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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban : HHSZ) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági

bizottság – az Országgyűlés HHSZ 85 . § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján – a

2017. október 16-ai ülésén megtárgyalta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

elektronikus hírközléssel összefüggő 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót

(B/1383o . szám), és azt a 44/2014-2018 . számú, mellékelt határozatával elfogadta .

Egyúttal jelzem, hogy a fentiekr ől dr. Karas Monika asszonyt, a Nemzeti Média- é s

Hírközlési Hatóság elnökét, a beszámoló benyújtóját is tájékoztattam .

Budapest, 2017 . október 16 .

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

44/2014-2018 . számú
határozata

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel
összefüggő 2016 . évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/1383o . szám)

elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 85 . § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Média -
és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefügg ő 2016 . évi tevékenységéről
szóló beszámolót (B/1383o . szám) elfogadja .

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV.
törvény 109 . § (4) bekezdésében és a 119 . § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a jogszabály által előírt határidőben
benyújtotta beszámolóját az Országgyűlésnek .

A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság – az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 27/B . §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 2017. október 16-ai ülésén a beszámolót
megvitatta és elfogadta .

Megállapította, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlésse l
összefüggő 2016. évi tevékenységéről szóló B/1383o. számú beszámoló megfelel a
jogszabályban foglalt követelményeknek, így bemutatja az elektronikus hírközlési pia c
működését és fejlődését, részletesen értékeli az elektronikus hírközlési tevékenysége t
végzők és a felhasználók érdekei védelmének céljából hozott döntéseket, valamint a
hatékony verseny fenntartása érdekében tett szabályozói intézkedéseket .

A beszámoló részletesen értékeli az elektronikus hírközlési tevékenységet végz ők és a
felhasználók érdekei védelmének céljából hozott döntéseket, továbbá tájékoztatást ad
az ilyen tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő
magatartásának felügyeletéről, valamint értékeli az állam tulajdonában álló korláto s
erőforrásokkal való gazdálkodás következményeit is . A postapiac helyzete mellett
röviden ismerteti a frekvencia- és azonosítógazdálkodással összefügg ő nemzetközi
tevékenységeket és eredményeket is .

Budapest, 2017. október 16 .

7 Bánki Erik
elnök
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