Kollokvium tételsor
Távközlés-szabályozás alapjai

Egy kifejtős és két rövidebb kérdés megválaszolása a feladat a vizsgán.
Tankönyv: Tóth András: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának
alapjai és versenyjogi vonatkozásai, Infokommunikáció és jog könyvek, HVG-Orac,
Budapest, 2008.
Kifejtős kérdések
1. Versenyteremtés a távközlésben (reguláció, dereguláció és annak modelljei/elemei)
2. A távközlés liberalizációja az EU-ban
3. Konszolidációs eljárás
4. Identifikáció
5. Érintett piacok nemzeti meghatározása
6. Piacanalitikus szakasz (JPE fogalma és meghatározása)
7. Kötelezettségszabás
8. Befektetések védelme az elektronikus hírközlésben
9. Versenyjog szerepe az európai elektronikus hírközlés-szabályozás alakításában
10. Európai elektronikus
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11. Funkcionális szétválasztás és VoIP az EU szabályozás felülvizsgálata kapcsán
12. Magyar elektronikus hírközlés-szabályozás alakulása
13. Versenyhatóság és szabályozóhatóság együttműködése az elektronikus hírközlés
terén, a szabályozóhatóságok függetlenségének növelésének irányai a felülvizsgálat
alapján
14. Digitális televíziózás szűk keresztmetszeteinek és az átállás szabályozása. Must-carry
a hírközlés szabályozásban.
Rövid kérdések
1. Az elektronikus hírközlés fogalma
2. Tipikus piaci kudarcok és kezelésük a távközlési iparágban (egy és kétoldalú
hozzáférés)

3. Light-handed regulation
4. Regulatory bump
5. Versenyjogot meghaladó szabályozás szükségessége
6. BEREC szervezeti felépítése
7. Miért sajátos szabályozóhatóság az OPTA és az OFCOM?
8. Az európai elektronikus hírközlés-szabályozás pillérei és az egyes pillérek kapcsán
kiadott jogforrások jogalapjai
9. Kettős megközelítés az európai távközlés-szabályozásban
10. Egyetemes szolgáltatás fogalma
11. Harmonizációs folyamat főbb állomásai
12. Az infokommunikációs konvergencia
13. Belső piaci biztosítékok felsorolása
14. Nemzeti bíróságokkal kapcsolatos közösségi szabályozás az elektronikus hírközlés
területén
15. Tagállamok közötti kereskedelem érintettsége
16. Hírközlési Bizottság
17. Letter of comments kötelező ereje
18. Mikor identifikál a nemzeti szabályozóhatóság?
19. Greenfield approach
20. Modified greenfield approach
21. Forward-looking approach
22. Sunset clause
23. Regulatory holiday
24. Cluster termékek szabályozási problémái
25. Szolgáltatás és infrastruktúra alapú verseny közti különbség jelentősége
26. Befektetési lépcső
27. Ne bis in idem elv alkalmazása az elektronikus hírközlés szabályozás és versenyjog
párhuzamos alkalmazása esetén

