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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 

a „hálózatsemlegesség aktuális kérdései”  

témában rendezett nyilvános konzultációról 

 

 

 

1. Előzmények 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. május 30-án nyilvános konzultációt indított a 

hálózatsemlegesség hazai helyzetének áttekintésére. A Hatóság a konzultáció keretében az 

elektronikus hírközlési szolgáltatóktól, az alkalmazásfejlesztőktől és az internethasználóktól, 

ill. az őket képviselő szervezetektől várt visszajelzéseket a hálózatsemlegesség hazai 

helyzetének megítélésével kapcsolatban abból a célból, hogy a fennálló szabályozás 

hatékonyságát minél szélesebb kör bevonása mellett tekinthesse át. 

A Hatóság a konzultáció sikeressége érdekében előkészítő dokumentumot készített, és tett 

közzé honlapján a nyilvános konzultáció felhívásához csatoltan. A dokumentumban 

részletesen áttekintette a hálózatsemlegesség hazai és nemzetközi helyzetét, továbbá 

kérdéseket fogalmazott meg annak érdekében, hogy a hálózatsemlegesség témájában 

érintetteket arra ösztönözze, hogy kifejtsék véleményüket, továbbá tegyenek javaslatokat a 

hálózatsemlegességgel kapcsolatban felmerülő, általuk érzékelt problémákkal kapcsolatban. 

A dokumentum letölthető az NMHH honlapjáról (http://www.nmhh.hu).  

 

A Hatóság – a beérkezett álláspontok, ill. javaslatok alapján – a nyilvános konzultációra 

vonatkozó felhívásban leírtak szerint, jelen dokumentumban foglalja össze a nyilvános 

konzultációval kapcsolatos legfontosabb információkat, továbbá a konzultációhoz fűzött 

álláspontokat, javaslatokat. 

Jelen összefoglaló megtalálható az NMHH honlapján a hálózatsemlegesség nyilvános 

konzultációjára vonatkozó felhívásához csatoltan.  

 

 

2. Konzultációs nap  

A hatóság 2012. május 30-án, konzultációs nap keretében indította el a nyilvános 

konzultációt.  A hálózatsemlegesség iránt érdeklődők egyrészt tájékoztatást kaptak a 

hálózatsemlegességgel kapcsolatos legfontosabb tényekről, másrészt már a konzultációs 

napon lehetőségük nyílt arra, hogy kifejtsék a hálózatsemlegességgel kapcsolatos 

véleményüket. 
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A konzultációs nappal kapcsolatos legfontosabb információk: 

 

Helyszín: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Budapest, Ostrom u. 23-25. 

A rendezvény ideje: 2012. május 30, 10.00-12.00 óra 

Résztvevők az NMHH képviseletében: 

Mátrai Gábor Hírközlési elnökhelyettes 

Miszlai Róbert  Főosztályvezető 

Kajzinger Ervin  Főosztályvezető  

dr.Kun István  Jogi szakértő  

Tarcsai Zoltán  Szabályozási szakértő 

A nyilvános konzultáción megjelent vendégek névsorát az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

2.1. A konzultációs nap megnyitója 

A rendezvényt Miszlai Róbert, a hálózatsemlegesség témáért felelős terület, az Infomédia 

szabályozási főosztály vezetője nyitotta meg, aki először bemutatta a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóságot képviselő résztvevőket, majd ismertette a konzultációs nap programját. 

Ezt követően Mátrai Gábor az NMHH elnökhelyettese köszöntötte a résztvevőket, akikkel az 

alábbi gondolatokat osztotta meg: 

 A nyilvános konzultációval kapcsolatban a Hatóság célja kettős, 

 egyrészt lehetőséget kíván biztosítani a témában érintettek számára, hogy 

bemutassák az általuk érzékelt problémákat, megoldási javaslatokat, 

 másrészt a beérkezett álláspontok figyelembe vételével kívánja megvizsgálni, 

hogy szükség van-e a jelenleg érvényben levő szabályozáshoz képest további 

beavatkozásra.  

 A hálózatsemlegesség kérdése már évek óta az elektronikus hírközlést szabályozó 

különféle nemzetközi szervezetek napirendjén van. Az EU szervezetei is folyamatosan 

vizsgálják, hogy teljesülnek-e a hálózatsemlegesség alapelvei. E munka keretében az EU-

ban több irányelvben is megjelentek a hálózatsemlegességet leíró szabályok, amelyek 

időközben beépültek a hazai jogrendbe is. Az EU-s szervek aktivitását mutatja, hogy a 

BEREC éppen a konzultációs napot megelőző héten hozta nyilvánosságra 

forgalommenedzseléssel kapcsolatos év eleji felmérését, továbbá bejelentette, hogy a 

közeljövőben további három nyilvános konzultációt indít a hálózatsemlegesség 

kérdésében. 

 A konzultációra készített konzultációs dokumentumban összefoglalásra került a 

hálózatsemlegesség nemzetközi és hazai helyzete, továbbá kérdések szerepelnek abból a 

célból, hogy azok az érintetteket álláspontjuk megfogalmazására sarkallják. Mátrai Gábor 

elnökhelyettes a konzultáció során az érintettek aktív közreműködését kérte. 
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2.2. Előadások a hálózatsemlegesség témájának ismertetésére 

Az összefoglaló elkészítése érdekében a levezető elnök hangfelvétel elkészítéséhez kérte a 

résztvevők hozzájárulását, amelyhez minden megjelent hozzájárult. 

 

Ezt követően a Hivatal szakértői előadásokat tartottak a hálózatsemlegesség legfontosabb 

kérdéseiről az alábbiak szerint: 

 

 A hálózatsemlegesség helyzetének nemzetközi áttekintése 

Kajzinger Ervin, a Nemzetközi kapcsolatok főosztály főosztályvezetője ismertette 

a hálózatsemlegesség EU-s szabályozásának folyamatát, az EU-s szervezetek 

megnyilvánulásait, továbbá néhány EU-s ország hálózatsemlegesség kapcsán tett 

intézkedéseit. 

 A hazai szabályozás helyzete 

dr.Kun István, a Hírközlésjogi főosztály jogi szakértője áttekintette a 

hálózatsemlegesség EU-s szabályozását, annak hazai szabályozásra vonatkozó 

követelményeit, továbbá részletesen elemezte a hazai szabályozás átláthatóságra 

és szolgáltatásminőségre vonatkozó elemeit. 

 Felkészülés a jövőre 

Tarcsai Zoltán, az Infomédia szabályozási főosztály szabályozási szakértője a 

nyilvános konzultáció legfontosabb céljait, majd a konzultációs dokumentumban 

megfogalmazott kérdéseket tekintette át. Ezt követően a nyilvános konzultáció, 

ill. a kapcsolódó főbb mérföldkövek ütemezését ismertette a konzultációs nap 

résztvevőivel. 

 

Az előadások az NMHH honlapján, a hálózatsemlegesség nyilvános konzultációra vonatkozó 

felhívásához csatoltan érhetők el. 

 

 

2.3. A konzultációs nap résztvevőinek hozzászólásai 

Ezt követően Miszlai Róbert levezető elnök felkérte a konzultáció résztvevőit, hogy fejtsék ki 

véleményüket a hálózatsemlegességgel kapcsolatosan. Hozzátette, hogy az érdekelteknek a 

nyilvános konzultáció lezárásáig, azaz június 30-ig van arra lehetőségük, hogy álláspontjukat 

megküldjék a Hatóság számára. 
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2.2.1. Dr. Fischer Gábor, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 

 Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes 

pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről szóló 97/2010. (III. 31.) 

Korm. rendelet értelmében a szolgáltatók akár 9600 bps sebesség mellett is 

nyújthatnak internet-szolgáltatást, ami a mai világban teljes mértékben 

elfogadhatatlan 

 Az ÁSZF-ekben található szolgáltatás-leírások tartalma megfelelőnek tűnik, 

azonban ezeket a dokumentumokat csak kevés vásárló olvassa el, különösen 

nem a vásárlás előtt. Amennyiben mégis elolvassák, általában az információk 

nehezen értelmezhetők számukra. A vásárlók döntően a promóciós 

anyagokból tájékozódnak. Sokat segítene a szolgáltatások főbb paramétereit 

tartalmazó szolgáltatás-leírás, ami egyfajta kivonata lehetne az ÁSZF-nek. 

 Számos webes összehasonlító oldal (pl. http://www.waferscale.com/dsl-

internet/providers/Wisconsin/Howard) érhető el a világban, ami 

leegyszerűsíti a szolgáltatások összehasonlítását a felhasználók számára. 

Hasonló megoldás nagy segítséget nyújthatna a hazai internetezők számára is. 

A felszólaló javasolta emellett, hogy a TANTUSZ ne csak az elérhetőségre, 

hanem a szolgáltatásminőségre vonatkozóan is tartalmazzon adatokat. 

 A sebességméréssel kapcsolatban az a probléma, hogy jelenleg nem áll a 

felhasználók rendelkezésére olyan mérési alkalmazás, amellyel a ténylegesen 

elérhető sebességet megbízhatóan tudnák mérni. Korábban a Magyar 

Telekom biztosított mérési lehetőséget a felhasználók számára, hasonlót 

kellene a jövőben is minden internet-szolgáltatás esetén elérhetővé tenni. 

 A konzultációs dokumentumban szereplő 8. kérdés (3Play szolgáltatás esetén 

érzékelhető-e sebességcsökkenés az internet-szolgáltatáson) kapcsán a 

felszólaló megjegyezte, hogy a felhasználóknak a sebességi problémák 

kevésbé, inkább a szakadások (a szolgáltatás nem elérhetősége) tűnnek fel. 

 

2.2.2. Vígh Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

 A KTV-szolgáltatók üzletmenetére komoly hatással lehet az OTT-megoldások 

(lekérhető videó-tartalmak) elterjedése, ezért ezen a területen is 

megjelenhetnek idővel a felhasználók érdekeit sértő forgalommenedzselési 

megoldások. 

 A legtöbb ISP biztonsági kockázatokra hivatkozva számos portot zárva tart, 

amely portok valójában nem jelentenek a szolgáltatók számára biztonsági 

kockázatot, ugyanakkor a portok elérhetőségének tiltása jelentősen 

korlátozhatja felhasználókat a szolgáltatások igénybe vételében. 

 A szolgáltatók az illegális tartalmakra hivatkozva gyakran korlátozzák a 

letöltések, ill. feltöltések forgalmát, ugyanakkor megjegyzendő, hogy az 

esetek nem kis részében szó sincs illegális tartalom kezeléséről. 
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 A szolgáltatásminőségi mutatók célértékei az esetek 80 %-ára vonatkoznak, 

ugyanakkor a fennmaradó 20 %-nál, különösen videó-tartalmak esetén a 

gyengébb szolgáltatásminőség a szolgáltatás igénybevételének 

ellehetetlenülését jelenti. 

 

2.2.3. Villám István, Magyar Telekom Nyrt. 

 A szolgáltató nem érzékelt, ill. nem kapott visszajelzést ez idáig a 

hálózatsemlegességgel kapcsolatosan. A hálózatsemlegességre vonatkozó 

jelenlegi szabályozást megfelelőnek tartják. 

 A konzultációs dokumentumban is megjelenő önszabályozást, mint megoldást 

támogatják. 

 A hálózatsemlegességgel párhuzamosan a szolgáltatónak a hálózatvédelemre 

is fokozottan figyelnie kell, ezért alkalmaznak különféle megszorításokat, 

amelyek leírása az ÁSZF-ben is megtalálható. 

 Fischer Gábor Úr szolgáltatás-leírására vonatkozóan megjegyezte, hogy 

hasonló kivonatos szolgáltatás-leírás elkészítésének a kötelezettsége a 

közelmúltban szűnt meg. Hozzáfűzte még, hogy a szolgáltatói tájékoztatás 

mellett nagyon fontos a fogyasztói tudatosság növelése különféle programok 

indításával, amelyben a hatóságokra is fontos szerep hárul. 

 

 

3. Zárszó 

A felszólalásokat követően Mátrai Gábor elnökhelyettes megköszönte a résztvevők 

meghallgatáson tanúsított aktív közreműködését. A felszólalásokkal kapcsolatban 

megjegyezte, hogy a Hatóság fontosnak tartja a szolgáltató-váltás megkönnyítését, 

amennyiben a felhasználók nem a szerződésben megfogalmazott szolgáltatást kapják az 

internet-szolgáltatójuktól. Emellett azt is hozzáfűzte még, hogy az NMHH a SZÉP-projekt 

kiterjesztésével lehetővé kívánja tenni az internet-szolgáltatás további minőségi 

paramétereinek monitorozását. 

Megerősítette, hogy az elhangzottaknak megfelelően a hálózatsemlegességgel kapcsolatban 

az érdekeltek június 30-ig küldhetik meg álláspontjukat, ill. megoldási javaslatukat az NMHH 

számára.   

A Hatóság ezt követően összefoglalót (jelent dokumentum) készít a nyilvános konzultációról, 

amelyet legkésőbb július 31-ig megjelentet honlapján. 

Végül Mátrai Gábor elnökhelyettes még egyszer megköszönte a résztvevők aktív részvételét, 

majd lezárta a konzultációs napot. 
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4. A nyilvános konzultáció során beérkezett állásfoglalások összefoglalása 

A nyilvános konzultációra számos állásfoglalás érkezett az internet-, és alkalmazás 

szolgáltatóktól, ill. felhasználókat képviselő szervezetektől (ld. 2. sz. melléklet).  

Mivel nem minden válaszadó járult hozzá állásfoglalásának teljes terjedelemben történő 

közléséhez, ezért az alábbiakban a nyilvános konzultáció kapcsán, a szolgáltatók, ill. 

felhasználói szervezetek által a Hatóság számára megküldött állásfoglalásokban található 

legfontosabb gondolatok kerültek összegzésre a konzultációs dokumentumban 

megfogalmazott kérdések szerint csoportosítva. 

 

 

1. Mennyire tartják átláthatónak az ÁSZF-ben és az egyedi előfizetői szerződésben a 

szolgáltatás diszkriminációt okozó forgalommenedzsment eljárások leírását? 

Mennyire közérthetőek ezek a megfogalmazások az átlag felhasználó számára? 

 

 A szolgáltatók az átláthatóság szempontjából megfelelőnek tartják a 
szolgáltatások leírásának szabályait, amelyeknek kijelentésük alapján meg is 
felelnek.  

 A vonatkozó szabályozást úgy kellene módosítani, hogy ne a garantált le- és 
feltöltési sebességre vonatkozó paraméter, hanem a tényleges szolgáltatási 
paraméterek alapján képzett célérték megadása legyen kötelező a szolgáltatók 
számára. Ez a szolgáltatások lényegesen könnyebb összehasonlíthatóságát 
tenné lehetővé a felhasználók számára.  

 A műszaki, technológiai adottságok miatt nem támogatott a garantált letöltési 
sebesség megadása mobiltechnológia esetén. Ugyanakkor hasznos lehet a 
növekvő számú alternatív technológiai megoldásból adódóan az elméleti 
maximális sebesség megjelölése, ugyanis ez is segítheti a felhasználót -  az 
általa használni kívánt alkalmazás alapján - a technológia kiválasztásában. 

 A szolgáltatók véleményével ellentétben fogyasztói oldalról az a vélemény 
érkezett, hogy az átlagos felhasználó számára rendkívül nehezen 
értelmezhetők, a szolgáltatásokat leíró szabályok (a szolgáltatást leíró minőségi 
paraméterek, ill. a forgalommenedzselési eljárások). Ráadásul azok megtalálása 
is komoly nehézséget jelent. Ebből adódóan a felhasználók csak akkor 
tanulmányozzák a szolgáltatás-leírásokat, amikor problémákkal találkoznak. 
Általában ilyenkor már nincs lehetőségük arra, hogy kilépjenek a szerződésből a 
futamidőre vonatkozó kötöttségek miatt.  

 Érkezett olyan javaslat, amely szerint a forgalommenedzselés vonatkozásában 
olyan megfogalmazásnak is meg kellene jelennie, ami az átlagos felhasználó 
számára is könnyen értelmezhető (pl. az érintett blokkolt, ill. lassított 
alkalmazások kerüljenek felsorolásra a leírásban). 
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2. Az internet-szolgáltatók által az eddigiekben megjelenített információkon kívül 

milyen további szolgáltatásjellemzők feltüntetésével növekedhetne a szolgáltatások 

átláthatósága? 

 

 Mind a szolgáltatók, mind a felhasználók elegendőnek találják az eddigiekben 
használt szolgáltatási paramétereket, nem igénylik újak bevezetését.  

 Ugyanakkor olyan elvárás került megfogalmazásra, hogy a szolgáltatási 
paraméterek kerüljenek megfogalmazásra több szinten is, azaz az átlagos 
felhasználók, és a tájékozottabb felhasználók, ill. szakemberek számára 
egyaránt.  

 Legyen elérhető hiteles mérési eljárás, amelynek segítségével a felhasználók is 
ellenőrizni tudják a szolgáltatásuk minőségét. 

 

3. Mennyiben segíthetné az előfizetők tájékozódását egy olyan egységes szolgáltatás-

leíró táblázat kialakítása, amelyet az internet-szolgáltatók internetes 

díjcsomagonként töltenének ki, és jelenítenének meg a honlapjukon? Támogatják-e 

az internet-szolgáltatók ilyen egységes táblázat kialakítását, és annak honlapjukon 

történő megjelenítését? 

 

 Az internet szolgáltatók nem zárkóznak el egy egységes szolgáltatás-leíró 
táblázat létrehozásától, bár véleményük szerint ezek az információk már ma is 
elérhetők. Emellett a díjcsomagok magas száma és összetettsége miatt 
nehézkesnek találják egy ilyen táblázat kialakítását, ill. az abban való 
tájékozódást.  

 A felhasználói oldal üdvözli egy egységes szolgáltatás-leíró tábla megalkotását, 
mert ennek segítségével a felhasználók sokkal könnyebben áttekinthetnék az 
általuk választani kívánt szolgáltatások tulajdonságait. Véleményük szerint azért 
is fontos lenne a táblázat kialakítása, mert segítségével felhasználók már a 
vásárlás előtt tisztább képet kapnának a szolgáltatásról. Szintén fontosnak 
találják, hogy a táblázat mellett a használt mutatókhoz olyan definíciók is 
megjelenjenek, amelyeket az utca embere is megért.  

 Az egységes szolgáltatás-leíró tábla kialakításánál mindenképpen célszerűnek 
tartanák egy nemzetközileg is elfogadott transzparens mérési módszertan (pl. 
Speedtest, Ookla) bevezetését. 

 

4. Mennyiben érzékelhetők, és okoznak-e problémát az egyes szolgáltatói hálózatokon a 

torlódások? Jellemzően milyen hálózati szinteken (hozzáférési hálózat, gerinchálózat, 

belföldi peering, nemzetközi peering) tapasztaltak korábban torlódásokat? 

 

 Az internet szolgáltatók egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy míg korábban a 
hálózat több pontján is gyakoriak voltak a torlódások, addig ma már a 
megfelelő kapacitásmenedzsmentnek és a hálózatmodernizációnak 
köszönhetően viszonylag gyorsan tudnak reagálni, akár kapacitásbővítéssel is az 
ilyen problémák kiküszöbölésére.  
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 Sok esetben akkor fordul elő torlódás, amikor alkalmazásszolgáltatók az ISP-k 
előzetes tájékoztatása nélkül hirtelen jelentős forgalmat terhelnek a hálózatra. 
Ezek a problémák is viszonylag gyorsan kezelhetők, miután a szolgáltatók 
általában jelentős kapacitástöbblettel rendelkeznek.  

 Amennyiben torlódás előfordul, az szinte kizárólag a hozzáférési hálózaton 
(rádiós- és átviteli hálózat) a legforgalmasabb órában, egy-egy adott földrajzi 
területen tapasztalható. 

 Felhasználói oldalról merült fel az a megjegyzés, hogy a felhasználóknak 
jelenleg nincs lehetőségük arra, hogy a torlódásokról bővebb információt 
szerezzenek. Nem eldönthető számukra, hogy adott esetben az internet 
elérésükkel van hiba, vagy az alkalmazásszolgáltató szervere nem működik 
megfelelően. Ennek eldöntésében segítséget nyújthatna egy megfelelő mérési 
megoldás. 

 

5. A forgalommenedzselés kapcsán melyek azok a szolgáltatói beavatkozások, amelyek 

indokolhatók, ill. melyek azok, amelyek nem? 

 

 Az internet szolgáltatók és felhasználók is egyetértettek abban, hogy szükséges 
a hálózatmenedzselési eszközök használata a hálózat integritása és biztonsága 
érdekében. Ebbe a kategóriába tartozik még a kéretlen levelek szűrése is.  

 Szolgáltatók visszajelzése szerint szükségesnek látszik még, hogy a szolgáltatók 
forgalommenedzselést alkalmazzanak a menedzselt szolgáltatások, ill. VoD, 
VoIP-alkalmazások minőségének biztosítása érdekében is.  

 Néhány szolgáltató elkerülhetetlennek látja a forgalommenedzsment eszközök 
használatát a heavy-userek esetében is, különösen mobil hálózati szolgáltatás 
esetében, miután ugyanaz a korlátozott kapacitás áll több felhasználó 
rendelkezésére.  

 Felhasználói visszajelzés szerint a szolgáltatók ne forgalommenedzsment 
alkalmazásával oldják meg a kapacitásbeli problémákat, hanem 
kapacitásbővítéssel. 

 

6. Mennyiben érzékelik problémának az előfizetők, amikor a szolgáltatók bizonyos 

internetes alkalmazástípusok forgalmát diszkriminálják (blokkolják, ill. lassítják)?  

 

 A vezetékes szolgáltatók visszajelzésük alapján nem alkalmaznak 
diszkriminálást, így az ügyfelek ilyen típusú korlátozást nem is érzékelhetnek. 
Ugyanakkor főleg mobil szolgáltatók jelezték, hogy különbözőképpen kezelnek 
forgalomtípusokat, azonban ezzel egyidejűleg biztosítják az átláthatóságot, így 
az ügyfelek tudatosan választhatnak az általuk preferált szolgáltatások között.  

 A P2P-forgalom kezelése rendezett, ugyanis a vezetékes szolgáltatók nem 
diszpreferálják a P2P-forgalmat, míg a mobil szolgáltatók is csak forgalmi 
torlódás esetén alkalmaznak lassítást, ill. blokkolást.  

 A VoIP-forgalmak a vezetékes internet szolgáltatások esetében nem 
szenvednek hátrányt. Ugyanez nem mondható el a mobil szolgáltatásokról. 
Ebben az esetben már megfigyelhető a forgalmak lassítása. A visszajelzések 
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szerint a VoIP-típusú forgalmak diszkriminálását nem indokolhatja más, mint az, 
hogy a szolgáltatók megpróbálják lassítani a beszédforgalmuk erodálását.  

 Alkalmazásszolgáltatói, és felhasználói oldalról érkezett visszajelzés szerint a 
szolgáltatásokhoz, ill. alkalmazásokhoz való szabad hozzáférés okán 
elfogadhatatlan a szolgáltatóknak az a gyakorlata, hogy bizonyos típusú 
forgalmakat (például VoIP) blokkolnak. A különböző forgalmak diszkriminálása 
visszafogja a gazdasági növekedést és az innovációt. 

 Fogyasztói visszajelzés alapján hóközi számlák esetén, amennyiben a fogyasztó 
elér egy limitet, arról nem mindig kap tájékoztatást. Ekkor a forgalma 
korlátozásra kerülhet, azonban a felhasználó ennek nem tudja az okát.  

 Alapvető probléma, hogy a felhasználók nem tudják eldönteni egy alkalmazás 
működésképtelensége esetén, hogy annak az az oka, hogy az internet 
szolgáltató blokkolja a forgalmat, vagy éppen nem működik az 
alkalmazásszolgáltató szervere. 

 
 

7. Alkalmaznak-e jelenleg, illetve a jövőben terveznek-e bevezetni a hálózatukban DPI 

(deep packet inspection) technológiát forgalommenedzsment célból? 

 

 Néhány szolgáltató már ma is használ DPI-technológiát forgalommenedzsment 
célokra.  

 Emellett olyan visszajelzések is érkeztek, hogy a jövőben várható drasztikus, 
főleg a HD-minőségű videó-tartalmak forgalom-növekedéséből adódóan a DPI-
technológia bevezetése más szolgáltatóknál is szükségessé válhat.  

 

8. Tapasztalható-e „Triple play” szolgáltatás-csomagok esetén (IPTV+Internet+VoIP-

alapú telefonszolgáltatás), hogy a nyilvános internet-elérésre vonatkozóan a vállalt 

szolgáltatás-minőség nem teljesül? 

 

 Szolgáltatói visszajelzés szerint a szolgáltatók megfelelő sávszélességet 
különítenek el a menedzselt (3Play, multiple Play) szolgáltatásokra, így az 
internet szolgáltatás vállalt minősége teljesül. Ekkor a minőség nem függ attól, 
hogy a felhasználó éppen használ-e IPTV-szolgáltatást vagy sem.  

 Ebben az esetben a fő kérdés az, hogy a szolgáltató által értékesített internet 
szolgáltatás valóban feleljen meg a szerződésnek, továbbá teljesüljenek az 
átláthatósággal kapcsolatos elvárások. 

 
 

9. Van-e kialakult gyakorlat a fizetett adatkicserélésre vonatkozóan? Vannak-e ezzel 

kapcsolatban, folyamatban tárgyalások a nagy tartalomszolgáltatók és az internet 

hozzáférés szolgáltatók között? 

 

 A visszajelzések alapján már a hazai gyakorlatban is megjelent a fizetett 
adatkicserélés, azonban egyre jellemzőbbé válik a free peering.  
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 Alkalmazásszolgáltató jelezte a problémát, miszerint kiszolgáltatott helyzetbe 
kerülhetnek az internet szolgáltatókkal szemben, ugyanis jelenleg a fizetett 
adatkicserélés kapcsán a szolgáltatók szabadon határozhatják meg az árat, ami 
adott esetben az alkalmazásszolgáltató ellehetetlenülését okozhatja. Különösen 
kritikus lehet ez a probléma akkor, amikor az alkalmazásszolgáltató az 
internetszolgáltató szolgáltatásával versengő szolgáltatást akar nyújtani. Az 
alkalmazásszolgáltató kiemelte, hogy a hálózatsemlegességnek mind a 
felhasználónál, mind az alkalmazásszolgáltatónál érvényesülnie kell. Felvetette 
még, hogy a fizetett adatkicserélésnek szabályozott keretek között kellene 
történnie. Véleménye szerint a jelzett összekapcsolási probléma károsan hat a 
digitális média innovációjára, ami a változatos, magyar online tartalom és 
szolgáltatás-fejlesztést korlátozhatja. 

 
 

10. A CDN-ekkel (Content Delivery Network) kapcsolatban mi a szolgáltatók álláspontja? 

Rendelkeznek-e valamely alkalmazás vagy tartalomszolgáltatóval CDN 

csatlakoztatására vonatkozó szerződéssel, ill. valamely alkalmazásszolgáltató CDN-en 

keresztül biztosítja-e tartalma elérhetőségét? 

 

 Hasonlóan a fizetett adatkicseréléshez CDN-ek is fellelhetőek már több hazai 
szolgáltató hálózatában.  

 A 9. kérdéshez hasonlóan itt is az a felvetés merült fel, hogy a szolgáltatók a 
CDN-pontokon is biztosítsák a hálózatsemlegességet, azaz ne szűrjenek se port, 
se tartalom alapján. 

 

Több szolgáltató is megjegyezte, hogy az Európa-szerte tapasztalható megengedő 

szabályozási megközelítés jegyében minél kevésbé restriktív szabályozást látnak indokoltnak. 

Ezt véleményük szerint az is lehetővé teszi, hogy a hálózatsemlegesség vonatkozásában 

jelenleg nem tapasztalhatók jelentős problémák, ezért nincs szükség gyors, drasztikus 

szabályozói beavatkozásra. Emellett a megengedő szabályozásban látják leginkább annak a 

lehetőségét, hogy a fogyasztók elvárásaihoz leginkább igazodó szolgáltatások, alkalmazások 

kerüljenek kifejlesztésre.  

Az önszabályozás hatékonyságával szemben az egyik alkalmazásszolgáltató Norvégia példáját 

hozta fel. Norvégia egyike volt azon országoknak, amelyik irányelvet fogalmazott a 

hálózatsemlegesség szabályainak betartására. Ennek ellenére a legnagyobb norvég internet 

szolgáltató a közelmúltban jelentette be, hogy további díjat kér az alkalmazásszolgáltatóktól, 

amennyiben azok nem szeretnék, hogy az internet-szolgáltató az alkalmazásszolgáltató 

forgalmát diszpreferálja. Emellett Norvégia második legnagyobb mobil szolgáltatója 

bejelentette, hogy a jövőben nem engedélyezi hálózatában a VoIP-alkalmazások forgalmát.  
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1.sz melléklet  

 

A konzultációs nap résztvevői 

 

Cég Résztvevő 

BT Global Services Dr. Orbán Miklós 

Externet Nyrt. Szeitz Péter 

Google Magyarország Dr. Derzsényi Éva 

GTS Hungary Távközlési Kft.  Dr. Sándor Tímea 

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) Dr. Bölcskei Imre 

Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT Ikladi Péter 

Invitel Távközlési Zrt. Dr. Csömör Magdolna 

Invitel Távközlési Zrt. Hunya László 

Invitel Távközlési Zrt. Ruzsa Róbert 

Lakatos-Köves és Tsa ügyvédi iroda Dr. Sólyom Iván 

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) Kéry Ferenc 

Magyar Telekom Nyrt. Villám István 

Magyar Telekom Nyrt. Selmeczi Gábor 

Magyar Telekom Nyrt. Németh Gábor 

Magyar Telekom Nyrt. Hartmann Ildikó 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Vigh Zoltán 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) Dr. Fischer Gábor 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Dömötörffy Borbála 

RTL Televízió Zrt. Kalmár Tibor 

Szélessáv Alapítvány Tóth Attila 

Telenor Magyarország Zrt. Bánhidi Zoltán 

UPC Magyarország Kft Dr. Orosz Viktor 

Vodafone Magyarország Zrt. Baboss Csaba 

Vodafone Magyarország Zrt. Hegyi Barnabás 
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2.sz melléklet  

 

 

A nyilvános konzultációra álláspontot küldő szervezetek 

 

 

 

Antenna Hungária Zrt. 

Civil összefogás a hálózatsemlegességért 

Invitel Távközlési Zrt. 

Magyar Telekom Nyrt. 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 

Telenor Magyarország Zrt. 

UPC Magyarország Kft. 

Vodafone Magyarország Zrt. 

Voice on the Net (VON) Coalition Europe  

 

 


