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UPC Magyarország Kft. 

Rézérpáras Hozzáférési Hálózat Felszámolásának Ütemterve 

 

A UPC Magyarország Kft., - mint a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Elnöke PC/17915-64/2017. (a továbbiakban: 3(a). piaci határozat) és PC/17920-

64/2017. (a továbbiakban: (3(b). piaci határozat) (a továbbiakban együtt: Határozatok) határozataiban 3b. számú piacként jelölt - 29-es földrajzi számozási 

körzet, kivéve Ecser, Gyál, Gyömrő, Mende, Üllő, Vecsés települések - jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként azonosított szolgáltató -, ezúton 

közzéteszi Rézérpáras Hozzáférési Hálózat Felszámolásának Ütemtervét a 3b. piaci határozatban foglalt – releváns szabályokkal - összhangban: 

Visszavonás igénybevétel hiányában 
Amennyiben a visszavonással érintett hozzáférési aggregációs pont(ok)hoz tartozó hozzáférési hálózaton a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás 
tekintetében nincs igénybevétel, akkor a Kötelezett Szolgáltató a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás elérhetőségét a visszavonással kapcsolatos, a jelen 
határozat rendelkező rész I. A.2. g) pontjában foglalt kötelezettség alapján kialakított felületen elhelyezett tájékoztatás közzétételét követően 30 nappal 
megszüntetheti. A tájékoztatás honlapon történő elhelyezését követően a Kötelezett Szolgáltató a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás tekintetében nem 
köteles új igényeket befogadni. 
A Kötelezett Szolgáltató honlapján elhelyezett tájékoztatásnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 
•       A megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás megnevezése; 
•       A megszüntetéssel érintett földrajzi terület oly módon, hogy az alapján az érintett előfizetői hozzáférési pontok pontosan beazonosíthatóak legyenek; 
•       A megszüntetéssel érintett hozzáférési pontok, helymegosztási helyszínek; 
•       A megszüntetés pontos dátuma, illetve ütemezése. 
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Visszavonás élő igénybevétel esetén 
Amennyiben a visszavonással érintett hozzáférési aggregációs pont(ok)hoz tartozó hozzáférési hálózaton a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás 
tekintetében van igénybevétel, akkor a Kötelezett Szolgáltató a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal a megszüntetéssel kapcsolatos 
szándékáról köteles a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Jogosult Szolgáltató(ka)t értesíteni, valamint köteles az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást a jelen határozat rendelkező rész I. A.2. g) pontjában foglalt kötelezettség alapján kialakított felületen közzétenni. Ezt követően a Kötelezett 
Szolgáltató a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás elérhetőségét a bejelentést követően 6 hónappal megszüntetheti. A tájékoztatás honlapon történő 
elhelyezését követően a Kötelezett Szolgáltató a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás tekintetében nem köteles új igényeket befogadni. 
A Kötelezett Szolgáltató Jogosult Szolgáltatók számára megküldött, illetve honlapján elhelyezett tájékoztatásnak legalább a következő információkat kell 
tartalmaznia: 
•       A megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatás megnevezése; 
•       A megszüntetéssel érintett földrajzi terület oly módon, hogy az alapján az érintett előfizetői hozzáférési pontok pontosan beazonosíthatóak legyenek; 
•       A megszüntetéssel érintett hozzáférési pontok, helymegosztási helyszínek; 
•       A megszüntetés pontos dátuma, illetve ütemezése. 
Amennyiben valamely, a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Jogosult Szolgáltató a megszüntetést követően csak úgy tudja biztosítani a 
saját előfizetői számára az ÁSZF-ben vállalt sávszélesség értékeket, hogy a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatásnál magasabb sávszélességet biztosító – 
a jelen határozat rendelkező rész I. D.6. pontjában előírt kötelezettség alapján kialakított – nagykereskedelmi szolgáltatást vesz igénybe, akkor a Kötelezett 
Szolgáltató a megszüntetést követően, legkésőbb a Jogosult Szolgáltató megszüntetéssel kapcsolatos értesítését követő 12. hónap végéig tartó időszakban az 
érintett előfizetői hozzáférési pontok tekintetében csak a megszűnő nagykereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó díja(ka)t követelheti a Jogosult Szolgáltatótól. 
A Kötelezett Szolgáltató a szolgáltatásváltás során köteles a Jogosult Szolgáltató számára olyan szolgáltatásfolytonossági feltételeket biztosítani, mint 
amilyeneket a saját előfizetői számára nyújtott szolgáltatásokra alkalmaz. 
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Sorszám Település Hozzáférési Aggregációs Pont címe 
Közzététel 
időpontja 

(év/hó/nap) 
MDF / ODF 

Felszámolás/ 
Elérhetővé válás 

időpontja 
- 

 (év/hó/nap) 

Módosítás/ 
Törlés  

időpontja 
(év/hó/nap) 

Módosítva 
(M)  

- 
 Törölve(T) 

Módosítás/ 
Törlés  

időpontja 
(év/hó/nap) 

Felszámolás(F)/ 
Elérhetővé 

válás(E)  
módosult 
időpontja 

- 
 (év/hó/nap) 

1. Csévharaszt Csévharaszt ,  Kossuth L. út  41. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2018.12.01 

- - - - 

2. Káva Káva,  Bényei u.  2-7. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2019.09.01 

- - - - 

3. Nyáregyháza Nyáregyháza,  Szent Imre telep  1. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2017.10.01 

- - - - 

4. Pánd Pánd,  Templom utca  1. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2018.09.01 

- - - - 

5. Szentmártonkáta Szentmártonkáta,  Rákóczi út 52/b. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2017.10.01 

- - - - 

6. Vasad Vasad,  Petőfi S. utca  34. 2019.11.20 
MDF 
ODF 

F: 2020.06.01 
E: 2019.03.01 

- - - - 

 

 

Elérhetőség, tájékoztatás: 

UPC Magyarország Kft.  

Nagykereskedelmi Hozzáférések / Rézérpáras hálózat felszámolás 

Email: ruo@upc.hu  

 

Budapest, 2019. november 20. 

mailto:ruo@upc.hu

