéni 8096 nincs 2 éves 7 290

Üzleti 1280 nincs nincs 7 991

Üzleti 1280 nincs 1 éves 5 353

Üzleti 1280 nincs 2 éves 5 230

Üzleti 4480 nincs nincs 12 106

Üzleti 4480 nincs 1 éves 7 572

Üzleti 4480 nincs 2 éves 5 948

Üzleti 8096 nincs nincs 17 280

Üzleti 8096 nincs 1 éves 8 937

Üzleti 8096 nincs 2 éves 10 606

Üzleti 18432 nincs nincs 84 847

Üzleti 18432 nincs 1 éves 18 817

Üzleti 18432 nincs 2 éves 17 817

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak
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Havi díjak (nettó Ft) –csupasz DSL szolgáltatás esetében:

A csupasz DSL szolgáltatás felára a nem csupasz DSL szolgáltatáshoz képest 1 942 Ft.

Elõfizetõ Sávszél. (kbps)
Forgalmi korlát

(GB)
Elkötelezettség

Megállapított nagykereskedelmi
ár nettó Ft

Egyéni 1280 nincs nincs 8 431

Egyéni 1280 nincs 1 éves 5 009

Egyéni 1280 nincs 2 éves 6 333

Egyéni 4480 nincs nincs 10 048

Egyéni 4480 nincs 1 éves 7 031

Egyéni 4480 nincs 2 éves 6 777

Egyéni 8096 nincs nincs 17 953

Egyéni 8096 nincs 1 éves 9 333

Egyéni 8096 nincs 2 éves 9 232

Üzleti 1280 nincs nincs 9 933

Üzleti 1280 nincs 1 éves 7 295

Üzleti 1280 nincs 2 éves 7 172

Üzleti 4480 nincs nincs 14 048

Üzleti 4480 nincs 1 éves 9 514

Üzleti 4480 nincs 2 éves 7 890

Üzleti 8096 nincs nincs 19 222

Üzleti 8096 nincs 1 éves 10 879

Üzleti 8096 nincs 2 éves 12 548

Üzleti 18432 nincs nincs 86 789

Üzleti 18432 nincs 1 éves 20 759

Üzleti 18432 nincs 2 éves 19 759

Az árrés a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli fajlagos
költségének és a nagykereskedelmi értékesítés fajlagos költségének a különbsége.

A megállapított nagykereskedelmi ár alapértelmezésben a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ
havi díj legmagasabb mértéke.

Egyszeri díjak

Elõfizetõ Sávszél. (kbps)
Forgalmi korlát

(GB)
Elkötelezettség

Megállapított nagykereskedelmi
ár nettó Ft

Egyéni 1280 nincs nincs 11 992

Egyéni 1280 nincs 1 éves 0

Egyéni 1280 nincs 2 éves 0

Egyéni 4480 nincs nincs 15 920

Egyéni 4480 nincs 1 éves 0

Egyéni 4480 nincs 2 éves 0

Egyéni 8096 nincs nincs 15 920

Egyéni 8096 nincs 1 éves 0
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Egyéni 8096 nincs 2 éves 0

Üzleti 1280 nincs nincs 12 442

Üzleti 1280 nincs 1 éves 0

Üzleti 1280 nincs 2 éves 0

Üzleti 4480 nincs nincs 15 920

Üzleti 4480 nincs 1 éves 0

Üzleti 4480 nincs 2 éves 0

Üzleti 8096 nincs nincs 0

Üzleti 8096 nincs 1 éves 0

Üzleti 8096 nincs 2 éves 0

Üzleti 18432 nincs nincs 38 880

Üzleti 18432 nincs 1 éves 0

Üzleti 18432 nincs 2 éves 0

A megállapított – a táblázatokban szereplõ - nagykereskedelmi ár a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ egyszeri
díj legmagasabb mértéke.

A Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározásakor a
Tanács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az egyenlõ elbánás elvének
megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az ala-
csonyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A kötelezett szolgáltató az egyenlõ elbánás elvét betartva, indokolt esetben a jogosult szolgáltató partnerekkel szem-
ben a havi díjakat illetõen alkalmazhat sávos (a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi vég-
pontok számának függvényében kialakított) díjkedvezményeket. Ezek a díjkedvezmények egyik esetben sem lehetnek
olyanok, hogy a legkedvezõbb nagykereskedelmi ár csak egy-, illetve kevés számú jogosult szolgáltató számára legyen
elérhetõ.

A nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos, tehát egy nagykereskedelmi DSL végpontra jutó költségei a kötelezett szol-
gáltatónál függhetnek a jogosult szolgáltató által igénybe vett nagykereskedelmi szolgáltatás volumenétõl. A kötelezett
szolgáltató által alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás
fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükröz-
hetik.

Sávos kedvezmények alkalmazása esetén, amennyiben a jelen határozatban foglalt nagykereskedelmi ár az ármegálla-
pítás alapjául szolgáló idõszak nagykereskedelmi minimum ára alapján határozódott meg és a Kötelezett az adott idõ-
szakban is sávos-, azaz a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi végpontok számának függ-
vényében kialakított díjkedvezményeket alkalmazott, úgy a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi ár az adott
(legnagyobb kedvezményû) sávnak megfelelõ maximum árként értelmezendõ. Ennek megfelelõen a Kötelezett szol-
gáltató az adott sávhoz tartozó minimális nagykereskedelmi végpontszámot el nem érõ szolgáltatók esetén alkalmazhat a
jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi árnál magasabb árat is, de az alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség
minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonat-
kozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükrözhetik.

Az alkalmazott sávos kedvezmények mértékét a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyilvános-
ságra hozatalakor köteles közzé tenni.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a Kötelezett szolgáltató által alkalmazott sávos kedvezmények alapján kialakított
árrendszer fenti szempontoknak való megfelelõségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.

Amennyiben a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásán belül, az eladás ösztönzése érdekében
(például a saját kiskereskedelmi szolgáltatási akcióival párhuzamosan) értékesítési akciókat hirdet, úgy a jelen határo-
zatban foglalt, az egyes nagykereskedelmi szolgáltatástípusokhoz tartozó maximum áraknak (kiegészítve az esetleg
alkalmazandó sávos kedvezményekkel) minden egyes jogosult szolgáltató esetén a következõ ármegállapító határozatig
tartó idõszakra vonatkozóan számított nagykereskedelmi átlagárakra vonatkozóan kell érvényesülniük.

A Kötelezett szolgáltató a hozzáférési kötelezettség kapcsán, de kizárólag az adott nagykereskedelmi szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit jogosult az igénybe vevõ szolgáltatókkal
megtéríttetni.
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A kötelezett szolgáltatók ugyanakkor kizárólag csak az adott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit téríttetheti meg. Amennyiben az adott szolgáltatás elemre – illetve,
azzal ekvivalens szolgáltatásra – a kötelezett szolgáltatónak saját kiskereskedelmi szolgáltatásához is szüksége van,
akkor annak a jogosult szolgáltatókkal történõ megtéríttetése nem indokolt. Nem számítható fel külön díj azon szolgálta-
tás elemek költségei után sem, amelyek az ármegállapító határozat meghozatala során a releváns nagykereskedelmi
költségek között már figyelembe vételre kerültek.

A nagykereskedelmi szolgáltatás feltételeinek nyilvánosságra hozatala során minden, a jogosult szolgáltatókkal
szemben a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán érvényesíteni szándékozott díjelem árát a kötelezett szolgáltatónak
nyilvánosságra kell hoznia.

Amennyiben a Kötelezett jelen határozat kihirdetését követõen sávszélesség migrációt hajt végre, úgy az új sáv-
szélességekre is vonatkozik a kapcsolódó eredeti sávszélességekre meghatározott maximális nagykereskedelmi ár.

A Kötelezett a jelen határozatnak megfelelõen megállapított díjat az új szerzõdésekre jelen határozat kézbesítésétõl
köteles alkalmazni. A korábban megkötött hûségnyilatkozatos (azaz rögzített idejû elkötelezettséget és ezzel valamilyen
kedvezményt tartalmazó) szerzõdéseket ezen ármegállapító határozat a hûségnyilatkozat hatálya alatt nem érinti, a
hûségnyilatkozat lejárta után, a szerzõdés meghosszabbításakor - értve ezalatt az elkötelezettségi idõszak és a vele járó
kedvezmény végét követõen a szerzõdés egyszerû továbbélését is – viszont igen.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon
belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott, a Fõvárosi Bíróságnak címzett
keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
Indokolás

A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 14. § (1) c., pontja alapján a 10.§ f.,
pontjában meghatározott hatáskörében, az Eht. 52.-55. §-ai szerinti eljárásában a 12. számú, „nagykereskedelmi szélessávú
hozzáférési szolgáltatás” elnevezésû piacon a DH-23398-31/2007. számú határozatában (a továbbiakban: Határozat, piac-
elemzési határozat, JPE határozat) a Kötelezettet jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként azonosította.

A Határozat rendelkezõ részének I. számú mellékletében a Tanács az Eht. 108. § (1) bekezdés b., pontjában biztosított
jogkörével élve, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra a nagykereskedelmi piacon kiszabható kötelezettsé-
gek, a költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége kötelezettség keretében kötelezte a Kötelezettet, hogy az országos
szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatást a Határozat szerinti kiskereskedelmi árból származtatott
díjképzési módszer (a továbbiakban: retail minus) alkalmazásával kialakított díj ellenében nyújtsa.

A Határozat I. melléklet V. pontjában írt rendelkezés alapján a szolgáltató köteles számításait a rendszeres felül-
vizsgálat érdekében 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti idõszak adataira vonatkozóan elvégezni és ennek ered-
ményét, az ezzel kapcsolatos számításait, a számítás alapjául szolgáló adatokat 2008. február 1-jéig a Tanács számára
benyújtani.

A Kötelezett ezen kötelezettségnek a 2008. február 19-én érkezett, nyomtatott és elektronikus formában benyújtott
adatszolgáltatásával tett eleget (DH-10524-1/2008.), majd beadványát pontosította. (DH-10524-3/2008.,
DH-10524-4/2008., DH-10524-6/2008.,DH-10524-8/2008., DH-10524-11/2008.)

A Tanács a Kötelezett által szolgáltatott adatokat és számításokat áttekintette és az Eht. 14. § (1) c., pontja alapján a
10. § g., pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Kötelezett által alkalmazandó országos szintû IP bitfolyam hozzá-
férési nagykereskedelmi szolgáltatás díját a rendelkezõ rész szerinti mértékben állapította meg, az alábbi indokok
alapján:

A Tanács Határozatának I. számú mellékletében meghatározta, hogy a Kötelezett által benyújtott adatok, valamint a
Határozat I. mellékletében foglalt egyéb szempontok alapján fogja megállapítani a Kötelezett által nyújtott nagyke-
reskedelmi szolgáltatás maximális ellenértékét a Kötelezett, illetve az általa irányított kiskereskedelmi szolgáltató tény-
leges átlagos kiskereskedelmi értékesítési ára és egy a Tanács által meghatározott mérték (árrés) különbségeként.

Rögzítette továbbá, hogy a Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározásakor a Tanács által meghatározott nagykereskedelmi árnál alacsonyabb árat is alkalmazhat, ebben az eset-
ben azonban az egyenlõ elbánás elvének megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén valamennyi
igénybevevõ szolgáltatónak alacsonyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A Kötelezett által nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendelkezõ részben meghatározott maximális ellenértékét a
Tanács a Határozat I. számú mellékletében foglaltak szerint a kötelezett szolgáltató tényleges átlagos kiskereskedelmi
értékesítési ára (Ci) és egy a Tanács által meghatározott mérték (minus: Zi) különbségeként állapította meg. A retail
minus ármeghatározás képlete, azaz a nagykereskedelmi ár képlete tehát a következõ: Ni = Ci-Zi volt.

A Tanács az árrés (Zi) meghatározásakor alapvetõen a kötelezett szolgáltató releváns kis- és nagykereskedelmi
költségeit vette figyelembe, mégpedig úgy, hogy a releváns fajlagos kiskereskedelmi költségek (Ei) az árrés mértékét
növelték, a releváns fajlagos nagykereskedelmi költségek (Fi) az árrés mértékét csökkentették. Azaz Zi = Ei-Fi volt.
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A Tanács a Kötelezett által benyújtott adatok értékelése és az alkalmazható legmagasabb nagykereskedelmi ár értéké-
nek megállapítása során a következõ módon járt el:

Kiskereskedelmi (végfelhasználók számára nyújtott) szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A Határozat I. számú melléklete I. részének 4. pontjában meghatározott kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások

nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat vonatkozó részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki,
így azokat a Tanács az alábbi táblázatokban foglaltaknak megfelelõen fogadta el, ahol a kiskereskedelmi átlagár a Köte-
lezett által a kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott havi és egyszeri díjak átlagos értéke.

Azoknak a hozzáféréseknek az esetében, amelyeknél a beadvány tárgyát képezõ idõszakban nem történt értékesítés, a
Tanács kiskereskedelmi átlagárként a havi díjak esetében az idõszakra vonatkozó tisztított listaárat, az egyszeri díjak
esetében a idõszakra vonatkozó listaárat vette figyelembe, a Kötelezett által megadott adatok alapján.

A társszolgáltatók számára nyújtott szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat I. számú melléklete II.

részében foglaltaknak megfeleloen alakította ki, így azokat a Tanács elfogadta.
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei, a nagyke-

reskedelmi értékesítés költségei
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás, országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségeit a Köte-

lezett a Határozat I. számú melléklete III. részében foglaltaknak megfelelõen határozta meg, ezeket a Tanács elfogadta.
Nagykereskedelmi szolgáltatás addicionális költségei
A Kötelezett által a nagykereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan a Határozat I. számú melléklete III. részének meg-

felelõen kimutatott addicionális költségeket a Tanács elfogadta.
A nagykereskedelmi díj kialakításának további menete
Retail minus alapú ár meghatározása – havi díjak
A Tanács a havi díjak esetében az árrést a Kötelezett által benyújtott fajlagos kiskereskedelmi költségek és az addicio-

nális nagykereskedelmi költségek különbségeként állapította meg.
A retail minus alapú árat a Tanács a kiskereskedelmi átlagár és az árrés különbségeként állapította meg.
Retail minus alapú ár meghatározása – egyszeri díjak
Az egyszeri díjak esetében a Tanács nem határozott meg árrést, mivel a Határozat I. számú melléklete 2. részének III.

pontjában foglaltak szerint a költségeket az adott idõszakban átlagosan nyújtott összes szélessávú elõfizetés végpontszá-
mára vonatkozólag kell szétosztani. Ennek megfelelõen az árrés alapját képezõ költségek teljes egészükben a havi díjak
árrésében lettek figyelembe véve.

A retail minus alapú árak az egyszeri díjak esetében ezért megegyeznek a kiskereskedelmi átlagárakkal.
A retail minus alapú árak és a korábban alkalmazott nagykereskedelmi árak összehasonlítása
A Határozat I. számú melléklete IV. része értelmében, amennyiben a retail minus alapú ár meghaladná a Kötelezett

által a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott nagykereskedelmi árat, akkor a Tanács a nagyke-
reskedelmi ár meghatározása során alkalmazandó nagykereskedelmi árat a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben
korábban alkalmazott minimális ár értékével megegyezõen állapítja meg.

A Tanács az egyes hozzáférés típusok korábban alkalmazott minimális nagykereskedelmi áraként a havi díjak tekin-
tetében a jogosult szolgáltatónként számított féléves átlagárak közül a legalacsonyabbat határozta meg.

A Tanács az egyszeri díjakat illetõen a korábban alkalmazott minimális nagykereskedelmi árként a minimális havi
díjhoz tartozó egyszeri díjat állapította meg.

A jelen határozat rendelkezõ részében megállapított, a Kötelezett által alkalmazandó nagykereskedelmi ár a havi díjak
esetében a retail minus alapú ár és a legalacsonyabb nagykereskedelmi ár közül az alacsonyabb érték, az egyszeri díjakra
vonatkozóan pedig a megállapított havi díjhoz tartozó egyszeri díj.

A csupasz DSL szolgáltatás árának meghatározása
A Kötelezett földrajzi piacán nyújtott DSL fõvonalak és a teljes fõvonalszám idõszaki átlagos állományának átlaga

(nyitó és záróérték számtani átlaga) a Kötelezett által szolgáltatott adatokból számítva üzleti titok volt.
A teljes hurokátengedés hatályos díja (DH-375-18/2006. sz. HURUO alapján) 2 536 Ft, a részleges hurokátengedés

hatályos díja 678 Ft. A hatályos részleges hurokátengedési díj részét képezõ szûrõ egységköltség üzleti titok Ft.
A Határozat I. számú melléklete IV. részének a csupasz DSL árának megállapításáról szóló részében elõírt számítási

módszer alapján a fenti adatokból a csupasz DSL felár összegeként 1 942 Ft adódik.
A csupasz DSL szolgáltatásnak a határozat rendelkezõ részében megállapított havi díjai a nem csupasz DSL szolgál-

tatás megállapított havi díjainak és a fentiek szerint számított csupasz DSL felárnak az összegeként kerültek megha-
tározásra.
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A számítás lépéseinek adatait összefoglalóan mutatják be az alábbi táblázatok:

Havi díjak

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi
korlát
(GB)

Elkötele-
zettség

Kisker.
átlagár*

Árrés*
Retail

minus ár*
Minimális

nagyker. ár*
Megállapított

ár

Egyéni 1280 nincs nincs 6 489

Egyéni 1280 nincs 1 éves 3 067

Egyéni 1280 nincs 2 éves 4 390

Egyéni 4480 nincs nincs 8 106

Egyéni 4480 nincs 1 éves 5 089

Egyéni 4480 nincs 2 éves 4 835

Egyéni 8096 nincs nincs 16 011

Egyéni 8096 nincs 1 éves 7 391

Egyéni 8096 nincs 2 éves 7 290

Üzleti 1280 nincs nincs 7 991

Üzleti 1280 nincs 1 éves 5 353

Üzleti 1280 nincs 2 éves 5 230

Üzleti 4480 nincs nincs 12 106

Üzleti 4480 nincs 1 éves 7 572

Üzleti 4480 nincs 2 éves 5 948

Üzleti 8096 nincs nincs 17 280

Üzleti 8096 nincs 1 éves 8 937

Üzleti 8096 nincs 2 éves 10 606

Üzleti 18432 nincs nincs 84 847

Üzleti 18432 nincs 1 éves 18 817

Üzleti 18432 nincs 2 éves 17 817

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Egyszeri díjak

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi
korlát (GB)

Elkötelezettség
Kisker.
átlagár*

Minimális nagyker.
havi díjhoz tartozó

egyszeri díj*

Megállapított
nagykereskedelmi ár

nettó Ft

Egyéni 1280 nincs nincs 11 992

Egyéni 1280 nincs 1 éves 0

Egyéni 1280 nincs 2 éves 0

Egyéni 4480 nincs nincs 15 920

Egyéni 4480 nincs 1 éves 0

Egyéni 4480 nincs 2 éves 0

Egyéni 8096 nincs nincs 15 920

Egyéni 8096 nincs 1 éves 0

Egyéni 8096 nincs 2 éves 0

Üzleti 1280 nincs nincs 12 442
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Üzleti 1280 nincs 1 éves 0

Üzleti 1280 nincs 2 éves 0

Üzleti 4480 nincs nincs 15 920

Üzleti 4480 nincs 1 éves 0

Üzleti 4480 nincs 2 éves 0

Üzleti 8096 nincs nincs 0

Üzleti 8096 nincs 1 éves 0

Üzleti 8096 nincs 2 éves 0

Üzleti 18432 nincs nincs 38 880

Üzleti 18432 nincs 1 éves 0

Üzleti 18432 nincs 2 éves 0

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

A Tanács az Eht. 45. § (5) bekezdése alapján a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán közzé teszi.
A Tanács döntését az Eht. 39. § (1) bekezdésének megfelelõen teljes ülés keretében hozta meg.
A határozat elleni jogorvoslati lehetõségrõl történõ tájékoztatás az Eht. 46. § (1)-(2) bekezdés és a 47. § (1) bekezdés

rendelkezésein alapul.

Budapest, 2008. április 29.

Bánhidi Ferenc s. k., Debreczeni Sándor s. k., Dr. Nyevrikel Emília s. k.,
tanácstag tanácstag tanácstag

Pataki Dániel s. k., dr. Rozgonyi Krisztina s. k.
tanácstag tanácstag

elnök alelnök

A határozatot kapják:
1./ Invitel Távközlési Zrt.

(2040 Budaörs, Puskás Tivadar. u. 8-10.)
2./ Irattár
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DH-7951-8/2008. számú, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározása retail minus módszer alkalmazásával tárgyban hozott határozat

*A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a DH-7951-7/2008. sz. határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: DH-7951-8/2008.
Tárgy: az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus

módszer alkalmazásával

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Monor Telefon Társaság Kft. (1092 Budapest,
Kinizsi u. 30-36.; cg.: 01-10-045505) (a továbbiakban: Monortel vagy Kötelezett) által alkalmazható, az országos szintû
IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás legmagasabb árát, valamint a kiskereskedelmi szélessávú DSL
szolgáltatás nyújtása során a különbözõ szélessávú hozzáférés típusok tekintetében alkalmazott átlagos kiskereskedelmi
ár és a társszolgáltatók számára nyújtott IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatás nagykereskedelmi ára közötti különbség

(árrés) mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Havi díjak
Az árrés a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli fajlagos

költségének és a nagykereskedelmi értékesítés fajlagos költségének a különbsége.
A megállapított nagykereskedelmi ár alapértelmezésben a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ

havi díj legmagasabb mértéke.

Nem csupasz DSL szolgáltatás esetén

Sávszélesség (kbps) Elkötelezettségi idõ Forgalomtól függés
Számított Árrés

(Minus, Zi, nettó Ft)
*

Megállapított
nagykereskedelmi ár

(Ni, nettó Ft)

M
A

G
Á

N

1280

határozatlan nincs 5 727

1 év nincs 3 624

2 év nincs 3 226

5120

határozatlan nincs 6 710

1 év nincs 5 020

2 év nincs 4 208

10240

határozatlan nincs 9 394

1 év nincs 5 937

2 év nincs 5 061

18432

határozatlan nincs 21 331

1 év nincs 10 418

2 év nincs 10 174
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Ü
Z

L
E

T
I

512

határozatlan nincs 11 355

1 év nincs 7 748

2 év nincs 6 855

5120

határozatlan nincs 28 793

1 év nincs 19 193

2 év nincs 17 193

10240

határozatlan nincs 46 577

1 év nincs 31 873

2 év nincs 28 873

15360

határozatlan nincs 90 630

1 év nincs 54 630

2 év nincs 44 630

Kis Üzleti
(2048)

határozatlan nincs 15 787

1 év nincs 10 787

2 év nincs 9 107

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Csupasz DSL szolgáltatás esetén

A csupasz DSL szolgáltatás felára a nem csupasz DSL szolgáltatáshoz képest 1 787 Ft.

Sávszélesség
(kbps)

Elkötelezettségi
idõ

Forgalomtól függés
Megállapított nem
csupasz nagyker ár

Megállapított csupasz
nagyker ár

M
A

G
Á

N

1280

határozatlan nincs 5 727 7 514

1 év nincs 3 624 5 411

2 év nincs 3 226 5 013

5120

határozatlan nincs 6 710 8 497

1 év nincs 5 020 6 807

2 év nincs 4 208 5 995

10240

határozatlan nincs 9 394 11 181

1 év nincs 5 937 7 724

2 év nincs 5 061 6 848

Ü
Z

L
E

T
I

18432

határozatlan nincs 21 331 23 118

1 év nincs 10 418 12 205

2 év nincs 10 174 11 961

512

határozatlan nincs 11 355 13 142

1 év nincs 7 748 9 535

2 év nincs 6 855 8 642

5120

határozatlan nincs 28 793 30 580

1 év nincs 19 193 20 980

2 év nincs 17 193 18 980
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Ü
Z

L
E

T
I

10240

határozatlan nincs 46 577 48 364

1 év nincs 31 873 33 660

2 év nincs 28 873 30 660

15360

határozatlan nincs 90 630 92 417

1 év nincs 54 630 56 417

2 év nincs 44 630 46 417

Kis Üzleti
(2048)

határozatlan nincs 15 787 17 574

1 év nincs 10 787 12 574

2 év nincs 9 107 10 894

Egyszeri díjak

Csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén egyaránt

Sávszélesség
(kbps)

Elkötelezettségi idõ Forgalomtól függés Egyszeri díj (nettó, Ft)

M
A

G
Á

N

1280

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

5120

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

10240

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

18432

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

Ü
Z

L
E

T
I

512

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

5120

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

10240

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

15360

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

Kis Üzleti
(2048)

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

A megállapított – a táblázatban szereplõ - nagykereskedelmi ár a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ egyszeri díj
legmagasabb mértéke.
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A Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározásakor a Ta-
nács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az egyenlõ elbánás elvének
megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az alacso-
nyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A kötelezett szolgáltató az egyenlõ elbánás elvét betartva, indokolt esetben a jogosult szolgáltató partnerekkel szem-
ben a havi díjakat illetõen alkalmazhat sávos (a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi vég-
pontok számának függvényében kialakított) díjkedvezményeket.

Ezek a díjkedvezmények egyik esetben sem lehetnek olyanok, hogy a legkedvezõbb nagykereskedelmi ár csak egy-,
illetve kevés számú jogosult szolgáltató számára legyen elérhetõ.

A nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos, tehát egy nagykereskedelmi DSL végpontra jutó költségei a kötelezett szolgál-
tatónál függhetnek a jogosult szolgáltató által igénybe vett nagykereskedelmi szolgáltatás volumenétõl. A kötelezett szol-
gáltató által alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás fajla-
gos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükrözhetik.

Sávos kedvezmények alkalmazása esetén, amennyiben a jelen határozatban foglalt nagykereskedelmi ár az ármegálla-
pítás alapjául szolgáló idõszak nagykereskedelmi minimum ára alapján határozódott meg és a Kötelezett az adott idõ-
szakban is sávos-, azaz a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi végpontok számának függ-
vényében kialakított díjkedvezményeket alkalmazott, úgy a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi ár az adott
(legnagyobb kedvezményû) sávnak megfelelõ maximum árként értelmezendõ. Ennek megfelelõen a Kötelezett szolgál-
tató az adott sávhoz tartozó minimális nagykereskedelmi végpontszámot el nem érõ szolgáltatók esetén alkalmazhat a
jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi árnál magasabb árat is, de az alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség
minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonatko-
zásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükrözhetik.

Az alkalmazott sávos kedvezmények mértékét a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyilvános-
ságra hozatalakor köteles közzé tenni.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a Kötelezett szolgáltató által alkalmazott sávos kedvezmények alapján kialakított ár-
rendszer fenti szempontoknak való megfelelõségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.

A Kötelezett szolgáltató a hozzáférési kötelezettség kapcsán, de kizárólag az adott nagykereskedelmi szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit jogosultak a szolgáltatás-nyújtással párhu-
zamosan a nagykereskedelmi szolgáltatást igénybe vevõ szolgáltatókkal megtéríttetni.

A kötelezett szolgáltatók ugyanakkor kizárólag csak az adott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit téríttethetik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az
adott szolgáltatás elemre – illetve, azzal ekvivalens szolgáltatásra – a kötelezett szolgáltatónak saját kiskereskedelmi
szolgáltatásához is szüksége van, akkor annak a jogosult szolgáltatókkal történõ megtéríttetése általánosan nem tekint-
hetõ indokoltnak. Szintén nem számítható fel külön díj azon szolgáltatás elemek költségei után, amelyek az ármegálla-
pító határozat meghozatala során a releváns nagykereskedelmi költségek között már figyelembe vételre kerültek.

A nagykereskedelmi szolgáltatás feltételeinek nyilvánosságra hozatala során minden, a jogosult szolgáltatókkal
szemben a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán érvényesíteni szándékozott díjelem árát a kötelezett szolgáltatónak nyil-
vánosságra kell hoznia.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon
belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott, a Fõvárosi Bíróságnak címzett
keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 14.§ (1) c., pontja alapján a
10.§ f., pontjában meghatározott hatáskörében, az Eht. 52.-55. §-ai szerinti eljárásában a 12. számú, „nagykereskedelmi
szélessávú hozzáférési szolgáltatás” elnevezésû piacon a DH-23398-31/2007. számú határozatában (a továbbiakban:
Határozat, piacelemzési határozat, JPE határozat) a Monortelt jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként azono-
sította.

A Határozat rendelkezõ részének I. számú mellékletében a Tanács az Eht. 108. § (1) bekezdés b., pontjában biztosított
jogkörével élve, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra a nagykereskedelmi piacon kiszabható kötelezettsé-
gek, a költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége kötelezettség keretében kötelezte a Monortelt, hogy az országos
szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatást a Határozat szerinti kiskereskedelmi árból származtatott
díjképzési módszer (a továbbiakban: retail minus) alkalmazásával kialakított díj ellenében nyújtsa.
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A Határozat I. melléklet V. pontjában írt rendelkezés alapján a szolgáltató köteles számításait a rendszeres felülvizsgálat
érdekében 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti idõszak adataira vonatkozóan elvégezni és ennek eredményét, az
ezzel kapcsolatos számításait, a számítás alapjául szolgáló adatokat 2008. február 1-jéig a Tanács számára benyújtani.

A Kötelezett ezen kötelezettségnek a 2008. február 4-én érkezett, nyomtatott és elektronikus formában benyújtott
adatszolgáltatásával tett eleget (DH-7951-1/2008.), majd beadványát pontosította. (DH-7951-2/2008., DH-7951-3/2008.,
DH-7951-4/2008., DH-7951-5/2008.)

A Tanács a Kötelezett által szolgáltatott adatokat és számításokat áttekintette és az Eht. 14. § (1) c., pontja alapján a 10.
§ g., pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Monortel által alkalmazandó országos szintû IP bitfolyam hozzáférési
nagykereskedelmi szolgáltatás díját a rendelkezõ rész szerinti mértékben állapította meg, az alábbi indokok alapján:

A Tanács Határozatának I. számú mellékletében meghatározta, hogy a Kötelezett által benyújtott adatok, valamint a
Határozat I. mellékletében foglalt egyéb szempontok alapján fogja megállapítani a Kötelezett által nyújtott nagykeres-
kedelmi szolgáltatás maximális ellenértékét a Kötelezett, illetve az általa irányított kiskereskedelmi szolgáltató tény-
leges átlagos kiskereskedelmi értékesítési ára és egy a Tanács által meghatározott mérték (árrés) különbségeként.

Rögzítette továbbá, hogy a Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározásakor a Tanács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az
egyenlõ elbánás elvének megfelelõen valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az alacsonyabb áron kell nyújtania e
szolgáltatást.

A Kötelezett által nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendelkezõ részben meghatározott maximális ellenértékét a
Tanács a Határozat I. számú mellékletében foglaltak szerint a kötelezett szolgáltató tényleges átlagos kiskereskedelmi
értékesítési ára (Ci) és egy a Tanács által meghatározott mérték (minus: Zi) különbségeként állapította meg. A retail
minus ármeghatározás képlete, azaz a nagykereskedelmi ár képlete tehát a következõ: Ni = Ci-Zi volt.

A Tanács az árrés (Zi) meghatározásakor alapvetõen a kötelezett szolgáltató releváns kis- és nagykereskedelmi
költségeit vette figyelembe, mégpedig úgy, hogy a releváns fajlagos kiskereskedelmi költségek (Ei) az árrés mértékét nö-
velték, a releváns fajlagos nagykereskedelmi költségek (Fi) az árrés mértékét csökkentették. Azaz Zi = Ei-Fi volt.

A Tanács a Kötelezett által benyújtott adatok értékelése és az alkalmazható legmagasabb nagykereskedelmi ár érté-
kének megállapítása során a következõ módon járt el:

I. Kiskereskedelmi (végfelhasználók számára nyújtott) szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A Határozat I. számú melléklete I. részének 4. pontjában meghatározott kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások

nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat vonatkozó részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki,
így azokat a Tanács az alábbi táblázatokban foglaltaknak megfelelõen fogadta el, ahol a kiskereskedelmi átlagár a Köte-
lezett által a kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott havi és egyszeri díjak átlagos értéke.

Azoknak a hozzáféréseknek az esetében, amelyeknél a beadvány tárgyát képezõ idõszakban nem történt értékesítés, a
Tanács kiskereskedelmi átlagárként a havi díjak esetében az idõszakra vonatkozó tisztított listaárat, az egyszeri díjak
esetében az idõszakra vonatkozó listaárat vette figyelembe, a Kötelezett által megadott adatok alapján.

II. A társszolgáltatók számára nyújtott szélessávú szolgáltatások során alkalmazott díjak
A nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat I. számú melléklete II.

részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki, így azokat a Tanács elfogadta.

III. A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás, országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei; a
nagykereskedelmi értékesítés költségei

A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás, országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei (Ei)
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségeit a Köte-

lezett a Határozat I. számú melléklete III. részében foglaltaknak megfelelõen határozta meg, ezeket a Tanács elfogadta.
Nagykereskedelmi szolgáltatás addicionális költségei (Fi)
A Kötelezett által a nagykereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan a Határozat I. számú melléklete III. részének

megfelelõen kimutatott addicionális költségeket a Tanács elfogadta.

IV. A nagykereskedelmi díj kialakításának további menete
Retail minus alapú ár meghatározása – havi díjak
A Tanács a havi díjak esetében az árrést a Kötelezett által benyújtott fajlagos kiskereskedelmi költségek és az addicio-

nális nagykereskedelmi költségek különbségeként állapította meg. A retail minus alapú árat a Tanács a kiskereskedelmi
átlagár és az árrés különbségeként állapította meg.
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Retail minus alapú ár meghatározása – egyszeri díjak
Az egyszeri díjak esetében a Tanács nem határozott meg árrést, mivel a Határozat I. számú melléklete III. részében

foglaltak szerint a költségeket az adott idõszakban átlagosan nyújtott összes szélessávú elõfizetés végpontszámára
vonatkozólag kell szétosztani. Ennek megfelelõen az árrés alapját képezõ költségek teljes egészükben a havi díjak árré-
sében lettek figyelembe véve.

A retail minus alapú árak az egyszeri díjak esetében ezért megegyeznek a kiskereskedelmi átlagárakkal.
A retail minus alapú árak és a korábban alkalmazott nagykereskedelmi árak összehasonlítása
A Határozat I. számú melléklete IV. része értelmében, amennyiben a retail minus alapú ár meghaladná a Kötelezett ál-

tal a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott nagykereskedelmi árat, akkor a Tanács a nagyke-
reskedelmi ár meghatározása során alkalmazandó nagykereskedelmi árat a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben
korábban alkalmazott minimális ár értékével megegyezõen állapítja meg.

A megállapított nagykereskedelmi ár ennek megfelelõen a retail minus alapú ár és a Kötelezett által korábban alkal-
mazott minimális nagykereskedelmi árak közül az alacsonyabb összeg.

A Tanács mind a havi díjak, mind az egyszeri díjak esetében a retail minus alapú ár és a minimális nagykereskedelmi
ár közül azt tekintette alacsonyabbnak, amelynek esetében a havi díj és a hozzá kapcsolódó egyszeri díj elkötelezettség
egy hónapjára jutó összege alacsonyabb. A Kötelezettnél két esetben vált az alkalmazott nagykereskedelmi ár megálla-
pított nagykereskedelmi árrá: üzleti titok csomagoknál.

Az így megállapított nagykereskedelmi árak a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ havi díjak,
illetve egyszeri díjak legmagasabb értékei.

Csupasz DSL
A számítás idején érvényes (DH-374-15/2006. MONORUO alapján) teljes hurokátengedés Kötelezettre vonatkozó

díja (TH) 2 611 Ft, a részleges hurokátengedésé (RH) 888 Ft, a Kötelezett földrajzi piacán nyújtott DSL fõvonalak és a
teljes fõvonalszám idõszaki átlagos állományának átlaga a Kötelezett adatszolgáltatása alapján (PEN) üzleti titok %, a
szûrõk költsége (SZU) üzleti titok Ft. A Határozat I. számú melléklete IV. részében megadott képlet alapján a nem csu-
pasz DSL és a csupasz DSL maximális nagykereskedelmi ára közötti különbség TH-RH+PEN*SZU= 1 787 Ft.

A számítás lépéseinek adatait összefoglalóan mutatja be az alábbi táblázat:

Havi díjak

Sávszéles-
ség (kbps)

Elkötelezettségi
idõ

Forgalomtól
függés

Kiskereskedel-
mi átlagár

(Retail ár) *
(Ci, nettó, Ft)

Árrés*

Retail
minus
alapú
ár*

Minimális
nagyker

ár*

Megállapított
nagyker ár

M
A

G
Á

N

1280

határozatlan nincs 5 727

1 év nincs 3 624

2 év nincs 3 226

5120

határozatlan nincs 6 710

1 év nincs 5 020

2 év nincs 4 208

10240

határozatlan nincs 9 394

1 év nincs 5 937

2 év nincs 5 061

18432

határozatlan nincs 21 331

1 év nincs 10 418

2 év nincs 10 174
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Ü
Z

L
E

T
I

512

határozatlan nincs 11 355

1 év nincs 7 748

2 év nincs 6 855

5120

határozatlan nincs 28 793

1 év nincs 19 193

2 év nincs 17 193

10240

határozatlan nincs 46 577

1 év nincs 31 873

2 év nincs 28 873

15360

határozatlan nincs 90 630

1 év nincs 54 630

2 év nincs 44 630

Kis Üzleti
(2048)

határozatlan nincs 15 787

1 év nincs 10 787

2 év nincs 9 107

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Egyszeri díjak

Sávszélesség
(kbps)

Elkötelezettségi
idõ

Forgalomtól
függés

Kiskereskedelmi
átlagár

(Egyszeri díj)
(Ci, nettó, Ft) *

Minimális
nagyker. árhoz
tartozó egyszeri

díj*

Megállapított
nagyker ár

M
A

G
Á

N

1280

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

5120

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

10240

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

18432

határozatlan nincs 35 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0



Ü
Z

L
E

T
I

512

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

5120

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

10240

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

15360

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

Kis Üzleti
(2048)

határozatlan nincs 56 000

1 év nincs 0

2 év nincs 0

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

A Tanács az Eht. 45. § (5) bekezdése alapján a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán közzé teszi.
A Tanács döntését az Eht. 39. § (1) bekezdésének megfelelõen teljes ülés keretében hozta meg.
A határozat elleni jogorvoslati lehetõségrõl történõ tájékoztatás az Eht. 46. § (1)-(2) bekezdés és a 47. § (1) bekezdés

rendelkezésein alapul.

Budapest, 2008. április 29.

Bánhidi Ferenc s. k., Debreczeni Sándor s. k., Dr. Nyevrikel Emília s. k.,
tanácstag tanácstag tanácstag

Pataki Dániel s. k., dr. Rozgonyi Krisztina s. k.
tanácstag tanácstag

elnök alelnök

A határozatot kapják:
1./ Monor Telefon Társaság Kft.

(1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.)
2./ Irattár
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DH-7938-11/2008. számú, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi
szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer

alkalmazásával tárgyban hozott határozat

*A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a DH-7938-10/2008. sz. határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: DH-7938-11/2008.
Tárgy: Az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail

minus módszer alkalmazásával

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cg.: 01-10-041928) (a továbbiakban: Magyar Telekom vagy
Kötelezett) által alkalmazható, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás legmagasabb
árát, valamint a kiskereskedelmi szélessávú DSL szolgáltatás nyújtása során a különbözõ szélessávú hozzáférés típusok
tekintetében alkalmazott átlagos kiskereskedelmi ár és a társszolgáltatók számára nyújtott IP bitfolyam hozzáférési
szolgáltatás nagykereskedelmi ára közötti különbség (árrés) mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Havi díjak (nettó Ft) – nem csupasz DSL szolgáltatás esetében:

Elõfizetõ Sávszél. (kbps)
Forgalmi korlát

(GB)
Elkötelezettség Árrés*

Megállapított
nagykereskedelmi ár nettó Ft

Egyéni 1280 1,8 1 éves 1 633

Egyéni 1280 1,8 nincs 4 630

Egyéni 1280 nincs 1 éves 2 486

Egyéni 1280 nincs nincs 6 081

Egyéni 4480 nincs 1 éves 4 713

Egyéni 4480 nincs nincs 6 898

Egyéni 8096 nincs 1 éves 5 732

Egyéni 8096 nincs nincs 8 467

Üzleti 1280 nincs 1 éves 4 863

Üzleti 1280 nincs 2 éves 4 771

Üzleti 1280 nincs nincs 8 024

Üzleti 4480 nincs 1 éves 6 075

Üzleti 4480 nincs 2 éves 6 418

Üzleti 4480 nincs nincs 9 183

Üzleti 8096 nincs 1 éves 7 800

Üzleti 8096 nincs 2 éves 8 537

Üzleti 8096 nincs nincs 29 682

Üzleti 18432 nincs 1 éves 14 416

Üzleti 18432 nincs nincs 125 434

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak
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Havi díjak (nettó Ft) –csupasz DSL szolgáltatás esetében:

A csupasz DSL szolgáltatás felára a nem csupasz DSL szolgáltatáshoz képest 1 214 Ft.

Elõfizetõ Sávszél. (kbps)
Forgalmi korlát

(GB)
Elkötelezettség

Megállapított
nagykereskedelmi

ár nettó Ft

Egyéni 1280 1,8 1 éves 2 846

Egyéni 1280 1,8 nincs 5 844

Egyéni 1280 nincs 1 éves 3 700

Egyéni 1280 nincs nincs 7 295

Egyéni 4480 nincs 1 éves 5 927

Egyéni 4480 nincs nincs 8 112

Egyéni 8096 nincs 1 éves 6 946

Egyéni 8096 nincs nincs 9 681

Üzleti 1280 nincs 1 éves 6 077

Üzleti 1280 nincs 2 éves 5 985

Üzleti 1280 nincs nincs 9 238

Üzleti 4480 nincs 1 éves 7 289

Üzleti 4480 nincs 2 éves 7 632

Üzleti 4480 nincs nincs 10 396

Üzleti 8096 nincs 1 éves 9 014

Üzleti 8096 nincs 2 éves 9 751

Üzleti 8096 nincs nincs 30 896

Üzleti 18432 nincs 1 éves 15 630

Üzleti 18432 nincs nincs 126 648

Az árrés a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli fajlagos
költségének és a nagykereskedelmi értékesítés fajlagos költségének a különbsége.

A megállapított nagykereskedelmi ár alapértelmezésben a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ
havi díj legmagasabb mértéke.

A forgalomfüggõ szolgáltatások esetén a nagykereskedelmi szolgáltatás megállapított ára alapértelmezésben annyi
adatforgalmat foglal magában, mint amennyit az ármegállapítás alapjául szolgáló szolgáltatás, ezt az értéket a fenti táb-
lázat “Forgalmi korlát (GB)” oszlopában szereplõ érték mutatja. A forgalomfüggetlen hozzáféréseknél a “nincs” jelzés
szerepel.

A forgalomfüggõ nagykereskedelmi szolgáltatások esetében a többletforgalom után számított nagykereskedelmi díj
nem haladhatja meg az ármegállapítás alapjául szolgáló kiskereskedelmi szolgáltatásban alkalmazott nettó többletfor-
galmi díjat.

A kötelezett szolgáltató ezen típusú nagykereskedelmi szolgáltatás-nyújtási kötelezettségnek úgy is megfelelhet,
hogy a nagykereskedelmi szolgáltatás maga 0 GB forgalmat foglal magában, és a nagykereskedelmi díj egy forgalmi
díjelemet is tartalmaz. Ebben az esetben a nagykereskedelmi forgalmi díjat a kötelezett szolgáltató úgy köteles megha-
tározni, hogy az ne haladja meg az ármegállapítás alapjául szolgáló kiskereskedelmi szolgáltatásban alkalmazott nettó
többletforgalmi díjat, és a kiskereskedelmi forgalomkorlátos csomagban foglalt forgalommal együtt számított havi
nagykereskedelmi szolgáltatási ár a jogosult szolgáltatóra nézve ne legyen kedvezõtlenebb, mint a retail minus alapon
számított, kiskereskedelmi szolgáltatással megegyezõ forgalmat tartalmazó, fenti táblázatban meghatározott díj.
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Egyszeri díjak – hálózat végzõdtetõ berendezéssel:

Elõfizetõ Sávszél. (kbps) Forgalmi korlát (GB) Elkötelezettség
Megállapított

nagykereskedelmi ár
nettó Ft

Egyéni 4480 nincs 1 éves 8 000

Egyéni 4480 nincs nincs 15 917

Egyéni 8096 nincs 1 éves 8 000

Egyéni 8096 nincs nincs 15 917

Üzleti 1280 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 1280 nincs 2 éves 7 503

Üzleti 1280 nincs nincs 13 456

Üzleti 4480 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 4480 nincs 2 éves 6 713

Üzleti 4480 nincs nincs 13 640

Üzleti 8096 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 8096 nincs 2 éves 6 827

Üzleti 8096 nincs nincs 49 118

Üzleti 18432 nincs 1 éves 13 334

Üzleti 18432 nincs nincs 102 880

Egyszeri díjak – hálózat végzõdtetõ berendezés nélkül:

Elõfizetõ Sávszél. (kbps) Forgalmi korlát (GB) Elkötelezettség
Megállapított nagykereskedelmi ár

nettó Ft

Egyéni 1280 1,8 1 éves 0

Egyéni 1280 1,8 nincs 8 250

Egyéni 1280 nincs 1 éves 99

Egyéni 1280 nincs nincs 8 428

Egyéni 4480 nincs 1 éves 0

Egyéni 4480 nincs nincs 8 250

Egyéni 8096 nincs 1 éves 0

Egyéni 8096 nincs nincs 8 250

Az egyszeri díjak tekintetében nincs különbség a csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás között.
A megállapított – a táblázatokban szereplõ - nagykereskedelmi ár a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ egyszeri

díj legmagasabb mértéke.
A Magyar Telekom az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározá-

sakor a Tanács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az egyenlõ elbánás
elvének megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az
alacsonyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A kötelezett szolgáltató az egyenlõ elbánás elvét betartva, indokolt esetben a jogosult szolgáltató partnerekkel szem-
ben a havi díjakat illetõen alkalmazhat sávos (a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi vég-
pontok számának függvényében kialakított) díjkedvezményeket. Ezek a díjkedvezmények egyik esetben sem lehetnek
olyanok, hogy a legkedvezõbb nagykereskedelmi ár csak egy-, illetve kevés számú jogosult szolgáltató számára legyen
elérhetõ.
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A nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos, tehát egy nagykereskedelmi DSL végpontra jutó költségei a kötelezett
szolgáltatónál függhetnek a jogosult szolgáltató által igénybe vett nagykereskedelmi szolgáltatás volumenétõl. A kö-
telezett szolgáltató által alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi
kiszolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különb-
séget tükrözhetik.

Sávos kedvezmények alkalmazása esetén, amennyiben a jelen határozatban foglalt nagykereskedelmi ár az ármegálla-
pítás alapjául szolgáló idõszak nagykereskedelmi minimum ára alapján határozódott meg és a Kötelezett az adott
idõszakban is sávos-, azaz a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi végpontok számának
függvényében kialakított díjkedvezményeket alkalmazott, úgy a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi ár az
adott (legnagyobb kedvezményû) sávnak megfelelõ maximum árként értelmezendõ. Ennek megfelelõen a Kötelezett
szolgáltató az adott sávhoz tartozó minimális nagykereskedelmi végpontszámot el nem érõ szolgáltatók esetén alkalmaz-
hat a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi árnál magasabb árat is, de az alkalmazott sávos díjak közötti díjkü-
lönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók
vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükrözhetik.

Az alkalmazott sávos kedvezmények mértékét a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyilvá-
nosságra hozatalakor köteles közzé tenni.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a Kötelezett szolgáltató által alkalmazott sávos kedvezmények alapján kialakított
árrendszer fenti szempontoknak való megfelelõségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.

Az ármegállapítás alapjául szolgáló idõszak nagykereskedelmi minimum ára alapján megállapított árú hozzáférések a
következõk:

Elõfizetõ Sávszél. (kbps) Forgalmi korlát (GB) Elkötelezettség

Egyéni 4480 nincs 1 éves

Egyéni 8096 nincs 1 éves

Üzleti 1280 nincs 1 éves

Üzleti 4480 nincs 1 éves

Üzleti 8096 nincs 1 éves

Üzleti 18432 nincs 1 éves

A Magyar Telekom a jelen határozatnak megfelelõen megállapított díjat az új szerzõdésekre jelen határozat kézbesí-
tésétõl köteles alkalmazni. A korábban megkötött hûségnyilatkozatos (azaz rögzített idejû elkötelezettséget és ezzel
valamilyen kedvezményt tartalmazó) szerzõdéseket ezen ármegállapító határozat a hûségnyilatkozat hatálya alatt nem
érinti, a hûségnyilatkozat lejárta után, a szerzõdés meghosszabbításakor - értve ezalatt az elkötelezettségi idõszak és a
vele járó kedvezmény végét követõen a szerzõdés egyszerû továbbélését is – viszont igen.

Amennyiben a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásán belül, az eladás ösztönzése érdekében
(például a saját kiskereskedelmi szolgáltatási akcióival párhuzamosan) értékesítési akciókat hirdet, úgy a jelen határo-
zatban foglalt, az egyes nagykereskedelmi szolgáltatástípusokhoz tartozó maximum áraknak (kiegészítve az esetleg
alkalmazandó sávos kedvezményekkel) minden egyes jogosult szolgáltató esetén a következõ ármegállapító határozatig
tartó idõszakra vonatkozóan számított nagykereskedelmi átlagárakra vonatkozóan kell érvényesülniük.

A nagykereskedelmi végpontok számának függvényében kialakított sávos díjkedvezmények rendszerét, azok összes
feltételét nyilvánosságra kell hozni a nagykereskedelmi akciók esetén is.

A Kötelezett szolgáltató a hozzáférési kötelezettség kapcsán, de kizárólag az adott nagykereskedelmi szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit jogosult az igénybe vevõ szolgáltatókkal
megtéríttetni.

A kötelezett szolgáltatók ugyanakkor kizárólag csak az adott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit téríttetheti meg. Amennyiben az adott szolgáltatás elemre – illetve,
azzal ekvivalens szolgáltatásra – a kötelezett szolgáltatónak saját kiskereskedelmi szolgáltatásához is szüksége van,
akkor annak a jogosult szolgáltatókkal történõ megtéríttetése nem indokolt. Nem számítható fel külön díj azon
szolgáltatás elemek költségei után sem, amelyek az ármegállapító határozat meghozatala során a releváns nagykereske-
delmi költségek között már figyelembe vételre kerültek.

A nagykereskedelmi szolgáltatás feltételeinek nyilvánosságra hozatala során minden, a jogosult szolgáltatókkal
szemben a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán érvényesíteni szándékozott díjelem árát a kötelezett szolgáltatónak
nyilvánosságra kell hoznia.
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Amennyiben a Kötelezett jelen határozat kihirdetését követõen sávszélesség migrációt hajt végre, úgy az új sávszé-
lességekre is vonatkozik a kapcsolódó eredeti sávszélességekre meghatározott maximális nagykereskedelmi ár.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon
belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott, a Fõvárosi Bíróságnak címzett
keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 14. § (1) c., pontja alapján a
10.§ f., pontjában meghatározott hatáskörében, az Eht. 52.-55. §-ai szerinti eljárásában a 12. számú, „nagykereskedelmi
szélessávú hozzáférési szolgáltatás” elnevezésû piacon a DH-23398-31/2007. számú határozatában (a továbbiakban:
Határozat, piacelemzési határozat, JPE határozat) a Magyar Telekomot jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként
azonosította.

A Határozat rendelkezõ részének I. számú mellékletében a Tanács az Eht. 108. § (1) bekezdés b., pontjában biztosított
jogkörével élve, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra a nagykereskedelmi piacon kiszabható kötelezettsé-
gek, a költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége kötelezettség keretében kötelezte a Magyar Telekomot, hogy az
országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatást a Határozat szerinti kiskereskedelmi árból szár-
maztatott díjképzési módszer (a továbbiakban: retail minus) alkalmazásával kialakított díj ellenében nyújtsa.

A Határozat I. melléklet V. pontjában írt rendelkezés alapján a szolgáltató köteles számításait a rendszeres felülvizs-
gálat érdekében 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti idõszak adataira vonatkozóan elvégezni és ennek ered-
ményét, az ezzel kapcsolatos számításait, a számítás alapjául szolgáló adatokat 2008. február 1-jéig a Tanács számára
benyújtani.

A Kötelezett ezen kötelezettségnek a 2008. február 1-én érkezett, nyomtatott és elektronikus formában benyújtott
adatszolgáltatásával tett eleget (DH-7938-1/2008.), majd beadványát pontosította. (DH-7938-2,-3,-4,-5,-6,-7,-9 /2008.)

A Kötelezett a Határozatban biztosított lehetõség alapján 2008. február 1-én érkezett DH-7933-1/2008 számú bead-
ványában azzal a kérelemmel fordult a Tanácshoz, hogy a forgalomfüggetlen díjazású kiskereskedelmi szolgáltatásainak
nagykereskedelmi megfelelõjeként forgalomarányos díjazású nagykereskedelmi szolgáltatást nyújthasson. Kérelmét a
Kötelezett 2008. március 17-én érkezett DH-7938-6//2008 számú beadványában, valamint április 10-én érkezett
DH-7938-9/2008. számú beadványában kiegészítette.

A Tanács a Kötelezett által szolgáltatott adatokat és számításokat áttekintette és az Eht. 14. § (1) c., pontja alapján a
10. § g., pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Magyar Telekom által alkalmazandó országos szintû IP bitfolyam
hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díját a rendelkezõ rész szerinti mértékben állapította meg, az alábbi indokok
alapján:

A Tanács Határozatának I. számú mellékletében meghatározta, hogy a Magyar Telekom által benyújtott adatok, vala-
mint a Határozat I. mellékletében foglalt egyéb szempontok alapján fogja megállapítani a Kötelezett által nyújtott
nagykereskedelmi szolgáltatás maximális ellenértékét a Kötelezett, illetve az általa irányított kiskereskedelmi szolgálta-
tó tényleges átlagos kiskereskedelmi értékesítési ára és egy a Tanács által meghatározott mérték (árrés) különbségeként.

Rögzítette továbbá, hogy a Magyar Telekom az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás
díjának meghatározásakor a Tanács által meghatározott nagykereskedelmi árnál alacsonyabb árat is alkalmazhat, ebben
az esetben azonban az egyenlõ elbánás elvének megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén
valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak alacsonyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A Kötelezett által nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendelkezõ részben meghatározott maximális ellenértékét a
Tanács a Határozat V. számú mellékletében foglaltak szerint a kötelezett szolgáltató tényleges átlagos kiskereskedelmi
értékesítési ára (Ci) és egy a Tanács által meghatározott mérték (minus: Zi) különbségeként állapította meg. A retail
minus ármeghatározás képlete, azaz a nagykereskedelmi ár képlete tehát a következõ: Ni = Ci-Zi volt.

A Tanács az árrés (Zi) meghatározásakor alapvetõen a kötelezett szolgáltató releváns kis- és nagykereskedelmi költ-
ségeit vette figyelembe, mégpedig úgy, hogy a releváns fajlagos kiskereskedelmi költségek (Ei) az árrés mértékét növel-
ték, a releváns fajlagos nagykereskedelmi költségek (Fi) az árrés mértékét csökkentették. Azaz Zi = Ei-Fi volt.

A Tanács a Kötelezett által benyújtott adatok értékelése és az alkalmazható legmagasabb nagykereskedelmi ár érté-
kének megállapítása során a következõ módon járt el:

A forgalomfüggetlen díjazású nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtási kötelezettség megszüntetésével kapcsolatos
kérelem elbírálása

A DH-23398-31/2007. számú határozat szerint:
„Amennyiben a kötelezett szolgáltató forgalomfüggõ díjazású (a továbbiakban: forgalomfüggõ) nagykereskedelmi

szolgáltatást is képes nyújtani, és számára a forgalomfüggetlen díjazású (a továbbiakban: forgalomfüggetlen) nagy-
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kereskedelmi szolgáltatás nyújtása indokolatlan üzleti hátránnyal jár, adatszolgáltatás keretében kérelemmel fordulhat a
Tanácshoz, hogy forgalomfüggetlen kiskereskedelmi díjainak megfelelõjeként is forgalomfüggõ nagykereskedelmi
díjak kerüljenek megállapításra. Ha a kötelezett szolgáltató által benyújtott információk alapján az indokolatlan üzleti
hátrány fennállását a Tanács bizonyítottnak látja, akkor határozatában forgalomfüggetlen nagykereskedelmi díjat nem
állapít meg, és a kötelezett szolgáltató forgalomfüggetlen kiskereskedelmi szolgáltatásainak árát a forgalomfüggõ
nagykereskedelmi szolgáltatások árának megállapításánál veszi figyelembe”

Mindezek alapján a Kötelezett által benyújtott adatokkal kapcsolatosan a Tanács a következõket állapította meg:
Az indokolás üzleti titkot tartalmaz.
A Tanács a fentiek alapján a Magyar Telekom kérelmét elutasítja.
A Tanács a forgalomfüggetlen nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kötelezettség fenntartását a

nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban bekövetkezõ változások, illetve a rendelkezésére álló újabb in-
formációk alapján ismételten megvizsgálja, amennyiben a kötelezett szolgáltató a JPE határozat által biztosított lehe-
tõséggel élve féléves adatszolgáltatása keretében ismét benyújtja a forgalomfüggetlen nagykereskedelmi szolgáltatás
nyújtási kötelezettség megszüntetésére vonatkozó kérelmét.

Kiskereskedelmi (végfelhasználók számára nyújtott) szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A Határozat I. számú melléklete I. részének 4. pontjában meghatározott kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások

nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat vonatkozó részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki,
így azokat a Tanács az alábbi táblázatokban foglaltaknak megfelelõen fogadta el, ahol a kiskereskedelmi átlagár a Köte-
lezett által a kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott havi és egyszeri díjak átlagos értéke.
A havi kiskereskedelmi átlagár a forgalomfüggõ díjazású kiskereskedelmi hozzáférések esetében tartalmazza a havi
díjak mellett az idõszak során kiszámlázott forgalmi díjak átlagos értékét is.

A Kötelezett az egyszeri díjakat tekintve mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi kínálatában eltérõ kedvez-
ményeket alkalmazott a hálózat végzõdtetõ berendezéssel, illetve hálózat végzõdtetõ berendezés nélkül (más néven
“szereld magad” konstrukcióban) biztosított hozzáférésekre, így azok kiskereskedelmi átlagára eltér. Ezért a két hozzá-
férés típust az egyszeri díjak meghatározása során szükséges volt külön kezelni. A Kötelezett a havi díjakat illetõen nem
alkalmazott eltérõ árakat a két hozzáférés típusra.

A társszolgáltatók számára nyújtott szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat I. számú melléklete II.

részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki, így azokat a Tanács elfogadta.
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei, a nagyke-

reskedelmi értékesítés költségei
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás, országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségeit a Köte-

lezett a Határozat I. számú melléklete III. részében foglaltaknak megfelelõen határozta meg, ezeket a Tanács elfogadta.
Nagykereskedelmi szolgáltatás addicionális költségei
A Kötelezett által a nagykereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan a Határozat I. számú melléklete III. részének

megfelelõen kimutatott addicionális költségeket a Tanács elfogadta.
A nagykereskedelmi díj kialakításának további menete
Retail minus alapú ár meghatározása – havi díjak
A Tanács a havi díjak esetében az árrést a Kötelezett által benyújtott fajlagos kiskereskedelmi költségek és az addi-

cionális nagykereskedelmi költségek különbségeként állapította meg.
A retail minus alapú árat a Tanács a kiskereskedelmi átlagár és az árrés különbségeként állapította meg.
Retail minus alapú ár meghatározása – egyszeri díjak
Az egyszeri díjak esetében a Tanács nem határozott meg árrést, mivel a Határozat V. számú melléklete 2. részének III.

pontjában foglaltak szerint a költségeket az adott idõszakban átlagosan nyújtott összes szélessávú elõfizetés végpont-
számára vonatkozólag kell szétosztani. Ennek megfelelõen az árrés alapját képezõ költségek teljes egészükben a havi dí-
jak árrésében lettek figyelembe véve.

A retail minus alapú árak az egyszeri díjak esetében ezért megegyeznek a kiskereskedelmi átlagárakkal.
A retail minus alapú árak és a korábban alkalmazott nagykereskedelmi árak összehasonlítása
A Határozat I. számú melléklete IV. része értelmében, amennyiben a retail minus alapú ár meghaladná a Kötelezett

által a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott nagykereskedelmi árat, akkor a Tanács a nagy-
kereskedelmi ár meghatározása során alkalmazandó nagykereskedelmi árat a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben
korábban alkalmazott minimális ár értékével megegyezõen állapítja meg.

A minimális nagykereskedelmi ár meghatározásánál a Tanács nem vette figyelembe a nem szabályozott nagykeres-
kedelmi szolgáltatás (IP Connect) árait.
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A Tanács az egyes hozzáférés típusok korábban alkalmazott minimális nagykereskedelmi áraként a havi díjak tekin-
tetében a jogosult szolgáltatónként számított féléves átlagárak közül a legalacsonyabbat határozta meg.

A Tanács az egyszeri díjakat illetõen a korábban alkalmazott minimális nagykereskedelmi árat a minimális havi díj-
hoz tartozó egyszeri díjjal egyezõen állapította meg.

A jelen határozat rendelkezõ részében megállapított, a Kötelezett által alkalmazandó nagykereskedelmi ár a havi
díjak esetében a retail minus alapú ár és a legalacsonyabb nagykereskedelmi ár közül az alacsonyabb érték, az egyszeri
díjakra vonatkozóan pedig a megállapított havi díjhoz tartozó egyszeri díj.

A csupasz DSL szolgáltatás árának meghatározása
A Kötelezett földrajzi piacán – beleértve a beolvadt Emitel Zrt. földrajzi piacát is – nyújtott DSL fõvonalak és a teljes

fõvonalszám idõszaki átlagos állományának átlaga (nyitó és záróérték számtani átlaga) üzleti titok volt.
A teljes hurokátengedés hatályos díja (DH-370-23/2006. sz. MARUO alapján) 2 399 Ft, a részleges hurokátengedés

hatályos díja 1 289 Ft. A hatályos részleges hurokátengedési díj részét képezõ szûrõ egységköltség üzleti titok Ft.
A Határozat I. számú melléklete IV. részének a csupasz DSL árának megállapításáról szóló részében elõírt számítási

módszer alapján a fenti adatokból a csupasz DSL felár összegeként 1 214 Ft adódik.
A csupasz DSL szolgáltatásnak a határozat rendelkezõ részében megállapított havi díjai a nem csupasz DSL szol-

gáltatás megállapított havi díjainak és a fentiek szerint számított csupasz DSL felárnak az összegeként kerültek meg-
határozásra.

A számítás lépéseinek adatait összefoglalóan mutatják be az alábbi táblázatok:

Havi díjak

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi
korlát
(GB)

Elkötele-
zettség

Kisker.
átlagár*

Árrés*
Retail

minus ár*
Minimális

nagyker. ár*
Megállapított ár

Egyéni 1280 1,8 1 éves 1 633

Egyéni 1280 1,8 nincs 4 630

Egyéni 1280 nincs 1 éves 2 486

Egyéni 1280 nincs nincs 6 081

Egyéni 4480 nincs 1 éves 4 713

Egyéni 4480 nincs nincs 6 898

Egyéni 8096 nincs 1 éves 5 732

Egyéni 8096 nincs nincs 8 467

Üzleti 1280 nincs 1 éves 4 863

Üzleti 1280 nincs 2 éves 4 771

Üzleti 1280 nincs nincs 8 024

Üzleti 4480 nincs 1 éves 6 075

Üzleti 4480 nincs 2 éves 6 418

Üzleti 4480 nincs nincs 9 183

Üzleti 8096 nincs 1 éves 7 800

Üzleti 8096 nincs 2 éves 8 537

Üzleti 8096 nincs nincs 29 682

Üzleti 18432 nincs 1 éves 14 416

Üzleti 18432 nincs nincs 125 434

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak
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Egyszeri díjak – hálózat végzõdtetõ berendezéssel (nettó Ft):

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi korlát
(GB)

Elkötele-
zettség

Kisker.
átlagár*

Minimális nagyker.
havi díjhoz tartozó

egyszeri díj*

Megállapított
nagykereskedelmi ár

nettó Ft

Egyéni 4480 nincs 1 éves 8 000

Egyéni 4480 nincs nincs 15 917

Egyéni 8096 nincs 1 éves 8 000

Egyéni 8096 nincs nincs 15 917

Üzleti 1280 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 1280 nincs 2 éves 7 503

Üzleti 1280 nincs nincs 13 456

Üzleti 4480 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 4480 nincs 2 éves 6 713

Üzleti 4480 nincs nincs 13 640

Üzleti 8096 nincs 1 éves 8 000

Üzleti 8096 nincs 2 éves 6 827

Üzleti 8096 nincs nincs 49 118

Üzleti 18432 nincs 1 éves 13 334

Üzleti 18432 nincs nincs 102 880

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Egyszeri díjak – hálózat végzõdtetõ berendezés nélkül

Elõfizetõ
Sávszél.
(kbps)

Forgalmi
korlát (GB)

Elkötele-
zettség

Kisker.
átlagár*

Minimális nagyker.
havi díjhoz tartozó

egyszeri díj*

Megállapított
nagykereskedelmi ár

nettó Ft

Egyéni 1280 1,8 1 éves 0

Egyéni 1280 1,8 nincs 8 250

Egyéni 1280 nincs 1 éves 99

Egyéni 1280 nincs nincs 8 428

Egyéni 4480 nincs 1 éves 0

Egyéni 4480 nincs nincs 8 250

Egyéni 8096 nincs 1 éves 0

Egyéni 8096 nincs nincs 8 250

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

A Tanács az Eht. 45. § (5) bekezdése alapján a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán közzé teszi.

A Tanács döntését az Eht. 39. § (1) bekezdésének megfelelõen teljes ülés keretében hozta meg.
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A határozat elleni jogorvoslati lehetõségrõl történõ tájékoztatás az Eht. 46. § (1)-(2) bekezdés és a 47. § (1) bekezdés
rendelkezésein alapul.

Budapest, 2008. április 29.

Bánhidi Ferenc s. k., Debreczeni Sándor s. k., Dr. Nyevrikel Emília s. k.,
tanácstag tanácstag tanácstag

Pataki Dániels. k., dr. Rozgonyi Krisztina s. k.
tanácstag tanácstag

elnök alelnök

A határozatot kapják:
1./ Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)
2./ Irattár

DH-9895-6/2008. számú, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározása retail minus módszer alkalmazásával tárgyban hozott határozat

*A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a DH-9895-5/2008.sz. határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: DH-9895-6/2008.
Tárgy: az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus

módszer alkalmazásával

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az Invitel Távközlési Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (2040 Budaörs, Puskás T. 8-10.; cg.: 13-10-040575) (a továbbiakban: Invitel vagy Kötelezett)
által alkalmazható, az országos szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás legmagasabb árát, vala-
mint a kiskereskedelmi szélessávú DSL szolgáltatás nyújtása során a különbözõ szélessávú hozzáférés típusok tekin-
tetében alkalmazott átlagos kiskereskedelmi ár és a társszolgáltatók számára nyújtott IP bitfolyam hozzáférési szolgálta-
tás nagykereskedelmi ára közötti különbség (árrés) mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Havi díjak
Az árrés a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli fajlagos

költségének és a nagykereskedelmi értékesítés fajlagos költségének a különbsége.
A megállapított nagykereskedelmi ár alapértelmezésben a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ

havi díj legmagasabb mértéke.
Csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén egyaránt

Sávszél.
(kbps) Elõfizetõ Elkötelezettség

Forgalom
függõ

Árrés (minus)
Zi nettó Ft*

Megállapított nagykereskedelmi ár
Ni nettó (Ft)

1M (1280) egyéni 1 éves nem 3 307

1M (1280) egyéni 1 éves igen 3 427

1M (1280) egyéni 0 éves nem 5 755

1M (1280) üzleti 1 éves nem 4 680

1M (1280) üzleti 2 éves nem 4 613

4M (4480) egyéni 1 éves nem 4 735

4M (4480) üzleti 1 éves nem 5 834

4M (4480) üzleti 2 éves nem 8 743

8M (8096) egyéni 1 éves nem 4 680

8M (8096) egyéni 2 éves nem 7 827

8M (8096) üzleti 1 éves nem 7 034

8M (8096) üzleti 2 éves nem 9 430

18M (18432) üzleti 1 éves nem 19 800

18M (18432) üzleti 2 éves nem 37 855

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak



Egyszeri díjak

Csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén egyaránt

Sávszél. (kbps) Elõfizetõ Elkötelezettség Forgalom függõ
Megállapított

nagykereskedelmi ár (nettó Ft)

1M (1280) egyéni 1 éves nem 0

1M (1280) egyéni 1 éves igen 3 039

1M (1280) egyéni 0 éves nem 10 825

1M (1280) üzleti 1 éves nem 0

1M (1280) üzleti 2 éves nem 0

4M (4480) egyéni 1 éves nem 0

4M (4480) üzleti 1 éves nem 788

4M (4480) üzleti 2 éves nem 0

8M (8096) egyéni 1 éves nem 0

8M (8096) egyéni 2 éves nem 873

8M (8096) üzleti 1 éves nem 2 164

8M (8096) üzleti 2 éves nem 0

18M (18432) üzleti 1 éves nem 45 000

18M (18432) üzleti 2 éves nem 0

A megállapított – a táblázatban szereplõ - nagykereskedelmi ár a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ egyszeri díj
legmagasabb mértéke.

A Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározásakor a
Tanács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az egyenlõ elbánás elvének
megfelelõen a lényegét tekintve azonos feltételek teljesülése esetén valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az alacso-
nyabb áron kell nyújtania e szolgáltatást.

A kötelezett szolgáltató az egyenlõ elbánás elvét betartva, indokolt esetben a jogosult szolgáltató partnerekkel szem-
ben a havi díjakat illetõen alkalmazhat sávos (a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi
végpontok számának függvényében kialakított) díjkedvezményeket. Ezek a díjkedvezmények egyik esetben sem lehet-
nek olyanok, hogy a legkedvezõbb nagykereskedelmi ár csak egy-, illetve kevés számú jogosult szolgáltató számára
legyen elérhetõ.

A nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos, tehát egy nagykereskedelmi DSL végpontra jutó költségei a kötelezett
szolgáltatónál függhetnek a jogosult szolgáltató által igénybe vett nagykereskedelmi szolgáltatás volumenétõl. A köte-
lezett szolgáltató által alkalmazott sávos díjak közötti díjkülönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi ki-
szolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgáltatók vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget
tükrözhetik.

Sávos kedvezmények alkalmazása esetén, amennyiben a jelen határozatban foglalt nagykereskedelmi ár az ármegálla-
pítás alapjául szolgáló idõszak nagykereskedelmi minimum ára alapján határozódott meg és a Kötelezett az adott
idõszakban is sávos-, azaz a jogosult társszolgáltató partner által igénybe vett nagykereskedelmi végpontok számának
függvényében kialakított díjkedvezményeket alkalmazott, úgy a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi ár az
adott (legnagyobb kedvezményû) sávnak megfelelõ maximum árként értelmezendõ. Ennek megfelelõen a Kötelezett
szolgáltató az adott sávhoz tartozó minimális nagykereskedelmi végpontszámot el nem érõ szolgáltatók esetén alkal-
mazhat a jelen határozatban szereplõ nagykereskedelmi árnál magasabb árat is, de az alkalmazott sávos díjak közötti
díjkülönbség minden esetben legfeljebb a nagykereskedelmi kiszolgálás fajlagos költségeiben az egyes jogosult szolgál-
tatók vonatkozásában fennálló (volumentõl függõ) különbséget tükrözhetik. Az alkalmazott sávos kedvezmények mér-
tékét a kötelezett szolgáltató a nagykereskedelmi szolgáltatás nyilvánosságra hozatalakor köteles közzé tenni.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a Kötelezett szolgáltató által alkalmazott sávos kedvezmények alapján kialakított
árrendszer fenti szempontoknak való megfelelõségét piacfelügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.
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A Kötelezett szolgáltató a hozzáférési kötelezettség kapcsán, de kizárólag az adott nagykereskedelmi szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit jogosultak a szolgáltatás-nyújtással párhu-
zamosan a nagykereskedelmi szolgáltatást igénybe vevõ szolgáltatókkal megtéríttetni.

A kötelezett szolgáltatók ugyanakkor kizárólag csak az adott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
felmerült szükséges szolgáltatás elemek költségeit téríttethetik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az
adott szolgáltatás elemre – illetve, azzal ekvivalens szolgáltatásra – a kötelezett szolgáltatónak saját kiskereskedelmi
szolgáltatásához is szüksége van, akkor annak a jogosult szolgáltatókkal történõ megtéríttetése általánosan nem tekint-
hetõ indokoltnak. Szintén nem számítható fel külön díj azon szolgáltatás elemek költségei után, amelyek az ármegálla-
pító határozat meghozatala során a releváns nagykereskedelmi költségek között már figyelembe vételre kerültek.

A nagykereskedelmi szolgáltatás feltételeinek nyilvánosságra hozatala során minden, a jogosult szolgáltatókkal
szemben a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán érvényesíteni szándékozott díjelem árát a kötelezett szolgáltatónak
nyilvánosságra kell hoznia.

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon
belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott, a Fõvárosi Bíróságnak címzett
keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 14. § (1) c,. pontja alapján a
10. § f., pontjában meghatározott hatáskörében, az Eht. 52.-55. §-ai szerinti eljárásában a 12. számú, „nagykereskedelmi
szélessávú hozzáférési szolgáltatás” elnevezésû piacon a DH-23398-31/2007. számú határozatában (a továbbiakban:
Határozat, piacelemzési határozat, JPE határozat) az Invitelt jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóként azono-
sította.

A Határozat rendelkezõ részének I. számú mellékletében a Tanács az Eht. 108. § (1) bekezdés b., pontjában biztosított
jogkörével élve, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra a nagykereskedelmi piacon kiszabható kötelezett-
ségek, a költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége kötelezettség keretében kötelezte az Invitelt, hogy az országos
szintû IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatást a Határozat szerinti kiskereskedelmi árból származtatott
díjképzési módszer (a továbbiakban: retail minus) alkalmazásával kialakított díj ellenében nyújtsa.

A Határozat I. melléklet V. pontjában írt rendelkezés alapján a szolgáltató köteles számításait a rendszeres felül-
vizsgálat érdekében 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti idõszak adataira vonatkozóan elvégezni és ennek ered-
ményét, az ezzel kapcsolatos számításait, a számítás alapjául szolgáló adatokat 2008. február 1-jéig a Tanács számára
benyújtani.

A Kötelezett ezen kötelezettségnek a 2008. február 18-án érkezett, nyomtatott és elektronikus formában benyújtott
adatszolgáltatásával tett eleget (DH-9895-1/2008.), majd beadványát pontosította (DH-9895-3/2008).

A Tanács a Kötelezett által szolgáltatott adatokat és számításokat áttekintette és az Eht. 14. § (1) c,. pontja alapján a
10. § g., pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az Invitel által alkalmazandó országos szintû IP bitfolyam hozzáfé-
rési nagykereskedelmi szolgáltatás díját a rendelkezõ rész szerinti mértékben állapította meg, az alábbi indokok
alapján:

A Tanács Határozatának I. számú mellékletében meghatározta, hogy a Kötelezett által benyújtott adatok, valamint a
Határozat I. mellékletében foglalt egyéb szempontok alapján fogja megállapítani a Kötelezett által nyújtott nagykeres-
kedelmi szolgáltatás maximális ellenértékét a Kötelezett, illetve az általa irányított kiskereskedelmi szolgáltató tényle-
ges átlagos kiskereskedelmi értékesítési ára és egy a Tanács által meghatározott mérték (árrés) különbségeként.

Rögzítette továbbá, hogy a Kötelezett az országos szintû bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának
meghatározásakor a Tanács által meghatározott értéknél alacsonyabbat is alkalmazhat, ebben az esetben azonban az
egyenlõ elbánás elvének megfelelõen valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak az alacsonyabb áron kell nyújtania e
szolgáltatást.

A Kötelezett által nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatás rendelkezõ részben meghatározott maximális ellenértékét a
Tanács a Határozat I. számú mellékletében foglaltak szerint a kötelezett szolgáltató tényleges átlagos kiskereskedelmi
értékesítési ára (Ci) és egy a Tanács által meghatározott mérték (minus: Zi) különbségeként állapította meg. A retail
minus ármeghatározás képlete, azaz a nagykereskedelmi ár képlete tehát a következõ: Ni = Ci-Zi volt.

A Tanács az árrés (Zi) meghatározásakor alapvetõen a kötelezett szolgáltató releváns kis- és nagykereskedelmi költ-
ségeit vette figyelembe, mégpedig úgy, hogy a releváns fajlagos kiskereskedelmi költségek (Ei) az árrés mértékét
növelték, a releváns fajlagos nagykereskedelmi költségek (Fi) az árrés mértékét csökkentették. Azaz Zi = Ei-Fi volt.

A Tanács a Kötelezett által benyújtott adatok értékelése és az alkalmazható legmagasabb nagykereskedelmi ár érté-
kének megállapítása során a következõ módon járt el:
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I. A kiskereskedelmi (végfelhasználók számára nyújtott) szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A Határozat I. számú melléklete I. részének 4. pontjában meghatározott kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások

nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat vonatkozó részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki,
így azokat a Tanács a lenti összefoglaló táblázatokban foglaltaknak megfelelõen fogadta el, ahol a kiskereskedelmi
átlagár a Kötelezett által a kiskereskedelmi szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott havi és egyszeri díjak
átlagos értéke.

II. A társszolgáltatók számára nyújtott szélessávú szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjak
A nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtása során alkalmazott díjakat a Kötelezett a Határozat I. számú melléklete II.

részében foglaltaknak megfelelõen alakította ki, így azokat a Tanács elfogadta.

III. A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei, a
nagykereskedelmi értékesítés költségei

A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás, országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségei
A szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatás országos IP bitfolyam hozzáférési szolgáltatáson felüli költségeit a Köte-

lezett a Határozat I. számú melléklete III. részében foglaltaknak megfelelõen határozta meg, ezeket a Tanács elfogadta.
Nagykereskedelmi szolgáltatás addicionális költségei
A Kötelezett által a nagykereskedelmi értékesítéshez kapcsolódóan a Határozat I. számú melléklete III. részének

megfelelõen kimutatott addicionális költségeket a Tanács elfogadta.

IV. A nagykereskedelmi díj kialakításának további menete
Retail minus alapú ár meghatározása – havi díjak
A Tanács a havi díjak esetében az árrést a Kötelezett által benyújtott fajlagos kiskereskedelmi költségek és az addi-

cionális nagykereskedelmi költségek különbségeként állapította meg. A retail minus alapú árat a Tanács a kiskereskedel-
mi átlagár és az árrés különbségeként állapította meg.

Retail minus alapú ár meghatározása – egyszeri díjak
Az egyszeri díjak esetében a Tanács nem határozott meg árrést, mivel a Határozat I. számú melléklete III. részében

foglaltak szerint a költségeket az adott idõszakban átlagosan nyújtott összes szélessávú elõfizetés végpontszámára
vonatkozólag kell szétosztani. Ennek megfelelõen az árrés alapját képezõ költségek teljes egészükben a havi díjak árré-
sében lettek figyelembe véve.

A retail minus alapú árak az egyszeri díjak esetében ezért megegyeznek a kiskereskedelmi átlagárakkal.
A retail minus alapú árak és a korábban alkalmazott nagykereskedelmi árak összehasonlítása
A Határozat I. számú melléklete IV. része értelmében, amennyiben a retail minus alapú ár meghaladná a Kötelezett

által a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott nagykereskedelmi árat, akkor a Tanács a nagyke-
reskedelmi ár meghatározása során alkalmazandó nagykereskedelmi árat a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben
korábban alkalmazott minimális ár értékével megegyezõen állapítja meg.

A megállapított nagykereskedelmi ár ennek megfelelõen a retail minus alapú ár és a Kötelezett által korábban alkal-
mazott minimális nagykereskedelmi árak közül az alacsonyabb összeg.

A Tanács mind a havi díjak, mind az egyszeri díjak esetében a retail minus alapú ár és a minimális nagykereskedelmi
ár közül azt tekintette alacsonyabbnak, amelynek esetében a havi díj és a hozzá kapcsolódó egyszeri díj elkötelezettség
egy hónapjára jutó összege alacsonyabb. A Tanács a minimális nagykereskedelmi ár meghatározása során is megegyezõ
módon járt el.

Az így megállapított nagykereskedelmi árak a Kötelezett által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthetõ havi díjak,
illetve egyszeri díjak legmagasabb értékei.

Csupasz DSL
A számítás idején érvényes (DH-373-18/2006 INRUO alapján) teljes hurokátengedés díja a Kötelezettre vonatkozó

(TH) 2 647 Ft, a részleges hurokátengedésé (RH) 873 Ft, a Kötelezett földrajzi piacán nyújtott DSL fõvonalak és a teljes
fõvonalszám idõszaki átlagos állományának átlaga a Kötelezett adatszolgáltatása alapján (PEN) üzleti titok %, a szûrõk
költsége (SZU) üzleti titok Ft. A Határozat I. számú melléklete IV. részében megadott képlet alapján a nem csupasz DSL
és a csupasz DSL maximális nagykereskedelmi ára közötti különbség TH-RH+PEN*SZU= 1 932 Ft, azaz a csupasz DSL
maximális nagykereskedelmi ára legfeljebb 1 932 Forinttal haladhatja meg a nem csupasz DSL megállapított maximális
nagykereskedelmi árát.

Amennyiben a Kötelezett aktuális nagykereskedelmi ajánlatában nem tesz különbséget csupasz és nem csupasz DSL szol-
gáltatás között, de bevezetett olyan kiskereskedelmi csomagot, amelyet a csupasz DSL-t igénybevevõ jogosultak elõ-
fizetõinek meg kell vásárolnia (pl. VÜSZ, vonal üzemben tartási szolgáltatás), abban az estben sem haladhatja meg az aktuális
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csupasz DSL nagykereskedelmi szolgáltatás és a fenti kiskereskedelmi csomag (pl. VÜSZ) együttes ára a jelen határozatban
megállapított maximális csupasz DSL árat (azaz a nem csupasz DSL maximális ára plusz 1 932 Ft-ot). Amennyiben a fenti
kiskereskedelmi csomag ára meghaladja az 1 932 Ft-ot, abban az esetben sem haladhatja meg az aktuális csupasz
nagykereskedelmi szolgáltatás és a kiskereskedelmi csomag együttes ára a fent megállapított maximális csupasz DSL árat.

A számítás lépéseinek adatait összefoglalóan mutatja be az alábbi táblázat:

Havi díjak

Sávszél.
(kbps)

Elõfizetõ
Elkötelezett-

ség
Forgalom

függõ
Kisker

átlagár*
Árrés*

Retail minus
alapú ár*

Minimális
nagyker ár*

Megállapított
nagyker ár

1M (1280) egyéni 1 éves nem 3 307

1M (1280) egyéni 1 éves igen 3 427

1M (1280) egyéni 0 éves nem 5 755

1M (1280) üzleti 1 éves nem 4 680

1M (1280) üzleti 2 éves nem 4 613

4M (4480) egyéni 1 éves nem 4 735

4M (4480) üzleti 1 éves nem 5 834

4M (4480) üzleti 2 éves nem 8 743

8M (8096) egyéni 1 éves nem 4 680

8M (8096) egyéni 2 éves nem 7 827

8M (8096) üzleti 1 éves nem 7 034

8M (8096) üzleti 2 éves nem 9 430

18M (18432) üzleti 1 éves nem 19 800

18M (18432) üzleti 2 éves nem 37 855

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Egyszeri díjak

Sávszél.
(kbps)

Elõfiz.
Elkötele-
zettség

Forgalom
függõ

Kisker
átlagár*

Minimális nagyker.
árhoz tartozó
egyszeri díj*

Megállapított
nagyker ár

1M (1280) egyéni 1 éves nem 0

1M (1280) egyéni 1 éves igen 3 039

1M (1280) egyéni 0 éves nem 10 825

1M (1280) üzleti 1 éves nem 0

1M (1280) üzleti 2 éves nem 0

4M (4480) egyéni 1 éves nem 0

4M (4480) üzleti 1 éves nem 788

4M (4480) üzleti 2 éves nem 0

8M (8096) egyéni 1 éves nem 0

8M (8096) egyéni 2 éves nem 873

8M (8096) üzleti 1 éves nem 2 164

8M (8096) üzleti 2 éves nem 0

18M (18432) üzleti 1 éves nem 45 000

18M (18432) üzleti 2 éves nem 0

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak
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A Tanács az Eht. 45. § (5) bekezdése alapján a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán közzé teszi.
A Tanács döntését az Eht. 39. § (1) bekezdésének megfelelõen teljes ülés keretében hozta meg.
A határozat elleni jogorvoslati lehetõségrõl történõ tájékoztatás az Eht. 46. § (1)-(2) bekezdés és a 47. § (1) bekezdés

rendelkezésein alapul.

Budapest, 2008. április 29.

Bánhidi Ferenc s. k., Debreczeni Sándor s. k., Dr. Nyevrikel Emília s. k.,
tanácstag tanácstag tanácstag

Pataki Dániels. k., dr. Rozgonyi Krisztina s. k.
tanácstag tanácstag

elnök alelnök

A határozatot kapják:
1./ Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.

(2040 Budaörs, Puskás T. u. 8–10.)
2./ Irattár



DH-12616-5/2008. számú, a bérelt vonali végzõdtetési szegmens nagykereskedelmi szolgáltatás ára és a digitális
bérelt vonali kiskereskedelmi szolgáltatás listaára közötti árrés minimális mértékének meghatározása

tárgyában hozott határozat

*A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a DH-12616-4/2008. sz. határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: DH-12616-5/2008.
Tárgy: a bérelt vonali végzõdtetési szegmens nagykereskedelmi szolgáltatás ára és a digitális bérelt vonali

kiskereskedelmi szolgáltatás listaára közötti árrés minimális mértékének meghatározása

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Cg. 01-10-041928; a továbbiakban: Magyar Telekom Nyrt. vagy
Kötelezett) által nyújtott bérelt vonali végzõdtetési szegmens szolgáltatás nagykereskedelmi ára és az ezzel egyezõ
digitális bérelt vonali kiskereskedelmi hozzáférési szolgáltatás listaára közötti árrés (a továbbiakban: kiskereskedelmi
árrés, vagy mínusz érték) minimális mértékét sávszélességtõl és díjelemektõl függõen az alábbiak szerint határozza meg:

A kiskereskedelmi árrés mértéke
a listaárhoz viszonyítva

Egyszeri díj 128 kbps-ig 72%

Egyszeri díj 128 kbps felett 75%

Havidíj 128 kbps-ig 29%

Havidíj 128 kbps felett 28%

A Magyar Telekom Nyrt. a bérelt vonali végzõdtetési szegmens nagykereskedelmi szolgáltatás díját úgy köteles kiala-
kítani, hogy az adott digitális bérelt vonali kiskereskedelmi szolgáltatás listaárát csökkenteni köteles a Tanács által
megállapított kiskereskedelmi árrés mértékével.

A Magyar Telekom Nyrt. a bérelt vonali végzõdtetési szegmens nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatáro-
zásakor a Tanács által meghatározott kiskereskedelmi árrésnél magasabb árrést is alkalmazhat, ebben az esetben azon-
ban az egyenlõ elbánás elvének megfelelõen valamennyi igénybevevõ szolgáltatónak alacsonyabb áron kell nyújtania e
szolgáltatást.

A Magyar Telekom Nyrt. a jelen határozatnak megfelelõen megállapított díjat jelen határozat kézbesítésétõl köteles
alkalmazni.

A jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A jelen határozat felülvizsgálata annak kézbesítésétõl számított 15
napon belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához három példányban benyújtott, a Fõvárosi Bírósághoz
címzett keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a jelen határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
Indokolás

A Tanács az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 14. § (1) bekezdés c) pontja
értelmében az Eht. 10. § f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva lefolytatta az Eht. 52-57. § rendelkezései szerinti, a
piacmeghatározásra, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató azonosítására és kötelezettségek elõírására, hatályban
tartására, valamint módosítására irányuló eljárást a „Bérelt vonalak nagykereskedelmi végzõdtetési szegmense” elneve-
zésû nagykereskedelmi piac tekintetében. A piacelemzési eljárás eredményei alapján a Tanács DH-4018-2/2008. ügy-
számon hozott határozatában (a továbbiakban: JPE Határozat) a Kötelezettet jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgál-
tatóként azonosította.

A JPE Határozat rendelkezõ részének e) pontja szerint „A Tanács az érintett piacon a kötelezett Szolgáltatóra a
DH-664-174/2005. számú határozatában kirótt, az Eht. 108. § szerinti „költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége”
kötelezettséget változatlan tartalommal fenntartja, azzal, hogy a Kötelezett Szolgáltató az DH-664-174/2005. számú ha-
tározat rendelkezõ része V. sz. mellékletének III. pontja szerinti adatokat (2 Mbit/s sávszélesség alatti digitális bérelt
vonali szolgáltatásokra, 2004. évre vonatkozó adatokat) a 2 Mbit/s és az ez alatti sávszélességû digitális bérelt vona-
lakra egyaránt, a 2007-es évre vonatkozóan köteles benyújtani, valamint a tõkeköltségek számításánál alkalmazandó
tõkeköltség-ráta (WACC) mértéke 16,3%-ra változott.”

A költségalapúság és a díjak ellenõrizhetõsége kötelezettség tartalmának részletes meghatározását a Tanács
DH-664-174/2005. számú határozata (a továbbiakban: 2005-ös JPE Határozat) tartalmazza, jelen indokolás ezért a kötele-
zettségnek való megfelelés értékelésénél a 2005-ös JPE Határozat megfelelõ pontjaira való hivatkozásokat is alkalmaz.
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A Tanács a JPE határozatban kötelezte a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a bérelt vonalak nagykereskedelmi végzõd-
tetési szegmense szolgáltatást a digitális bérelt vonali szolgáltatás kiskereskedelmi árából származtatott díjképzési mód-
szer (a továbbiakban: retail minus) alkalmazásával kiszámított ellenérték fejében nyújtsa.

A 2005-ös JPE Határozat rendelkezõ részének V. számú melléklete szerint a Kötelezett a bérelt vonali végzõdtetési
szegmens nagykereskedelmi szolgáltatás díját úgy köteles kialakítani, hogy az adott digitális bérelt vonali szolgáltatás
kiskereskedelmi listaárát csökkenteni köteles a Tanács által megállapított kiskereskedelmi árrés mértékével.

A Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott hálózati szolgáltatás ellenértékének az általa alkalmazott elõfizetõi díjhoz
viszonyított mértéke meghatározásának érdekében a Tanács arra kötelezte a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a 2005-ös
JPE Határozat V. számú mellékletében meghatározott adatokat és számításokat (a továbbiakban: adatszolgáltatás) a JPE
Határozat kézbesítését követõ 30 napon belül a Tanács részére nyújtsa be.

Fenti kötelezettségének a Magyar Telekom a 2008. március 11-én érkezett, nyomtatott és elektronikus formában
benyújtott adatszolgáltatásával eleget tett (DH-12616-1/2008.).

A Tanács az Eht. 10. g) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az Eht. 108. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított
hatáskörével élve a Kötelezett által benyújtott adatok értékelése és a Kötelezett által alkalmazandó kiskereskedelmi árrés
minimális mértékének rendelkezõ rész szerinti mértékben történõ megállapítása során az alábbiak szerint járt el:

A kiskereskedelmi árrés (mínusz érték) meghatározására az átlagos kiskereskedelmi kedvezmény és a Tanács által
meghatározott százalékos árrés alapján az alábbiak szerint került sor:

A 2005-ös JPE Határozat V. számú melléklete IV. pontja szerint „A nagykereskedelmi árat a kötelezett szolgáltató a
kiskereskedelmi listaár, a kiskereskedelmi (végfelhasználók számára nyújtott) digitális bérelt vonali szolgáltatások
nyújtása során alkalmazott átlagos százalékos kedvezmény, és egy a Tanács által meghatározott százalékos árrés (Z)
figyelembe vételével köteles meghatározni. A kiskereskedelmi listaár és a nagykereskedelmi ár százalékos különbsége a
mínusz érték.”

A 2005-ös JPE Határozat V. számú melléklete IV. pontjának megfelelõen a mínusz érték (M), amely definíció szerint
megegyezik a JPE Határozat V. számú mellékletében meghatározott, a Kötelezett által a nagykereskedelmi szolgáltatás
árának meghatározásakor alkalmazandó kiskereskedelmi árrés fogalmával, százalékban kifejezve a következõ:

M = (Di + Z – Di*Z),

ahol:
Di: Adott (i) sávszélességû kiskereskedelmi bérelt vonalak díjának átlagos kedvezménye,
Z: Az átlagos értékesítési árakhoz képest meghatározott árrés mértéke.
Di és következésképpen a mínusz érték is díjelemenként, azaz az egyszeri és havi díjakra nézve külön határozandó meg.
Az átlagos kiskereskedelmi kedvezmény (Di) meghatározása:
A Kötelezett a JPE Határozat V. számú melléklete I. pontjában elõírt összefüggéseknek megfelelõen kiszámította a

kiskereskedelmi bérelt vonali hozzáférések és összeköttetések összevont százalékos kedvezményének értékeit, kü-
lön-külön sávszélességenként és díjelemenként (egyszeri, illetve havi díjak vonatkozásában).

A számított kiskereskedelmi kedvezmények (Di) a következõk*:

Egyszeri díjak 128 kbps-ig

Egyszeri díjak 128 kbps fölött

Havi díjak 128 kbps-ig

Havi díjak 128 kbps fölött

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

A Tanács megállapította, hogy a számítási módszer, valamint a számításhoz felhasznált adatok tartalma megfelel a
2005-ös JPE Határozat V. számú mellékletének 1. pontjában foglalt elõírásoknak, így a kiskereskedelmi kedvezmény-
számítás eredményét elfogadta.

Az árrés (Z) meghatározása:

A JPE Határozat V. számú mellékletének IV. pontja szerint: „A Z érték számítását a kötelezett szolgáltató adatai alap-
ján képletekkel kifejezve a Tanács az alábbiak szerint végzi el:
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Ahol:
Z: árrés
Kk: kiskereskedelmi értékesítési költségek
Vk: kiskereskedelmi értékesítéshez tartozó hozzáférések száma
Kk/ Vk : fajlagos (egy hozzáférési szakaszra jutó) kiskereskedelmi költségek
Kn: nagykereskedelmi értékesítési költségek
Vk: nagykereskedelmi értékesítéshez tarozó hozzáférések száma
Kn/ Vn : fajlagos (egy hozzáférési szakaszra jutó) nagykereskedelmi költségek
Bk: a hozzáférési szakaszok kiskereskedelmi értékesítésbõl származó számított árbevétel 1, amelyet a

képlet alapján kell meghatározni.“

A Tanács az árrés mértékét a fenti összefüggéseknek megfelelõen, a Kötelezett által szolgáltatott adatok alapján a kö-
vetkezõképpen határozta meg:

A Tanács megállapította, hogy a fajlagos (egy hozzáférési szakaszra jutó) kiskereskedelmi költség (Kk/Vk) a Kötele-
zett által benyújtott adatok szerint üzleti titok Ft. A fajlagos nagykereskedelmi költség (Kn/Vn) összege üzleti titok Ft.

A fajlagos kiskereskedelmi bevételt (Bk) a Tanács a Kötelezett által beadott adatok és a JPE Határozat V. számú
mellékletének IV. pontjából fent idézett összefüggések alapján az alábbiak szerint határozta meg:

Listaáron számított
árbevétel (Ft)

(HLPi)*

Kedvezmény
(Di)*

Számított kedvezményes
árbevétel

(HLPi*Di)*

Egyszeri díj 128 kbps-ig

Egyszeri díj 128 kbps fölött

Havi díj 128 kbps-ig

Havi díj 128 kbps fölött

Számított árbevétel összesen (Bk)

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Ahol:
- a “Listaáron számított árbevétel” a hozzáférési szakaszok listaáron számított kiskereskedelmi árbevétele;
- a “Kedvezmény” a hozzáférési és összeköttetési szakaszok összevont kiskereskedelmi kedvezménye.

A kiskereskedelmi értékesítéshez tartozó hozzáférések száma a Kötelezett által benyújtott adatok szerint üzleti titok db.

Az árrés értéke a fenti adatok alapján a következõ:

Z = üzleti titok %

A mínusz érték százalékos formában – a fentebb már idézett módon – a következõ képlet alapján határozható meg:
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1 A fenti képlet alkalmazását alapvetõen az indokolja, hogy a ténylegesen kiszámlázott árbevétel a kötelezett szolgáltató
számlázási rendszerébõl ugyan kinyerhetõ, ez azonban a szolgáltató tájékoztatása szerint nem mutat valós képet ezen szol-
gáltatások értékesítési bevételeirõl, mivel az értékesítés során csak az adott bérelt vonali szolgáltatás árában állapodnak meg a
szerzõdõ felek, a számlázási rendszerben a tényleges bevétel hozzárendelése az egyes szolgáltatás elemekhez legtöbbször nem
teljesen értékarányosan történik



M = (Di + Z – Di*Z)
A Di (kedvezmény) és Z (árrés) elõzõekben meghatározott értékei alapján a Tanács a mínusz értéket (M) sávszéles-

ségenként és díjelemenként a következõk szerint határozta meg:

Mínusz érték %*

Egyszeri díj 128 kbps-ig

Egyszeri díj 128 kbps felett

Havidíj 128 kbps-ig

Havidíj 128 kbps felett

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

A társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott kedvezmények figyelembe vétele
A 2005-ös JPE Határozat V. számú mellékletének IV. pontja szerint “Amennyiben a költségek figyelembevételével

számított árrés eredményeképpen számított mínusz érték (M) nem érné el a kötelezett szolgáltató által a társszolgál-
tatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott maximális kedvezmény mértékét, akkor a Tanács a nagykereske-
delmi ár meghatározása során alkalmazandó mínusz értéket a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban
alkalmazott maximális kedvezmény mértékével megegyezõen állapítja meg.”

A 2005-ös JPE Határozat V. számú melléklete II. pontjának rendelkezései alapján a Kötelezett benyújtotta a társszol-
gáltatók számára nyújtott bérelt vonali szolgáltatások esetén alkalmazott átlagos kedvezmény mértékét a JPE Határozat
által elõírt társszolgáltatókra vonatkozóan.

A benyújtott adatok alapján megállapítható, hogy – a kedvezmény számítására vonatkozó, a JPE Határozat V. számú
mellékletének I. pontjában meghatározott összefüggéseknek megfelelõen – a nagykereskedelmi kedvezmények maxi-
mális értékei a következõk:

A társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott
maximális kedvezmény mértéke*

Egyszeri díj 128 kbps-ig

Egyszeri díj 128 kbps felett

Havidíj 128 kbps-ig

Havidíj 128 kbps felett

* Az oszlop adatai üzleti titkot tartalmaznak

Az indokolás üzleti titkot tartalmaz.

Az alkalmazandó kiskereskedelmi árrés meghatározása

A 2005-ös JPE Határozat V. számú mellékletének IV. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelõen a Tanács
megállapította, hogy az átlagos kiskereskedelmi kedvezmény és az árrés alapján számított százalékos mínusz értéket a
Kötelezett által a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott maximális kedvezmények mértéke
meghaladja, ezért a nagykereskedelmi ár meghatározása során alkalmazandó kiskereskedelmi árrés értékét (azaz a
mínusz értéket) a társszolgáltatókkal kötött szerzõdésekben korábban alkalmazott maximális kedvezmények mértékével
megegyezõen, a rendelkezõ részben foglaltak szerint állapította meg.

Ennek megfelelõen a Tanács a kiskereskedelmi árrés mértékét, amelynek mértékével a Kötelezett az általa
alkalmazott nagykereskedelmi díjak meghatározásakor a kiskereskedelmi szolgáltatások listaárát csökkenteni köteles –
a jelen határozat rendelkezõ részében már ismertetett módon, az alábbiak szerint határozza meg:

A kiskereskedelmi árrés mértéke a listaárhoz viszonyítva

Egyszeri díj 128 kbps-ig 72%

Egyszeri díj 128 kbps felett 75%

Havidíj 128 kbps-ig 29%

Havidíj 128 kbps felett 28%
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A Tanács az Eht. 45. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a jelen határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán
is közzé teszi.

A jelen határozat elleni jogorvoslati jogosultság az Eht. 46. § (1) bekezdésén és az Eht. 47. § (1) bekezdésén alapul.
A Tanács döntését az Eht 39. § (1) bekezdése alapján teljes ülés keretében hozta meg.

Budapest, 2008. május 13.

Bánhidi Ferenc s. k., Debreczeni Sándor s. k., Dr. Nyevrikel Emília s. k.,
tanácstag tanácstag tanácstag

Pataki Dániels. k., dr. Rozgonyi Krisztina s. k.
tanácstag tanácstag

elnök alelnök

A határozatot kapják:
1./Magyar Telekom Nyrt.

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)
2. Irattár
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III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján
2008. április hónapban közzétett érdemi határozatokról

Sor-
szám

Határozat száma Tárgy
Szolgáltató/Igénybevevõ

forgalombahozó/forgalmazó

Elsõfokú határozatok

1. HM-262-3/2008.
A Magyar Telekom Nyrt. elõfizetõi
igénybejelentés teljesítési tevékenysége tárgyában.
2008/04/08

Magyar Telekom Nyrt.

2. HS-5543-4/2008.
Az S Kábel Tv Bt. mûsorelosztó szolgáltatásának
minõségével kapcsolatos bejelentés tárgyában
2008/04/08

S Kábel Tv Bt.

3. HD-199-6/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben Intenet
szolgáltatásra vonatkozó elõfizetõi szerzõdés
megkötésének jogszerûsége tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

4. HD-890-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben távbeszélõ
állomás létesítésére vonatkozó elõfizetõi szerzõdés
megkötésének jogszerûsége tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

5. HD-1177-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelésének jogszerûsége
tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

6. HD-1175-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelésének jogszerûsége
tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

7. HD-1183-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelésének jogszerûsége
tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

8. HD-5327-7/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelésének jogszerûsége
tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

9. HD-1184-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelésének jogszerûsége
tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

10. HD-1180-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
elektronikus hírközlési szolgáltatás átírásának
jogszerûsége tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.
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11. HD-1185-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
elõfizetõ szerzõdés módosításának
jogszerûsége tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

12. HD-1188-6/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
elõfizetõ szerzõdés felbontásának
jogszerûsége tárgyában.
2008/04/17

Magyar Telekom Nyrt.

13. HM-1558-5/2008.

A Magyar Telekom Nyrt. hibaelhárítási,
panaszkezelési és elõfizetõi szerzõdés
felmondási tevékenysége tárgyában.
2008/04/22

Magyar Telekom Nyrt.

14. HM-5168-5/2008.

A Magyar Telekom Nyrt. hibaelhárítási,
panaszkezelési és elõfizetõi szerzõdés
módosítási tevékenysége tárgyában.
2008/04/22

Magyar Telekom Nyrt.

15. HP-731-1/2008.

A Zalaegerszegi Elektromos Karbantartó és
Kereskedelmi ZRt. mûsorterjesztõ
szolgáltatás vonatkozásában a
HP-3284-1/2006. iktatószámú határozat
végrehajtásának utóellenõrzése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
Másodfokú határozat: FK-731-5/2008.
2008/04/22

Zalaegerszegi Elektromos
Karbantartó és Kereskedelmi

ZRt.

16. HP-1416-1/2008.

A Star Plusz 2000 Távközlési, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. mûsorterjesztõ szolgáltatás
vonatkozásában a HB-14677-105/2006
iktatószámú határozat végrehajtásának
utóellenõrzése tárgyában.
2008/04/22

A Star Plusz 2000 Távközlési,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

17. HP-1414-1/2008.

A Tarr Építõ-, Szolgáltató- és Kereskedelmi
Kft. mûsorterjesztõ szolgáltatás
vonatkozásában a HP-3273-1/2006
iktatószámú határozat végrehajtásának
utóellenõrzése tárgyában.
2008/04/22

Tarr Építõ-, Szolgáltató- és
Kereskedelmi Kft.

18. HP-1427-1/2008.

A KÍGYÓS TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság mûsorterjesztõ szolgáltatás
vonatkozásában a HZ-2285-1/2006
iktatószámú határozat végrehajtásának
utóellenõrzése tárgyában.
2008/04/22

KÍGYÓS TV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság

19. HP-9871-3/2008.

A Telecom Magyarország Távközlési és
Tanácsadó Kft. 22/2001. (XII. 22.) MeHVM
rendelet szerinti adatszolgáltatása tárgyában.
2008/04/22

Telecom Magyarország
Távközlési és Tanácsadó Kft.
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20. HP-9866-2/2008.

Az LS-COM Informatikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft 22/2001. (XII. 22.)
MeHVM rendelet szerinti adatszolgáltatása
tárgyában.
2008/04/22

LS-COM Informatikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

21. HP-9874-2/2008.
A Világnet Kft. 22/2001. (XII. 22.) MeHVM
rendelet szerinti adatszolgáltatása tárgyában.
2008/04/22

Világnet Kft.

22. HP-10210-3/2008.

A Kölesd-Kistormás Vízmû Kft. 22/2001.
(XII. 22.) MeHVM rendelet szerinti
adatszolgáltatása tárgyában.
2008/04/22

Kölesd-Kistormás Vízmû Kft.

23. HP-11271-2/2008.

A Szabó Elektronika Kft. 22/2001. (XII. 22.)
MeHVM rendelet szerinti adatszolgáltatása
tárgyában.
2008/04/22

Szabó Elektronika Kft.

24. HD-1181-1/2008.
Az Invitel Kft.-vel szemben számlareklamáció
kezelésének jogszerûsége tárgyában.
2008/04/26

Invitel Kft.

25. HD-23725-9/2007.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelése, valamint
elõfizetõi szerzõdés teljesítése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
2008/04/26

Magyar Telekom Nyrt.

26. HD-25608-8/2007.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
elõfizetõi szerzõdés teljesítése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
2008/04/26

Magyar Telekom Nyrt.

27. HD-31414-6/2007.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
2008/04/26

Magyar Telekom Nyrt.

28. HD-1172-1/2008.

A Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben
számlareklamáció kezelése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
2008/04/26

Magyar Telekom Nyrt.

Másodfokú határozatok

1. FK-322-5/2008.

A T-Kábel Magyarország Kft. szolgáltatás
korlátozási, elõfizetõi szerzõdés felmondási,
bejelentés és panasz kezelési, számlázási
eljárásának jogszerûsége vonatkozásában.
Elsõfokú határozat: HP-32577-7/2007
2008/04/08

T-Kábel Magyarország Kft.

2. FK-731-5/2008.

A Zalaegerszegi Elektromos Karbantartó és
Kereskedelmi Zrt. mûsorterjesztés
szolgáltatásra vonatkozóan a
HP-3284-1/2006. iktatószámú határozat
végrehajtásának utóellenõrzése tárgyában.
Elsõfokú határozat: HP-731-1/2008.
2008/04/21

Zalaegerszegi Elektromos
Karbantartó és Kereskedelmi Zrt.
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3. FK-23725-14/2007.

A HD-23725-9/2007. számú döntés ellen a
Magyar Telekom Nyrt. számlareklamáció
kezelése, valamint elõfizetõi szerzõdés
teljesítése tárgyában.
2008/04/25

Magyar Telekom Nyrt.

4. FK-1161-8/2008.

A HD-31414-6/2007. számú döntés ellen a
Magyar Telekom Nyrt. számlareklamáció
kezelése tárgyában.
2008/04/25

Magyar Telekom Nyrt.

5. FK-25608-16/2007.

A HD-25608-8/2007. számú döntés ellen a
Magyar Telekom Nyrt. elõfizetõi szerzõdés
teljesítése tárgyában.
2008/04/25

Magyar Telekom Nyrt.

6. FK-1172-8/2008.

A HD-1172-1/2008. számú döntés ellen a
Magyar Telekom Nyrt. számlareklamáció
kezelése tárgyában.
2008/04/25

Magyar Telekom Nyrt.

A határozatok megtekinthetõek a www.nhh.hu < piacfelügyelet < nyilvántartások menüpontnál.

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások bejelentése nyilvántartásba való bejegyzések tényérõl

Sorszám Szolgáltató Szolgáltatás

1. Getnet Adatátviteli, Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

2. GoMobile Kft. Mobil telefonszolgáltatás

3. Kovács Béla Internet elérési szolgáltatás nomád

4. Kovács Béla Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

5.
Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési
Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.

Trönkszegmens szolgáltatás

6.
Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési
Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.

Végzõdtetési szegmens szolgáltatás

7.
Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési
Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.

Bérelt vonali elõfizetõi szolgáltatás

8.
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Mobil telefonszolgáltatás

9. Sigmanet Kft. Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

10. Szabó Imre Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

11. ULRICH-ELECTRONICS Bt. Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

12. WZone Távközlési és Informatikai Kft. Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött

13. WZone Távközlési és Informatikai Kft. Internet elérési szolgáltatás nomád
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Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényérõl

Sorszám Szolgáltató Szolgáltatás megnevezése Törlés dátuma

1. Taszár-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rádió mûsorelosztás 2008.05.15

2. C-Satelit Antenna-szerelõ Szolgáltató Kft. Rádió mûsorelosztás 2008.05.01

3. C-Satelit Antenna-szerelõ Szolgáltató Kft. Televízió-mûsorelosztás 2008.05.01

4. DIPOL Tévészervíz Bt. Televízió-mûsorelosztás 2008.04.30

5. DIPOL Tévészervíz Bt. Rádió mûsorelosztás 2008.04.30

6.
Wireless Fidelity Kommunikációs Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

Bérelt vonali elõfizetõi
szolgáltatás

2008.04.22

7.
Wireless Fidelity Kommunikációs Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

Internet elérési szolgáltatás
helyhez kötött

2008.04.22

8.
Wireless Fidelity Kommunikációs Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

VPN alapú adatátviteli
szolgáltatás

2008.04.22
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V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetõsége

Központi elérhetõségünk

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nhh.hu
Honlap: www.nhh.hu

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 997.
Telefon: (06 1) 468 0500
Fax: (06 1) 468 0509 (központ)

Ügyfélszolgálataink elérhetõségei és nyitvatartási rendje
Személyes / telefonos megkeresések

Az ügyfélszolgálati irodák címei és telefonszámai:

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Telefon: (06 1) 468 0673

(központi ügyfél-tájékoztatási vonal)

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Telefon: (06 52) 522 122

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Telefon: (06 46) 555 500

Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
Telefon: (06 72) 508 800

Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (06 99) 518 500

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Telefon: (06 62) 568 300

Ügyfélfogadási idõ:

Hétfõ: 8.00 - 12.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Az ügyfélszolgálati telefonszámok elérhetõségének ideje:

Hétfõ - Csütörtök:8.00 - 16.30
Péntek: 8.00 - 14.00

Ügyfél-tájékoztatási írásbeli beadványok fogadása
Levelezési cím: 1386 Budapest 62., Pf. 997
Fax: (06 1) 468 0680
E-mail: info@nhh.hu

Az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti szolgálata
(szolgáltatók és fõhatóságok részére)
Országos Informatikai és Hírközlési Fõügyelet

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon: (06 1) 457 7990, (06 1) 356 3330
Mobil: (06 20) 339 1360,

(06 30) 257 3061, (06 70) 330 0386
Fax: (06 1) 214 0213
E-mail: fougyelet@nhh.hu
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Közlemény

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: Spakievics Sándor.
A szerkesztésért felelõs: Kalmár Béla, 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25. Telefon: 457-7283.
E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj 3780 Ft áfával, egy példány ára 630 Ft áfával.

HU ISSN 1587-9453

08.1601 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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