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II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Határozatok

DH-20328-1/2008. számú, az Invitel Zrt. elõfizetõi helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési
szolgáltatáshoz kapcsolódó referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (2006)

tárgyában hozott határozat

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a 2.Kf.27.362/2007/6. számú Fõvárosi Ítélõtáblai
ítélet (a továbbiakban: ítélet) alapján megismételt új eljárásban az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. (2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 8-10.; cg.: 13-10-040575) (a továbbiakban: Invitel Zrt. vagy Kötelezett) által 2006. június 7-én benyúj-
tott referenciaajánlatot jóváhagyó és meghatározott pontok tekintetében megállapító DH-373-19/2006. számú
határozata indokolásának az ítélet által hatályon kívül helyezett A. Általános észrevételek fejezetének ae) pontját az aláb-
biak szerint határozza meg:

A. Általános észrevételek ae)
A Tanács az ATSZE észrevételét nem tudta figyelembe venni az alábbi indokok alapján:
Sem az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), sem pedig a referenciaajánlatok-

ról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Hszr.) helyi hurok átengedésére vonatkozó definíciója nem tartalmaz korlátozást arra
nézve, hogy a Hszr. 1. § (1) bekezdés 6. pontjában definiált jogosult szolgáltató az adott helyi hurkon kinek és milyen
szolgáltatást nyújthat. A nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásának lehetõségét nem zárja ki egyetlen jogszabály sem.

Az ATSZE észrevételében nem jelölte meg, hogy a Kötelezett RUO-jának mely pontja tartalmaz nagykereskedelmi
szolgáltatás nyújtását korlátozó meghatározást, és ilyen meghatározást a Tanács sem talált az Invitel referenciaajánlatában.

Mindezek miatt a Tanács az ATSZE észrevételét nem tudta figyelembe venni.
A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon

belül kérhetõ a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához 3 (három) példányban benyújtott, de a Fõvárosi Bírósághoz
címzett keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indokolás

Az Invitel Rt. a Tanács által 2006. szeptember 15-én kézbesített DH-373-19/2006. számú határozatot, amely a
Kötelezett által 2006. június 07-én benyújtott referenciaajánlatot a Törzsszöveg és Mellékleteinek meghatározott pontjai
kivételével jóváhagyta, a Fõvárosi Bíróság elõtt keresettel megtámadta.

A bírósági felülvizsgálat eredményeként a Fõvárosi Bíróság 2.K.34770/2006/36. számú ítélete a Tanács DH-373-19/2006.
számú határozatát akként változtatta meg, hogy a rendelkezõ rész 12. a), b) és 16. a) pontjait, valamint a határozat indo-
kolásának A. Általános észrevételek ae) pontját mellõzte.

A Tanács a Fõvárosi Bíróság ítéletét az A Általános észrevételek ae) pont tekintetében annak a bíróság által megvál-
toztatott tartalma miatt megfellebbezte.

A másodfokú bírósági eljárás során a Fõvárosi Ítélõtábla meghozta 2. Kf. 27.362/2007/6. számú ítéletét, amelyben
az elsõfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érintette, fellebbezett rendelkezését
részben megváltoztatta, a Tanács DH-373-19/2006. számú határozata indokolásának A. Általános észrevételek
fejezetének ae) pontját hatályon kívül helyezte és e körben az alperest új eljárásra kötelezte, egyebekben az elsõfokú
ítéletet helybenhagyta.

Mivel a Fõvárosi Ítélõtábla a Tanácsot határozata indokolásának egy olyan pontja tekintetében utasította új eljárásra,
amely az Eht. 36. § körében tett észrevételekre a Tanács által adott válaszok közül az ATSZE egyik észrevételére írt
indokolás volt, így az új eljárást a Tanács e körben folytatta le. Megvizsgálta az ítéletben megjelölt ponthoz tartozó
észrevételt és a rendelkezõ részben szereplõ indokolásról döntött.

A Fõvárosi Ítélõtábla ítéletében a Tanács feladatául tûzte annak kifejtését a megismételt eljárásban, hogy milyen kör-
ben lát lehetõséget az átengedett helyi hurok harmadik szolgáltató általi igénybevételére a használat továbbengedésének
tilalmát elõíró jogszabályi rendelkezések érvényre juttatása mellett.

A Tanács ezen kérdéskört azért nem vizsgálta és vázolta fel az új eljárás során, mivel az ATSZE észrevétele nem erre
a problémára irányult. Továbbá megállapította, hogy az észrevételében írtak alátámasztására az észrevételezõ szolgál-
tató nem hozott fel érveket, pusztán általánosságban tett kijelentést, és a Tanács sem talált az ott írtakra utaló
rendelkezést a Kötelezett referenciaajánlatában, így az észrevételt nem tudta elfogadni és csak olyan megállapítást
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tehetett, amely szerint a nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtását semmilyen jogszabály nem tiltja, a Kötelezett RUO-ja
sem zárja ki, így annak korlátozására a Kötelezettnek nincs jogszabályi lehetõsége.

A DH-373-19/2006. számú határozat jelen határozattal nem érintett pontjai – az elsõfokú bíróság ítéletében foglalt
mellõzésekkel – változatlan tartalommal fennállnak.

A Tanács az új eljárás során a DH-373-19/2006. számú határozat meghozatalakor hatályos anyagi jogszabályokat,
míg eljárása tekintetében az Eht. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait alkalmazta.

A Tanács az Eht. 59. § (7) bekezdése alapján a határozatot hivatalos lapjában és internetes oldalán közzéteszi.
A Tanács határozatát az Eht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 10. § g) pontban meghatározott hatáskörében eljárva

a 45. § (1) bekezdés f) pont alapján hozta meg a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel, a 39. § (1) bekezdésének
megfelelõen teljes ülés keretében.

A határozat elleni jogorvoslati lehetõség az Eht. 46. § (1)–(2) bekezdés és a 47. § (1) bekezdés rendelkezésein alapul.

Budapest, 2008. május 20.

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 Szolgáltató Zrt.

(2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.)
2./ Irattár
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Közlemények

Nyilvános meghallgatás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.)
34–35. §-ban foglalt rendelkezések szerint, a versenyélénkítés a magyarországi távközlési szektorban, új mobil hálózati
és virtuális szolgáltatók megjelenésének lehetõsége tárgyában nyilvános meghallgatást tart.

A nyilvános meghallgatásra 2008. július 16-án, szerdán, 10–12 óráig a Nemzeti Hírközlési Hatóság Rendezvény és
Oktatási Központjában (1027 Budapest, Fõ u. 80.) kerül sor.

A nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos elõkészítõ információkat a hatóság – az üzleti titok kivételével – az
Eht. 34. § (3) bekezdésében foglalt idõpontban közzéteszi.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy az érdekeltek álláspontjukat, javaslataikat, észrevételeiket legkésõbb a nyilvános
meghallgatáson szóban vagy írásban terjeszthetik elõ, az elektronikus úton érkezett észrevételeket a hatóság legkésõbb
2008. július 11-ig honlapján közzéteszi.

Az Eht. 1. § b)–d) pontjában meghatározottak, valamint a fogyasztói érdekvédelmi szervezetek részvételi szándékukat
a +36 1 457-7273-as telefonszámon jelezhetik.

A Tanács határozatának bírósági felülvizsgálata

– Az Invitel Távközlési Zrt. a Tanács DH-10524-12/2008. sz. határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.

– Az Invitel Távközlési Zrt. a Tanács DH-9895-5/2008. sz. határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.
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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. május hónapban közzétett érdemi határozatokról

Sor-
szám

Határozat száma Tárgy
Szolgáltató/Igénybe vevõ

forgalomba hozó/forgalmazó

Elsõfokú határozatok

1. HP-3712-7/2008.

A Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatása
tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
Másodfokú határozat: FK-3712-12/2008.
2008/05/14

Magyar Posta Zrt.

2. HP-11629-5/2008.

Az Automex Számítástechnikai Kft. által
forgalomba hozott Belkin TuneCastTM II for
iPod típusú vezeték nélküli FM jeltovábbító
rádióberendezés
(modellszáma: F8V3080eaAPLBLK)
magyarországi forgalomba hozatala
tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
Másodfokú határozat: FK-11629-9/2008.
2008/05/14

Automex Számítástechnikai Kft.

3. HP-1415-2/2008.

A Soma ’77 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
mûsorterjesztõ szolgáltatás vonatkozásában a
HD-3360-2/2006 iktatószámú határozat
végrehajtásának utóellenõrzése tárgyában.
2008/05/14

Soma ’77 Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.

4. HZ-548-6/2008.

Az Electro World Magyarország Kft.
Motorola Max Pack típ. PMR berendezés
forgalomba hozatala tárgyában.
2008/05/19

Electro World Magyarország Kft.

5. HZ-1132-6/2008.

Az Electro World Magyarország Kft.
Maxcom KXT-675 típ. vezetékes telefon
forgalomba hozatala tárgyában.
2008/05/19

Electro World Magyarország Kft.

6. HZ-1133-6/2008.

Az Electro World Magyarország Kft.
Maxcom WT708 típ. PMR adó-vevõ
berendezés forgalmazásának tiltása tárgyában.
2008/05/19

Electro World Magyarország Kft.

7. HP-720-1/2008.

A T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós
Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefon és
vezetékes mûsorterjesztés szolgáltatásai
egyedi elõfizetõi szerzõdések jogszerûségi
vizsgálatának utóellenõrzése tárgyában.
A határozat ellen fellebbezés érkezett.
Másodfokú határozat: FK-720-5/2008.
2008/05/29

T-Kábel Magyarország
Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft.
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8. HP-6611-7/2008.

A UPC Magyarország Kft. vezetékes
mûsorterjesztés szolgáltatás szüneteltetési
eljárása jogszerûségének vizsgálata
tárgyában.
2008/05/29

UPC Magyarország Kft.

9. HP-7020-1/2008.

A Baktalórántháza Város Önkormányzata
Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet vezetékes mûsorterjesztés
szolgáltatás vonatkozásában a
HD-3318-2/2006 iktatószámú határozat
végrehajtásának utóellenõrzése tárgyában.
2008/05/29

Baktalórántháza Város
Önkormányzata Gazdasági

Mûszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet.

10. HP-7022-1/2008.

Az ALTA-RIPA Kábeltévé Kft. vezetékes
mûsorterjesztés szolgáltatás vonatkozásában a
HP-3222-1/2006 iktatószámú határozat
végrehajtásának utóellenõrzése tárgyában.
2008/05/29

ALTA-RIPA Kábeltévé Kft.

11. HP-10606-6/2008.
A Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes
Kft. számlaleveleinek kézbesítése tárgyában.
2008/05/29

Keszthelyi Városüzemeltetõ
Egyszemélyes Kft.

12. HP-26479-11/2007.

A UPC Magyarország Kft. internet
szolgáltatása egyes feltételeinek
jogszerûségének vizsgálata tárgyában.
2008/05/29

UPC Magyarország Kft.

Másodfokú határozatok

1. FK-3712-12/2008.

A Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatása
tárgyában. Elsõfokú határozat:
HP-3712-7/2008.
2008/05/14

Magyar Posta Zrt.

2. FK-11629-9/2008.

Az Automex Számítástechnikai Kft. által
forgalomba hozott Belkin TuneCastTM II for
iPod típusú vezeték nélküli FM jeltovábbító
rádióberendezés
(modelszáma:F8V3080eaAPLBLK)
magyarországi forgalomba hozatala
tárgyában.
Elsõfokú határozat:
HP-11629-5/2008.
2008/05/14

Automex Számítástechnikai Kft.

3. FK-720-5/2008.

A T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós
Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefon és
vezetékes mûsorterjesztés szolgáltatásai
egyedi elõfizetõi szerzõdések jogszerûségi
vizsgálatának utóellenõrzése tárgyában.
Elsõfokú határozat:
HP-720-1/2008.
2008/05/29

T-Kábel Magyarország
Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft.

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

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.
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