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A) A számhordozhatóság mintA) A számhordozhatóság mintA) A számhordozhatóság mintA) A számhordozhatóság mintA) A számhordozhatóság mint
liberalizációs instrumentumliberalizációs instrumentumliberalizációs instrumentumliberalizációs instrumentumliberalizációs instrumentum

A számhordozhatóság (number portability:
NP) a távközléspiaci liberalizáció elõmozdí-
tásának másik kiemelkedõ instrumentuma,
hiszen fokozhatja a szolgáltatók közötti ver-
senyt, és így hozzájárulhat az árak csökke-
néséhez és a szolgáltatások minõségének
javulásához, így valóban jó indikátora lehet
a távközlési verseny intenzitásának.1

A számhordozhatóságnak három esete is-
mert:2

§ Service portability: a hívószám-hordozha-
tóság legegyszerûbb esete a szolgáltatások
hordozhatósága, mikor az elõfizetõ úgy vált-
hat szolgáltatást, hogy közben a hívószáma
megmarad. Erre példa a PSTN-rõl ISDN-re
váltás. Ebben az esetben csak az igénybe-
vett szolgáltatás változik, az igénybevétel
helye nem.
§ Location portability: hely szerinti hordoz-
hatóságról beszélünk akkor, ha a szolgálta-
tás igénybevételi pontja megváltozik, de a
hozzáférést biztosító szolgáltató és az igény-
bevett szolgáltatás nem. A hely szerinti hor-
dozhatóságról csak a földrajzi számok3 ese-
tében beszélhetünk, és az az egyes szolgál-
tatók által nyújtott kényelmi szolgáltatásnak
tekinthetõ.
§ Service provider portabilitiy: azaz szolgál-
tatók közti hordozhatóságról beszélünk, ha
az elõfizetõ fizikai helyének és a szolgálta-
tás jellegének változtatása nélkül megszün-
teteti az elõfizetését az egyik szolgáltatónál,
és egy másikkal köt elõfizetõi szerzõdést.
Az alábbiakban a számhordozhatóság alatt
a szolgáltatók közti hordozhatóságot értem.

B) A számhordozhatóság mintB) A számhordozhatóság mintB) A számhordozhatóság mintB) A számhordozhatóság mintB) A számhordozhatóság mint
liberalizációs alapjogliberalizációs alapjogliberalizációs alapjogliberalizációs alapjogliberalizációs alapjog

Az NP is csak akkor lesz képes a távközléspi-
aci verseny fejlõdését elõmozdítani és a fent

azonosított hatásokat kiváltani, ha az elõfi-
zetõk a lehetõ legkevesebb korlátozás mel-
lett tudják igénybe venni. Ehhez mindenek-
elõtt az szükséges, hogy a számhordozási
igények optimális idõtartamon belül teljesül-
jenek, úgy, hogy közben a lehetõ legkevesebb
adminisztratív terhet róják az elõfizetõkre. A
hordozásért fizetendõ díj mértéke, illetve az
irányadó módszertan kiala-
kítása során tekintettel kell
lenni a fogyasztói árérzé-
kenységre, ugyanakkor arra
is, hogy a szolgáltatókat
aránytalan terhek ne sújt-
sák, mert azok alkalmasak
lehetnek a piacra lépés kor-
látozására. Lényeges köve-
telmény továbbá, hogy a tarifák átláthatóak
maradjanak, és a fogyasztók a hordozott szá-
mokra irányuló hívások díjai felõl könnyen tá-
jékozódhassanak.

C) A korábbi szabályozásC) A korábbi szabályozásC) A korábbi szabályozásC) A korábbi szabályozásC) A korábbi szabályozás

i) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Unió

A 97/33/EK (összekapcsolási irányelv) 12. cikk
(5) bekezdése eredetileg arra hívta fel az
nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy ösztö-
nözzék a hívószámok hordozhatóságának le-
hetõ legkorábbi bevezetését, és 2003-tól leg-
alább a sûrûbben lakott helyeken legyen a vég-
felhasználóknak lehetõségük arra, hogy erre
vonatkozó igényük esetén a vezetékes tele-
fonhálózat egy meghatározott helyén a szol-
gáltatótól függetlenül megtarthassák hívószá-
mukat. Az 98/61/EK irányelv aztán a hivatko-
zott szakaszt úgy módosította, hogy az NRA
2000. január 1-tõl köteles biztosítani, hogy az
elõfizetõk földrajzi számok esetén egy adott
helyen, míg nem földrajzi számok esetében
bármely helyen megtarthassák a nyilvános
vezetékes hálózatban, illetve ISDN-hálózatban
kapott hívószámukat. (Bár a nem földrajzi szá-
mok fogalmába a mobil számok is beletartoz-
nak,4 a módosított (5) bekezdés a fentiek sze-
rint kifejezetten csak a vezetékes hálózat vo-
natkozásában írta elõ a hívószámok hordoz-
hatóságának biztosítását.)

ii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarország

A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény
(Hkt.) 103. § (2) bekezdése alapján csak
2003. január 1-jétõl hatályos 18. § (1) be-
kezdése értelmében a távbeszélõ szolgálta-
tó köteles lehetõvé tenni elõfizetõje számára,
hogy elõfizetõi számát megtarthassa abban

az esetben, ha – vezetékes
távbeszélõ szolgáltatás ese-
tén a felhasználás földrajzi
helyének megváltoztatása
nélkül – szolgáltatót változ-
tat. Egyfelõl tehát a Hkt.
nem harmonizált rendelke-
zést tartalmazott az össze-
kapcsolási irányelvvel, mert
a nem földrajzi számok vo-

natkozásában nem tette lehetõvé a számhor-
dozhatóságot a vezetékes hálózatban. Más-
felõl, dacára a 2003. január 1-jei hatálybalé-
pésnek, a rendelkezés gyakorlati megvalósí-
táshoz szükséges, a Hkt. 107. § (2) bekez-
dés c) pontja szerinti kormányrendelet csak
2003. július 15-én született meg (a számhor-
dozhatóság alkalmazásának szabályairól
szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet),
ráadásul annak 13. § (1) bekezdése alapján,
2004. január 1-jei hatállyal.
Így, bár a Hkt. elõírta, a gyakorlatban a szám-
hordozhatóság a liberalizáció elsõ két évé-
ben nem tudott a piaci verseny intenzitását
növelõ eszközként hatni.

D) Számhordozhatóság az újD) Számhordozhatóság az újD) Számhordozhatóság az újD) Számhordozhatóság az újD) Számhordozhatóság az új
szabályozási keret szerintszabályozási keret szerintszabályozási keret szerintszabályozási keret szerintszabályozási keret szerint

i) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Uniói) Európai Unió

Az új európai szabályozás5 úgy tekint a szám-
hordozhatóságra, mint a fogyasztói válasz-
tás és a hatékony verseny egyik kulcsfontos-
ságú elõmozdítójára. Az egyetemes szolgál-
tatási irányelv (ESZIr) 30. cikk (1) bekezdé-
se értelmében a tagállamok biztosítják, hogy
a nyilvánosan elérhetõ telefon szolgáltatá-
sok – köztük a mobil szolgáltatások – elõfi-
zetõje, ha kéri, a szolgáltatást nyújtó vállal-
kozástól függetlenül megtarthassa földrajzi,
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A közvetítõ-választás és a számhordozhatóság
szabályozása, illetve szerepe a hatásos
távközléspiaci verseny elõmozdításában (2. rész)*

A szerzõ a Gazdasági Versenyhivatal
Infokommunikációs Irodájának és a Magyar
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete
Infokommunikációs Jogi Centrumának
munkatársa, a PTE ÁJK PhD-hallgatója.

*  Az 1. rész az Infokommunikáció és jog 2004. júniusi számában jelent meg.
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illetve nem földrajzi számait. Ugyanezen be-
kezdés szerint a rendelkezés nem terjed ki a
mobil és vezetékes hálózatok közötti szám-
hordozhatóság biztosításának elõírására,
nyilván, mert ezzel jelentõs mértékben sé-
rülhet a tarifák átláthatóságának elve,6

ugyanakkor az ESZIr szerint a tagállamok
nincsenek korlátozva ilyen tartalmú rendel-
kezések elõírásában.

ii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarországii) Magyarország

Az NP hazai szabályozásának vesszõfutása
úgy tûnik, az elektronikus kommunikáció új
európai szabályozási rendszerében is folyta-
tódik. A 2004. január 1-jén hatályba lépett, a
számhordozhatóság alkalmazásának szabá-
lyairól szóló 125/2003. (VIII. 15.) Korm. ren-
delet ugyanis sem az összekapcsolási, sem
pedig az egyetemes szolgáltatási irányelvvel
nincs összhangban, az ugyanezen naptól ha-
tályos elektronikus hírközlésrõl szóló 2003.
évi C. törvény (Eht.) pedig ugyan harmoni-
zált rendelkezéseket tartalmaz az új egyete-
mes szolgáltatási irányelvvel, ezek azonban
a törvény 164. § (3) bekezdése alapján csak
hazánk Európai Uniós csatlakozásának idõ-
pontjától, 2004. május 1-jétõl alkalmazhatók.
A mindeközben elfogadásra került, a szám-
hordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. rendelet pedig ugyanezen
idõponttól felváltja a csupán négy hónapot
hatályban lévõ 125/2003. (VIII. 15.) Korm.
rendeletet. Az uniós csatlakozást követõen
a számhordozhatóságra vonatkozó szabályo-
zás tehát formailag összhangban van az euró-
pai normákkal.
Az alábbiakban az ECC Jelentésben lefekte-
tett hangsúlyok mentén mutatom be az NRF
szerinti hazai számhordozhatóságra vonat-
kozó szabályozást.

iii) A szabályozás súlypontjaiiii) A szabályozás súlypontjaiiii) A szabályozás súlypontjaiiii) A szabályozás súlypontjaiiii) A szabályozás súlypontjai

Miként arra már fentebb utaltam, az NP a
távközléspiaci liberalizáció elõmozdításának
egyik kiemelkedõ instrumentuma, hiszen fo-
kozhatja a szolgáltatók közötti versenyt, és
így hozzájárulhat az árak csökkenéséhez és
a szolgáltatások minõségének javulásához.
Azt is hangsúlyoztam, hogy az NP a fent azo-
nosított hatások kiváltására csak akkor lesz
képes, ha az igények optimális idõtartamon
belül teljesülnek, úgy, hogy közben a lehetõ
legkevesebb adminisztratív terhet róják az
elõfizetõre, a díjak mértéke és tarifák transz-
parenciája pedig ösztönzi az igénybevételt.

a) Hordozás iránti igény bejelentése
A számhordozhatóságról szóló jogszabályok-
nak az instrumentum fentiek szerinti megfe-
lelõ mûködése érdekében, az igények telje-

sítésével összefüggésben, egyfelõl a lehetõ
legkevesebb adminisztratív terhet jelentõ
megoldást kell elõnyben részesíteniük, más-
felõl gondoskodniuk kell arról, hogy a szol-
gáltatók ne róhassanak az elõfizetõkre az
általános szerzõdési feltételeikben további
indokolatlan terheket e téren.
A számhordozhatóság szabályairól szóló 46/
2004. (III. 18.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Korm. rendelet) a vezetékes és mobil
telefonhálózat vonatkozásában eltérõ eljárá-
si szabályokat állapít meg
a hordozás iránti igények
bejelentése vonatkozásá-
ban. Ez már ugyan önma-
gában is zavart okozhat,
a valódi adminisztratív
korlátot azonban a hely-
hez kötött telefonhálózat-
ban kezdeményezett hor-
dozások esetében a
Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése tartalmazza, amely szerint a
számhordozási igényt az elõfizetõ csak az
átvevõ szolgáltatónál és csak írásban jogo-
sult bejelenteni. Ezzel szemben a mobilháló-
zatok vonatkozásában az elõfizetõ számhor-
dozási igényét választása szerint az átadó,
vagy az átvevõ szolgáltatónál is kezdemé-
nyezheti a 3. § (11) bekezdésében írt lehetõ-
ségek (telefonos, on-line és hagyományos,
saját vagy kereskedelmi partnernél mûköd-
tetett ügyfélszolgálat) bármelyikének igény-
bevételével. A mobil és vezetékes számok
hordozásának eljárási szabályait tehát két
okból is szerencsés volna egymáshoz közelí-
teni. Egyfelõl megszûnne a metódus struk-
turális különbözõsége, másfelõl így a veze-
tékes hálózat vonatkozásában is kisebb mér-
tékû eljárási megszorítások érvényesülné-
nek, a hordozás iránti igények gördüléke-
nyebb teljesítését elõsegítendõ.
Szükségesnek tartom ugyanakkor megje-
gyezni, hogy a vezetékes számhordozható-
ság – szemben a mobil számok hordozásá-
val – a lakossági felhasználók számára, je-
len hazai piaci körülmények között, még nem
jelent váltást elõmozdító eszközt. Ennek oka
az, hogy jelenleg az elõfizetõi hurok átenge-
désének magas díja miatt az alternatív szol-
gáltatóknak az elõfizetõi hozzáférési pont ki-
építésével éri meg új ügyfelet megszerezni
azzal együtt természetesen, hogy így a hívás
indításáért és végzõdtetéséért járó díj is õket
illeti. A bekapcsolás kezdeti magas költsé-
gei azonban csak nagy forgalmú, jellemzõen
üzleti elõfizetõk esetében térülnek meg az
alternatív szolgáltatók számára megfelelõ
idõn belül. A lakossági vezetékes ügyfelek-
nek ezért egyelõre a közvetítõ választás je-
lenthet gyakorlati váltás elsegítõ eszközt.

Fenti kitérõt csak azért tettem, mert mindez
álláspontom szerint nem jelentheti azt, hogy
a vezetékes számhordozás adminisztratív
megkötései nagyobbak lehetnek a mobil
számhordozásánál.

b) A hordozások iránti igény teljesítésének
határideje
Az ECC Jelentése alapján megállapítható, hogy
azokban a CEPT tagállamokban, amelyekben
a hordozás teljesítésére rendelkezésre álló idõ

rövidebb, ott a hordozott
számok aránya magasabb
és így a verseny is intenzí-
vebb.7 Az ECC Jelentés sze-
rint a hordozás iránti igény
teljesítésére nyitva álló
hosszú határidõ extra költ-
ségekkel járhat az elõfizetõ-
re nézve, vagy egyszerûen
csak elriasztja a szolgáltatás
igénybevételétõl. A hordo-

zás teljesítésének határideje – az elõfizetõk
által fizetendõ díj mellett –  így a számhordoz-
hatóság liberelizációs sikerének záloga.
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint
az átvevõ szolgáltató a vezetékes hálózat ese-
tében 2 munkanapon belül értesíti a hordozás
iránti igényrõl az átadót, aki a 7. § (2) bekez-
dése alapján a kézhezvételtõl számított 2 mun-
kanapon belül nyilatkozik az igény elfogadá-
sáról, illetve elutasításáról. A 7. § (4) bekez-
dése értelmében a hordozás iránti igényt az
elfogadó nyilatkozat átvevõi kézhezvételétõl
számított 10 munkanapon belül kell teljesíte-
ni. A mobil hálózat esetében a határidõk
ugyanezek, azzal a különbséggel, hogy a tel-
jesítési határidõ 2 munkanappal rövidebb le-
het, ha az elõfizetõ igényét a 8. § (2) bekezdé-
se alapján az átadó szolgáltatónál jelenti be.
Minthogy az átadó szolgáltatónak nem érde-
ke, hogy elõfizetõje másik szolgáltatóhoz
hordozza el a számát, ezért a jogszabályban
foglalt ezen határidõket biztosan ki fogja
használni. Így a hordozás teljesítésére nyit-
va álló határidõ jogszabályi meghatározása
a verseny szempontjából annyiban lehet ká-
ros, amennyiben az lehetõséget biztosít az
átadó – tehát a hordozásban nem érdekelt –
szolgáltató számára az eljárás elhúzására.
Az átvevõ szolgáltató számára nyitva álló
hosszabb határidõ ugyanakkor biztosíthatja
azt a játékteret, amely mellett a hordozás
iránti igényt a fogyasztók számára vonzó idõ-
kereten belül, ugyanakkor aránytalan erõfe-
szítések nélkül tudja teljesíteni. Mindezek
alapján a verseny intenzitása szempontjából
káros hatással jár, ha az eljárás 2 munkana-
pig, egy egyébként vélhetõen órákon belül
kiállítható és megküldhetõ nyilatkozat elké-
szítésével és eljuttatásával „telik”.
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További „kényszervárakoztatást” jelent a
hordozás iránti igények teljesítése vonatko-
zásában, hogy a számhordozási központi re-
ferencia adatbázisról szóló 10/2004 (IV.22.)
IHM rendelettel módosított 17/2003. (XII.
27.) IHM rendelet (Kra. rendelet) 2. számú
mellékletének 3. pontja szerint a hordozást
az átvevõ szolgáltató a számátadási idõab-
lak8 kezdete elõtt 72 órával köteles a Kra.
rendszer számára bejelenteni.9 Minthogy a
2. számú melléklet 2. pontja szerint a szám-
átadási idõablakot vasárnap és ünnepnapo-
kon nem lehet megnyitni, így a Kra. rendszer
számára szükséges bejelentésre nyitva álló
határidõ visszaszámításából következõen, a
bizonyos napokon kezdemé-
nyezett hordozások teljesí-
tése még el is húzódhat.

c) A hordozások közötti leg-
rövidebb idõtartam
Az NP a piaci verseny inten-
zitását annyiban befolyá-
solja, amennyiben azzal az
elõfizetõk élnek, ez pedig
elsõsorban annak függvé-
nyében alakul, hogy a kez-
deményezés során a fo-
gyasztók, milyen adminisztratív korlátokkal
szembesülnek (ügyintézés bonyolultsága,
teljesítés határideje, a szolgáltatás díja).
Ennek fényében igen komoly megszorításnak
tûnik, hogy a Korm. rendelet 5. § (7) bekez-
dése alapján újabb hordozást az elõfizetõ
legkorábban 30 nap után kezdeményezhet.

d) Készülék-kedvezmények
A kedvezményesen vásárolt készülékek
számhordozhatóságra gyakorolt hatását a
Korm. rendelet sem hagyhatta figyelmen kí-
vül. Magyarországon a mobilszolgáltatók
által nyújtott készülék-kedvezmények ugyanis
nem vitatottan nagymértékben hozzájárultak
az elmúlt években a hazai mobil penetráció
jelentõs növekedéséhez. Ennek fejében azon-
ban az elõfizetõknek határozott idejû szer-
zõdéseket kellett kötniük, hisz a szolgáltatók
az így realizálódó költségelõnyök egy részét
juttatták vissza a leendõ elõfizetõik számára
a készülék-kedvezmény formájában. Ez a
megoldás azonban – a határozott idejû szer-
zõdések miatt – könnyen az NP megvalósu-
lásának akadályát képezheti. Mindenekelõtt
azt kell leszögezni, hogy mára nem a penet-
ráció növelése, hanem az elõfizetõk megtar-
tása a mobil szolgáltatók stratégiai célja, a
készülék-kedvezmények – a hazai fizetések
vásárlóerejére tekintettel – azonban a jövõ-
ben is jelentõs mértékben mozdíthatják elõ
a fejlett hálózati mobiltelefon szolgáltatások,
és ezzel együtt új technológiák elterjedését,
az ezek igénybevételére alkalmas készülé-

kekhez való olcsóbb hozzájutás révén. A ké-
szülék-kedvezmények számhordozhatóságra
gyakorolt fentiek szerinti káros, és a fejlõdõ
technológiák elterjedése szempontjából je-
lentkezõ pozitív hatását azonban álláspontom
szerint a szabályozásnak optimalizálnia kell,
hisz ellenkezõ esetben az NP hazánkban, a
kedvezményes rendszer súlya miatt, nem
tudná kiváltani a várt hatást a mobilpiacon.
Kétség kívül a készülékkedvezmények szám-
hordozhatóságra gyakorolt káros hatásának
mérséklésére szolgál, hogy a Korm. rende-
let 5. § (10) bekezdése szerint az átvevõ szol-
gáltató a határozott idõtartamra kedvezmé-
nyesen értékesített készülékhez kapcsolódó

követelés hátralévõ részét
átvállalhatja. Ugyanezen
bekezdés b) pontja szerint
az átvevõ szolgáltató jogo-
sult az elõfizetõnek ezt a tar-
tozást kiszámlázni, illetve
annak rendezésérõl egyéb
módon megállapodni. Nem
világos azonban, hogy erre
mikor és milyen feltételek-
kel kerülhet sor.
A valódi optimalizálást azon-
ban az jelentené, ha a jövõ-

ben a mobil szolgáltatók a készülékekhez kap-
csolódó kedvezményeket csak a fejlett mo-
bilhálózati szolgáltatások igénybevételére
alkalmas készülékek vonatkozásában nyújt-
hatnák. Ha ugyanis a liberalizációs instru-
mentummal szemben támasztott legalapve-
tõbb elvárás az, hogy a fogyasztók szolgál-
tatók közti váltását megkönnyítve fokozód-
jék a verseny intenzitása, akkor ennek érde-
kében biztosítani kell, hogy az elõfizetõk mi-
nél szélesebb köre, a lehetõ legkevesebb
korlátozással élhessen a számhordozhatóság
adta lehetõségekkel.

e) A tarifák átláthatósága
A piaci verseny hatásosságát nagymérték-
ben befolyásolja, hogy a fogyasztók gazda-
sági döntéseiket képesek-e
a valós piaci körülmények-
hez igazítani.10 A szolgálta-
tások lényeges feltételeinek,
így esetünkben a hangszol-
gáltatások árainak átlátha-
tósága tehát elõmozdítja a
fogyasztók választási sza-
badságát, ezáltal pedig a piaci verseny in-
tenzitását. Az NP azonban aláássa az on-net/
off-net hívások esetében ma még fennálló bi-
zonyosságot, hisz az Eht. 150. § (3) bekez-
dése értelmében a hordozott számokra irá-
nyuló hívás díja megegyezik a ténylegesen
felépülõ hívás díjával. A bizonytalanság csök-
kentése érdekében a törvény ugyanezen ren-
delkezése elõírja a hívó fél tájékoztatásának

biztosítását az általa hívott szám tarifája vo-
natkozásában. A Korm. rendelet 3. § (2) be-
kezdése szerint ennek a tájékoztatási köte-
lezettségnek a szolgáltató kétféleképpen te-
het eleget. Vagy díjmentesen hívható számot
biztosít, vagy a hívást közvetlenül megelõzõ,
de megszakítható automatikus jelzést állít be
elõre. Feltéve, hogy ez utóbbi a költségesebb,
a szolgáltatók a vagylagosság miatt nyilván-
valóan inkább az ingyenesen hívható számon
keresztüli tájékoztatás révén kívánnak majd
eleget tenni ez irányú kötelezettségüknek. Ez
a megoldás azonban álláspontom szerint nem
elégíti ki az Eht. 150. § (3) bekezdésében írt
alapelv miatt szükséges megfelelõ fogyasz-
tói tájékoztatás követelményét. Nehéz ugyan-
is elképzelni, hogy az elõfizetõ minden egyes
szám tárcsázása elõtt egy zöld számon fog
majd érdeklõdni a hordozottság ténye felõl.
Az elõfizetõi érdekeket ezért jobban szolgál-
ná, ha a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésé-
nek a) és b) pontja között egy „és” szerepel-
ne.

Összegzés
A közvetítõválasztás és számhordozhatóság
szabályozásának az új európai rezsim sze-
rinti hazai harmonizációja az uniós csatlako-
zás után megfelelõnek tekinthetõ. E vonat-
kozásban csak az Eht. 111. § (1) bekezdése
hagy maga után némi kívánni valót, mert az
nem vette át az ESZIr 19. cikk (1) bekezdé-
sében írt tartalmi meghatározást, ráadásul
ezzel és a 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
3. § (3) bekezdése b) pontjával a jogalkotó
megteremti egy piacralépést korlátozó gya-
korlat alapját. Az instrumentumok gyakorla-
ti érvényesülését biztosító feltételek terén
azonban még kevésbé biztató a helyzet.
A közvetítõválasztás esetében az Eht. nem
biztosítja, hogy a kötelezett szolgáltató szám-
lázzon a jogosult részére, továbbá nem ren-
delkezik a fogyasztók jogintézmény ismert-
ségét növelõ tájékoztatásáról sem. Míg az
elõbbi esetében a kérdés megoldatlansága

az egész szolgáltatás hazai
elterjedést veszélyeztethe-
ti, addig ez utóbbi vonatko-
zásában a 73/2004. (IV.
15.) Korm. rendelet 9. §-a
elvileg megfelelõ biztosíté-
kot kínálhatna, ha a 8. §-ban
felállított vélelem, amely

szerint a közvetítõválasztás elmaradása ese-
tére az elõfizetõ a kötelezett szolgáltatót,
illetve az általa kijelölt szolgáltatót választot-
ta, nem hatna ez ellen. Azzal ugyanis, hogy a
hivatkozott rendelkezés szerint nem kell kü-
lön aktus ahhoz, hogy a hívás az access
network operator hálózatán vagy az általa
választott közremûködõ hálózatán bonyolód-
jék, a szabályozás nem csak ellenérdekeltté
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JegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetek

teszi az inkumbenst a közvetítõválasztásról
szóló tájékoztatás alapos teljesítésében, de
még pozitívan diszkriminálja is, a versenyt
pedig nem a valódi infrastruktúralapúság felé
tereli.
A számhordozhatóság vonatkozásában a
hazai szabályozás vélhetõen legnagyobb hi-
bája, hogy a hordozás teljesítésére rendkí-
vül hosszú, lényegében három hetes határ-
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1 Ld.: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
– European Electronic Communications Regulation and Markets 2003 – Report
on Implementation of the EU Electronic Communications Regulatory Package;
COM(2003) 715 (a továbbiakban Implementációs Jelentés) pp.  21. és 22.; ECC
Report 31: Implementation of mobile number portability in CEPT countries - March
2003. (a továbbiakban ECC Jelentés) p. 3.

2 Hidvégi Attila: Földrajzi hívószámok szolgáltatók közötti hordozhatósága, Magyar
Távközlés, 2002/5-6, p. 26-27.;Számozás és szabályozás hazai elveinek megala-
pozása. Elemzõ tanulmány a Hírközlési Fõfelügyelet megbízásából. készítette:
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 1999. (a továbbiakban HTE
Tanulmány) p. 31. old

3 Ebben az esetben a hívott számból közvetlenül megállapítható a hívott elõfizetõ
földrajzi helye. Ezzel szemben a nem földrajzi szám nem tartalmaz a hívott fizikai
helyére utaló információt. (Ilyenek a mobil és színes számok.) ld. Hidvégi Attila:
im.

4 Ld. ESZIr 2. cikk f) pont
5 ESZIr (ld. 33. lj.) 40. preambulum-bekezdés

idõt ír elõ. Emellett gondot okoz a 30 napos
hordozási moratórium és a hordozás iránti
igények bejelentésére érvényes kettõs eljá-
rás. A tarifák átláthatóságának biztosítása
érdekében a szabályozásnak határozottabb-
nak kellett volna lennie, és egy hatékony fo-
gyasztói tájékoztatási rendszert kellett vol-
na felállítania. A készülék-kedvezmények vo-
natkozásában pedig a hatásos verseny inten-

zitását növelõ NP elõmozdítása érdekében a
szabályozásnak gondoskodnia kellett volna
arról, hogy a mobil penetráció növekedésé-
ben rejlõ csekély tartalékra is tekintettel, a
jövõben csak az emeltszintû mobilhálózati
szolgáltatások igénybevételére alkalmas ké-
szülékekhez lehessen szolgáltatói kedvez-
ményt nyújtani.

6 Scherer 107. lj alatt hivatkozza az 1999-es Kommunikációs Jelentést. Ld. Joachim
Scherer: Die Umgestaltung des europäischen und deutschen
Telekommunikationsrechts durch das EU-Richtlinienpaket – Teil II., K&R 8/2003.
p. 394.

7 Az ECC Jelentés szerint a mobil számok hordozásának átlagos teljesítési ideje 9
nap. A legrövidebb – 2 óra – Írországban, a leghosszabb – 30 nap – Franciaor-
szágban.

8 Az IHM rendelet 2. § m) pontja szerint azon idõtartomány, amelyben az átadó
szolgáltatóval kötött elõfizetõ szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatás az átadó
szolgáltatónál megszûnik, az átvevõ szolgáltatóval megkötött új elõfizetõi szer-
zõdés alapján pedig az átvevõ szolgáltatónál megkezdõdik. Ezen idõtartam alatt
a szolgáltatás egészben vagy részben szünetelhet.

9 Szintén a jogalkotás bizonytalanságát mutatja, hogy a 2003. december végén
elfogadott Kra. rendelet – amely a számátadási idõablak kezdete elõtt 172 órá-
val írta elõ bejelenteni a hordozást – 4 hónap múlva, 2004. áprilisában módosí-
tásra került.

10 ECC Jelentés p. 18.

Az elektronikus közbeszerzésAz elektronikus közbeszerzésAz elektronikus közbeszerzésAz elektronikus közbeszerzésAz elektronikus közbeszerzés
helye a jogrendszerbenhelye a jogrendszerbenhelye a jogrendszerbenhelye a jogrendszerbenhelye a jogrendszerben

A közbeszerzés az állami szféra és a gazda-
sági élet szereplõinek sajátos találkozása, az
állam, illetve a kormányzat piaci szereplõ-
ként, „beszerzõként” való megjelenése. Jogi
szempontból nézve a közbeszerzés tulajdon-
képpen az adásvétel (vagy inkább az adás-
vételi szerzõdés megkötésének) speciális tí-
pusa, olyan visszterhes jogügylet, amely sa-
játos módon, kógens szabályok alapján, meg-
határozott alanyok között jön létre.1

A közbeszerzés, mint jogintézmény indoka az
állam pénzeszközeinek, a köz vagyonának
átlátható, ésszerû, ellenõrizhetõ és hatékony
felhasználása. Voltaképpen ezekbõl, a köz-
beszerzési törvényben alapelvi szinten is
megfogalmazott „elvárásokból” fakad maga
a közbeszerzés intézménye, illetõleg a „ha-
gyományostól” eltérõ eljárási rendje.2„A köz-

BOCSOK VIKTOR

Az elektronikus közbeszerzés egyes
kérdései (1. rész)

A szerzõ Mezõkovácsháza Városi Önkormányzat
titkársági osztályvezetõje, a PTE ÁJK PhD-
hallgatója.

beszerzés azon jogintézmények része, ame-
lyek az állam, és a közbizalom viszonyát hi-
vatottak erõsíteni, és léte azt bizonyítja,
hogy az állam minden szükséges és lehetsé-
ges intézkedést megtesz a korrupciós koc-
kázatok csökkentése érdekében.”3Az infor-
matika alkalmazása a közbeszerzések még
fokozottabb átláthatóságát,
ellenõrizhetõségét teremti
meg, egyben elõsegíti az
egyes eljárási cselekmények
egyszerûsítését, felgyorsítá-
sát, a legolcsóbb, vagy gaz-
daságilag legkedvezõbb aján-
lat kiválasztását.
Érdekes, hogy míg a közbe-
szerzés, mint jogintézmény – noha az aján-
latkérõi oldalon többségében közigazgatási,
kormányzati szervek, önkormányzatok sze-
repelnek – a polgári jog, illetve kereskedel-
mi jog terrénumához tartozik, addig az elekt-
ronikus közbeszerzésrõl már mint az elekt-
ronikus közigazgatás egyik megjelenési for-
májáról, területérõl beszélnek. A fenti állás-
pontot erõsíti, hogy az Európai Unió
eEurope2005 akciótervéhez illeszkedõ,

„Common List of Basic Public Services”
(CLBPS) címû ajánlás az elektronikus közbe-
szerzést, mint az üzleti szféra számára online
nyújtandó szolgáltatások egyikét határozza
meg.4 Ezzel összhangban a Magyar Informá-
ciós Társadalom Stratégia Elektronikus-kor-
mányzat Központi Kiemelt Programja E-ha-

tékonyságépítés Átfogó
Programjának egyik priori-
tásaként határozza meg az
elektronikus közbeszerzé-
si rendszer kialakítását és
üzemeltetését.
 A kérdés az, hogy az elekt-
ronikus közbeszerzés az
elektronikus közigazgatás,

vagy az elektronikus kereskedelem fogalmi
körébe illeszkedik-e inkább. A ma használat-
ban lévõ terminológia – amely az elektroni-
kus kereskedelem fogalomkörébõl, megha-
tározásaiból indul ki – alapján az elektroni-
kus közbeszerzés a B2G (Business to
Government) viszonyrendszerbe, azaz a kor-
mányzat (vagy inkább a közigazgatási szer-
vek) és a piaci szereplõk kapcsolatrendsze-
rébe illeszkedik. A közbeszerzés (némiképp

A ma használatban lévõ termi-A ma használatban lévõ termi-A ma használatban lévõ termi-A ma használatban lévõ termi-A ma használatban lévõ termi-
nológia alapján az elektronikusnológia alapján az elektronikusnológia alapján az elektronikusnológia alapján az elektronikusnológia alapján az elektronikus
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