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 NMHH: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

 EHT: Egységes Hírközlési Törvény, amely szabályozza a Média, hírközlési és 
Postai vállalkozások alapvető működését. 

 Kötbér: az ügyfél vagy a szolgáltató által fizetendő kártérítés, mely lehet 
általány vagy kalkulált összeg. 

 SLA: Szolgáltatásszint megállapodás, amely rögzíti az ügyfél által 
igénybevett szolgáltatásra vonatkozó minőségi paramétereket. 

 ÁSZF: Általános Szerződési Feltéteket tartalmazó dokumentum, amelyek 
minden forgalomban lévő termékre, szolgáltatásra vonatkozhatnak. 

 Hibakezelés: A szolgáltatás minőségének helyreállítására irányuló 
tevékenység, amelyet a szolgáltató biztosít. 

 Létesítés: Az ügyfél által megrendelt és szerződött szolgáltatás 
kialakításának folyamata. 

Fogalmak 



Előzmények 

Sajnos nem működik  
a telefonom. 

Semmi gond, 
kivizsgáljuk és majd 

jelentkezünk 

Sikerült megtalálni a 
hibát, sajnos még 
most sem tudok 

telefonálni 
Milyen hibát hölgyem? 

Ja hogy már 
bejelentette? Akkor 

most felveszem a 
hibajegyet. 

Meg tudná mondani, 
hogy meddig kell még 

várnom a 
szolgáltatásomra????? Azt sajnos nem tudom 

pontosan, de mit 
szólna, ha javasolnék 

egy kiegészítő 
szolgáltatást? 

Nem ÉRDEKEL!!!  
 

A Szerződésben az áll, 
hogy… 

Panaszt akarok tenni! 

Természetesen lehet: 
kérem jelezze írásban 

és küldje el ajánlott 
levélben! 

T. Ügyfelünk! 
Panaszát kivizsgáltuk, azonban 
sajnálattal kell közölnünk, hogy  

Váltsak szolgáltatót? 

4-5 nap 
múlva… 

Újabb 4-5 
nap… 
30 nap 

múlva… 

A főbb megállapítások 
 

• A Szolgáltató nem vett fel azonnal hibajegyet 
• A hibaelhárítás során nem rögzítették a megtett intézkedéseket 
• A szerződésben ellentmondó információk szerepeltek 
• Nem történt kártérítés a szolgáltatás kimaradásért 



Előzmények 

Egyedi kérelmek 
NMHH tervek 

NMHH elemzések 

Jogalkotás, szabályozás 

Az NMHH alapvető célja a tisztességes verseny fenntartása, és a felhasználói (fogyasztói) érdekek 
védelme . 

 



 Egyedi Előfizetői szerződések és ÁSZF-k nehezen 
értelmezhetők, nem egységesek; 

 Hibaelhárítás és Létesítés működése nem átlátható, 
követhető; 

 Kötbérszámítás módja, értelmezése körülményes; 

 Telefonos ügyfélszolgálat és elérhetősége, 
rendelkezésre állása szolgáltatónként változik; 

 Inkonzisztens Ügyfél tájékoztató információk a 
különböző csatornákon; 

Előzmények 
 

2010 évi Beszámoló az NMHH az elektronikus hírközlési és postai piacfelügyeleti tevékenységről 



Az EHT bevezetése a 
telekommunikációs gyakorlatba 



 Az NMHH aktívan bevonja a telekommunikációs 
szolgáltatókat az új törvénytervezet kialakításába; 

 Az új EHT kidolgozásra és elfogadásra kerül; 

 Az NMHH megfelelő felkészülési időt biztosít a 
változások életbeléptetésének előkészítésére a 
szolgáltatók felé; 

Bevezetési peremfeltételek 



 Főbb változtatások 
 A kötbér számítás módjának átalakítása úgy, hogy akár 

teljes, akár részleges szolgáltatás leállásra is egyértelmű 
helyzetet teremtsen; 

 A kötbér automatikus (panasz bejelentés nélküli) 
jóváírása, kifizetése az ügyfelek részére; 

 A létesítés, hibakezelés során szükséges információk 
pontosan definiáltak legyenek; 

 Az egyedi és általános szerződéses feltételek 
egységesítése 

Az új Egységes Hírközlési törvény 



Az új EHT bevezetésének 
hatásai 



 Egyszerűbb érdekérvényesítés a kötbérkifizetések 
során 

 Egyszerűbb létesítés, hibakövetés  

 Értelmezhetőbb szerződési feltételek, kevesebb 
szerződés típus; 

 Alap és kiegészítő/értéknövelt  szolgáltatások közötti 
különbség értelmezhetővé válik; 

 Szankciók értelmezhetősége javul; 

Ügyfélre gyakorolt hatások 

A törvényi szabályozás alapján történő Ügyfél orientáció, javítja az elégedettséget. 



 A kötbérszámítás módjának változása jelentősen növeli az 
adminisztrációs terhet, illetve Real-time adatokra van 
szükség a kötbéralap számításához; 

 Automatikusan kell kalkulálni a létesítés, hiba elhárítási 
időt túllépett eseteket; 

 A számlázásban jóváírásként vagy visszafizetésként kell 
megjeleníteni a kötbér elemeket; 

 Át kell alakítani, pontosítani szükséges az egyedi és 
általános szerződési dokumentumokat; 

 Biztosítani kell az NMHH részére a kivizsgálandó esetekhez 
tartozó információkat; 

Szolgáltatóra gyakorolt hatások 

Jelentős informatikai beruházások szükségesek a változtatások kialakítására. 



Szolgáltatóra gyakorolt hatások 

Extra költségként jelentkezik az NMHH által kiszabott szolgáltatói bírság. 

2010 évi Beszámoló az NMHH az elektronikus hírközlési és postai piacfelügyeleti tevékenységről 



Szolgáltatóra gyakorolt hatások 
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Régi EHT alapján Új EHT alapján

Jelentős, eddig ki nem fizetett kötbéralap keletkezik a hibaelhárításban. 

Átlagos kötbéralap (napi) Átlagos késés (nap) Átlagos kötbérösszeg Összesen összeg Összesen éves 

         800 Ft  22          17 600 Ft                 660 000 Ft        1 320 000 Ft  

         800 Ft  22          17 600 Ft           26 400 000 Ft      52 800 000 Ft  

6 hónapos időszak 
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Régi EHT alapján Új EHT alapján

Szolgáltatóra gyakorolt hatások 

Jelentős, eddig ki nem fizetett kötbéralap keletkezik a létesítésben. 

Átlagos kötbéralap (napi) Átlagos késés (nap) Átlagos kötbérösszeg Összesen Félév Összesen éves 

      800 Ft  15    12 000 Ft              105 000 Ft              210 000 Ft  

      800 Ft  15    12 000 Ft           4 200 000 Ft           8 400 000 Ft  

6 hónapos időszak 



 A szolgáltatók a kötelező elemekre fókuszálnak: 

 Kötbér számítási algoritmusok implementálása; 

 A számlaképek átalakítása; 

 Automatikus riportok készítése és követése a kötbéres 
esetekről; 

 Az ÁSZF-k  egységesítése; 

 Hiányzó adatmezők kialakítása a támogató rendszerekben; 

 Hiba és létesítési idők mérésének megteremtése, átalakítása; 

Aktuális állapot 

A jogszabálynak való megfelelésre törekednek a Szolgáltatók, amivel csökkenthető a 
hatósági bírságolás  mértéke. 



További lehetőségek 

A KÖTBÉR ALAP MÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE 
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Kötbéralap csökkentés I. 



 Létesítési folyamat 
 Kockázatos területen csak előzetes felmérés után adható 

ajánlat, köthető szerződés; 

 Szolgáltatás típus alapján különböző megvalósíthatósági 
értékek, prioritásszámítás 

 A már futó létesítések folyamatos (napi) monitorozása, 
amelyik x napon belül nem változik automatikus értesítés; 

 A létesítési sorrendek prioritás alapon történő változtatása 
(ügyfélérték, szolgáltatás érték, határidők); 

 Az ügyfél időpont egyeztetés szorosabb kezelése, proaktív 
időpontok a műszaki csoportoktól, WF szervezés 

Kötbéralap csökkentés II. 



 Hibaelhárítási folyamat 
 Egységes prioritás számítás kialakítása, amely dinamikusan 

változik az eltelt idő, szolgáltatásérték, ügyfél viselkedés 
alapján; 

 Az értesítési folyamatok, funkciók (eszkaláció) 
standardizálása, kialakítása; 

 Hibaelhárítás (field service) erőforrás kezelésének 
optimalizálása WF fejlesztés; 

 A hiba idők automatikus indítása/leállítása a folyamat alapján; 

 Online, elektronikus csatornák erőteljesebb kihasználása a 
lezárás során (akár Social Network is) 

Kötbéralap csökkentés III. 



Konklúziók 



 Az Ügyfeleknek tanulási időre van szükségük a jogaik 
érvényesítésére; 

 A szolgáltató kiválasztásánál meg fog jelenni a 
szolgáltatásszint mint szempont; 

 Elsősorban a fix (helyhez kötött) szolgáltatásokat nyújtó 
vállalatok érintettek; 

 Jelenleg rövidtávú megoldások születnek szolgáltatói 
oldalon; 

 Várható a szolgáltatók fél éven belüli „ébredése”, a hosszú 
távú megoldások kialakításának megkezdése; 

 

 

 

Konklúziók 



Kérdések - Válaszok 


